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بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة وولي العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، برقيتي 
تهنئـــة إلى الرئيس جو بايدن؛ بمناســـبة تنصيبه رئيســـا 
للواليـــات المتحـــدة األميركيـــة الصديقـــة، متمنييـــن لـــه 
موفور الصحة والسعادة والتوفيق والسداد في مهماته 
الرئاسية، وقيادة الشـــعب األميركي الصديق نحو مزيد 

من التقدم والرقي واإلزدهار.
وأدى الرئيـــس األميركـــي المنتخـــب جـــو بايدن القســـم؛ 
ليصبح الرئيس الســـادس واألربعيـــن للواليات المتحدة 
رســـميا، وكذلـــك أدت كاماال هاريس اليميـــن لتكون أول 

أميركية تتولى منصب نائب رئيس أميركا أيضا.
فـــي  التنصيـــب  منصـــة  إلـــى  وصـــل  قـــد  بايـــدن  وكان 
الكونغـــرس أمـــس األربعاء برفقة نائبتـــه كاميال هاريس 

وزوجته وبعض أعضاء الكونغرس.
وكان بايـــدن قد قام بتأدية الصـــالة مع عدد من أعضاء 

الكونغرس في كنيسة القديس ماثيو.

بايدن يبدأ واليته... والبحرين تهنئ
المتحــدة للواليــات   46 الـــ  الرئيــس  ليصبــح  القســم  أدى 

الرئيس األميركي جو بايدن يلقي خطاب تنصيبه )أ ف ب(

واشنطن ـ وكاالت

عقد االجتماع المشترك بين الفريقين 
لمناقشـــة  والبرلمانـــي  الحكومـــي 
اإلســـكان  لـــوزارة  العامـــة  الميزاينـــة 

وديوان الخدمة المدنية.
وقـــال رئيس اللجنة المالية الشـــورية 
خالـــد المســـقطي إن وزيـــر اإلســـكان 
إجابتـــه  ضمـــن  أكـــد  الحمـــر  باســـم 
البرلمانـــي  باللقـــاء  التســـاؤالت  علـــى 
الحكومـــي لمناقشـــة الميزاينة العامة 
أن العمـــل مســـتمر الســـتحداث مزيد 
وإتاحـــة  اإلســـكانية  البرامـــج  مـــن 
مزيـــد مـــن الفـــرص أمـــام المواطنين 
لالســـتفادة مـــن الخدمـــات التمويلية 
إنجـــاز  لتحقيـــق  وصـــوالً  المبتكـــرة، 
اســـتمرار  مبينـــا  الفوريـــة،  الخدمـــة 
الوزارة بتقديم عالوة اإلســـكان )بدل 
اإليجار( ضمن الميزانية، وأن خفضها 
يأتي نتيجة الســـتفادة 3187 مواطًنا 
هـــذا  يمثـــل  إذ  مزايـــا،  برنامـــج  مـــن 
البرنامـــج فرصـــة لخفـــض اعتمادات 

الميزانيـــة  ضمـــن  اإلســـكان  عـــالوة 
العامة في المستقبل.

وقال رئيس اللجنـــة المالية النيابية 
محمـــود البحراني لـ “البالد” إن وزير 
الماليـــة واالقتصاد الوطني الشـــيخ 
ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفـــة أكـــد 
في االجتماع المشـــترك أن البرنامج 
نســـخته  فـــي  للتوظيـــف  الوطنـــي 
وظيفـــة  ألـــف   25 ســـيوفر  الثانيـــة 
الخـــاص،  القطـــاع  مـــع  بالشـــراكة 
ولهـــذا المشـــروع دور كبير في خلق 
الكثيـــر مـــن فـــرص العمـــل، إذ خلـــق 
البرنامـــج فـــي نســـخته األولـــى 17 
ألـــف وظيفـــة، والطموح رفع ســـقف 
عدد الوظائف بالنســـخة الثانية إلى 
25 ألـــف وظيفة. وذكر البحراني أنه 
فـــي الفترة مـــن ينايـــر 2019 ولغاية 
ديســـمبر 2020 جرى توظيف 3200 
 1600 بمعـــدل  بحرينـــي  موظـــف 

موظف بالعام الواحد.

استحداث برامج إسكانية... و25 ألف وظيفة

)١٣(
)02 و18(

دينــار مليــون  ميزانيــة قدرهــا 120  بــن عيســى: تخصيــص  محمــد 

“تمكين” يستأنف برامجه لدعم توظيف البحرينيين

أعلـــن صنـــدوق العمـــل “تمكيـــن” عـــن 
اســـتئناف جميـــع برامجـــه المختلفـــة 
التـــي يقدمهـــا لألفـــراد والمؤسســـات 
توظيـــف  دعـــم  علـــى  والتركيـــز 
البحرينييـــن؛ مواصلـــة لتعزيز الجهود 
الوطنيـــة فـــي تطويـــر ســـوق العمـــل 
وتعزيز تنافســـيته. ويأتي ذلك تنفيًذا 
لتوجيهـــات ولي العهـــد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة بإطالق 
النســـخة الثانية من البرنامج الوطني 
العمـــل  وزيـــر  وأوضـــح  للتوظيـــف. 
والتنميـــة االجتماعيـــة رئيس مجلس 
إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل 
حميـــدان، بمؤتمـــر صحافي افتراضي 
عقـــد أمس، أن إطـــالق البرنامج يأتي 
فـــي  المواطنيـــن  توظيـــف  لتشـــجيع 

 ،)19 )كوفيـــد  كورونـــا  جائحـــة  ظـــل 
وكثافة تســـجيل طلبات الباحثين عن 
عمـــل، خصوًصـــا في ظل التســـهيالت 
للتســـجيل إلكترونًيا بدالً من الحضور 
زيـــادة  إلـــى  أدى  مـــا  الشـــخصي، 
أصحـــاب  دعـــم  وبغـــرض  أعدادهـــم، 
فـــرص  مـــن خلـــق  العمـــل وتمكينهـــم 
وظيفيـــة للمواطنين، إلى جانب رصد 

وتقييـــم الحكومـــة لمؤشـــرات ســـوق 
العمل، إذ وجه صاحب الســـمو الملكي 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
بإطـــالق البرنامج الوطنـــي للتوظيف 
في نســـخته الثانية، والذي يستهدف 
توظيـــف 25 ألـــف مواطـــن فـــي العام 
فرصـــة  آالف   10 وتوفيـــر   ،2021

تدريب، عبر تطبيق 3 مبادرات.

أثناء المؤتمر الصحافي أمس

قالـــت مســـؤولة فـــي وزارة المالية واالقتصاد الوطنـــي إنه ال توجد 
لـــدى الحكومة على المدى المنظـــور أي نية لفرض ضرائب أو زيادة 
ضريبـــة القيمـــة المضافة. وذكرت مدير سياســـات اإليرادات العامة 
فـــي وزارة الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي رغـــدان صالـــح فـــي نـــدوة 
ناقشـــت تحقيق التوازن المالي أن الميزانية المقدمة واإليرادات ال 
تأخـــذ في الحســـبان فـــرض ضرائب جديدة أو زيـــادة في الضرائب 

على األقل على مدى زمن الميزانية.

ال ضرائب جديدة أو رفع لـ “المضافة”

نّفـــذت هيئـــة الكهرباء والمـــاء حملة 
قطع للتيارات الكهربائية عن العديد 
مـــن المحـــال التجاريـــة فـــي ســـوق 
المنامـــة المركـــزي، وشـــملت حمالت 
القطـــع عـــدًدا مـــن ثالجـــات التبريـــد 
التي يســـتخدمها التجار في تخزين 
وحفظ ســـلعهم من اإلتالف كالسمك 
والدجاج واللحـــوم والفواكه وبعض 
المنتجـــات الغذائيـــة األخـــرى. وقال 
التجـــار فـــي تواصلهـــم مـــع “البـــالد” 
إنهـــم فوجئـــوا بقيام موظفـــي هيئة 
الكهربـــاء والمـــاء بحملة قطـــع للتيار 
الكهربائي بشـــكل واســـع في السوق 
أمـــس  صبـــاح  وذلـــك  المركـــزي، 
تكّبـــدوا  أنهـــم  مؤكديـــن  )الثالثـــاء(، 
خســـائر لقاء قطـــع التيـــار الكهربائي 

عن محالهم وبراداتهم.

حملة واسعة 
لقطع كهرباء   
تجار “المركزي”

)12(
)١٥(

)09(

الصحـــة  وزارة  وكيـــل  أكـــد 
عضـــو الفريـــق الوطني الطبي 
كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي 
وليـــد المانـــع عـــدم وجـــود أو 
جديـــدة  ســـاللة  أي  ظهـــور 
بعـــد  بالبحريـــن،  متحـــورة  أو 
اكتشـــاف ظهورهـــا فـــي عـــدد 
موضحـــا  الخليـــج،  دول  مـــن 
والتتبـــع  الترصـــد  عمليـــة  أن 

مـــن  الوقـــت  مســـتمرة طـــول 
قبـــل الفريـــق الوطنـــي لرصـــد 
أي ســـالالت جديـــدة. وأردف 
تمامـــا  خاليـــة  البحريـــن  أن 
متحـــور،  فيـــروس  أي  مـــن 
هـــي  المبشـــرة  األخبـــار  وأن 
أن اللقـــاح والتطعيـــم يقضـــي 
على الفيروس وكل الســـالالت 

المستجدة والمتحورة له.

المانع: ال “كورونا” متحورة بالبحرين

)٠٨(
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منتخبنا يالقي كرواتيا في المونديال“حجي مكي”: لن أترك المسرحروحاني يناشد بايدن“اإلثمار”: جوائز بأكثر من 4 ماليين دوالر12.5 ألف قضية في 2021
قال رئيس محكمة التمييز نائب  «

رئيس المجلس األعلى للقضاء 
المستشار عبدالله البوعينين 

في كلمته بالمؤتمر الصحافي 
للمجلس األعلى للقضاء إن 

المحاكم افتتحت العام 2021 
بعدد 12 ألًفا و547 قضية جارية.

أطلق بنك اإلثمار النسخة  «
الجديدة لحساب االدخار 

“ثمار” بتقديم 2,271 جائزة 
ألصحاب حساب ثمار، إذ 

يبلغ إجمالي قيمة الجوائز 
التي يقدمها بنك اإلثمار 

4,165,000 دوالر.

ناشد الرئيس اإليراني حسن روحاني،  «
أمس، الرئيس األميركي المنتخب 

جو بايدن العودة لالتفاق النووي، 
فيما هاجم سياسة الرئيس 

دونالد ترامب، الذي انتهت واليته 
بعد تنصيب بايدن الرئيس الـ 46 

للواليات المتحدة األميركية.

قال الفنان القدير أحمد عيسى  «
المعروف بشخصة “حجي مكي” إن 

ابتعاده لفترة من الزمن عن المسرح 
كان لظروف معينة ولقلة األعمال 

المسرحية الجماهيرية للمسارح األهلية 
التي اقتصرت معظم أعمالها في 

المشاركة بمهرجانات الداخل والخارج.

يخوض منتخبنا الوطني  «
لكرة اليد أولى مبارياته 

بالدور الرئيس في بطولة 
العالم للرجال لكرة اليد 

بمالقاة منتخب كرواتيا في 
تمام الساعة 8 من مساء اليوم )الخميس( على صالة استاد القاهرة 

الدولي ضمن منافسات المجموعة الثانية من هذا الدور.

خفـــر  اعتـــراض  عمليـــات  إن  فعاليـــات  قالـــت 
الســـواحل القطريـــة للصياديـــن البحرينيين تتم 
في المياه البحرينية، وإنهم يباغتونهم من جهة 
الخلـــف، ثم يختطفونهم إلى قطر بحجة دخول 
الميـــاه القطرية وهو أمـــر مخالف للحقيقة، وإن 
الغـــرض هو إهانـــة البحـــارة وانتهـــاك حقوقهم. 
وأكـــد رئيـــس اللجنـــة النوعيـــة الدائمـــة لحقوق 

اإلنســـان بمجلـــس النـــواب النائب عمـــار البناي، 
أرزاق  باســـتهداف  القطـــري  النظـــام  اســـتمرار 
وتعريـــض  البحرينييـــن،  والبحـــارة  الصياديـــن 
ممتلكاتهـــم للتخريـــب واإلتـــالف، إضافـــة إلـــى 
انتهـــاك حريتهم، مناهضين بذلـــك جميع مبادئ 
حقـــوق اإلنســـان والقوانيـــن واألعـــراف الدولية 

ومبادئ حسن الجوار.

فعاليات: السلطات القطرية تباغت البحارة ثم تختطفهم

)11(

محرر الشؤون المحلية

علي الفردان

أمل الحامد

 بدور المالكي

إبراهيم النهام

النعار رئيسا لنيابة االستئناف والوداعي رئيسا لنيابة الوزارات والجهات العامة
المنامة - النيابة العامة

أصـــدر النائـــب العـــام علـــي البوعينيـــن قـــرارا أمس 
بتعييـــن رئيـــس النيابـــة مـــوزة النعـــار رئيســـا لنيابة 
االســـتئناف التي في اختصاصها مراجعة ودراســـة 
األحكام وإعداد مذكرات بأسباب الطعن فيها إذا ما 

قامت المبررات القانونية الداعية لذلك.
كمـــا أصدر النائب العام قـــرارا بتعيين رئيس النيابة 
عدنـــان الوداعـــي رئيســـا لنيابة الـــوزارات والجهات 

العامـــة. ووفقـــا لما صرح بـــه المحامي العـــام األول 
العامـــة  بالنيابـــة  الفـــرص  تكافـــؤ  لجنـــة  ورئيـــس 
المستشـــار وائـــل بوعالي، فـــإن قـــراري التعيين قد 

ابتنيـــا علـــى مبدأ تكافـــؤ الفـــرص ومعاييـــر الخبرة 
والكفاءة والتميز في األداء، فيما يعد إسناد رئاسة 
نيابـــة االســـتئناف إلحدى عضـــوات النيابـــة تمكينا 
للمـــرأة وإتاحـــة لهـــا الســـتكمال مســـيرتها العمليـــة 
الجادة واســـتخدام كفاءتها فـــي العمل الذي أثبتت 
فيـــه جدارتها على مدار الســـنوات الماضية، وكانت 
مســـاهمة فاعلة في التطوير والتحديث منذ نشـــأة 

النيابة العامة.

 علوي الموسوي
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العــدل” “وزيــر  عبــارة  محــل  باألوقــاف”  المعنــي  “الوزيــر 

مرسوم بشأن تنظيم “السنية” و “الجعفرية” وإدارتيهما

صـــدر عن عاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، مرســـوم رقم )3( لسنة 2021 
باســـتبدال المادة األولى من المرسوم رقم )6( لسنة 
1985 بشـــأن تنظيم مجلســـي األوقاف والجعفرية 

وإدارتيهما، جاء فيه:
مادة )1( يســـتبدل بنص المادة األولى من المرسوم 
رقم )6( لسنة 1985 بشأن تنظيم مجلسي األوقاف 

السنية والجعفرية وإدارتيهما، النص اآلتي:
يتولـــى اإلشـــراف علـــى شـــؤون األوقـــاف الســـنية 

والجعفرية مجلس لكل منهما.
المجلســـان هيئتيـــن مســـتقلتين تلحقـــان  ويكـــون 
بالوزيـــر المعنـــي بشـــؤون األوقـــاف الذي له ســـلطة 

اإلشراف عليهما.
لـــه  التابعـــة  األوقـــاف  إدارة  ويتولـــى كل مجلـــس 
أعيانهـــا  وحفـــظ  إيراداتهـــا  وصـــرف  واســـتغاللها 
وتعميرهـــا وفًقـــا لمفهـــوم صياغة الوقـــف وعبارات 

الواقفين وبمقتضى أحكام الشريعة اإلسالمية.
ولـــكل مجلـــس الســـلطة التامـــة بالنظـــارة والتولـــي 
علـــى كافـــة األوقـــاف التابعـــة لـــه بما في ذلـــك دور 
العبادة وما في حكمها، وإدارتها والمحافظة عليها، 
وتعميرها وتضمينها واســـتحصال ريعها وضماناتها 
وتوزيعهـــا علـــى جهاتهـــا الخاصة الموقوفـــة عليها، 
ويكـــون تعييـــن النظـــار أو متولـــي الوقـــف وعزلهم 

بقرار من المجلس.
ومع عدم اإلخالل بمفهوم صياغة الوقف وعبارات 

الواقفيـــن، يجـــوز تعييـــن النظـــار أو متولـــي الوقف 
بقرار من المجلس المختص بعد التشاور وأخذ رأي 
ذوي الشـــأن، وذلك وفًقا للقواعد واإلجراءات التي 
يصدر بها قرار من الوزير المعني بشـــؤون األوقاف 

بعد موافقة المجلس المختص.
بشـــؤون  المعنـــي  “الوزيـــر  عبـــارة  تحـــل   )2( مـــادة 
األوقـــاف” محـــل عبـــارة “وزيـــر العـــدل والشـــؤون 
اإلســـالمية” أينما وردت في نصوص المرسوم رقم 
)6( لســـنة 1985 بشـــأن تنظيـــم مجلســـي األوقـــاف 

السنية والجعفرية وإدارتيهما.
مـــادة )3( علـــى وزيـــر العدل والشـــؤون اإلســـالمية 
واألوقاف تنفيذ هذا المرسوم، وُيعمل به من اليوم 

التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

تلقـــى عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة مزيًدا مـــن برقيات التهنئة 
بمناســـبة منح جاللته وســـام االستحقاق بدرجة 
قائـــد أعلـــى من قبـــل رئيـــس الواليـــات المتحدة 
األميركية دونالد ترامـــب؛ تقديًرا لجهود جاللته 
في تعزيز الشـــراكة االســـتراتيجية بيـــن البلدين 
جاللتـــه  ولمبـــادرات  الصديقيـــن،  والشـــعبين 
السامية في تعزيز ونشر ثقافة السالم والتعايش 

واالستقرار اإلقليمي والدولي. 
فقد تلقى جاللة الملك برقيات تهنئة من كل من: 
أحمد إبراهيم راشـــد المـــال نائب رئيس المحكمة 
الدســـتورية، والشيخة هال بنت محمد آل خليفة 
البحريـــن  بهيئـــة  والفنـــون  الثقافـــة  عـــام  مديـــر 
للثقافـــة واآلثـــار، والشـــيخ عبدهللا بـــن أحمد آل 
خليفة وكيـــل وزارة الخارجية للشـــؤون الدولية 

نائب األمين العام لمجلس الدفاع األعلى. 
مـــن:  تهنئـــة  برقيـــات  البـــالد  تلقـــى عاهـــل  كمـــا 
الشـــيخة رنا بنت عيســـى بنت دعيـــج آل خليفة 
وكيـــل وزارة الخارجيـــة، وأحمـــد بـــن خليفـــة آل 
اتـــش  اف  جـــي  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  خليفـــة 
كابيتـــال، والشـــيخ محمد بن خليفـــة بن عبدهللا 
آل خليفـــة الرئيـــس التنفيذي لمؤسســـة التنظيم 
العقـــاري، والشـــيخ دعيـــج بن ســـلمان بـــن مبارك 
آل خليفـــة رئيـــس مجلـــس إدارة هيئـــة شـــؤون 
الخيل، والشـــيخ خالـــد بن حمود بـــن عبدهللا آل 
خليفـــة وكيل وزارة اإلســـكان، وخالـــد بن خليفة 
آل خليفـــة نائـــب رئيـــس مجلس األمنـــاء المدير 
التنفيـــذي لمركز عيســـى الثقافـــي رئيس مجلس 
للتعايـــش  العالمـــي  حمـــد  الملـــك  مركـــز  أمنـــاء 
الســـلمي، والشـــيخ أحمد بن عبدالعزيز آل خليفة 

رئيس جهاز األمن االستراتيجي والشيخ سلمان 
بـــن محمـــد ال خليفة الرئيـــس التنفيـــذي للمركز 
الوطنـــي لألمن الســـيبراني، ومروان فـــؤاد كمال 
مديـــر عـــام التخطيط والمـــوارد باألمانـــة العامة 
للمجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضـــة وعيســـى 
سامي المناعي وكيل العدل والشؤون اإلسالمية 
بـــوزارة العـــدل والشـــؤون اإلســـالمية واألوقاف 
الـــوزارة  وكيـــل  الزيانـــي  خميـــس  بنـــت  ودانـــة 
للتخطيـــط والتوفيـــق األســـري والنفقـــة بـــوزارة 
العدل والشـــؤون اإلسالمية واألوقاف، وعبدهللا 
البحريـــن  مملكـــة  ســـفير  عبـــدهللا  عبداللطيـــف 
لـــدى الجمهوريـــة األلمانيـــة، ومحمد علـــي القائد 
الرئيـــس التنفيـــذي لهيئة المعلومـــات والحكومة 

اإللكترونية.
كما تلقى جاللته برقيات التهنئة من: الشيخ حمد 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة الوكيل المســـاعد للتجارة 
المحليـــة والخارجيـــة بوزارة الصناعـــة والتجارة 
والســـياحة، ويوســـف بـــن صالح الصالـــح رئيس 
مجلس اإلوقاف الجعفريـــة، وخالد علي عبدهللا 
الشـــاعر الوكيل المســـاعد للمراســـم والتشريفات 
بديـــوان صاحب الســـمو الملكي رئيـــس الوزراء، 
وهشـــام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين 
لـــدى جمهوريـــة مصـــر العربية والمنـــدوب الدائم 
لـــدى جامعـــة الـــدول العربيـــة، ومحمـــد غســـان 
محمد عدنان شـــيخو ســـفير مملكة البحرين لدى 
جمهوريـــة اندونيســـيا وكافـــة منتســـبي الســـلك 
الدبلوماســـي فـــي الســـفارة، وهالـــة رمـــزي فايـــز 
عضو مجلس الشـــورى، وخالد حسين المسقطي 
عضو مجلس الشـــورى، وســـبيكة خليفة الفضالة 
عضو مجلس الشـــورى، وفوزية يوســـف الجيب 
األمين العام المساعد لشؤون العالقات واإلعالم 

والبحوث بمجلس الشورى. 
وتلقـــى جاللتـــه برقيـــات تهنئة مـــن: النائب حمد 
الكوهجـــي عضو مجلـــس النـــواب، والنائب علي 
اســـحاقي عضـــو مجلـــس النـــواب، وفـــؤاد أحمد 
الحاجي عضو مجلس الشـــورى، وياســـر ابراهيم 
حميدان عضو مجلس الشـــورى، والشـــيخ محمد 
بـــن أحمـــد بن ســـلطان آل خليفـــة وكيـــل الوزارة 
لشـــؤون البلديات، ووليد بـــن خليفة المانع وكيل 
عســـكر  صـــادق  وعبدالرحمـــن  الصحـــة،  وزارة 
األمين العام للمجلس األعلى للشـــباب والرياضة، 
لشـــؤون  وزارة  وكيـــل  الكعبـــي  ثامـــر  ومحمـــد 
الطيران المدني، والشـــيخ عبدالرحمن بن مبارك 
بـــن حمـــد آل خليفـــة رئيـــس مجلـــس ادارة نادي 
النجمة الرياضي، وجليلة الســـيد جـــواد الرئيس 
األوليـــة،  الصحيـــة  الرعايـــة  لمراكـــز  التنفيـــذي 
والمستشـــار وائل رشـــيد بوعالي المحامي العام 
األول بالنيابـــة العامـــة، ونـــواف عبـــدهللا حمـــزة 
رئيس هيئة التشـــريع والراي القانوني، وابراهيم 
محمد جناحي الرئيس التنفيذي لصندوق العمل 
تمكيـــن، والشـــيخ بدر بـــن خليفة بـــن عبدهللا آل 
خليفة الوكيل المســـاعد للبريد، والشيخ عبدهللا 
بـــن خالـــد بـــن محمـــد آل خليفـــة وكيـــل الرقابـــة 

اإلدارية. 
 إلـــى ذلك، تلقى جاللة الملك برقيات تهنئة أيضا 
مـــن: محمـــد علي حســـن عضو مجلس الشـــورى 
والشـــيخ ســـلمان بـــن خالد بـــن محمـــد ال خليفة 
المديـــر العام لمجلـــس العائلة المالكـــة، وعلي بن 
محمـــد بـــن فطيـــس الهاجـــري المديـــر التنفيـــذي 

لمكتب سمو وزير شؤون الديوان الملكي. 
وتلقـــى جاللة الملـــك برقيات تهنئة من: الشـــيخ 
ابراهيم بن خالد بن محمد بن عبدهللا آل خليفة 

نائـــب رئيـــس مجلـــس األمنـــاء كليـــة البحريـــن 
الجامعيـــة، وعبدالرحمن جواهري رئيس شـــركة 
الخليـــج لصناعة البتروكيماويـــات، ورنا ابراهيم 
الوطنـــي  الجهـــاز  التنفيـــذي  الرئيـــس  فقيهـــي 
لاليرادات، والعميد عادل عيســـى بن عيســـى بن 
الشـــيخ عبدالوهـــاب الزياني مدير عـــام صندوق 
التقاعـــد العســـكري، والشـــيخة هند بنت ســـلمان 
آل خليفة رئيســـة واعضـــاء جمعية رعاية الطفل 
لألمومـــة والشـــيخ راشـــد بـــن محمد بـــن فطيس 
الســـنية،  األوقـــاف  مجلـــس  رئيـــس  الهاجـــري 
وعبـــدهللا عبدالـــرزاق بوخوة الرئيـــس التنفيذي 
ستاندرد تشارتردد بنك، والشيخ علي بن خليفة 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة رئيـــس االتحـــاد البحريني 
لكرة القـــدم، وفاطمة عبدالجبار الكوهجي عضو 
مجلس الشـــورى، والشـــيخ رشـــيد بن عيسى بن 
عبـــدهللا بـــن حمـــد آل خليفـــة، والنائـــب عيســـى 
عبدالجبـــار الكوهجي، واســـامة أحمـــد العصفور 
أمين عام مجلس الشـــورى، وجميلة علي سلمان 
النائـــب الثانـــي لرئيس مجلس الشـــورى، وجمال 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  فخـــرو  محمـــد 
عضـــو  البنمحمـــد  اســـماعيل  وبســـام  الشـــورى، 
مجلـــس الشـــورى، وعبدالرحمـــن محمد جمشـــير 
عـــض مجلس الشـــورى، ورائد محمد بن شـــمس 
العامـــة، وعبـــدهللا  االدارة  العـــام معهـــد  المديـــر 
خليفـــة الـــذوادي عضو مجلـــس النـــواب، وأحمد 
محمـــد العامـــر عضـــو مجلـــس النـــواب، وباســـم 
ســـلمان المالكـــي عضـــو مجلـــس النـــواب، ودينـــا 
ايلي خضوري لجنة الشـــؤون الخارجية والدفاع 
شـــؤون  لجنـــة  رئيـــس  نائـــب  الوطنـــي  واألمـــن 
الشباب، وسمير عبدهللا ناس رئيس غرفة تجارة 
وصناعـــة البحرين، وخالد محمـــد نجيبي النائب 

األول لرئيـــس غرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحرين، 
النوعيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  البنـــاي  أحمـــد  وعمـــار 
الدائمة لحقوق األنســـان عضو اللجنة الخارجية 
والدفاع واألمن الوطني لمجلس النواب، وجواد 
بوحســـين عضـــو مجلـــس الشـــورى، وجمعـــة بن 
محمـــد الكعبي عضو مجلس الشـــورى، وابتســـام 
محمد الشـــمالن الوكيل المســـاعد للنقـــل الجوي 
المواصـــالت  بـــوزارة  الطيـــران  وســـالمة  وأمـــن 
الرئيـــس  البنخليـــل  ويوســـف  واالتصـــاالت، 
التنفيـــذي مركز االتصال الوطنـــي، ونبيل محمد 
ابوالفتح وكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية 
وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط 
العمراني، وعلي البقالي الرئيس التنفيذي لشركة 
المنيوم البحرين البا، ومحمود هاشـــم الكوهجي 
للتأميـــن  العامـــة  الهيئـــة  ادارة  مجلـــس  رئيـــس 
االجتماعـــي، وايمان مصطفى المرباطي الرئيس 
التنفيـــذي للهيئـــة العامـــة للتأميـــن االجتماعـــي، 
وبهيـــة جـــواد الجشـــي ســـفيرة مملكـــة البحرين 
لـــدى مملكة بلجيكا، ومحمد علي الخزاعي عضو 
مجلس الشورى، وخليل يعقوب الخياط الوكيل 
المساعد للشؤون القنصلية والموارد والمعلومات 
بوزارة الخارجية، وأحمد عبدهللا الهاجري سفير 
مملكة البحرين لدى مملكة تايلند، والسفير أحمد 
عبدالرحمن الساعاتي سفير مملكة البحرين لدى 
روســـيا االتحادية، وخالد بن صالح بوعنق عضو 
مجلـــس النـــواب عضـــو اللجنـــة النوعيـــة لحقوق 
االنســـان، والعميـــد عيســـى ثامر الدوســـري نائب 
محافـــظ المحافظـــة الجنوبيـــة، وســـميرة رجب 
والشـــيخ  الملكـــي،  للديـــوان  الخـــاص  المبعـــوث 
ســـلمان بن عيســـى آل خليفة الرئيـــس التنفيذي 

حلبة البحرين الدولية. 

بعـــث عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة وولي العهد رئيس 
مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، برقيتـــي تهنئـــة 
إلـــى الرئيـــس جـــو بايـــدن؛ بمناســـبة تنصيبـــه 
رئيًســـا للواليات المتحدة األميركية الصديقة، 
والســـعادة  الصحـــة  موفـــور  لـــه  متمنييـــن 
والتوفيـــق والســـداد فـــي مهماتـــه الرئاســـية، 
وقيادة الشـــعب األميركـــي الصديق نحو مزيد 

من التقدم والرقي واإلزدهار.
وأعـــرب صاحـــب الجاللـــة الملـــك وســـمو ولي 
العهد رئيس الوزراء عن بالغ االعتزاز بما يجمع 

البلديـــن من عالقات تاريخية وشـــراكة وثيقة 
تمتـــد ألكثـــر مـــن 120 عاًمـــا وتســـتند ألســـس 
متينـــة ودعائم قوية، وبما يربط الشـــعبين من 
صداقة قوية، وتقدير متبادل، مؤكدين التطلع 
الدائـــم لتعزيـــز العالقـــات االســـتراتيجية بين 
مملكة البحرين والواليات المتحدة األميركية، 
وتطوير التعاون والتنســـيق والعمل المشترك، 
بما يعزز المصالح المتبادلة للبلدين والشـــعبين 

الصديقين في المجاالت كافة.
كمـــا بعـــث صاحـــب الســـمو الملكي ولـــي العهد 
رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى 
كاماال هاريس بمناســـبة تنصيبهـــا نائبة رئيس 

الواليات المتحدة األميركية.

جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يهنئان بايدن بتنصيبه رئيسا للواليات المتحدة

جـاللــة الملك يتلقــى مـزيـًدا مـن بـرقيـات التهنئــة

تطلـع لتعــزيــز العـالقــات التاريخيــة مــع واشنطــن

سمو ولي العهد رئيس الوزراءجو بايدنجاللة الملك
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تلقـــى عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة من 
نائب رئيس مجلس الوزراء جواد العريض 
الشـــيخ  الدســـتورية  المحكمـــة  ورئيـــس 
خليفـــة بـــن راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفة، 
ورئيس جهـــاز المخابـــرات الوطني الفريق 
والشـــؤون  العـــدل  وزيـــر  الفاضـــل،  عـــادل 
اإلســـالمية واألوقاف الشيخ خالد بن علي 
بن عبدهللا آل خليفة، ووزير اإلسكان باسم 
الحمر، ووزير شـــؤون الدفاع الفريق الركن 
عبـــدهللا النعيمي، ووزيـــر التربية والتعليم 
ماجـــد النعيمـــي، ووزيـــر العمـــل والتنميـــة 
االجتماعية جميل حميدان، وزير األشغال 
وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي 

الكهربـــاء  شـــؤون  ووزيـــر  خلـــف،  عصـــام 
والمـــاء وائل المبـــارك، ووزيـــر المواصالت 
واالتصـــاالت كمـــال أحمـــد، ووزير شـــؤون 
مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، 
للمـــرأة  األعلـــى  للمجلـــس  العـــام  واألميـــن 
هالـــة األنصـــاري، ورئيـــس ديـــوان الرقابـــة 
الماليـــة واإلدارية الشـــيخ أحمـــد بن محمد 
آل خليفـــة، والنائب العـــام علي البوعينين، 
ورئيســـة هيئـــة البحريـــن للثقافـــة واآلثـــار 
الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، ورئيس 
هيئـــة األركان الفريق الركن ذياب النعيمي، 
ومستشـــار جاللـــة الملك لشـــؤون الســـلطة 
التشـــريعية محمد علي الستري، ومستشار 
ســـمو رئيس الوزراء للشـــؤون االقتصادية 

عبدهللا ســـيف، ونائب رئيس مجلس إدارة 
هيئة شـــؤون الخيل ســـمو الشيخ خالد بن 
علـــي بن عيســـى آل خليفـــة، ونائب رئيس 
مجلـــس إدارة نـــادي الرفـــاع ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بـــن علـــي بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
وســـمو الشيخ إبراهيم بن راشد بن عيسى 
آل خليفة، سمو الشيخ سلمان بن راشد بن 
عيســـى آل خليفة، وسمو الشيخ نواف بن 
راشـــد بن عيســـى آل خليفة، وسمو الشيخ 
عبـــدهللا بـــن راشـــد بـــن عيســـى آل خليفة، 
وسمو الشيخ محمد بن راشد بن عيسى آل 
خليفة، وســـمو الشيخة نورة بنت أحمد بن 
محمد آل خليفة، وســـمو الشيخ سلمان بن 
أحمـــد بن محمد آل خليفة، وســـفير مملكة 

البحريـــن لـــدى المملكة العربية الســـعودية 
الشـــيخ حمـــود بـــن عبـــدهللا بـــن حمـــد آل 
خليفة، والشيخ سلمان بن أحمد بن سلمان 
آل خليفة، والشـــيخ عبدهللا بـــن خليفة آل 
خليفة رئيس مجلس إدارة شركة البحرين 
لالتصـــاالت الســـلكية والالســـلكية “بتلكو”، 
ســـفير مملكة البحرين لـــدى دولة اإلمارات 
العربيـــة المتحدة الشـــيخ خالد بن عبدهللا 
لشـــؤون  الخـــاص  والمبعـــوث  خليفـــة،  آل 
المنـــاخ الرئيس التنفيـــذي للمجلس األعلى 
للبيئة محمد بـــن مبارك بن دينه، ومحافظ 
العاصمة الشـــيخ هشـــام بن عبدالرحمن آل 

خليفة، ومحافظ الشمالية علي العصفور.
ورفـــع المهنئون في البرقيات أســـمى آيات 

التهاني والتبريكات بمناســـبة منح جاللته 
وســـام االســـتحقاق برتبـــة قائـــد أعلى من 
رئيس الواليات المتحدة األميركية دونالد 
ترامب؛ تقديرا لجهـــود جاللته في توطيد 
عالقـــات الصداقـــة بيـــن مملكـــة البحريـــن 

والواليات المتحدة األميركية.
فخرهـــم  عـــن  البرقيـــات  فـــي  وأعربـــوا 
واعتزازهـــم العميقيـــن بمنح جاللـــة الملك 
الوســـام الرفيع، والذي يأتي تأكيدا لجهود 
وإســـهامات جاللتـــه الحثيثـــة فـــي تعزيـــز 
األمـــن واالســـتقرار وإشـــاعة الســـالم فـــي 
لعاهـــل  الحكيمـــة  الرؤيـــة  وفـــق  المنطقـــة 
البالد التي رســـخت المملكة على الخريطة 

الدولية.

المهنئون: جهود حثيثة لجاللة الملك في إشاعة السالم بالمنطقة
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تلقـــى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، برقيـــة تهنئة من وكيل وزارة شـــؤون مجلس 
الوزراء سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة، 
رفـــع فيهـــا إلـــى مقـــام جاللتـــه الســـامي أصـــدق التهانـــي 
والتبريـــكات بمناســـبة منـــح جاللتـــه وســـام االســـتحقاق 
بدرجـــة قائـــد أعلـــى مـــن قبـــل رئيـــس الواليـــات المتحدة 
األميركيـــة دونالـــد ترامب. وأعرب ســـموه في برقيته عن 

خالـــص تهانيه بحصـــول جاللته على هذا الوســـام الرفيع 
الـــذي يعبر عن تقدير الرئيس األميركي لما تحقق على يد 
جاللته من إنجازات مشهودة في تعزيز األمن واالستقرار 
واالزدهار في المنطقة والعالم وفق رؤى جاللته الحكيمة 
لنشر السالم الدائم بين شعوب العالم، داعًيا هللا أن يوفق 
جاللته لما من شـــأنه تحقيق الرفعة والعزة لشـــعب مملكة 

البحرين.

تلقـــى عاهل البـــالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة،  برقية تهنئة من رئيس المجلس األعلى للشئون 
اإلسالمية الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة 
، رفع فيها أســـمى آيات التهاني والتبريكات بمناســـبة منح 
جاللتـــه وســـام االســـتحقاق برتبـــة قائـــد أعلى مـــن رئيس 
الواليـــات المتحدة األميركية دونالد ترامب، تقديرا لجهود 
جاللته، في توطيد عالقـــات الصداقة بين مملكة البحرين 

والواليات المتحدة األمريكية.
 وأعـــرب فـــي البرقية عـــن فخره واعتـــزازه العميقين بمنح 
جاللـــة الملـــك هـــذا الوســـام الرفيـــع، والـــذي يأتـــي تأكيـــدا 
علـــى جهود وإســـهامات جاللتـــه الحثيثة فـــي تعزيز األمن 
واالســـتقرار وإشـــاعة الســـالم فـــي المنطقـــة وفـــق الرؤيـــة 
الحكيمة لعاهل البالد  التي رسخت المملكة على الخارطة 

الدولية.

جاللة الملك يتلقى تهنئة سمو الشيخ عيسى بن علي

جاللة الملك يتلقى تهنئة رئيس “األعلى للشؤون اإلسالمية”

جاللة الملك يتلقى تهنئة من سمو الشيخ سلمان بن خليفة
ــزاز ــتـ ــر واعـ ــخ ــل ف ــح “وســــــام االســـتـــحـــقـــاق” م

تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
برقية تهنئة من مستشـــار صاحب 
السمو الملكي رئيس الوزراء سمو 
الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، 
رفـــع فيهـــا أســـمى آيـــات التهانـــي 
والتبريـــكات بمناســـبة منح جاللة 
الملـــك وســـام االســـتحقاق برتبـــة 

قائـــد أعلـــى مـــن رئيـــس الواليات 
المتحدة األميركية دونالد ترامب؛ 
تقديرا لجهـــود جاللته في توطيد 
مملكـــة  بيـــن  الصداقـــة  عالقـــات 
المتحـــدة  والواليـــات  البحريـــن 

األميركية.
البرقيـــة  فـــي  ســـموه  وأعـــرب 
العميقيـــن  واعتـــزازه  فخـــره  عـــن 

بمنـــح جاللـــة الملـــك هذا الوســـام 
الرفيـــع، الذي يأتـــي تأكيدا لجهود 
وإســـهامات جاللتـــه الحثيثـــة في 
تعزيز األمن واالســـتقرار وإشـــاعة 
الســـالم في المنطقة وفـــق الرؤية 
التـــي  البـــالد  لعاهـــل  الحكيمـــة 
رســـخت المملكـــة علـــى الخارطـــة 

الدولية. سمو الشيخ سلمان بن خليفة

سمو الشيخ عيسى بن علي

الشيخ عبدالرحمن بن محمد

المنامة - بنا

المنامة - بنا

تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحب 
بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة 
برقيـــة  خليفـــة،  آل  عيســـى 
جهـــاز  رئيـــس  مـــن  تهنئـــة 
المساحة والتسجيل العقاري 
الشـــيخ ســـلمان بـــن عبـــدهللا 
آل خليفـــة، رفع فيها أســـمى 
والتبريـــكات  التهانـــي  آيـــات 
بمناســـبة منح جاللته وسام 
االستحقاق برتبة قائد أعلى 
من رئيس الواليات المتحدة 
ترامـــب  دونالـــد  األميركيـــة 
تقديـــًرا لجهـــود جاللتـــه، في 
توطيد عالقات الصداقة بين 
مملكـــة البحريـــن والواليـــات 

المتحدة األميركية.
عـــن  البرقيـــة  فـــي  وأعـــرب 
العميقيـــن  فخـــره واعتـــزازه 
هـــذا  الملـــك  جاللـــة  بمنـــح 

الوســـام الرفيع، والذي يأتي 
تأكيًدا على جهود وإسهامات 
جاللتـــه الحثيثـــة فـــي تعزيز 
األمـــن واالســـتقرار وإشـــاعة 
الســـالم فـــي المنطقـــة وفـــق 
الرؤية الحكيمة لعاهل البالد 
التي رســـخت مكانة المملكة 

على الخارطة الدولية.

جاللة الملك يتلقى تهنئة من “رئيس المساحة”

الشيخ سلمان بن عبدالله

سمو الشيخ عيسى بن راشد

المنامة - بنا

جاللة الملك يتلقى تهنئة سمو الشيخ عيسى بن راشد

صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  تلقـــى 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
مـــن  تهنئـــة  برقيـــة  آل خليفـــة، 
سمو الشيخ عيسى بن راشد بن 
عيسى آل خليفة، رفع فيها إلى 
مقـــام جاللتـــه الســـامي أصـــدق 
التهانـــي والتبريـــكات بمناســـبة 
منح جاللته وســـام االستحقاق 
بدرجـــة قائـــد أعلـــى مـــن قبـــل 
المتحـــدة  الواليـــات  رئيـــس 

األميركية دونالد ترامب.
وأعرب ســـموه فـــي برقيته عن 
تهانيـــه علـــى حصـــول  خالـــص 
الرفيـــع  الوســـام  هـــذا  جاللتـــه 
الـــذي يعبر عـــن تقديـــر الرئيس 
األميركـــي لمـــا تحقـــق علـــى يد 
جاللته مـــن إنجازات مشـــهودة 

فـــي تعزيـــز األمـــن واالســـتقرار 
واالزدهار فـــي المنطقة والعالم 
الحكيمـــة  جاللتـــه  رؤى  وفـــق 
لنشـــر السالم الدائم بين شعوب 
يوفـــق  أن  هللا  داعيـــا  العالـــم، 
جاللتـــه لمـــا مـــن شـــأنه تحقيق 
الرفعـــة والعـــزة لشـــعب مملكـــة 

البحرين.

ــز األمــــن ــزيـ ــعـ إنـــــجـــــازات مـــشـــهـــودة فــــي تـ



ناصر بن حمد يشيد بدور “علوم الفضاء” بتنمية القدرات
اســتقبل مستشــار األمن الوطني قائد الحرس الملكي ســمو الشــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفــة، وزيــر المواصــات واالتصــاالت رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة الوطنيــة 
لعلــوم الفضــاء كمــال أحمــد، والرئيــس التنفيــذي للهيئــة الوطنيــة لعلــوم الفضــاء 

محمد العسيري.

وخالل اللقاء أشاد سمو الشيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفة بالدور الـــذي تضطلع به 
الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في إعداد 
األبحـــاث والدراســـات وتنميـــة القدرات 
الوطنيـــة بمـــا يخـــدم توجهـــات مملكـــة 
البحرين ويعّزز مكانتها في مجال علوم 
الفضـــاء، مؤكًدا ســـموه أهميـــة مواصلة 
العمـــل الجـــاد فـــي ســـبيل رفعـــة مملكـــة 
البحريـــن في مختلف المجاالت بما فيها 

قطاع الفضاء وتنمية األبحاث.

وأشـــاد ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفة بالخطط واالســـتراتيجيات التي 
تنفذهـــا الهيئـــة الوطنيـــة لعلـــوم الفضاء 
ومشـــروعاتها المســـتقبلية ومـــا قطعتـــه 
الهيئـــة من شـــوط في مراحـــل التدريب 
لتعزيـــز  الراميـــة  وجهودهـــا  واإلعـــداد 
التعـــاون مـــع مختلـــف الـــدول الشـــقيقة 
والصديقة لالرتقاء بقطاع علوم الفضاء 
لتحقيـــق كل األهـــداف المنشـــودة؛ مـــن 
مملكـــة  وازدهـــار  وتطـــور  تقـــدم  أجـــل 

البحريـــن. واســـتمع ســـموه إلـــى إيجـــاز 
عـــن أهم اإلنجازات التـــي حققتها الهيئة 
خـــالل الفترة الماضيـــة، إضافة إلى أهم 
الخطـــوات المتخذة من قبـــل الهيئة في 

ســـبيل تطوير عملهـــا في المســـتقبل بما 
يحقق األهداف التي وضعتها الهيئة.

المواصـــالت  وزيـــر  أشـــاد  جانبـــه،  مـــن 
واالتصاالت باهتمام ســـمو الشيخ ناصر 

بـــن حمـــد آل خليفـــة بتطويـــر العمل في 
الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء مشيًرا إلى 
أن مملكـــة البحرين باتت تمتلك خبرات 
وطنيـــة متميزة في مجال علوم الفضاء 

وقـــادرة علـــى مواكبـــة التطور فـــي هذا 
المجال.

بـــدوره، أكـــد العســـيري أن اهتمام ســـمو 
خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر  الشـــيخ 
ا  باســـتراتيجية الهيئـــة يمثل دافًعـــا قويًّ
أمام منتســـبيها؛ من أجل االرتقاء بعلوم 
الفضـــاء الـــذي بات ضمن ســـلم أولويات 
مملكـــة البحرين في الســـنوات الماضية، 
مؤكـــًدا أن الهيئـــة وضعت اســـتراتيجية 
للســـنوات المقبلة؛ من أجل تطوير عملها 
واالهتمام بالكـــوادر البحرينية وتدريبها 
بصورة مســـتمرة إضافة إلى التعاون مع 
الدول الشـــقيقة والصديقة في مجاالت 

علوم الفضاء.

المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة
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يتشرف مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي
بأن يرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات الى

مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى حفظه الله ورعاه

بمناسبة منح جاللته وسام االستحقاق برتبة قائد أعلى 

من قبل فخامة الرئيس دونالد ترامب رئیس الوالیات المتحدة األمریكیة

تقدیرا للجھود المشھوده التي قام بھا جاللة الملك المفدى لتوطید عالقات الصداقة والشراكة الوثیقة بین البلدین الصدیقین وترجمة 
حقيقية للجهود الملكية السامية لتعزيز عرى التعايش والسالم والوئام بين مختلف البلدان والشعوب حول العالم.

تسليم الشحنة الثالثة من المواد اإلغاثية إلى صربيا
بتوجيـــه كريم مـــن عاهل البالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة،  
تم امس تســـليم شحنة مملكة البحرين 
الثالثة من المـــواد اإلغاثية واإلمدادات 
الطبية إلى جمهوريـــة صربيا الصديقة، 
في سبيل مساعدتها لمواجهة تداعيات 

انتشار فيروس كورونا )كوفيد 19(.
وتأتـــي هـــذه المســـاعدات انطالًقـــا من 
حرص جاللة الملك على تعزيز الروابط 
اإلنســـانية، واهتمام جاللتـــه بتقديم يد 
العون والمساعدة لجميع شعوب العالم.
وبهذه المناسبة وجه ممثل جاللة الملك 
لألعمال اإلنســـانية ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمـــد كلمـــة إلـــى جمهوريـــة صربيا 
وشـــعبها الصديـــق، ورســـالة تقديـــر من 
ســـموه للعاملين فـــي الصفوف األمامية 
على شجاعتهم والتزامهم لمواجهة هذا 

الفيروس، هذا نصها:
فـــي البدايـــة اســـمحوا لـــي أن أنقل لكم 
لعاهـــل  الطيبـــة  والتمنيـــات  التحيـــات 
البـــالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، وكذلـــك ولـــي العهد 
نائـــب القائـــد األعلـــى ورئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة، وبالنيابة عن 
جاللـــة الملـــك وصاحـــب الســـمو الملكي 
ونفســـي أود أن أحيـــي جميـــع العاملين 
فـــي الخطـــوط األماميـــة والعاملين في 
المجال اإلنساني لجهودهم االستثنائية 

واستجابتهم لجائحة فيروس كورونا.
وشـــغفهم  شـــجاعتهم  نحيـــي  كمـــا 

نوصـــل  أن  يشـــرفنا  اليـــوم  والتزامهـــم 
ثالـــث شـــحنة إغاثـــة وإمـــدادات طبيـــة 
إلـــى بلغراد لمســـاعدة أصدقائنا األعزاء 
فـــي  المهمـــة  االحتياجـــات  تلبيـــة  فـــي 
هـــذه الكارثة نفتخر بهـــذه الجهود التي 
تنبـــع مـــن تعاليـــم جاللة الملـــك الكريمة 
وعاداتنـــا وتقاليدنـــا العريقـــة باإلضافة 

لتعاليم ديننا اإلسالمي الحنيف.
ونحـــن ملتزمـــون باالســـتمرار في دعم 
أصدقائنـــا بينما نحارب بشـــكل جماعي 
هـــذا الوبـــاء العالمي، واليـــوم نفخر بأن 
نؤكد التزامنا للشعب الصربي والعالقات 
الثنائية التي تجمع بلدينا أؤمن وبشدة 
أنه من خالل تقوية العالقات والتعاون 

الدولي بيـــن األصدقاء والحلفاء نصبح 
أكثـــر اســـتعداًدا وأفضـــل تجهيـــًزا لبذل 
جهـــود متضافرة لتجاوز هـــذه األوقات 
الصعبـــة نحن باقون علـــى عهدنا لزيادة 
التعـــاون ونحن نتطلع لزيـــادة العالقات 

بين بلدينا.
وفـــي الختـــام أرجـــو أن تتقبلـــوا أطيب 
التقـــدم  ومواصلـــة  بالصحـــة  تمنياتـــي 

واالزدهار لشعب صربيا.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

وتقدم ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفة بخالص الشـــكر والتقدير لجاللة 
الملـــك علـــى لفتتـــه اإلنســـانية الكريمـــة 
بتقديـــم يد العون والمســـاعدة لمختلف 
ظـــل  فـــي  خصوًصـــا  العالـــم،  شـــعوب 
الظروف االســـتثنائية النتشـــار فيروس 
كورونا، على المستوى العالمي، انطالًقا 
من هويتنا البحرينية وعاداتنا األصيلة.

المنامة - بنا



local@albiladpress.com

الخميس 21 يناير 2021 - 8 جمادى اآلخرة 1442 - العدد 4482
05

أرشفة جميع قرارات “الخارجية”
ــل ــ ــم ــ ــع ــ ال فــــــــي  األداء  ــوى  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ بـ ارتـــــــــقـــــــــاء 

الزيانـــي،  عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
بالديوان العام للوزارة، رئيس لجنة أرشفة قرارات 
وزارة الخارجية الشـــيخ راشـــد بـــن عبدالرحمن بن 

راشد آل خليفة،  وأعضاء اللجنة.
وفي مســـتهل اللقاء قدم الســـفير الشـــيخ راشد بن 
عبدالرحمـــن آل خليفـــة عرًضا للجهـــود التي قامت 
بهـــا اللجنة فـــي حصر وتصنيف وتوثيـــق القرارات 
واإلجـــراءات والتعليمـــات التي صـــدرت في وزارة 
الخارجيـــة، كما قدم للوزير شـــرًحا عـــن اآللية التي 
اتبعتهـــا اللجنـــة في رصد وتوثيق جميـــع القرارات 
وأرشـــفتها فـــي ســـجل مركـــزي تـــم إعـــداد نظامـــه 
اإللكترونـــي بالتعـــاون مـــع إدارة نظـــم المعلومـــات 

بالوزارة.
وأعرب وزير الخارجية عن شكره وتقديره لرئيس 
لجنة أرشـــفة قـــرارات وزارة الخارجيـــة وأعضائها، 
مشـــيًدا بالجهـــود التي قامـــت بها اللجنـــة من أجل 
حصـــر وتوثيـــق وأرشـــفة جميع القـــرارات الصادرة 

فـــي الـــوزارة، مؤكـــًدا أهميـــة توثيـــق اإلجـــراءات 
والتعليمات كافة التي صـــدرت في الوزارة؛ بهدف 
توثيـــق مســـيرة العمـــل الدبلوماســـي واإلداري في 
الوزارة ومتابعة االرتقاء بمستوى األداء في العمل، 
متمنًيـــا لرئيـــس وأعضـــاء اللجنـــة دوام التوفيـــق 

والسداد، ومواصلة جهودها في هذا المجال.
مـــن جانبـــه، أعـــرب الشـــيخ راشـــد بـــن عبدالرحمن 
آل خليفـــة عـــن خالص اعتـــزازه وتقديـــره لما لقيه 

وأعضاء اللجنة من دعم واهتمام وتوجيه من قبل 
وزير الخارجية، إلنجاز هذا التكليف اإلداري المهم 
لتطوير العمل بالوزارة، مشيًدا باألهداف المنشودة 
التـــي وضعت لتكليـــف اللجنة بإنجازهـــا باعتبارها 
تصـــب فـــي تطويـــر األداء فـــي الـــوزارة، منوًها بما 
أبـــداه أعضـــاء اللجنة من حـــرص واهتمـــام بإنجاز 

المهمة المكلفين بها بكل تفان وإخالص.
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المنامة - هيئة الكهرباء و الماء

الكهربـــاء  شـــؤون  وزيـــر  اســـتقبل 
ســـفير  المبـــارك  وائـــل  والمـــاء 
لـــدى  الصديقـــة  الهنـــد  جمهوريـــة 
المملكة بيوش شريفاســـتاف، وفي 
بدايـــة اللقاء رحب الوزير بالســـفير 
مشيدًا بما يربط البلدين الصديقين 
من عالقات وطيدة متميزة يعززها 
شـــتى  فـــي  المشـــترك  التعـــاون 

المجاالت التنموية.
كما نوقشت سبل تعزيز التعاون في 
مجاالت تبادل الخبرات والتجارب 

ونقل المعرفة على صعيد الكهرباء 
وتطويـــر  القـــدرات  وبنـــاء  والمـــاء 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  التعـــاون 
وجمهوريـــة الهند فـــي هذا المجال. 
وتـــم خـــالل اللقـــاء مناقشـــة أهـــم 
المشـــروعات التـــي تقوم بهـــا هيئة 
يتماشـــى  بمـــا  والمـــاء  الكهربـــاء 
االقتصاديـــة  المملكـــة  رؤيـــة  مـــع 
 2030 الوطنيـــة  واســـتراتيجيتها 
النمـــو  متطلبـــات  يحقـــق  وبمـــا 

العمراني والسكاني.

تطوير التعاون مع الهند بمجال الكهرباء

تضمين حقوق ذوي اإلعاقة في خطة العمل الوطنية الحقوقية
نظمـــت وزارة الخارجيـــة ورشـــة العمـــل الثامنـــة 
فـــي  بالرعايـــة  األولـــى  الفئـــات  بعنـــوان “حقـــوق 
الخطـــة الوطنية لحقوق اإلنســـان”، والتي عقدت 
أمـــس، عبر تقنيـــة االتصـــال اإللكترونـــي المرئي، 
وذلـــك تحت رعايـــة وزير الخارجيـــة عبداللطيف 
االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل  ووزيـــر  الزيانـــي، 
جميل حميدان، وبمشـــاركة عدد من المســـؤولين، 
إلـــى جانب ممثلين مـــن مختلف الوزرات وخبراء 
وأكاديمييـــن ورجـــال اإلعـــالم والصحافـــة، حيث 
اســـتمرت ورشـــة العمل ألكثر من 5 ساعات، وبلغ 
عـــدد الحضور 128 مشـــاركا، وتم طـــرح 24 ورقة 

عمل، والخروج بـ 52 توصية.
وأكد الزيانـــي أن مملكة البحرين تفخر أنها تبنت 
إصـــدار مجموعة من القوانين العصرية المتطورة 
التـــي تكفـــل توفيـــر الرعايـــة والعنايـــة بالحقـــوق 
األساســـية لألطفال وذوي اإلعاقة وكبار السن، ما 
أكسبها مكانة وسمعة عالمية مرموقة، بعضويتها 

في مجلس حقوق اإلنسان الدولي، ولجنة حقوق 
الطفـــل الدوليـــة، وتحقيقهـــا المرتبـــة 45 عالمًيـــا 
ضمـــن الدول ذات التنمية البشـــرية المرتفعة جًدا 
وفًقا لتقرير برنامج األمم المتحدة االنمائي للعام 
2019، وصدارتها للقائمة العربية في مؤشر رأس 
المال البشـــري وفًقا للمنتدى االقتصـــادي العالمي 

.2020
والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  اســـتعرض  جانبـــه،  مـــن 
االجتماعيـــة، أبـــرز الجهود التي قامـــت بها مملكة 
البحرين؛ لضمـــان حقوق الفئـــات األولى بالرعاية 

في الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان. 
وفيمـــا يتعلق بفئة األشـــخاص ذوي اإلعاقة )ذوي 
العزيمـــة(، أكـــد أهميـــة تكثيـــف الجهـــود لالهتمام 
بهـــذه الفئـــة؛ كونهـــا األكثـــر إرادة وتحديـــا ولديها 
القـــدرة علـــى اإلبـــداع والعطـــاء متى مـــا توافرت 
لهـــم المقومات والســـبل إلطالق طاقاتهـــم وإبراز 
حققهـــا  نجـــاح  قصـــص  إلـــى  مشـــيرا  مواهبهـــم، 

أشـــخاص ذوو إعاقـــة فـــي كثيـــر مـــن المجـــاالت، 
منوًهـــا بما يحظى به كبـــار المواطنين من أولوية؛ 

لضمـــان توفيـــر جودة حياة كريمة لهـــم، الفتا إلى 
جهـــود الحكومـــة لتأميـــن اســـتمرارية عطاء هذه 

الشـــريحة، وذلك بتعزيز إمكانات العناية الصحية 
واالجتماعية لهم، مشـــيرا إلـــى تجربة تنامي دور 
أنديـــة الرعاية النهارية الــــ 14 التابعة للوزارة في 
هـــذا الشـــأن، مقارنـــة بـــدور اإليـــواء التـــي تشـــهد 

تناقًصا في اإلقبال عليها.
وأشار مســـاعد وزير الخارجية عبدهللا الدوسري 
إلى اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )ذوي 
العزيمـــة(، التي اعتمدتهـــا الجمعيـــة العامة لألمم 
المتحـــدة فـــي 13 ديســـمبر 2006، وفـــق القـــرار 
رقـــم 106/  61، وعلـــى الرغـــم مـــن كـــون االتفاقية 
أحـــدث المعاهـــدات الدوليـــة األساســـية لحقـــوق 
اإلنســـان، فقد أصبحت بشـــكل ســـريع واحدة من 
أكثـــر المعاهـــدات التي تـــم التصديـــق عليها على 
نطاق واسع، وهي معاهدة رائدة لحقوق اإلنسان 
تحدد التزامات معينة على الدول لتعزيز وحماية 
حقوق األشـــخاص ذوي اإلعاقـــات، وال تخلق أية 

حقوق “جديدة”.
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وصية اإلمام شمس الدين للشيعة
في مثل هذا الشهر قبل 20 عاًما انتقل إلى رحمة 
هللا تعالــى ســماحة اإلمــام الشــيخ محمــد مهــدي 
شــمس الدين، رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي 
األعلــى فــي لبنــان آنذاك، الــذي ُيعد مــن بين أهم 
مراجع الشــيعة، ومن أهم أعالم الفكر اإلســالمي 
مختلــف  علــى  باالنفتــاح  تميــز  وقــد  المعاصــر، 
والمعتقــدات  الفكريــة  واالتجاهــات  التيــارات 
الدينية والمذهبية، كما تميز بالقدرة على مواكبة 
األحداث والتطورات، وجمع بين العقلية الفقهية 
المجددة، والعقلية السياسية المنبثقة عن الروح 
اإلســالمية الســمحة المعتدلــة، وقــد عمــل علــى 
التوفيــق بيــن الديــن والحداثة، وكانــت له جهود 
متميــزة فــي التقريــب بيــن الســنة والشــيعة فــي 

لبنان.
وفي مقال ســابق تطرقت إلى لقاءاتي به عندما 
زار البحريــن وفي بيــروت أيًضا حين كنت أتردد 
عليها بانتظام خالل الفترة من 1995 إلى 2000؛ 
لحضــور االجتماعــات التي كانــت تنظمها منظمة 
العمل العربية، أو لالجتماع بالمسؤولين بالمكتب 
اإلقليمــي لمنظمــة العمل الدولية الــذي يتخذ من 
بيــروت مقــًرا لــه، أو للمشــاركة فــي مؤتمــرات أو 

زيارات خاصة.
كان الشــيخ محمــد مهــدي شــمس الديــن رجــال 
يحمــل بيــن أضلعه وفي ثنايــا وجدانه َهمَّ وطنه 
وَهــمَّ  العربيــة واإلســالمية،  أمتيــه  وَهــمَّ  لبنــان، 
عــن  الحديــث  كثيــر  هللا  رحمــه  وكان  الشــيعة، 
العبــر والدروس التي تمخضت عــن المحنة التي 
كابدهــا لبنــان أثنــاء وبعــد الحــرب األهليــة التــي 
دامــت 15 عاًمــا، كمــا كان يتحــدث بإســهاب عــن 
إيمانــه بنظــام الدولــة المدنية، وعن عــدم اتفاقه 
مــع فلســفة وتوجهــات الثــورة اإلســالمية التــي 
قادها اإلمام الخميني في إيران، وكان يقف ضد 
مبــدأ تصدير الثــورة الذي تبناه النظــام اإليراني، 

ولــم يكن يؤمــن أو يقبل أو يتقبــل نظرية “والية 
الفقيــه”، بــل كان مــن أبرز من تصدى لهــا، بعد أن 
أدرك أنها مجرد وســيلة لتركيز السلطات الفقهية 
والتشــريعية والتنفيذيــة والقضائية في يد فقيه 
واحــد، ووجدهــا بدعــة تتعــارض مع أبــرز أصول 
الفكر الشــيعي اإلمامي، وتجافي أساسياته التي 
تتمثــل فــي تنــوع االجتهــاد ومرجعياتــه وتعــدد 
وقــد  يختلفــون  الذيــن  والمجتهديــن  الفقهــاء 
يتناقضــون فــي رؤاهــم وأطروحاتهــم، كان فــي 
المقابل يؤمن بـ “نظرية والية األمة على نفسها”.

النفــوذ  عــن  راضًيــا  الديــن  شــمس  يكــن  ولــم 
والوصاية الســورية على القــرار اللبناني، ورفض 
الوقــوف إلــى جانــب ســوريا فــي الحــرب التــي 
منظمــة  ضــد  الشــيعية  أمــل  حركــة  مــع  شــنتها 
بحــرب  عرفــت  والتــي  الفلســطينية،  التحريــر 
المخيمــات، كمــا عــارض رحمــه هللا النهــج الــذي 
اختطــه حزب هللا في لبنــان منتقًدا تدخل إيران 
فــي الشــأن اللبنانــي؛ ما جعلــه عرضــة للكثير من 

األذى واإلساءة والتجريح والتنكيل.
وقــد انتهــز الشــيخ محمــد مهــدي شــمس الديــن 
فرصــة زيارتــه للبحريــن فــي نهايــة التســعينات 
ليؤكــد رســالته ونصيحتــه لشــيعة البحريــن بــأن 
وأن  لبنــان،  كارثــة  مــن  ويتعلمــوا  يســتفيدوا 
يحرصــوا ويحافظــوا علــى الوحــدة الوطنية في 
بالدهــم، ويحذروا من المزايدين ومن التدخالت 
الخارجية، ويتجنبوا االنزالق إلى هاوية اإلرهاب 
بــأي شــكل مــن أشــكاله، ويبتعــدوا عــن التقوقــع 
والتمتــرس الطائفي، ويندمجوا في مجتمعاتهم، 
وطنهــم  إلــى  انتمائهــم  تأكيــد  علــى  ويحرصــوا 

ووالئهم له قواًل وعماًل.
فــي مثــل هــذا الشــهر وقبــل 20 عامــا، وهــو على 
فراش الموت في أحد مستشفيات باريس، وقبل 
أن يلفظ أنفاسه األخيرة بأسبوعين، أخذ الشيخ 

محمــد مهدي شــمس الدين يملــي “وصاياه” التي 
تضمنــت وصيــة قصيــرة لكنهــا جامعــة ومعبــرة، 
موجهــة إلــى “الشــيعة” كمــا وصفهــا هــو بنفســه، 
أساســها الدعــوة إلى وحدة األمــة وتكاتفها، وقد 
كرر وأكد في وصيته بعض ما قاله في البحرين؛ 
إلــى أي  الحاجــة  أنقلهــا دون أي تصــرف ودون 

تقديم أو تمهيد.
قــال رحمــه هللا: أوصي أبنائي وإخواني الشــيعة 
اإلماميــة فــي كل وطــن مــن أوطانهــم، وفــي كل 
مجتمع من مجتمعاتهم، أن يدمجوا أنفســهم في 
أقوامهــم وفــي مجتمعاتهــم وفي أوطانهــم، وأال 
يميــزوا أنفســهم بأي تمييز خــاص، وأال يخترعوا 
ألنفســهم مشــروًعا خاًصــا يميزهــم عــن غيرهــم؛ 
ألن المبــدأ األســاس فــي اإلســالم - وهــو المبــدأ 
الــذي أقره أهل البيت عليهم الســالم - هو وحدة 
األمة، التي تالزم وحدة المصلحة، ووحدة األمة 

تقتضي االندماج وعدم التمايز.
يندفعــوا وراء كل  ينجــروا وأال  بــأال  وأوصيهــم 
مــن  ســتار  أي  تحــت  تميزهــم  أن  تريــد  دعــوة 
الظالمــة  ورفــع  إنصافهــم  قبيــل  مــن  العناويــن، 
عنهــم، ومــن قبيل كونهــم أقلية مــن األقليات لها 
حقــوق غيــر تلــك الحقــوق التــي تتمتع بها ســائر 

األقليات.
إن هــذه الدعــوات كانــت ومــا تــزال شــًرا مطلًقــا، 
الشــيعة  الظــروف.  بأســوأ  الشــيعة  علــى  عــادت 
فــي  ومشــاركتهم  حياتهــم  ظــروف  ــنون  يحسِّ
مجتمعهــم عــن طريــق اندماجهــم فــي االجتمــاع 
العــام،  اإلســالمي  واالجتمــاع  العــام،  الوطنــي 
واالجتمــاع القومي العام، وال يجوز وال يصح أن 
يحاولــوا - حتــى أمــام ظلم األنظمــة - أن يقوموا 
بأنفســهم وحدهــم وبمعــزل عــن قــوى أقوامهــم 
بمشــاريع خاصــة للتصحيــح والتقويــم؛ ألن هــذا 
يعــود عليهــم بالضرر وال يعود علــى المجتمع بأي 

نفــع. وقد جرت ســيرة وســنة أهــل البيت )عليهم 
السالم( على هذا النهج. 

وقــد ظهرت فــي العقدين أو العقــود األخيرة من 
الســنين ظاهــرة في دائرة الشــيعة العرب بشــكل 
خــاص، وبدائرة الشــيعة بوجه عام، وهي إنشــاء 
تكتــالت حزبيــة سياســية بوجــه خــاص لغــرض 
أو إظهــار شــخصية  الشــيعة،  المطالبــة بحقــوق 
الشــيعة، أو الدفــاع عــن حقــوق الشــيعة. وهــذه 
التكوينــات - بحســب رصدنــا لمــا آلــت إليــه - لــم 
تــؤدِّ إلــى أيــة نتيجة تذكر، بــل أدت إلى كثير من 
األزمــات، وعمقــت الخــوف والحذر وســوء الظن 
والتربص في أنفس بقية المسلمين في المجتمع 
من طائفة الشــيعة، وســعت نحو عزلهم بشكل أو 
بآخــر عــن الحيــاة العامة وعــن التفاعــل مع نظام 

المصالح العامة.
هذه التكوينات - تارة يراد لها أن تكون تكوينات 
طابــع  يغلــب  أال  يجــب  وهنــا  محضــة،  ثقافيــة 
المذهبيــة التمايزيــة، وإنمــا يجــب أن تنطلــق من 
رؤيــة وحدويــة إلــى األمــة، تعتمد علــى الجوامع 
المشــتركة - ومــا أكثرهــا - التي تجمع المســلمين 
فيمــا بينهــم وال تركــز علــى خصوصيــات التمايــز 
تكــون  أن  وإمــا  التبايــن،  خصوصيــات  وعلــى 
تجمعــات سياســية أو اقتصاديــة، وهــذا أمــر ال 
يجــوز فــي نظرنــا أن يتم بوجه مــن الوجوه على 

اإلطالق”. انتهى النص المنقول.
وقد أملى شمس الدين وصاياه بعد قرابة عامين 
للحالــة  اســتيعابه  وبعــد  للبحريــن  زيارتــه  مــن 
المــوت،  فــراش  علــى  وهــو  أمالهــا  البحرينيــة، 
يســتعد إلــى لقــاء ربــه، ال يبتغــي مــن وراء ذلــك 
ســوى مرضــاة هللا وراحــة الضميــر، وقــد أثبتــت 
األيــام واألحــداث فيما بعد كم كان شــمس الدين 
وأســكنه  هللا  رحمــه  ومحًقــا،  وبصيــًرا  حصيًفــا 

فسيح جناته.
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قيادات بحرينيات يشاركن بإطالق شبكة التنمية االقتصادية النسائية المتحدة
رنـــا بنـــت عيســـى: المشـــاركة الفعالـــة للمـــرأة ترتقـــي بالمجتمعـــات

بترشـــيح مـــن المجلس األعلـــى للمرأة 
الخارجيـــة  وزارة  مـــع  وبالتنســـيق 
قياديـــات   6 شـــاركت  البحرينيـــة، 
فـــي فعاليـــة إطـــاق “شـــبكة التنميـــة 
االقتصادية النســـائية المتحدة”، وهي 
مبادرة تأتي في سياق متابعة وتنفيذ 
التوقيـــع التاريخي علـــى إعان مبادئ 
إبراهيـــم، وتهدف الشـــبكة إلى التركيز 
على فرص مشـــاركة المرأة في التنمية 
االقتصاديـــة في دولها، في وقت ُينظر 
فيـــه إلى التمكين االقتصـــادي والمالي 
التـــي  المجـــاالت  أهـــم  كأحـــد  للمـــرأة 
تسعى الدول مجتمعة لتحقيقها تحت 
أجنـــدة 2030 لألمم المتحـــدة للتنمية 

المستدامة.
كمـــا تهـــدف هـــذه الشـــبكة التـــي تضم 
مـــن  كل  البحريـــن  مملكـــة  بجانـــب 
الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة ودولة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة والمملكة 
الســـودان  وجمهوريـــة  المغربيـــة 
ودولـــة  وكوســـوفو  وأذربيجـــان 
إســـرائيل إلى توطيد الثقـــة والتقارب 
الحضاري بين النساء وتعزيز مجاالت 
وريـــادة  االقتصاديـــة  مشـــاركتهن 
األعمـــال ولتبـــادل الخبـــرات وتكثيـــف 
القطاعـــات  مختلـــف  بيـــن  التواصـــل 
التجاريـــة والحكومية؛ من أجل إيجاد 
وتنويـــع فـــرص تعـــاون اقتصادية أكبر 
فـــي المنطقة؛ من أجل مســـتقبل واعد 

لألجيال القادمة.
وشـــاركت في إطاق هذه الشـــبكة من 
المرئـــي  اإللكترونـــي  االتصـــال  خـــال 
وعضـــو  الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  كل 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة من الشـــيخة 
رنـــا بنت عيســـى بن دعيـــج آل خليفة، 
و مديرة مكتب صاحبة الســـمو الملكي 
قرينة عاهل الباد، الشـــيخة مرام بنت 
عيسى آل خليفة، األمين العام للمبادرة 
الزراعـــي،  القطـــاع  لتنميـــة  الوطنيـــة 
ومساعد األمين العام للمجلس األعلى 
للمـــرأة الشـــيخة دينـــا بنـــت راشـــد آل 
خليفـــة، والســـفيرة هـــدى عـــزرا نونـــو 
الشـــورى  بمجلـــس  الســـابق  العضـــو 
وســـفيرة مملكة البحرين الســـابقة في 
الواليـــات المتحـــدة األميركية، وعضو 

المجلس األعلى للمرأة أفنان الزياني.
وأشـــارت الشـــيخة رنا بنت عيســـى بن 
دعيج آل خليفة إلى تأكيد عاهل الباد 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة، أن المجتمـــع ال يمكـــن أن 

يتقدم بوتيرة ســـريعة دون المشـــاركة 
الفعالـــة للمـــرأة، وأوضحـــت أن جالته 
أصدر األمر السامي بتأسيس المجلس 
األعلى للمرأة في 22 أغسطس 2001، 
والذي كـــّرس الرؤية التقدمية لجالته 
فـــي مختلف مجـــاالت نهـــوض المرأة، 
مشـــيرًة إلى أن المجلس برئاسة قرينة 
العاهل رئيســـة المجلس األعلى للمرأة 
صاحبة الســـمو الملكي األميرة سبيكة 
بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة، قـــد تمّكـــن 
خـــال العقديـــن الماضييـــن مـــن بنـــاء 
منظومة عمل مؤسســـي داعمة للمرأة، 
وهي منظومة كسبت اهتمام واحترام 
البحريـــن  مملكـــة  وأحـــرزت  العالـــم 
بموجبهـــا مكانـــة دوليـــة متقدمـــة فـــي 

مختلف قضايا المرأة.
وأعربـــت الشـــيخة رنا بنت عيســـى بن 
دعيج آل خليفة عن فخرها واعتزازها 
علـــى الثقـــة الملكية الســـامية بتعيينها 
وكيـــل وزارة خارجية مملكة البحرين؛ 
المنطقـــة  فـــي  امـــرأة  أول  باعتبارهـــا 
تتولى هذا المنصب، مشـــيرة إلى عمق 
وجدية المســـاعي التـــي بذلت على مر 
الســـنين للنهـــوض بمكانـــة المـــرأة فـــي 

مملكة البحرين.
بدورهـــا، أوضحـــت أفنـــان الزيانـــي أن 
المرأة البحرينيـــة تحقق عاما بعد عام 
نجاحـــات متواليـــة علـــى صعيـــد رفـــع 
نســـبتها فـــي ســـوق العمـــل بالقطاعين 
فـــي  حضورهـــا  أو  والخـــاص،  العـــام 
الكيانـــات االقتصاديـــة البحرينية مثل 
مجلـــس التنميـــة االقتصاديـــة وغرفـــة 
التجارة والصناعـــة، إضافة إلى وجود 
العديد من النساء القيادات في القطاع 

الخـــاص على رأس عدد من أكبر وأهم 
الشركات والمؤسسات.

وقالت ال تحديات تشريعية أو قانونية 
أو تمويليـــة أو غيرهـــا تواجـــه رائدات 
وسيدات األعمال البحرينيات، مشيرة 
إلـــى امتاكهـــن الكثيـــر مـــن الخبـــرات 
والمهارات في عالم األعمال، وبعضهن 
تمكـــن بالفعل مـــن الوصـــول بخدمات 
ومنتجـــات مشـــاريعهن إلـــى األســـواق 

اإلقليمية والعالمية.
إلـــى ذلـــك أشـــارت الشـــيخة دينـــا بنت 
راشد آل خليفة إلى أن الخطة الوطنية 
 -  2013( البحرينيـــة  المـــرأة  لنهـــوض 
2022( تتضمـــن 5 محـــاور تســـعى إلى 
األســـري  االســـتقرار  تحقيـــق  ضمـــان 
فـــي إطـــار الترابـــط العائلـــي، وتعزيـــز 
قدرتها على المســـاهمة التنافســـية في 
مســـار التنمية، القائـــم على مبدأ تكافؤ 
الفرص، وإدماج احتياجات المرأة في 

التنمية الوطنية.
وأوضحـــت أن المجلـــس األعلى للمرأة 
يضع مســـألة تعزيز حضـــور المرأة في 
المشـــهد االقتصـــادي لمملكـــة البحرين 
في مقدمة أولوياته، ورفع مســـاهمتها 
في الناتـــج المحلي اإلجمالـــي، وقالت 
العقديـــن  خـــال  تمكـــن  المجلـــس  إن 
مـــن  الكثيـــر  بنـــاء  مـــن  الماضييـــن 
الخبـــرات والتدابيـــر المائمـــة لنهوض 
المـــرأة اقتصاديا، معربًة عن اســـتعداد 
المجلـــس للعمـــل مـــع جميـــع الشـــركاء 
على المســـتوى اإلقليمي والدولي؛ من 
أجـــل توفيـــر وتطويـــر األطـــر المائمة 
النطاقـــة واثقة مســـتدامة للمرأة في 

مختلف مجاالت العمل االقتصادي.

من جانبها، قالت األمين العام للمبادرة 
الزراعـــي  القطـــاع  لتنميـــة  الوطنيـــة 
الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة إن 
مملكـــة البحريـــن أولـــت أهتماما خاصا 
بزيادة الرقعـــة الخضراء خصوصا في 
ظـــل مـــا يحظـــى بـــه هـــذا القطـــاع من 
دعـــم ومســـاندة مـــن رئيســـة المجلس 
االستشـــاري للمجلس األعلـــى للمبادرة 
صاحبة الســـمو الملكي األميرة سبيكة 
بنـــت إبراهيم آل خليفـــة، وما تقوم به 
من جهود في ســـبيل االرتقاء بالقطاع 

الزراعي في الباد.
وقدمت الشـــيخة مرام لمحة عن عدد 
من مشـــروعات المبادرة الوطنية مثل 
للحدائـــق  الدولـــي  البحريـــن  معـــرض 
داخـــل  مـــن  اآلالف  يســـتقطب  الـــذي 
البحريـــن وخارجهـــا كل عـــام، إضافـــة 
إلى مشـــروعات األمن الغذائي وتوفير 
أســـواق لعـــرض منتجـــات المزارعيـــن 

البحرينيين.
وتحدثـــت الســـفيرة هـــدى عـــزرا نونو 
فـــي عضويـــة مجلـــس  عـــن تجربتهـــا 
ودور  عديـــدة،  لســـنوات  الشـــورى 
المـــرأة البحرينيـــة فـــي دعم عـــدد من 
التشـــريعات والقوانين التي تصب في 
صالـــح األســـرة البحرينية، ثـــم انتقالها 
للعمل ســـفيرة فـــي الواليـــات المتحدة 
بحرينيـــة  امـــرأة  كأول  األميركيـــة 
وخليجية تشـــغل هـــذا المنصب المهم 
والذي من خاله عززت مكانة البحرين 
في األوســـاط الدبلوماســـية والتعريف 
بهـــا كدولـــة تضـــرب أروع األمثلـــة في 
مختلـــف  بيـــن  والتعايـــش  التســـامح 

األديان.

قيادات بحرينيات يشاركن بإطالق شبكة التنمية االقتصادية النسائية المتحدة

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

المنامة - وزارة الداخلية

تـــرأس مســـاعد رئيس األمـــن العام 
لشـــؤون العمليات والتدريب الركن 
الشـــيخ حمد بـــن محمـــد آل خليفة  
االتصـــال  تقنيـــة  عبـــر  اجتماعـــًا 
المرئي ، مع ممثلي أقسام التدريب 

بمختلف إدارات وزارة الداخلية .
وخـــال االجتمـــاع، أشـــاد مســـاعد 
بالجهـــود  العـــام  األمـــن  رئيـــس 
المســـتمرة التي تبذلها اإلدارات في 
مواصلة العملية التدريبية بالتعاون 
مـــع إدارة التدريـــب خاصة في ظل 

الظـــروف الصحية الراهنة النتشـــار 
فيروس كورونا ، موضحًا أن عملية 
التدريب بكافة مستوياتها تأتي في 
ســـلم األولويات ضمن استراتيجية 
تطوير القـــدرات عبر تنفيذ الخطط 
والبرامج الهادفة إلى رفع مســـتوى 
التدريب ، وتعزيز التعاون المشترك 
للـــدورات،  المنفـــذة  اإلدارات  مـــع 
باعتبـــار ذلـــك محـــورا رئيســـيا فـــي 
إطار مواكبة التطوير الحاصل وفق 

أحدث النظم والمعايير الدولية.

برامج متطورة لتطوير أداء منتسبي “الداخلية”

التحول الرقمي يحقق وفورات للتكاليف الحكومية بنسبة 82 %
48 % زيـــادة المبالـــغ المتحصلـــة عبـــر القنـــوات اإللكترونيـــة فـــي 2020

ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات 
واالتصــاالت ســمو الشــيخ محمــد بــن مبــارك آل خليفــة أمــس االجتمــاع 
الســابع عشــر للجنة بتقنية االتصال عن بعد بحضور نائب رئيس مجلس 
الــوزراء ســمو الشــيخ علــي بــن خليفــة آل خليفــة ونائــب رئيــس مجلــس 

الوزراء الشيخ خالد بن عبدهللا آل خليفة وأعضاء اللجنة.

وفـــي بدايـــة االجتماع اســـتعرضت 
مســـتجدات  آخـــر  اللجنـــة 
الرقمـــي  االقتصـــاد  اســـتراتيجية 
حيـــث  االصطناعـــي،  والـــذكاء 
قدمت هيئة المعلومات والحكومة 
اإللكترونية تقريرا بشأن مخرجات 
الدراســـة التي أعدتهـــا بالتعاون مع 
برنامـــج األمـــم المتحـــدة االنمائـــي 
جوانـــب  أبـــرز  حـــددت  والتـــي 
المطلوبـــة، ومنهـــا وضـــع  التطويـــر 
لاقتصـــاد  موحـــدة  إســـتراتيجية 
لتحديـــد  نمـــوذج  وبنـــاء  الرقمـــي، 
األولويات اإلستراتيجية للمبادرات 
الرقميـــة وتعزيز الوعـــي بالعائد من 
الرقمـــي،  المجـــال  فـــي  االســـتثمار 
وتعزيز البنية التشريعية والتطبيق 
االصطناعـــي  للـــذكاء  العملـــي 
والتكنولوجيـــا الحديثـــة فـــي حـــل 
مشكات قطاعات اإلنتاج والتنمية 
أمـــام  المجـــال  وفتـــح  المختلفـــة، 
والمتوســـطة؛  الصغيـــرة  الشـــركات 
للمســـاهمة فـــي اســـتقطاب المزيـــد 
من االســـتثمارات في هـــذا المجال 
المهم، باإلضافة إلى تعزيز المناهج 
الدراســـية والمؤسســـات التعليميـــة 
االصطناعـــي  الـــذكاء  بعلـــوم 
ومواكبتهـــا  وتحليلهـــا  والبيانـــات 

للتقنيات الحديثة.
وقد اســـتعرضت اللجنـــة الخيارات 
اإلســـتراتيجية  إلعـــداد  المقترحـــة 

الوطنية لاقتصاد الرقمي والذكاء 
المبـــادرات  وأهـــم  االصطناعـــي، 
اإلســـتراتيجية المقترحـــة للتعامـــل 
مع متطلبات التطوير المطلوبة في 

هذا المجال.
وفي هذا الســـياق، أكد سمو الشيخ 
محمد بـــن مبارك آل خليفـــة أهمية 
تحديد الجهة المســـؤولة عن إعداد 
اإلســـتراتيجية  وإدارة  وتنفيـــذ 
الوطنية لاقتصاد الرقمي والذكاء 
االصطناعي والعمل بهما كمنظومة 
مـــن  تمكنهـــا  وحديثـــة  متكاملـــة 
اإلسهام في تنمية قطاعات اإلنتاج 

ومجاالت التنمية المختلفة.
واطلعـــت اللجنة على تقرير بشـــأن 
اإللكترونـــي  التحـــول  برنامـــج 
ضـــوء  فـــي  الحكوميـــة  للخدمـــات 
قرارهـــا بتوجيه الجهات الحكومية 
لإلسراع في إعداد خططها للتحول 
هيئـــة  مـــع  بالتنســـيق  اإللكترونـــي 
المعلومات والحكومة اإللكترونية. 
وقد أســـفر هذا البرنامج عن توفير 
أكثـــر مـــن 500 خدمـــة إلكترونيـــة 
عبـــر القنـــوات المختلفـــة باإلضافـــة 
إلـــى توفيـــر قنوات دفـــع إلكترونية 
لكافة الخدمات مع إصدار الفواتير 
إلكترونيا، كما حقق التحول توفيرا 
للتكاليـــف الحكومية بنســـبة 82 % 
وتوفيـــر لوقـــت انجـــاز المعامـــات 
عـــدد  ارتفـــع  كمـــا   %  76 بنســـبة 

26 % ســـنويا،  المعامـــات بنســـبة 
المحصلـــة  المبالـــغ  حجـــم  ووصـــل 
عبـــر القنوات اإللكترونيـــة إلى أكثر 
مـــن 230 مليون دينـــار العام 2020، 
بزيـــادة 48 % عن العام 2019، وقد 
تـــم االنتهـــاء من تطويـــر 83 خدمة 
إلكترونية في العام الماضي بزيادة 
تبلغ 108 % عن الســـنوات السابقة، 
كما قامت الهيئـــة بتطوير منظومة 
حكوميـــة متكاملـــة تشـــمل كل مـــن 
الصحـــة  ووزارة  الداخليـــة  وزارة 
والحكومـــة  المعلومـــات  وهيئـــة 
الوطنـــي  والفريـــق  اإللكترونيـــة 
للتصدي لفيروس كورونا، باإلضافة 
إلى مركز االتصـــال الوطني ومركز 
اتصـــال الخدمات الحكومية، وذلك 
جائحـــة  متطلبـــات  مـــع  للتعامـــل 
كورونـــا من خـــال تطبيـــق مجتمع 

واعي.  
وقد أشـــاد ســـمو الشـــيخ محمد بن 
مبـــارك آل خليفـــة وأعضـــاء اللجنة 
لهيئـــة  المضاعفـــة  بالجهـــود  العليـــا 

المعلومات والحكومـــة اإللكترونية 
في تطويـــر الخدمـــات اإللكترونية 
مـــع  للتعامـــل  وذلـــك  المتكاملـــة 
للتحـــول  االســـتثنائية  المتطلبـــات 
اإللكتروني في ظل جائحة كورونا.
لتقنيـــة  العليـــا  اللجنـــة  واطلعـــت 
علـــى  واالتصـــاالت  المعلومـــات 
المعلومـــات  هيئـــة  اســـتعدادات 
إلطـــاق  اإللكترونيـــة  والحكومـــة 
جائزة التميز للحكومة اإللكترونية 
للعـــام 2021 فـــي نســـختها الحادية 
عشرة والتي بدأت منذ العام 2008 
برعاية من ســـمو الشـــيخ محمد بن 
مبارك آل خليفة وتهدف إلى تسليط 
الضـــوء على االبتـــكار والمبـــادرات 
التقنيـــة الرائـــدة في القطـــاع العام 
والقطاع الخـــاص واألفـــراد، وتقام 
مـــع خبـــراء  بالتعـــاون  كل ســـنتين 
ومحلييـــن  وإقليمييـــن  عالمييـــن 
مســـتقلين لتحديد المعايير وتقييم 

المشاريع والمبادرات المشاركة.

سمو الشيخ محمد بن مبارك

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

اســـتقبل رئيـــس هيئـــة األركان 
الفريـــق الركـــن ذيـــاب النعيمي، 
العامـــة  بالقيـــادة  مكتبـــه  فـــي 
أمس، الملحق العسكري بسفارة 
الهاشـــمية  األردنيـــة  المملكـــة 
الشـــقيقة لـــدى مملكـــة البحرين 
العميد الركـــن طيار محمد علي 

الصمادي.
األركان  هيئـــة  رئيـــس  ورحـــب 
األردنـــي،  العســـكري  بالملحـــق 
معرًبـــا عن تقديره بالـــدور الذي 

يقـــوم بـــه الملحـــق فـــي تعزيـــز 
العســـكري  التعـــاون  عاقـــات 
بين البلدين، مشـــيًدا بالعاقات 
األخويـــة المتينـــة التـــي تربـــط 
والمملكـــة  البحريـــن  مملكـــة 

األردنية الهاشمية الشقيقة.
وتم خال اللقاء مناقشة أوجه 
البلديـــن  بيـــن  القائـــم  التعـــاون 
الشـــقيقين في شـــتى المجاالت 
وخاصـــًة بمـــا يتعلـــق بالمجـــال 

العسكري والدفاعي.

األركان  هيئـــة  رئيـــس  حضـــر 
النعيمـــي  ذيـــاب  الركـــن  الفريـــق 
إحـــدى  تخريـــج  أمـــس،  صبـــاح 
بإحـــدى  المتخصصـــة  الـــدورات 

وحدات قوة دفاع البحرين.
 وبـــدأ الحفـــل بتـــاوة آيـــات من 
قدمـــت  بعدهـــا  الحكيـــم  الذكـــر 
تـــم  ثـــم  المناســـبة،  بهـــذه  كلمـــة 
شـــرح موجـــز عـــن أهـــم البرامج 
والتدريبـــات النظريـــة والعمليـــة 
التي اشـــتملت عليها الدورة، من 
بعدها قّدم الخريجون تطبيقات 

ميدانية لمختلف مراحل الدورة.
ثـــم تفضـــل رئيس هيئـــة األركان 
بتوزيـــع الجوائـــز التقديرية على 
الخريجين بالدورة وهنأهم على 
المســـتوى المتميـــز الـــذي ظهروا 
بـــه، معّبـــًرا عـــن شـــكره وتقديره 
إلـــى كل المشـــاركين فـــي الدورة 
والمدربيـــن علـــى الجهـــود التـــي 
بذلوهـــا فـــي تحقيـــق متطلبـــات 

هذه الدورة بنجاح.
وحضـــر التخريـــج عدد مـــن كبار 

ضباط قوة دفاع البحرين.

أقيم بقوة دفاع البحرين صباح 
امـــس، تخريج إحـــدى الدورات 
مســـاعد  بحضور  المتخصصـــة، 
للقـــوى  األركان  هيئـــة  رئيـــس 
البشـــرية اللـــواء الركـــن الشـــيخ 

علي بن راشد آل خليفة.
وبعـــد تـــاوة آيـــات مـــن الذكـــر 
الحكيـــم، تـــم تقديـــم إيجاز عن 

التدريـــب  ومراحـــل  الـــدورة 
التـــي اشـــتملت عليها مـــن مواد 
نظرية وتطبيقـــات عملية، ومن 
ثـــم قـــام مســـاعد رئيـــس هيئـــة 
األركان للقوى البشـــرية بتوزيع 
الخريجيـــن  علـــى  الشـــهادات 
علـــى  التقديريـــة  والجوائـــز 

المتفوقين.

تقوية التعاون العسكري مع األردن

تخريج دورة لقوة الدفاع

تخريج دورة متخصصة للعسكريين
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المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

اســـتقبل وكيـــل الثـــروة الحيوانية 
بوزارة األشغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيـــط العمراني خالد حســـن 
بمركـــز الوطنـــي للمختبـــرات بهورة 
تجـــارة  غرفـــة  مـــن  وفـــود  عالـــي 
وصناعـــة البحريـــن يترأســـها خالد 
الثـــروة  وكيـــل  وأوضـــح  األميـــن. 
الحيوانيـــة أنـــه تـــم خـــال الزيـــارة 
مركـــز  تأســـيس  مقتـــرح  مناقشـــة 
الماســـة  للحاجـــة  وذلـــك  “حـــال” 
لمواكبـــة  المركـــز  هـــذا  لوجـــود 
المنتجـــات  تصديـــر  تطـــورات 

الغذائية ومستحضـرات التجميل.
وأوضـــح وكيل الوزارة أن “الســـمة 
الرئيســـة لمعايير إنتـــاج الطعام في 
مركـــز حال هـــي أن جميع عمليات 
المنتـــج الغذائـــي، بدءًا مـــن إدخال 
المواد الخام إلى المســـتهلك، يجب 

الشـــريعة  مبـــادئ  مـــع  تتوافـــق  أن 
أن  “ يجـــب  اإلســـامية”. وأضـــاف 
والمـــواد  المكونـــات  جميـــع  تكـــون 
المضافة المســـتخدمة فـــي تكوين 
المعاييـــر  مـــع  متوافقـــة  المنتـــج 
اإلســـامية والمتطلبات اإلنســـانية 
من حيـــث كل من المصدر وطريقة 
اإلنتـــاج”. وقد عـــرض وكيل الثروة 
المتوفـــرة  اإلمكانيـــات  الحيوانيـــة 
هـــذه  تعتبـــر  إذ  المختبـــرات  فـــي 
المختبـــرات األكبـــر واألحـــدث فـــي 
مملكـــة البحرين من حيث المنشـــأة 
والتجهيـــزات الموجـــودة لمختلـــف 
انـــواع المختبـــرات وخاصـــة فيمـــا 

يخص سامة األغذية.
وأكـــد أن المختبـــرات الحالية لديها 
مركـــز  إلنشـــاء  واإلمـــكان  القـــدرة 

شهادة الحال فيها.

تأسيس مركز “حالل” لألعذية المتوافقة مع الشريعة

الرفاع - بلدية المنطقة الجنوبية
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المنامة - وزارة الداخلية

تحت رعاية وزير األشـــغال وشـــؤون 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
عصام خلف، افتتحت بلدية المنطقة 
الجنوبية ممشـــى مدينة عيســـى بعد 
بحضـــور  وتأهيلـــه،  تطويـــره  إعـــادة 
وأحمـــد  القاضـــي  عيســـى  النائبيـــن 
العامـــر، ومديـــر عـــام بلديـــة المنطقة 
ونائـــب  عبـــدهللا،  عاصـــم  الجنوبيـــة 
محافظ المحافظة الجنوبية عيســـى 
الدوســـري وعضـــو المجلـــس البلـــدي 

ممثل الدائرة الثانية مال هللا شاهين، 
وعضو المجلس البلدي ممثل الدائرة 
الثالثة عبدهللا عبداللطيف وعدد من 

المسئولين في البلدية .
الممشـــى  وتضمـــن مشـــروع تطويـــر 
الـــذي يقع علـــى امتداد مســـاحة تبلغ 
10 آالف و300 متـــر مربـــع، تركيـــب 
مناطـــق   5 فـــي  مطاطيـــة  أرضيـــة 
بمســـاحة  مختلفـــة  بألـــوان  لأللعـــاب 

1500 متر مربع .

بحث وكيل الزراعة والثروة البحرية 
بـــوزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 
والتخطيـــط العمراني نبيل أبوالفتح، 
البحريـــن  جمعيـــة  مـــن  وفـــد  مـــع 
التعاونيـــة الزراعيـــة برئاســـة رئيـــس 
الجمعيـــة محمد محســـن علي، ســـبل 
دعم المزارعين والنهـــوض بالعاملين 

في هذا القطاع.
وخـــال اللقـــاء اســـتمع أبوالفتح إلى 
ماحظات وفد الجمعية ومقترحاتهم 

لدعـــم العامليـــن فـــي قطـــاع الزراعة 
والتحديات التي تواجههم.

الزراعـــة  وكيـــل  وعـــد  جهتـــه،  مـــن 
تلـــك  بدراســـة  البحريـــة  والثـــروة 
االحتياجـــات والنظـــر فـــي تحقيقهـــا 
وفقـــا لإلمكانـــات المتاحـــة، وأكـــد أن 
أبـــواب الوكالـــة مفتوحـــة لتلقـــي أية 
ماحظـــات أو اقتراحـــات من شـــأنها 
تقديـــم الدعم والمســـاندة للمزارعين 

البحرينيين. ّكرم محافظ العاصمة الشيخ هشام 
بـــن عبدالرحمـــن آل خليفة 13 جهة 
فائزة بمسابقة أجمل تزيين للمباني 
الحكوميـــة والخاصة في نســـختها 
العاشـــرة، والتـــي تنظمها المحافظة 
ســـنويا ضمـــن فعالياتهـــا لاحتفـــال 
وذكـــرى  المجيـــد  الوطنـــي  بالعيـــد 
تولي صاحب الجالة الملك مقاليد 

الحكم.
اللجنـــة  أعلـــن رئيـــس  مـــن جهتـــه، 

محمـــد  المســـابقة  علـــى  المشـــرفة 
صاح الدين النتائج، والتي جاءت 
كاآلتـــي: فئـــة الـــوزارات الحكومية 
والتي حصل على المركز األول فيها 
وزارة الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي 
الكهربـــاء  هيئـــة  الثانـــي  والمركـــز 
والمـــاء. أمـــا عـــن فئـــة المؤسســـات 
الحكومية، فقـــد حقق المركز األول 
نـــادي ضبـــاط األمـــن العـــام والمركز 

الثاني مصرف البحرين المركزي.

افتتاح ممشى مدينة عيسى بعد إعادة تطويره

احتياجات المزارعين في ملعب أبوالفتح

فوز 13 جهة بمسابقة تزيين المباني
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صرح وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف بأن الوزارة 
انتهـــت من مشـــروع تطويـــر العقـــد التكميلي من تطويـــر تقاطعي ألبـــا والنويدرات، 
والـــذي يتضمـــن توســـيع وتحســـين شـــارع الملك حمد الســـريع مـــن مســـارين إلى 3 

مسارات وذلك من شارع 96 إلى تقاطع عسكر.
وقـــال  الوزيـــر إن المشـــروع يهـــدف للتقليـــل مـــن االزدحـــام المـــروري الحاصل على 
الشـــارع وذلك عن طريق توســـعته وتطوير تقاطعاته لزيادة الطاقة االســـتيعابية له 
وتقليل زمن االنتظار، مشـــيرًا الى ان حجم الحركة المرورية على شـــارع الملك حمد 
قبل التطوير تبلغ 63 ألف مركبة في اليوم في االتجاهين منها 29 % مركبات ثقيلة، 
في حين أن حجم المرور في ساعات الذروة يصل الى 5000 مركبة في الساعة، أما 
بعد التطوير فان الطاقة االســـتيعابية للشـــارع ستزيد بنحو 24 % لتصل الى 6500 

مركبة في الساعة، وسيقلل زمن االنتظار على التقاطعات بنسبة نحو 34 %.
وأضاف أن المشـــروع سيخدم المشـــروع القادمين والخارجين من المناطق التالية: 
عســـكر، جـــو، الـــدور، درة البحريـــن، مدينـــة خليفـــة، والمتجهين إلى مدينة عيســـى 
والرفـــاع وســـتره، وكذلـــك مجموعـــة الشـــركات والمنشـــآت التجاريـــة الواقعـــة فـــي 

المناطق الصناعية ومنها بابكو وألبا.
الجدير بالذكر أن أعمال المشروع تضمنت ايضًا إنشاء شبكة تصريف مياه األمطار 
ومـــن ضمنها إنشـــاء قنـــاة مفتوحة على طـــول الجانـــب الغربي لشـــارع الملك حمد، 
ورصف الطرق بالطبقات المعمول فيها بمملكة البحرين وصوال إلى طبقة األســـفلت 
وتطويـــر األرصفـــة، ووضـــع أعمـــدة اإلنـــارة باســـتخدام LED واإلشـــارات الضوئيـــة 
والعامـــات المرورية الازمة، وتركيب حواجز الســـامة علـــى جانبي الطريق وبناء 
حاجز خرســـاني يفصـــل االتجاهين وذلك من أجل رفع مســـتوى الســـامة المرورية 
على هذا الشـــارع الســـريع، كما تم في وقت ســـابق إنشاء منفذ من شارع االستقال 
عنـــد جامعـــة المملكة ليخـــدم المناطق اإلســـكانية والتجارية المجـــاورة. علمًا أنه تم 
تنفيذ المشـــروع من قبل تنفيذ المشـــروع تم من قبل تحالف شـــركتي كي ســـي سي 

للهندسة والمقاوالت وناس للمقاوالت.

“األشغال” تنتهي من توسعة شارع الملك حمد

استدامة تقديم الخدمات بأقصى درجة من الكفاءة
ميزانيـــة مشـــروعات اإلســـكان ترتكـــز علـــى “ديـــرة العيـــون” و ”مزايا” و ”شـــرق ســـترة”

واصـــل الفريـــق الحكومـــي اجتماعاتـــه المشـــتركة مـــع 
لجنتي الشؤون المالية واالقتصادية بمجلسي الشورى 
والنـــواب، وذلـــك في إطار الجهـــود المبذولة لمناقشـــة 
مشـــروع الميزانيـــة العامة للدولـــة للســـنتين الماليتين 

.)2022 - 2021(
الماليـــة  الـــذي ضـــم وزيـــر  الفريـــق الحكومـــي  وعقـــد 
واالقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة 
ووزير اإلســـكان باســـم الحمر، ووزير شـــؤون مجلسي 
الشـــورى والنـــواب غانـــم البوعينيـــن، ورئيـــس ديـــوان 
الخدمـــة المدنية أحمد الزايد اجتماعه المشـــترك امس 
عـــن ُبعـــد مع ممثلـــي الســـلطة التشـــريعية مـــن لجنتي 
الشـــورى  بمجلســـي  واالقتصاديـــة  الماليـــة  الشـــؤون 
والنـــواب، حيث تم مناقشـــة عدد مـــن المواضيع أهمها 
تقديـــرات ميزانية المشـــروعات اإلســـكانية وتقديرات 
ميزانية نفقات القوى العاملة التي يشرف عليها ديوان 

الخدمة المدنية.
وخـــال االجتمـــاع تم بحـــث البرامـــج والخطـــط التي 
المشـــروعات  لتنفيـــذ  اإلســـكان  وزارة  ســـتعتمدها 
اإلســـكانية المدرجـــة فـــي مشـــروع الميزانيـــة العامـــة 
للدولـــة للســـنتين الماليتيـــن )2021 - 2022( وتقديـــم 
وتســـاؤالت  استفســـارات  علـــى  والـــرد  اإليضاحـــات 
اللجنتيـــن حولهـــا، إذ تم تأكيد أهمية اســـتدامة تقديم 

الخدمات للمواطنين بأقصى درجة من الكفاءة.
وأشـــار الفريق الحكومي إلى أن ميزانية المشـــروعات 
اإلسكانية في ميزانية 2021 و2022 تشتمل على عدد 
من المشروعات اإلسكانية بمختلف محافظات المملكة 
والخدمات ومن بينها مشـــروع ديرة العيون اإلسكاني 
بديار المحرق، ومشـــروع مزايا، ومشـــروع شرق سترة 
اإلســـكاني، كما تـــم اســـتعراض ميزانية نفقـــات القوى 

العاملة التي يشرف عليها ديوان الخدمة المدنية.
كمـــا أكد الفريق الحكومي أن مصلحة المواطن أولوية 
قصـــوى وتأتـــي دائمـــا فـــوق كل اعتبـــار وإليـــه توجـــه 
جميـــع الخطط والبرامـــج باعتباره أحد ركائـــز التنمية 
األساسية بالرغم من الظروف االستثنائية والتحديات 
التـــي تشـــهدها مملكـــة البحريـــن والعالم أجمع بســـبب 
جائحة فيروس كورونا )كوفيد 19( وانخفاض أســـعار 
النفـــط، إال أن الجهـــود مازالـــت قائمـــة ومســـتمرة مـــن 
خـــال ما تعكســـه االجتماعات المشـــتركة مع الســـلطة 
التشـــريعية مـــن حرص دائـــم على تحقيـــق كل ما فيه 
خيـــر ونمـــاء لصالـــح الوطـــن والمواطن بما يســـهم في 

تحقيق األهداف والتطلعات المنشودة.
يذكـــر أن مشـــروع الميزانية العامة للســـنتين الماليتين 
2021 و2022 ارتكـــز خـــال مراحل إعـــداده على عدد 

مـــن المبادئ األساســـية التي تأتي مـــن ضمن أولوياتها 
مواصلة تقديم الدعم والخدمات للمواطنين وتحسين 
كفـــاءة الخدمـــات الحكوميـــة وتطويرهـــا، إضافًة إلى 
خفض المصروفـــات اإلدارية للحكومـــة وتعزيز كفاءة 
اإلنفاق الحكومي واالســـتخدام األمثل للموارد المالية 

مما يسهم في تحقيق المزيد من التقدم واالزدهار.
وفي هذا السياق نوه الفريق الحكومي بأهمية مواصلة 
الجهود التنســـيقية المشـــتركة مع الســـلطة التشريعية 
والعمل بروح الفريق الواحد؛ من أجل اعتماد مشـــروع 
الميزانيـــة العامـــة للدولة للســـنتين الماليتيـــن )2021 - 
2022( في ظل الظروف االستثنائية التي تحتم إنجاز 
هـــذا المشـــروع في أســـرع وقـــت ممكن وفقـــا للمبادئ 
واألســـس التي من شأنها أن تصب في صالح المواطن 

بما يدعم جميع البرامج والخطط التنموية.

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني

أجواء انتخابات “السياحة العالمية” لم تكن عادلة
مـــي بنـــت محمد تشـــكر المســـاندين: تقديم المواعيـــد قلل حظوظنـــا في الفوز

قالت رئيسة هيئة البحرين للثقافة واآلثار 
ومرشـــحة مملكـــة البحريـــن لمنصب أمين 
عـــام منظمـــة الســـياحة العالمية الشـــيخة 
مـــي بنت محمد آل خليفة  إن االنتخابات 
التي أظهرت فوز مرشـــح جورجيا األمين 
الحالـــي للمنظمة  زوراب بولوليكشـــفيلي، 
جـــاءت فـــي أجـــواء ال تعكـــس المنافســـة 
العادلـــة بيـــن المرشـــحين وضمـــن ظروف 

صعبة.
هذا وكانت انتخابات األمين العام لمنظمة 
قـــد   )2025  –  2022( العالميـــة  الســـياحة 
أقيمـــت يـــوم الثاثـــاء الموافـــق 19 يناير 
ال113  الـــدورة  هامـــش  علـــى  2021م، 

للمجلس التنفيذي للمنظمة.
وأضافـــت  أن العمليـــة االنتخابية لمنصب 
أميـــن عام منظمـــة الســـياحة العالمية هذا 

العام شـــهدت تقديم موعدهـــا المعتاد في 
شـــهر مايـــو لتصبـــح فـــي شـــهر ينايـــر، بما 
لـــم يســـمح للـــدول المنضمة إلـــى المنظمة 
بوقت كاٍف العتماد ملفات ترشـــيحها ولم 
يســـمح ألي مرشـــح كان بالقيـــام بالحملـــة 
االنتخابيـــة المائمـــة، وهـــو ما ســـاهم في 
تقليل حظوظهم لخوض االنتخابات بقوة 

وفاعلية. 
العاّميـــن  األمينيـــن  أن  إلـــى  وأشـــارت 
السابقين لمنظمة السياحة العالمية معالي 
الدكتـــور طالـــب الرفاعـــي ومعالي الســـيد 
فرانشســـكو فرانغيالـــي قـــد اعترضـــا فـــي 

بيان على تقديم موعد االنتخابات.
وقالت إنـــه بالرغم من نتيجة االنتخابات، 
إال أنها كانت ســـعيدة لتمثيل اســـم مملكة 
البحرين في حدث عالمي كهذا، مضيفة :” 

أتقّدم بجزيل الشـــكر واالمتنان إلى قيادة 
مملكة البحرين، وعلى رأســـها عاهل الباد 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة  وولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، والتـــي شـــرفتني بالثقة 

لخـــوض هذا الســـباق نحو تـــرأس منظمة 
الســـياحة العالميـــة”،  شـــاكرة كذلك وزارة 
الخارجية البحرينية لدعمها الكبير للحملة 
ومركز االتصال الوطنـــي باإلضافة للدول 

التي دعمت ترشيح مملكة البحرين.
علـــى  العمـــل  ســـتواصل  أنهـــا  وأكـــدت 
المستويات المحلية واإلقليمية والعالمية 
لدعـــم القطاع الســـياحي واالرتقاء بالبنية 
التحتيـــة الثقافيـــة الســـياحية، بما يحقق 
ويرتقـــي  المســـتدامة  التنميـــة  أهـــداف 
“المنجـــز  قائلـــة:  المحليـــة،  بالمجتمعـــات 
الثقافـــي والســـياحي يتحقق من أي مكان 
يمكـــن للمســـؤول العمـــل منـــه، ومن خال 
العمل المشـــترك والتعاون يمكن لمدننا أن 
تصبح نماذج أفضل في التنمية والتطوير 

المستدام”.

الشيخة مي بنت محمد

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

المنامة - وزارة اإلسكان

إلـــى  أفـــادت وزارة اإلســـكان، وذلـــك باإلشـــارة 
المقطـــع المتـــداول فـــي بعـــض مواقـــع التواصل 
الخاصـــة  النصيـــة  الرســـالة  بشـــأن  االجتماعـــي 
بتأجيل موعد اســـتحقاق بعـــض المواطنين في 
مشـــروع البحير اإلســـكاني، أنها تتواصل بصفة 
مســـتمرة مع المواطنين لتحديـــث البيانات قبل 
الترشـــيح للحصـــول علـــى الخدمـــة اإلســـكانية، 
وهـــو بمنزلـــة إجـــراء مبدئـــي واعتيـــادي يســـبق 

أي ترشـــيح. وجـــددت الوزارة التأكيـــد في بيان 
أمـــس، أنهـــا وفي إطـــار مبدئهـــا الثابـــت بتوزيع 
المشـــروعات اإلســـكانية وفق نظام التخصيص 
حســـب أقدمية الطلبات، فـــإن اإلدارات المعنية 
تقـــوم بحصـــر ومتابعـــة جميـــع الطلبـــات بصفـــة 
إلعـــداد  المحافظـــات  مختلـــف  فـــي  دوريـــة 
قوائـــم الترشـــيح للمشـــروعات اإلســـكانية، وأن 
المواطنيـــن المشـــار إليهـــم في المقطـــع المصور 
مرشحون لاستفادة من مشروعات سكنية قيد 

التنفيذ أو مشروعات مستقبلية. 
وفي إطار ذلك، تهيب وزارة اإلسكان المواطنين 
من عـــدم االلتفات ألية شـــائعات ليســـت لها أية 
مصـــادر رســـمية، وتؤكـــد أن جميـــع المعلومـــات 
وأخبـــار التوزيعات اإلســـكانية مصدرها الوزارة 
فقـــط، كمـــا تأمـــل الـــوزارة فـــي تحقيـــق جميـــع 
الطلبات اإلسكانية المســـتحقة في أقرب وقت، 
والعمل على تســـريع وتيرة الملف اإلسكاني في 

مختلف محافظات مملكة البحرين.

“اإلسكان”: التواصل مع المواطنين إلعداد قوائم الترشيح



شــدد وكيــل وزارة الصحــة عضــو الفريــق الوطنــي الطبــي للتصــدي لفيــروس 
تطبيــق  فــي  والتهــاون  االســتهتار  عــدم  ضــرورة  علــى  المانــع  وليــد  كورونــا 
اإلجــراءات االحترازيــة والتعليمــات الصــادرة مــن الجهــات الرســمية للحد من 
انتشــار الفيــروس والمحافظــة علــى مــا وصلنــا إليه مــن مســتويات مميزة في 
التعامل مع الجائحة، مشــيرا إلى أنه بســبب اســتمرار التهاون في اإلجراءات 
االحترازية فإننا لألسف مازلنا نشهد ارتفاًعا مستمًرا في عدد الحاالت القائمة 

خالل شهر يناير الجاري.

وجـــدد المانـــع تأكيده علـــى أن الجميع 
والنقصـــان  الزيـــادة  عـــن  مســـؤولون 
فـــي أعـــداد الحـــاالت القائمـــة، منوهـــا 
بـــأن أي زيادة فـــي األعداد قـــد تعيدنا 
إلـــى مراحـــل ســـابقة مـــن التعامـــل مع 
فيـــروس كورونا، وبأن كافـــة القرارات 
المتخذة بشـــأن التعامل مـــع الفيروس 
تتـــم مراجعتهـــا بشـــكل دوري حســـب 
المســـتجدات، ويتم بنـــاًء عليها اتخاذ 
القرار الـــذي يصب في مصلحة الوطن 

والمواطن والمقيم.
جاء ذلك خالل المؤتمر الصحفي الذي 
عقده الفريق الوطنـــي الطبي للتصدي 
)كوفيـــد19-( ظهـــر  لفيـــروس كورونـــا 
أمـــس في مركـــز ولـــي العهـــد للبحوث 
بالمستشـــفى  والتدريـــب  الطبيـــة 
العسكري للحديث عن آخر مستجدات 

فيروس كورونا.
وأشـــار وكيـــل وزارة الصحـــة إلـــى أن 
نســـبة الحـــاالت القائمـــة قـــد ارتفعـــت 
في الفترة مـــن 1 إلى 18 يناير الجاري 
بمـــا يقارب 43 %، مقارنـــًة بالفترة من 
مـــا  وأن   ،2020 ديســـمبر   30 إلـــى   14
نســـبته 18 % من الحاالت القائمة في 
نفس هذه الفتـــرة هي ألطفال تتراوح 

أعمارهم بين 0 إلى 17.
الزيـــادة  هـــذه  أن  المانـــع  وأضـــاف 
مضاعفـــة  الجميـــع  مـــن  تســـتوجب 
والتـــزام  بحـــذر  والمواصلـــة  الجهـــود 
خالل المرحلـــة الحالية وعدم التهاون 
أبـــًدا فـــي اآلثـــار المترتبـــة مـــن عـــدم 

االلتزام.
وتابع المانـــع أن وزارة الصحة تواصل 
حمالتها التفتيشـــية المكثفة بالتعاون 
مع الجهات ذات العالقة على المطاعم 
التجميـــل  وصالونـــات  والمقاهـــي 
النسائية والحالقة الرجالية والصاالت 
التزامهـــا  مـــن  للتأكـــد  الرياضيـــة؛ 
باإلجراءات االحترازية واالشتراطات 
الصحيـــة للحـــد مـــن انتشـــار فيـــروس 

كورونا.
ولفت المانع إلى أنه سيتم اتخاذ كافة 
اإلجراءات اإلدارية والقانونية الرادعة 
ضد المخالفين من المنشآت الصناعية 
أو التجاريـــة، داعيا األفراد والمنشـــآت 

باإلجـــراءات  االلتـــزام  علـــى  للحـــرص 
االحترازية والتعليمات الصادرة.

وأكـــد المانـــع أنـــه بتوجيـــه مـــن اللجنة 
التنســـيقية برئاســـة ولـــي العهد رئيس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة تم 
المتنقلـــة  الوحـــدات  خدمـــة  تدشـــين 
لفيـــروس  المضـــاد  التطعيـــم  إلعطـــاء 
كورونـــا، والتـــي تعد األولـــى من نوعها 
حيـــث توفـــر للراغبيـــن من كبار الســـن 
ممـــن  الخاصـــة  االحتياجـــات  وذوي 
يصعـــب عليهـــم التنقل أخـــذ التطعيم؛ 
بهـــدف توفير الحماية الالزمة لهم ضد 

فيروس كورونا.
ودعـــا المانـــع الراغبيـــن من كبار الســـن 
التســـجيل  المزمنـــة  األمـــراض  وذوي 
الموقـــع  زيـــارة  خـــالل  مـــن  للتطعيـــم 
أو   ،healthalert.gov.bh اإللكترونـــي 
االتصال بالرقم 444 وكذلك التسجيل 
عبـــر تطبيـــق مجتمـــع واعـــي، مطمئنـــا 
جميـــع الراغبيـــن فـــي الحصـــول علـــى 
التطعيـــم الذين قاموا بالتســـجيل بأن 
للجميـــع  متوفـــًرا  ســـيكون  التطعيـــم 
وال داعـــي للقلـــق، منوهـــا بـــأن المملكة 
حرصـــت علـــى توفير األعـــداد الكافية 
مـــن التطعيمات، حيث كانت من أوائل 
الـــدول التي طلبـــت اللقاحـــات، مؤكدا 
أن جميـــع المســـجلين للتطعيم ســـيتم 
العمل على تحديد مواعيدهم حســـب 

المخزون المتبقي.
وأشـــار إلى أهميـــة الوعـــي المجتمعي 
بمواصلـــة االلتـــزام بكافـــة اإلجـــراءات 
الوقائيـــة  والتدابيـــر  االحترازيـــة 
وتكاتـــف الجميع من أجل القضاء على 
الفيروس، وضرورة اســـتمرار اختصار 
التجمعـــات علـــى األســـرة الواحدة في 
فـــي  االجتماعـــي  والمحيـــط  المنـــزل 
النطـــاق المعتـــاد والمحـــدود، واألماكن 

الخارجية المفتوحة بدل المغلقة.
أعـــداد  إجمالـــي  المانـــع  واســـتعرض 
اإلشـــغال فـــي مراكـــز العـــزل والعـــالج، 
حيث تبلغ الطاقة االســـتيعابية لمراكز 
يبلـــغ  ســـرير،   5202 والعـــالج  العـــزل 
اإلشـــغال منهـــا 2241 ســـريرًا مـــا يمثل 
االســـتيعابية،  الطاقـــة  مـــن   %  43.1

مبيًنـــا أن عـــدد الحـــاالت القائمـــة التي 
تـــم تطبيـــق العـــزل الصحـــي المنزلـــي 
االختياري عليهـــا بلغ 2205 حالة لعدم 
ظهور األعـــراض. أما نســـبة المتعافين 
مـــن إجمالـــي الحـــاالت القائمـــة، فقـــد 
بلغـــت 96.62 % من الحـــاالت القائمة، 
في حين بلغت نسبة الوفيات 0.37 % 

من الحاالت القائمة.
واختتم المانع حديثه بضرورة مراعاة 
الجهـــود الوطنية الكبيـــرة والمتواصلة 
ذات  الجهـــات  بهـــا  تقـــوم  التـــي 
االختصـــاص للتصـــدي للفيروس والبد 
مـــن التعـــاون لبلـــوغ الهـــدف المنشـــود 

للقضاء على الجائحة.
مـــن جانبـــه، أكـــد استشـــاري األمراض 
المعدية بالمستشـــفى العسكري وعضو 
للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق 
لفيروس كورونـــا المقدم طبيب مناف 
القحطانـــي بـــأن التطعيـــم يســـهم فـــي 
بنـــاء مناعـــة جماعيـــة، وبالتالـــي يقلل 
من انتشـــار األمراض واألوبئة، ويسهم 
في الوقاية من اإلصابة باألمراض مما 

يجعلها أقل شيوًعا.
وأضاف القحطاني أن مملكة البحرين 
أطلقت الحملة الوطنية للتطعيم، وذلك 
ألخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا 
ضمن اللقاحـــات المعتمدة في المملكة 
والتي تم التأكد من مأمونيتها، مشيرا 
إلى أن الحملة مســـتمرة، والتطعيمات 
متاحة ويتـــم تحديد مواعيد التطعيم 

حسب المخزون المتبقي.
عـــدد  أن  إلـــى  القحطانـــي  وأشـــار 

مـــن  التطعيـــم  علـــى  الحاصليـــن 
مملكـــة  فـــي  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
البحريـــن قـــد بلـــغ 143596 منـــذ بـــدء 

عملية التطعيم.
وقـــال القحطانـــي إنه وبفضـــل الوعي 
بأهمية أخذ التطعيـــم والمبادرة لذلك، 
فقـــد احتلـــت مملكـــة البحريـــن المركز 
الثالث دولًيا في نسبة الحاصلين على 
التطعيم مـــن كل 100 فرد، والتي تبلغ 
نحـــو 8.4، وهـــو إنجاز عالمـــي للمملكة 
ويعـــد مصـــدر اعتـــزاز وفخـــر للجميـــع 
بمـــا يؤكـــد الجهـــود الوطنيـــة المبذولة 
للتصدي للفيروس، مقدًما شكره لكافة 
األفـــراد إلقبالهـــم وحرصهـــم على أخذ 
التطعيم والحـــرص على حماية صحة 

وسالمة الجميع.
وحـــول مـــا تم اإلعالن عنـــه بخصوص 
أوضـــح  “فايزر-بيونتيـــك”  تطعيـــم 
القحطانـــي أنـــه قد تـــم إعـــادة جدولة 
تســـليم شحنات التطعيم التي كان من 
المقـــرر وصولهـــا خـــالل ينايـــر الجاري 
وفـــق ما أفـــادت بـــه الشـــركة المصنعة 
باإلنتـــاج  الخاصـــة  عملياتهـــا  وفـــق 
والتوريـــد، الفتا إلى أن هذا التأخير لن 
يؤثر على المواطنين والمقيمين الذين 
ســـيتلقون الجرعة الثانيـــة من تطعيم 
شـــركة “فايزر-بيونتيـــك” فـــي الفتـــرة 
المقبلة حســـب المواعيد المقررة؛ نظرا 
لتوافر الكمية المطلوبة لهم. منوها بأن 
مملكة البحرين كانت من أوائل الدول 
التـــي قامـــت بطلـــب التطعيمـــات مـــن 
الشـــركة المذكورة تماشـــيا مع خططها 

الفيـــروس،  مـــع  للتعامـــل  االســـتباقية 
مذّكـــرا بضرورة أخـــذ الجرعـــة الثانية 
كورونـــا  لفيـــروس  المضـــاد  للتطعيـــم 
بعـــد 21 يوما من أخـــذ الجرعة األولى 
مـــن التطعيم، منوها بـــأن التطعيم هو 
اختياري، ولكنـــه ضرورة للحفاظ على 

صحة وسالمة المجتمع.
وأضـــاف القحطانـــي أنـــه يجـــب علـــى 
الحاصليـــن علـــى التطعيـــم المواصلـــة 
باإلجـــراءات  االلتـــزام  فـــي  بحـــذر 
االحترازية حمايًة ألنفســـهم وأســـرهم 
كل  وعلـــى  المجتمعـــي،  والمحيـــط 
فـــي  االســـتمرار  المجتمـــع  فـــي  فـــرد 
االلتزام بكافـــة التعليمات الصادرة من 
الجهات المعنية، ومنها معايير التباعد 

االجتماعي وارتداء الكمامات.
مـــن جهـــة أخـــرى، جـــددت استشـــارية 
األمـــراض المعدية واألمراض الباطنية 
بمجمع الســـلمانية الطبي عضو الفريق 
لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي 
كورونـــا جميلة الســـلمان  تأكيدها على 
ضـــرورة المواصلـــة بحـــذر مـــن خـــالل 
لدعـــم  الصـــادرة  بالتعليمـــات  االلتـــزام 
الجهـــود الوطنيـــة المبذولة في ســـبيل 
الحـــد مـــن انتشـــار الفيـــروس وحفـــظ 
وزارة  بـــأن  مؤكـــدة  الجميـــع،  ســـالمة 
الطبـــي  الوطنـــي  والفريـــق  الصحـــة 
للتصدي لفيـــروس كورونا مســـتمرون 
فـــي جهودهما لمكافحـــة الفيروس بما 

يحفظ صحة وسالمة الجميع.
ولفتت الســـلمان إلى أن وزارة الصحة 
مســـتمرة في تكثيـــف حمالت الفحص 

المناطـــق؛  مختلـــف  فـــي  العشـــوائي 
للحـــد من انتشـــار الفيـــروس خصوصا 
فـــي المناطـــق ذات الكثافة الســـكانية، 
حيث إن هـــذه الحمالت تقوم بترتيب 
الفحوصات للمواطنين والمقيمين من 
خالل طواقم طبية وفنية بما يســـاهم 
في الحفاظ على صحة وسالمة أفراد 

المجتمع.
ونوهت الســـلمان بضـــرورة عدم توجه 
المخالطيـــن للحـــاالت القائمـــة ألماكـــن 
تواجـــد وحـــدات الفحـــص العشـــوائي 
وانتظار االتصال بهم من قبل المعنيين 
بآليـــة تتبـــع أثـــر المخالطيـــن وااللتزام 
لهـــم،  ســـتعطى  التـــي  بالتعليمـــات 
ومواصلـــة تعزيز مســـتوى اإلجراءات 
الوقائيـــة المطلوبـــة والالزمـــة لتجنب 

مخاطر انتشار الفيروس.
وأشارت السلمان إلى ضرورة اإلفصاح 
عن كافـــة المعلومـــات المطلوبة لفريق 
عـــدد  لمعرفـــة  المخالطيـــن  أثـــر  تتبـــع 
الوصـــول  وســـرعة  القائمـــة  الحـــاالت 
إليهـــا وعالجهـــا وتعافيها وذلـــك للحد 
من انتشـــار الفيروس بما يحفظ صحة 

وسالمة الجميع.
الجميـــع  علـــى  إن  الســـلمان  وقالـــت 
بكافـــة  وااللتـــزام  بحـــذر  المواصلـــة 
والتدابيـــر  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 
الوقائيـــة للحـــد من انتشـــار الفيروس، 
التجمعـــات  عـــن  االبتعـــاد  وضـــرورة 
الواحـــدة  األســـرة  علـــى  واختصارهـــا 
فـــي المنزل والمحيـــط االجتماعي في 

النطاق المعتاد والمحدود.
وأضافت الســـلمان أنه مـــن المهم أيًضا 
التباعـــد  بمعاييـــر  االلتـــزام  مواصلـــة 
االجتماعـــي ولبـــس الكمامـــات خـــارج 
األماكـــن واألوقـــات،  فـــي كل  المنـــزل 
ولبـــس الكمامـــات فـــي نطـــاق األســـرة 
الواحـــدة عنـــد مقابلـــة أفرادهـــا ممـــن 
لديهم أمـــراض وظروف صحية كامنة 
أو كبار الســـن المعرضيـــن أكثر للخطر، 
والحـــذر  موجـــوًدا  يـــزال  ال  فالخطـــر 

مطلوب لصحة وسالمة الجميع.
اســـتعرضت  متصـــل  صعيـــد  وعلـــى 
للحـــاالت  الصحـــي  الوضـــع  الســـلمان 
حيـــث  كورونـــا،  بفيـــروس  القائمـــة 
بينـــت أن عـــدد الحـــاالت القائمة تحت 
العنايـــة بلغ  16 حالـــة، وبلغت الحاالت 
التـــي يتطلـــب وضعهـــا الصحـــي تلقي 
العـــالج 38 حالـــة قائمـــة، فـــي حين أن 
2945 حالـــة وضعها مســـتقر من العدد 
اإلجمالـــي للحـــاالت القائمـــة الـــذي بلغ 
2961 حالـــة قائمـــة، في حيـــن تعافت 

94937 حالة من الفيروس.

المنامة - بنا

43 % ارتفاع عدد المصابين في يناير و18 % من الحاالت ألطفال
ــم ــي ــع ــط ــت ــى ال ــلـ ــا بــنــســبــة الـــحـــاصـــلـــيـــن عـ ــ ــًيـ ــ ــة دولـ ــثـ ــالـ ــثـ ــن الـ ــريـ ــحـ ــبـ الـ
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قــال وكيــل وزارة الصحــة عضــو الفريــق الوطني الطبي للتصدي لفيــروس كورونا وليد المانع في رده على ســؤال صحافي حول 
المعايير التي يعمل بها الفريق الوطني، ووزارة الصحة بشــأن مســألة الفتح واإلغالق بالنســبة للمؤسسات الخاصة كما في بعض 
النــوادي، وذلــك بعــد اكتشــاف وزارة الصحــة إصابــة 24 شــخصا بفيــروس كورونــا “كوفيــد 19“ فــي أحــد النــوادي الرياضيــة فــي 
المحافظــة الجنوبيــة، بــأن المطلــوب هو تطبيق اإلجراءات االحترازية في عمل األنشــطة المختلفة من تباعد اجتماعي، وارتداء 
الكمامــة وااللتــزام بقواعــد النظافــة، وعــدم التهــاون باإلجــراءات الوقائية وهو ما يعتمــد عليه الفريق الوطني فــي تقييم الوضع 

بشكل يومي ليقدم توصياته في الفتح أو اإلغالق.

من جهة أخرى، أكـــد المانع عدم وجود 
أو ظهور أي ساللة جديدة، أو متحورة 
بالبحرين، وذلك بعد اكتشـــاف ظهورها 
في عدد مـــن دول الخليج، موضحا أن 
عمليـــة الترصد والتتبع مســـتمرة طول 
الوقـــت من قبل الفريـــق الوطني لرصد 

أي سالالت جديدة.
وأردف أن البحرين خالية تماما من أي 
فيروس متحور، وأن األخبار المبشـــرة 
هـــي أن اللقـــاح والتطعيـــم يقضي على 
الفيـــروس وكل الســـالالت المســـتجدة 

والمتحورة له.

ال خطورة من اللقاح على “كبار السن”

األمـــراض  استشـــاري  نفـــى  بـــدوره، 
المعدية بالمستشفى العسكري وعضو 
للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق 
لفيروس كورونا المقدم طبيب مناف 
القحطاني “خطورة “ تطعيم فيروس 
كورونـــا علـــى كبـــار الســـن ومرضـــى 
األمراض المزمنـــة، مؤكدا أن التلقيح 

الســـن  كبـــار  لشـــريحة  وســـليم  آمـــن 
وهـــو  المزمنـــة،  األمـــراض  ومرضـــى 
يمنحهـــم وقايـــة للتصـــدي للفيروس، 
لذلك كانت لهم األولوية في الحصول 

على التطعيم وأخذ اللقاح.
وأوضح، أن األبحاث الســـريرية التي 
قامت بهـــا البحرين ألخذ اللقاح لكبار 
المزمنـــة،  األمـــراض  ذوي  أو  الســـن 
أثبتت مأمونية وســـالمة اللقاح، على 
كبار الســـن وذوي األمـــراض المزمنة، 

حيث منحهم مناعة ضد الفيروس.
تجربـــة  القحطانـــي  واســـتعرض 
الملـــك  اللقـــاح فـــي مستشـــفى  أخـــذ 
حمـــد الجامعـــي، حيـــث تطبـــق كافـــة 
اإلجراءات التـــي تضمن عدم حدوث 
أي مضاعفـــات، مـــن خـــالل المتابعـــة 
الحثيثـــة للفريـــق الذي يقـــوم بعملية 
التطعيم، ولالطمئنان على “مأمونية” 
األشـــخاص  متابعـــة  تتـــم  اللقـــاح، 
العادييـــن لمدة 15 دقيقة و30 دقيقة 

لمن لديهم حساسية.

االلتزام بجرعتين من اللقاح

من جهتها، أكدت استشـــارية األمراض 
المعديـــة واألمـــراض الباطنيـــة بمجمع 
السلمانية الطبي عضو الفريق الوطني 
كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي 
جميلـــة الســـلمان، أن اإلصابة بفيروس 
كورونـــا بعـــد أخـــذ الجرعـــة األولى من 
اللقاح، ال يمنع االلتزام من أخذ الجرعة 
الثانيـــة فـــي الوقت المطلوب، مشـــددة 
علـــى أن أخـــذ الجرعـــة الثانية ضروري 
ومهـــم لزيـــادة األجســـام المضـــادة في 
جســـم المتلقـــي منوهـــة، بأن االجســـام 
المضـــادة تتكـــون بعـــد أخـــذ اللقاحيـــن 
لدى الملتقي، مشـــيرة إلى أن األجســـام 
المضادة تتواجد وتبدأ بالعمل لمحاربة 
الفيـــروس بعـــد التطعيم الثانـــي، ولكن 
هـــذا ال يمنع المصابين بكورونا من أخذ 
اللقاح بعد الشفاء، مع االلتزام بتطبيق 
كافـــة اإلجـــراءات االحترازيـــة لتجنب 

نقل الفيروس لآلخرين في المجتمع.

الــــتــــطــــعــــيــــم آمــــــــــن لـــــكـــــبـــــار الــــســــن

المانـع: ال “كـورونـا” متحـورة بالبحـريـن

المنامة - وزارة الداخلية

خليفــة  آل  عبدالرحمــن  بــن  هشــام  الشــيخ  العاصمــة  محافــظ  أشــاد 
بتوجيهــات عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل 
لفيــروس كورونــا  المضــاد  اآلمــن  التطعيــم  لتوفيــر  الراميــة  خليفــة، 
وإتاحته مجاًنا لجميع المواطنين والمقيمين، بما يحفظ صحة وسالمة 
جميــع أفــراد المجتمــع، مشــيًدا بمتابعــة وحــرص ولــي العهــد رئيــس 
الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة، على 
تطبيــق اإلجراءات االســتباقية وتعزيز التدابيــر االحترازية والوقائية 
لمواجهــة الجائحــة، األمــر الــذي ميز مملكــة البحرين عــن نظيراتها من 
الــدول وأعطاهــا الفــارق مــن خــالل التعاطي الســريع واالســتباقي مع 

الجائحة.
العاصمـــة  محافـــظ  وحـــّث 
علـــى  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
لإلجـــراءات  االمتثـــال  ضـــرورة 
االحترازيـــة والتدابيـــر الوقائيـــة 
واإلرشـــادات الصحيـــة الصادرة 
الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  عـــن 
كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي 
ذات  والجهـــات   )19 )كوفيـــد 
العالقة الهادفة لحماية المجتمع 
العامـــة،  المصلحـــة  وتحقيـــق 
لمســـاهمتها في الحد من انتشار 
علـــى  والســـيطرة  الجائحـــة 
معـــدالت انتشـــار الفيـــروس في 
ظـــل االرتفاع المتزايـــد في عدد 
الحـــاالت القائمـــة خـــالل الفتـــرة 

األخيرة، منوهـــا بأهمية الحفاظ 
الوطنيـــة  المجهـــودات  علـــى 
للتصدي للفيروس طوال الفترة 
الماضيـــة والتـــي حظيت بتقدير 
منظمة الصحة العالمية والعديد 

من الجهات الدولية.
وأشـــاد المحافظ بوعي المجتمع 
الـــذي لـــه دور مهـــم ومؤثـــر فـــي 
اســـتمرار نجاح الجهود الوطنية 
للتصـــدي للفيـــروس، داعيا ألخذ 
للفيـــروس  المضـــاد  التطعيـــم 
الجميـــع،  حمايـــة  علـــى  حرًصـــا 
وضـــرورة االســـتمرار في تطبيق 
كمعاييـــر  الصحيـــة  االحتـــرازات 
وتفـــادي  االجتماعـــي،  التباعـــد 

الكبيـــرة  العائليـــة  التجمعـــات 
واالقتصار على األســـرة الواحدة 
في المنزل والمحيط االجتماعي 
في النطـــاق المعتـــاد والمحدود، 
وارتـــداء الكمامـــات، منوًهـــا إلى 
أهميـــة عدم اإلهمـــال أو التهاون 
اإلجـــراءات  تلـــك  تطبيـــق  فـــي 
زيـــادة  لتالفـــي  والتعليمـــات، 
ارتفـــاع أعـــداد الحـــاالت القائمة 
وبالتالي انعكاس ذلك ســـلًبا على 
والقطاعـــات  المجتمـــع  ســـالمة 
الحيوية، ســـائاًل المولى عز وجل 
أن يحفظ البحرين من كل ســـوء 
ومكـــروه، وأن يديـــم علينا نعمة 

الصحة واألمان.

إشادة بتوجيهات جاللة الملك لتوفير التطعيم مجاًنا

محافظ العاصمة: تجنبوا التجمعات العائلية الكبيرة وال تتهاونوا

بدور المالكي

143596 عدد الحاصلين 
على التطعيم من 

المواطنين والمقيمين

تأخير شحنة “فايز” لن يؤثر 
على تلقي الجرعة الثانية 

لتوافر الكمية

الشيخ هشام بن عبدالرحمن



أعلــن صنــدوق العمــل “تمكيــن” عــن اســتئناف كافــة برامجــه المختلفــة التي 
يقدمها لألفراد والمؤسســات والتركيز على دعم توظيف البحرينيين؛ وذلك 
مواصلة لتعزيز الجهود الوطنية في تطوير ســوق العمل وتعزيز تنافســيته، 
ويأتــي ذلــك تنفيــًذا لتوجيهــات ولــي العهــد رئيــس مجلــس الــوزراء صاحب 
الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة، بإطالق النســخة الثانية من 

البرنامج الوطني للتوظيف.

توفير 25 ألف وظيفة و10 آالف 
فرصة تدريب

والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  وأوضـــح 
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  االجتماعيـــة، 
هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل، جميـــل 
صحافـــي  مؤتمـــر  خـــال  حميـــدان، 
افتراضـــي عقد أمـــس أن إطاق هذا 
توظيـــف  لتشـــجيع  يأتـــي  البرنامـــج 
المواطنيـــن فـــي ظل جائحـــة كورونا 
)كوفيد - 19(، وكثافة تسجيل طلبات 
الباحثين عن عمل، خصوًصا في ظل 
التســـهيات للتســـجيل إلكترونًيا بدالً 
أدى  ممـــا  الشـــخصي،  الحضـــور  مـــن 
إلـــى زيـــادة أعدادهـــم، وبغـــرض دعم 
أصحـــاب العمـــل وتمكينهـــم من خلق 
فرص وظيفية للمواطنين، إلى جانب 
رصـــد وتقييـــم الحكومـــة لمؤشـــرات 
ســـوق العمـــل، حيث وجه ولـــي العهد 
رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفـــة، بإطـــاق البرنامـــج الوطنـــي 
للتوظيف في نســـخته الثانية، والذي 
يســـتهدف توظيـــف 25 ألـــف مواطن 
فـــي العـــام 2021، وتوفيـــر 10 آالف 
خـــال  مـــن  وذلـــك  تدريـــب،  فرصـــة 

تطبيق 3 مبادرات.
تهـــدف  األولـــى  المبـــادرة  أن  وبّيـــن 
برامـــج  كافـــة  إلى اســـتئناف 
توظيـــف  أفضليـــة  “تمكين”؛ لتعزيـــز 
مـــن  الخـــاص  بالقطـــاع  المواطنيـــن 
خـــال معالجة فجـــوة الكلفة وجعلها 
تميـــل لصالـــح العامـــل البحريني، إلى 
جانب دعم قدرة أصحاب العمل على 
خلـــق فـــرص عمـــل جديـــدة وجاذبـــة 
تحســـين  الـــى  إضافـــة  للمواطنيـــن، 
أجورهم، مشـــيًرا في هذا السياق إلى 
أن متوســـط أجـــور العمالـــة الوطنيـــة 

في القطاع الخاص يبلغ 763 ديناًرا.
وأوضـــح حميـــدان أن هيئـــة تنظيـــم 
تنفيـــذ  فـــي  ستباشـــر  العمـــل  ســـوق 
المبادرة الثانية بتمديد فترة اإلعان 
عـــن الشـــواغر داخـــل البحريـــن، مـــن 
أســـبوعين كما هو مطبـــق في الوقت 
الحالي، إلى 3 أسابيع، قبل فتح مجال 
التقدم بطلب االســـتقدام من الخارج؛ 
بغرض تشـــجيع أصحـــاب العمل على 
االســـتفادة من مزايا البرنامج وزيادة 
مـــدة الترويـــج والتســـويق للوظائـــف 
ومنـــح أصحـــاب العمل فرًصـــا أفضل 
الختيـــار مـــا يناســـبهم مـــن الكفاءات 

الوطنية.
وبّيـــن أنـــه تـــم توظيـــف 612 مواطنا 
ضمـــن مبادرة إعـــان الشـــواغر حتى 
شـــهر نوفمبر الماضي، مشـــيًرا إلى أن 
الوظائـــف التي تنشـــر أعدادها كبيرة، 
ولكن أكثر من 70 % منها لعمالة غير 
ماهـــرة وبرواتـــب أحياًنـــا قـــد ال يقبل 
عليها البحرينيون، لذا فقد تم اختيار 
مجموعة من الوظائف التي تتناسب 
مـــع رغبـــات البحرينيين وتـــم عرضها 
بنظـــام الـــوزارة وشـــهدت إقبـــاال مـــن 
البحرينييـــن، مؤكـــًدا أنه تـــم توظيف 
أعـــداد  هنالـــك  ولكـــن  مواطنـــا،   612

كثيرة تحت المتابعة. 
وأشـــار حميدان إلى توظيف نحو 18 
ألـــف إلـــى 19 ألـــف مواطن فـــي العام 

.2020
أمـــا فيما يتعلق بالمبادرة الثالثة، فقد 
أوضـــح حميـــدان بـــأن هيئـــة تنظيـــم 
ســـوق العمل ســـتعمل على التنســـيق 
الداخليـــة  مـــع وزارة  بشـــكل مكثـــف 
لتشـــديد اإلجراءات األمنية؛ من أجل 
الرقابـــة علـــى العمالـــة غيـــر النظامية 
وضبطهـــا وترحيلهـــا وعـــدم الســـماح 
أو  البحرينـــي  العامـــل  بمنافســـة  لهـــا 
أصحـــاب العمـــل بمـــا يعـــزز أفضليـــة 
المواطنيـــن عنـــد التوظيف، ومعالجة 
أية تحديات في ســـوق العمل بسبب 
العمالـــة  مـــن  النوعيـــة  هـــذه  وجـــود 
غيـــر النظاميـــة، الفتـــا إلـــى أن أجهزة 
التفتيش الرقابية ستعمل على تنفيذ 
الضوابط السبعة التي صدرت مؤخًرا 
عـــن مجلس الـــوزراء الموقـــر لتنظيم 

العمالة المرنة أو غير النظامية.
ودعـــا وزيـــر العمـــل أصحـــاب العمـــل 
والباحثيـــن عـــن عمل لاســـتفادة من 
مزايـــا البرنامـــج الوطنـــي للتوظيـــف، 
مشـــيًرا إلـــى أن الـــوزارة ســـتقوم في 
هـــذا الخصـــوص بتقديـــم الخدمـــات 
اإللكترونية في إطار سياســـة تسهيل 
اإلجـــراءات المطبقة بما يضمن نجاح 
وتحقيـــق  التنمـــوي  البرنامـــج  هـــذا 
أهدافه المرجوة في تســـريع توظيف 
المواطنيـــن فـــي القطـــاع الخاص مع 
تزايـــد أعـــداد الداخليـــن الجـــدد إلـــى 

سوق العمل سنوًيا.
 

استئناف برامج “تمكين”

إدارة  مجلـــس  رئيـــس  قـــال  بـــدوره، 
صندوق العمل “تمكين”، الشيخ محمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، إن اســـتئناف 
برامـــج “تمكيـــن” يأتـــي انســـجاًما مع 
التطلعـــات الحكومية للمرحلة المقبلة 
الكـــوادر  توظيـــف  تشـــجيع  بهـــدف 
الوطنية، بمن فيهـــم حديثو التخرج، 
فـــي  التنافســـية  تعزيـــز  خـــال  مـــن 
ســـوق العمـــل والتركيـــز علـــى تنميـــة 
الكـــوادر الوطنية في إطـــار متطلبات 

ومعطيات السوق الجديدة.
ونـــوه بـــأن “تمكين” خصـــص ميزانية 
قدرهـــا 120 مليـــون دينار لــــ 3 أعوام 
توظيـــف  لدعـــم   )2023  -  2021(
البحرينييـــن، والتـــي  تمثـــل ضعف ما 
تم تخصيصه خال السنوات الخمس 
ومـــدة  مبالـــغ  زيـــادة  مـــع  الماضيـــة، 
الدعم المقدم للمســـجلين على قوائم 
االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل  وزارة 
والداخليـــن الجـــدد إلى ســـوق العمل 

واســـتحداث حوافز وبرامج جديدة، 
منها دعـــم أنماط العمل الحديثة مثل 
العمـــل عن بعد والعمـــل بدوام جزئي، 
مؤكـــًدا حـــرص “تمكيـــن” مـــن خـــال 
برامجـــه علـــى تلبية حاجات الســـوق 
الراهنـــة، الســـيما فـــي ظـــل الظـــروف 
االســـتثنائية لجائحة فيروس كورونا 
وتبعاتهـــا االقتصاديـــة علـــى الســـوق 

العالمية.

وأكد أن مشـــروع إصاح سوق العمل 
بأكملـــه يركـــز علـــى جعـــل المواطـــن 
البحرينـــي الخيـــار األفضـــل لصاحب 
العمـــل وجعـــل القطـــاع الخـــاص هـــو 

الخيار المفضل للمواطن البحريني.
وأشـــار إلـــى أن برنامـــج دعـــم األجور 
70 % مـــن  3 أعـــوام بمعـــدل  لفتـــرة 
األجر في الســـنة األولـــى و50 % في 
الســـنة  فـــي  و30 %  الثانيـــة  الســـنة 

الثالثة.
وذكـــر الشـــيخ محمـــد بن عيســـى أنه 
يتـــم العمـــل مـــع وزارة العمـــل وغرفة 
منصـــة  علـــى  والصناعـــة  التجـــارة 
مهارات التوظيف التي سيتم طرحها 
خال فترة شـــهر إلى شـــهرين، والتي 
فـــي  الفجـــوات  ســـد  فـــي  ستســـاعد 
االحتياجـــات،  وتوضيـــح  المهـــارات 
مؤكـــًدا أن الهـــدف هو رفع المســـتوى 

المعيشي وتوظيف البحرينيين، مبينا 
أنه مـــن ضمن البرامـــج التي يطرحها 
“تمكين”، والتي ســـيتم إعادة فتحها، 
برنامج زيادة األجور للبحرينيين، كما 
يوجـــد حوافز للشـــركات لرفع رواتب 

البحرينيين، وهذا سوف يستمر.
وتوقـــع الشـــيخ محمد بن عيســـى أن 
تتراوح الميزانية للمشـــاريع والتكلفة 
العـــام  فـــي  “تمكيـــن”  لــــ  التشـــغيلية 
الجاري ما بين 60 و80 مليون دينار.

24 يناير فتح باب التسجيل 

ببرامج “تمكين”

مـــن جهته، أوضح الرئيـــس التنفيذي 
لصنـــدوق العمـــل “تمكيـــن”، إبراهيـــم 
بـــاب  فتـــح  ســـيتم  أنـــه  جناحـــي، 
التســـجيل في برامـــج “تمكين” ضمن 
البرنامـــج الوطني للتوظيف بدًءا من 
األســـبوع المقبـــل الموافـــق 24 ينايـــر 
الجاري، حيث ســـيتم تعزيز مســـاحة 
الدعـــم من خال دعـــم األجور ودعم 
التدريـــب، فضـــاً عـــن طـــرح برنامج 
خـــاص موجه لفئـــة حديثـــي التخرج 
يقـــوم علـــى دعـــم فـــرص توظيفهـــم 
عبـــر أنمـــاط العمـــل المختلفة، ســـواء 
الكامـــل  الـــدوام  بنظـــام  العمـــل  أكان 
علـــى  تدريبهـــم  ودعـــم  الجزئـــي،  أو 
رأس العمـــل، تمهيـــًدا لتوظيفهـــم في 
مؤسســـات القطـــاع الخاص. وســـيتم 
إجراء تقييم شامل لبرنامج “تمكين” 
لتوظيـــف حديثي التخـــرج بعد مرور 
6 أشـــهر مـــن إطاقـــه، دون أن يمـــس 
ذلـــك مـــدة العقـــود المعتمـــدة والتـــي 
تمتـــد إلـــى 3 ســـنوات، حيـــث ســـيتم 
التأكـــد من فاعلية اإلجراءات والعمل 
علـــى تحســـينها فيما يخـــدم أهدافها 
وينســـجم مـــع اســـتراتيجية “تمكين” 
لمتغيـــرات  االســـتجابة  مرونـــة  فـــي 

السوق.

تأهيل الكوادر الخيار األول

وأشـــار جناحـــي إلـــى أن التركيز على 
لجعلهـــا  البحرينيـــة  الكـــوادر  تأهيـــل 
الخيـــار األول فـــي ســـوق العمل يأتي 
على رأس أولويات تأسيس “تمكين”، 
فضـــاً عن الحرص على دعم تطورها 
قياديـــة،  مناصـــب  وتقلدهـــا  المهنـــي 
الفتـــا إلـــى أن هـــذه الخطـــوة تمثـــل 
مواصلة لدعم هذه الجهود، مع األخذ 
الجديـــدة  المتطلبـــات  االعتبـــار  فـــي 
ومـــا  لـــه  الحالـــي  والواقـــع  للســـوق، 
يتطلبه من مهـــارات مهنية ووظيفية 
فـــي مجـــاالت  مناســـبة، واالســـتثمار 
العمـــل الواعـــدة التي تتطلـــب التطلع 

إليها خال السنوات المقبلة.
ومـــن المقرر أن يتـــم فتح باب تقديم 
الطلبات في برنامج دعم المؤسسات 
اعتبـــاًرا مـــن فبرايـــر المقبـــل، والـــذي 
يشـــمل تحديثـــات تســـهم فـــي تلبيـــة 
تطلعـــات الســـوق الحاليـــة بمـــا فيهـــا 
يحقـــق  فيمـــا  الموظفيـــن  تطويـــر 

تقدمهم الوظيفي.

أثناء المؤتمر الصحافي أمس

“تمكين” يستأنف برامجه لدعم توظيف البحرينيين
ديـــنـــار مـــلـــيـــون   120 ــا  ــ ــدرهـ ــ قـ مـــيـــزانـــيـــة  تـــخـــصـــيـــص  عـــيـــســـى:  ــن  ــ بـ مـــحـــمـــد 
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تلقـــى عاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، مزيـــدا مـــن 
التهاني من الشوريين وعدد من الفعاليات 
الرياضيـــة واالجتماعيـــة، وذلك بمناســـبة 
منح جاللته وسام االستحقاق برتبة قائد 
أعلـــى من قبل رئيـــس الواليـــات المتحدة 

األميركية دونالد ترامب.
وأشـــاروا إلـــى أن وســـام االســـتحقاق هـــو 
تكريـــم مســـتحق لجاللـــة الملـــك، إذ يقوم 
جاللتـــه بدور بارز لترســـيخ موقـــع مملكة 
للواليـــات  رئيســـي  كحليـــف  البحريـــن 
عـــرى  وتعميـــق  األميركيـــة،  المتحـــدة 
الشـــراكة اإلســـتراتيجية مع واشنطن في 
كافـــة المجـــاالت، مشـــيرين إلـــى أن جاللة 
الملـــك أرســـى قواعـــد رصينـــة وراســـخة 
بفضل نهجه القيـــادي والحكيم في تعزيز 
التعاون والتكامل مع مختلف دول العالم.

وأكدوا أن الوســـام الرفيع يعكس أيضا ما 
يحظـــى بـــه جاللته من مكانـــة عالمية في 
نشـــر قيـــم الســـالم والتعايـــش فـــي العالم 
واإلنجازات التي حققها جاللته في حفظ 
األمن واالســـتقرار على مســـتوى المنطقة 

وعلى المستوى الدولي.

توطيد التعاون والشراكة

لشـــؤون  الملـــك  جاللـــة  مستشـــار  ورفـــع 
عيســـى  بـــن  صالـــح  والرياضـــة،  الشـــباب 
بن هنـــدي المناعي، أســـمى آيـــات التهاني 
الملـــك،  مقـــام  جاللـــة  إلـــى  والتبريـــكات 
بمناســـبة منح جاللته وســـام االســـتحقاق 
برتبة قائد أعلـــى من قبل رئيس الواليات 

المتحدة األميركية دونالد ترامب.
وأشـــار بـــن هنـــدي أن منـــح جاللـــة الملـــك 
هـــذا الوســـام الرفيـــع يؤكد جهـــود جاللته 
فـــي توطيـــد عالقـــات التعاون والشـــراكة 
بين مملكـــة البحرين والواليـــات المتحدة 
مختلـــف  علـــى  وتطويرهـــا  األمريكيـــة 
األصعـــدة منوها بدور جاللـــة الملك البارز 
فـــي دفـــع مســـيرة التعـــاون الثنائـــي بيـــن 
البلديـــن الصديقيـــن فـــي شـــتى المجاالت 
بمـــا فيهـــا جوانب األمـــن واالســـتقرار في 
المنطقة. وأضاف بن هندي إن هذا الوسام 
يمثـــل اعترافـــا دوليـــا رفيعـــا بإســـهامات 
جاللة الملك في تعزيز األمن واالســـتقرار 
في المنطقة ونظرة جاللته لتحقيق األمن 
واألمـــان والتعايـــش والتســـامح في ربوع 

العالم.

تدعيم جهود إحالل السالم

بـــدوره، رفـــع رئيـــس مجلس إدارة شـــركة 
عقـــارات الســـيف عيســـى محمـــد نجيبـــي 
خالص التهانـــي والتبريـــكات إلى صاحب 
منـــح جاللتـــه  بمناســـبة  الملـــك،  الجاللـــة 
وســـام االســـتحقاق برتبـــة قائـــد أعلى من 
قبل  الرئيس دونالد ترامب تقديرا لجهود 
فـــي توطيـــد عالقـــات  المباركـــة  جاللتـــه 
الصداقـــة التاريخية بين مملكـــة البحرين 

والواليات المتحدة األمريكية.
وأوضـــح نجيبـــي أن وســـام االســـتحقاق 
الـــذي  الملـــك  لجاللـــة  مســـتحق  تكريـــم 
يقـــوم بـــدور بـــارز لترســـيخ موقـــع مملكة 
للواليـــات  رئيســـي  كحليـــف  البحريـــن 

عـــرى  وتعميـــق  األمريكيـــة،  المتحـــدة 
الشـــراكة اإلســـتراتيجية مع واشنطن في 
االقتصاديـــة  وبخاصـــة  المجـــاالت  كافـــة 
والتجارية منها، والتي تكللت بنجاح كبير 
منذ فترة بتدشـــين اتفاقية التجارة الحرة 

وإقامة العديد من الشراكات.
وبيـــن نجيبـــي أن منـــح جاللـــة الملك هذا 
الوسام الرفيع من الرئيس األمريكي يأتي 
بمثابة تجســـيد حقيقي للمساعي الملكية 
العالقـــات  أفضـــل  إقامـــة  فـــي  الحميـــدة 
الدبلوماســـية مع كبرى اقتصـــادات العالم 
والتـــي لها أكبر األثر فـــي انفتاح االقتصاد 
الوطنـــي على فرص تجاريـــة وصناعية ال 
حصـــر لها مـــع مختلف المناطـــق واألقاليم 
على مســـتوى العالـــم واالرتقاء بمســـتوى 
أداء القطاعـــات االقتصادية الحيوية، مما 
جعـــل مملكة البحرين تتبـــوأ أعلى المراكز 

الدولية في مجال الحرية االقتصادية. 
وأكد نجيبي أن الوســـام األميركي الرفيع 
يترجـــم مـــدى حـــرص جاللـــة الملـــك على 
تدعيـــم الجهـــود الدوليـــة إلحالل الســـالم 
واألمـــن علـــى مســـتوى المنطقـــة والعالم، 
للقيـــم  تبنيـــه  بفضـــل  اســـتطاع  والـــذي 
والتعايـــش  للتســـامح  النبيلـــة  اإلنســـانية 
الســـلمي واحترام كافـــة األديان أن يجعل 
المملكـــة نموذجـــا يحتـــذى فـــي االعتـــدال 
والوســـطية وتقبـــل اآلخـــر المختلـــف بمـــا 
يخدم تحقيق أهداف التنمية المســـتدامة 

ونهضة المجتمعات والشعوب.

سياسة مبينة على أسس التعاون

ورفع عضو مجلس الشورى فؤاد الحاجي 
إلى المقام السامي لصاحب الجاللة الملك 
أسمى آيات التهاني والتبريكات، بمناسبة 
منـــح جاللتـــه وســـام االســـتحقاق بدرجة 
قائـــد أعلى من قبل الرئيس دونالد ترامب 
تقديرا لجهود جاللته في تعزيز الشـــراكة 
والشـــعبين  البلديـــن  بيـــن  اإلســـتراتيجية 

الصديقين.

وأعـــرب الحاجـــي عـــن الفخـــر واالعتـــزاز 
وســـام  الملـــك   جاللـــة  بنيـــل  العميقيـــن 
فـــي  نظيـــر جهـــوده  الرفيـــع  االســـتحقاق 
إشـــاعة الســـالم والمحبة، مؤكدا أن جاللة 
الملـــك أرســـى قواعـــد رصينـــة وراســـخة 
بفضل نهجه القيـــادي والحكيم في تعزيز 
التعاون والتكامل مع مختلف دول العالم، 
المباركـــة  وجهـــوده  مبادراتـــه  وأثمـــرت 
االحتـــرام  علـــى مســـتوى  كبيـــرة  بنتائـــج 
والثقـــة المتبادلـــة مـــع الـــدول األصدقـــاء 
واألشقاء، وحققت شراكات متنامية على 
مختلف األصعدة السياسية  واالقتصادية 
واالجتماعيـــة واألمنيـــة والدفاعية، مثمنا 
الرؤيـــة الملكيـــة الســـامية الحريصـــة على 
المبـــادرة ودعـــم كافـــة المســـاعي الخّيـــرة 
التـــي تســـمو نحو الســـالم وإحـــالل األمن 
والرخاء واالستقرار في المنطقة والعالم. 

البحريـــن  مملكـــة  أن  الحاجـــي  وأوضـــح 
جبلت قيادًة وشعًبا على السالم والتعايش 
منـــذ  علـــى مختلـــف األصعـــدة  والتآخـــي 
تاريخهـــا العريـــق، وقـــد انتهجت سياســـة 
داخليـــة وخارجيـــة واضحـــة مبنيـــة على 
مـــع مختلـــف  التعـــاون والتكامـــل  أســـس 
دول العالـــم مـــن أداء الواجبـــات والمهـــام 
اإلنســـانية  للمعانـــي  تلبيـــة  المشـــتركة 
الســـامية، داعيا المولـــى القدير أن يحفظ 
جاللته ويوفقه لكل ما فيه خير وصالح.

مصدر فخر واعتزاز

رفع عضو مجلس الشـــورى رضـــا إبراهيم 
منفردي أســـمى آيات التهاني والتبريكات 
المفـــدى  الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب  إلـــى 
بمناســـبة منح جاللته وســـام االســـتحقاق 
بدرجة قائد أعلى من قبل الرئيس ترامب 
تقديرا لجهود جاللته في تعزيز الشـــراكة 
والشـــعبين  البلديـــن  بيـــن  اإلســـتراتيجية 
الصديقيـــن، مبينـــا أن الوســـام ُيعـــد حافزا 
ودفاعـــا نحو تكاتـــف كل الجهود الوطنية 
نحـــو المزيـــد مـــن العطـــاء واإلنجـــاز فـــي 

مجاالت التنمية.
الرائـــدة  الجهـــود  علـــى  منفـــردي  وأثنـــى 
والمســـاعي اإلنســـانية المشـــهودة لجاللـــة 
الملـــك فـــي العمـــل الحثيـــث والمتواصـــل 
مـــع مختلـــف الـــدول األشـــقاء واألصدقاء 
إلحالل الســـالم في العالم، وحرصه الدائم 
المكتســـبات  مـــن  المزيـــد  تحقيـــق  علـــى 
الدوليـــة بمـــا يعـــود بالنفع علـــى المصلحة 
العامـــة لمملكـــة البحريـــن وشـــعبها الوفي، 
االقتصـــادي  التعـــاون  تعزيـــز  أن  مؤكـــدا 
والسياســـي مع الصديقة الكبرى الواليات 
المســـتوى  يعكـــس  األمريكيـــة  المتحـــدة 
العالي للدبلوماسية البحرينية في ترسيخ 
مكانتها المرموقة علـــى الخارطة العالمية 

بفضل القيادة الحكيمة.
ن أن الوســـام الذي منـــح لجاللة الملك  وبيَّ
مصـــدر فخـــر واعتـــزاز لمملكـــة البحريـــن 
وشـــعبها، داعيـــا المولـــى القديـــر أن يديـــم 
علـــى جاللتـــه الصحـــة والعافية ويســـدده 

بتوفيقه في دروب الخير والعطاء.

نشر قيم السالم

تقدمـــت عضـــو مجلـــس الشـــورى فاطمـــة 
التهانـــي  آيـــات  بأســـمى  الكوهجـــي 
والتبريـــكات إلـــى صاحب الجاللـــة الملك، 
بمناســـبة منح جاللته وســـام االســـتحقاق 
برتبـــة قائد أعلى من قبـــل الرئيس ترامب 
تقديرا لجهود جاللته في تعزيز العالقات 
مملكـــة  بيـــن  الوثيقـــة  اإلســـتراتيجية 

البحرين والواليات المتحدة األمريكية. 
وأشـــارت إلى أن منح جاللته هذا الوسام 
يعكـــس مـــا يحظى بـــه جاللته مـــن مكانة 
عالميـــة في نشـــر قيـــم الســـالم والتعايش 
في العالم واإلنجازات التي حققها جاللته 
في حفظ األمن واالســـتقرار على مستوى 
المنطقـــة وعلى المســـتوى الدولـــي، داعية 
المولـــى عز وجـــل أن يوفق جاللته لما من 
شـــأنه تحقيـــق العـــزة والرفعة إلـــى مملكة 

البحرين وشعبها الوفي.

تقدم كبير بالعالقات

من جهته، رفع رئيس لجنة الشؤون المالية 
خالـــد  الشـــورى  بمجلـــس  واالقتصاديـــة 
حســـين المســـقطي أســـمى آيـــات التهاني 
والتبريـــكات إلـــى  صاحب الجاللـــة الملك 
بمناســـبة منح جاللته وســـام االســـتحقاق 
برتبـــة قائد أعلى من قبـــل الرئيس دونالد 
ترامـــب تقديـــرا لجهـــود جاللتـــه في نشـــر 

ثقافة السالم والتعايش في العالم. 
وأشار إلى أن عالقات التعاون القوية بين 
البلديـــن قـــد شـــهدت تقدما كبيـــرا يعكس 
األمريكيـــة  المتحـــدة  الواليـــات  حـــرص 
ومملكـــة البحرين علـــى المضي قدما بهذه 
العالقات نحو آفـــاق أرحب لتعزيز أواصر 
هذه العالقة، وذلك بفضل الرؤية الحكيمة 
لجاللته. وقال المسقطي “إن جاللة الملك 
قد حقق إنجـــازات كثيرة في حفظ األمن 
واالســـتقرار على مســـتوى المنطقة وعلى 
المســـتوى الدولي، داعيا المولى القدير أن 
يوفـــق جاللته لما من شـــأنه تحقيق العزة 
والرفعـــة إلـــى مملكـــة البحريـــن وشـــعبها 

الوفي”. 

رؤية نيرة بحفظ األمن

كمـــا هنـــأ عضـــو مجلـــس الشـــورى جمعـــة 
الكعبـــي صاحـــب الجاللة الملك، بمناســـبة 
منحه وســـام االستحقاق برتبة قائد أعلى 
مـــن قبل الرئيـــس دونالـــد ترامـــب تقديرا 
لجهـــود جاللته في بث الســـالم والتعايش 

بين شعوب العالم.
وعبر ســـعادته عـــن فخره واعتـــزازه لنيل 
جاللتـــه لهـــذا الوســـام الذي يعكـــس رؤية 
جاللته النيرة في حفظ األمن واالستقرار 
علـــى مســـتوى المنطقـــة وعلى المســـتوى 
لتعزيـــز  الدولـــي وعلـــى حـــرص جاللتـــه، 
العالقـــات الوثيقـــة بيـــن مملكـــة البحريـــن 
داعيـــا  األمريكيـــة،  المتحـــدة  والواليـــات 
المولـــى عز وجـــل ان يوفق جاللته لما من 
شـــأنه تحقيـــق العـــزة والرفعة إلـــى مملكة 

البحرين وشعبها الوفي. 

دفع مسيرة التعاون الثنائي

وتقدمـــت رئيســـة لجنة الشـــباب بمجلس 
الشـــورى العضـــو ســـبيكة خليفـــة الفضالة 
بأســـمى آيـــات التهانـــي والتبريـــكات إلـــى 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك؛ بمناســـبة منـــح 
جاللتـــه وســـام االســـتحقاق برتبـــة قائـــد 
أعلـــى مـــن قبـــل الرئيـــس دونالـــد ترامـــب 
قـــام  التـــي  المشـــهودة  للجهـــود  تقديـــرا 
بهـــا جاللتـــه لتوطيـــد عالقـــات الصداقـــة 
والشراكة الوثيقة بين البلدين الصديقين، 
والـــدور البارز الذي قام به جاللته في دفع 
مســـيرة التعاون الثنائـــي وتعزيز المصالح 

المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. 
وقالت “إن منح جاللة الملك لهذا الوســـام 
جاللتـــه،  رؤيـــة  أن  علـــى  داللـــة  الرفيـــع 
وإنجازاتـــه المتواصلة في كافة المجاالت 
باتـــت واضحة وجلية، وهـــي محل تقدير 
دولـــي بارز، وأصبحت نموذًجا يحتذى بها 
في إقـــرار الســـالم والتســـامح والتعايش، 
فجـــاء هذا الوســـام ليؤكد المكانـــة العالية 
والتقديـــر الكبير الذي يحظـــى بها جاللته 
األميركيـــة  المتحـــدة  ت  الواليـــا  لـــدى 
الصديقـــة، داعية المولـــى القدير أن يوفق 
جاللتـــه لما فيه المزيد مـــن الرفعة والعزة 
للوطـــن الغالـــي، وأن يســـدد علـــى طريـــق 
الخيـــر خطـــى جاللتـــه، ويرعـــاه بموفـــور 
الصحة وطول العمر ذخرا وســـندا للوطن 

الغالي.

شراكة وثيقة بين البلدين

إلـــى ذلـــك، أكـــدت رئيـــس مركـــز المنامـــة 
لحقـــوق اإلنســـان المحاميـــة دينـــا  اللظي 
أن منـــح صاحـــب الجاللـــة الملـــك وســـام 
يعكـــس  أعلـــى  قائـــد  برتبـــة  االســـتحقاق 
مـــا تتميـــز بـــه قيادتـــه الحكيمـــة لتدعيـــم 
الجهـــود الدوليـــة إلحـــالل الســـلم واألمـــن 
الدوليين، ودوره في ترسيخ مكانة مملكة 
البحرين كحليف إستراتيجي مع الواليات 
بنـــاء  علـــى  عـــالوة  اإلمريكيـــة  المتحـــدة 
العالقـــات البحرينيـــة األمريكية وتعزيزها 
منـــذ عقـــود على مبـــادئ الثقـــة واالحترام 
المتبادل والحرص المشـــترك على تحقيق 
أهداف ومصالـــح البلديـــن الصديقين في 
أن  اللظـــي  وأكـــدت  المجـــاالت.  مختلـــف 
عالقـــات التعـــاون الوثيقـــة بيـــن البحرين 
والواليـــات المتحدة تشـــهد تقدمـــا ورغبة 
كبيـــرة في المضي بالعالقات الثنائية نحو 
آفاق أوسع، والحرص المتبادل على تعزيز 
أواصرهـــا بما يعود بالخيـــر والمنفعة على 

البلدين والشعبين الصديقين.

رضا منفردي سبيكة الفضالة 

دينا اللظي

جمعة الكعبي

فاطمة الكوهجي

عيسى نجيبي

خالد المسقطي

صالح بن هندي

فؤاد الحاجي

فعاليات وطنية: جاللة الملك أرسى مبادئ السالم
ــن ــ ــط ــ ــن ــ تـــعـــمـــيـــق عــــــــرى الـــــشـــــراكـــــة اإلســــتــــراتــــيــــجــــيــــة مــــــع واش
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محرر الشؤون المحلية

المنامة  - شركة يوسف بن أحمد كانو

أعرب رئيس مجلس إدارة شـــركة يوسف 
بـــن أحمد كانو رئيس مجلس أمناء جائزة 
يوســـف بن أحمـــد كانو، خالـــد محمد كانو 
عـــن ســـعادته إلســـهامات الجائـــزة طـــوال 
مســـيرتها العشـــرين، التـــي أكـــدت تألقهـــا 
وريادتهـــا لألعمال المميزة في مجال دعم 
وتشجيع المبدعين والمفكرين والمثقفين 
مـــن أبناء األمـــة العربية، بحيث اشـــتملت 
في تبني مجمـــل التخصصات والمجاالت 
المعرفية المتنوعة؛ لتشـــكل في سياستها 
وبرامجهـــا منـــاًرا نوعًيـــا يطـــرح القضايـــا 
الصلـــة  ذات  والمجـــاالت  االســـتراتيجية 
المباشرة في حياة الشعوب والمجتمعات؛ 
واالنســـان  بالفكـــر  النهـــوض  أجـــل  مـــن 
والمســـاعدة لتوفيـــر الحلـــول والخيـــارات 
القضايـــا  فـــي مختلـــف  القـــرار  ألصحـــاب 

والمشكالت.
واشتملت المجاالت والتخصصات التالية:

الثقافة اإلسالمية
األدب

المال واالقتصاد واألعمال
ريادة األعمال

الطب
العلوم

الفن التشكيلي
األفالم القصيرة

البحث العلمي الجامعي
أفضل كتاب لمؤلف بحريني

دورة  كل  مـــع  تبحـــث  مجـــاالت  وهـــي 
إســـهامات المبدعيـــن مـــن أبنـــاء األمة من 
الشـــباب والمفكريـــن والعلمـــاء والمثقفين 
دعًمـــا وتشـــجيًعا للفكـــر والثقافـــة والتميز 

بين أبناء األمة.
منـــذ  الجائـــزة  مســـابقات  فـــي  وشـــارك 
انطالقها قرابة 1012 مشارًكا من 20 دولة 
عربية طوال مســـيرتها في العشرين عاًما، 
كان نصيب النســـاء في مجمل مشاركاتها 

212 امرأة، و800 مشارًكا من الرجال.
وفـــاز بجوائزهـــا بصـــورة أكبـــر المثقفـــون 
والمبدعـــون المميـــزون مـــن أبنـــاء األمـــة 

العربية  على النحو التالي:
مملكة البحرين )17 فائزا(.

المملكة العربية السعودية )6 فائزين(.
دولة الكويت )4 فائزين(.

الجمهورية السودانية )فائز واحد(.
الجمهورية العراقية )فائز واحد(.

الجمهورية الفلسطينة )فائز واحد(.
جمهورية مصر العربية )12 فائًزا(.

الجمهورية الجزائرية )فائزان(.
وكان عـــدد الفائزين طوال هذه المســـيرة 
المباركـــة للجائـــزة 44 فائًزا من أبناء األمة 

العربية.
وكان إلســـهامات الجائـــزة فـــي المجـــاالت 
األدبيـــة الثقافية األخـــرى دور مميز وبارز 
تمثـــل فـــي اإلصـــدار النوعـــي لمجلـــة كانو 
الثقافيـــة، التـــي أصبحـــت منصـــة ثقافيـــة 
مميـــزة مـــن حيـــث اســـتقطاب النخبة من 
الكتـــاب العرب في مختلـــف التخصصات، 
والتي تصدر بشـــكل نصف دوري ســـنوًيا، 
وكان الســـتمراريتها طـــوال االثنـــي عشـــر 
عامـــا الماضيـــة أثـــر وتألـــق بهـــذه الصورة 
التصعيديـــة جعـــل منهـــا مجلـــة التجديـــد 
مـــن اإلصـــدارات  النـــوع  لهـــذا  والتطويـــر 
الفكريـــة والثقافية وعلى مســـتوى الوطن 

العربي.
وأكملـــت الجائـــزة دورتهـــا العاشـــرة، التي 
تـــم اعتمـــاد نتائجهـــا وتوصيـــات اللجـــان 
التحكيميـــة للفائزين، األمر الذي تمثل في 
فوز نخبة جديدة مـــن أبناء األمة العربية 
كان  الذيـــن  والمثقفيـــن،  المبدعيـــن  مـــن 
لمشاركتهم المميزة آثار طيبة في االرتقاء 
إذ  واالنجـــازات،  األعمـــال  مـــن  بالنوعيـــة 

جاءت نتائجها على النحو التالي:

مجال االقتصاد:
د. محمـــد إبراهيـــم شـــلبي )مـــن جمهورية 

مصر العربية(.
مجال األدب:

تم حجب الجائـــزة بناًء على قرار مجلس 
اللجنـــة  توجيـــه  علـــى  وبنـــاًء  األمنـــاء 
التنفيذيـــة لعدم إرتقاء األعمال لمســـتوى 

الجائزة.
مجال الفن التشكيلي:

المركـــز األول: أحمد عبد الرضا صالح، من 
مواطني مملكة البحرين.

المركـــز الثاني: بدر عبدالحســـين عبدهللا، 
من مواطني مملكة البحرين.

المركز الثالث: عادل ســـالم راشد الذوادي، 
من مواطني مملكة البحرين.

مجال البحث العلمي الجامعي فاز بها كل 
من طلبة جامعة البحرين:

المركز األول: رياض محمود محمد.
المركز الثاني: سميرة محسن سعيد.

المركـــز الثالث: حبيب الخباز، ســـيد أحمد 
الوداعي، سيد رضا هادي.

وأكـــد رئيس مجلس األمناء أن عائلة كانو 

تؤمن إيماًنا راسًخا بأهمية العلم والثقافة 
فـــي حياة النـــاس والمجتمـــع، والذي يأتي 
ضمن رســـالتها في دعم تشجيع المميزين 
والمبدعيـــن والمفكريـــن مـــن أبنـــاء األمـــة 

العربية.
كمـــا أعـــرب عـــن خالـــص تهنئتـــه للفائزين 
وتمنى لجميع المشاركين الحظ األوفر في 
المسابقات المقبلة، كما أعرب عن سعادته 
لعمليـــة التطوير والنماء المســـتمر ألعمال 
هـــذه الجائـــزة وإســـهاماتها فـــي المجتمـــع 

البحريني والعربي في حد سواء.
وأوضـــح في ختام تصريحـــه أن المجلس 
إلقامـــة  النهائيـــة  الترتيبـــات  أقـــر  قـــد 
الحفـــل الختامـــي لتكريـــم الفائزيـــن، الذي 
ســـيتم اإلعـــالن عنه فـــي القريـــب، متمنًيا 
للجائـــزة ولإلخوة أعضـــاء مجلس األمناء 
والتقـــدم  التوفيـــق  كل  والمشـــاركين 

واالزدهار.

اإلعالن عن الفائزين التسعة بجائزة يوسف بن أحمد كانو

خالد كانو
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فعاليات لـ“^”: السلطات القطرية تباغت البحارة ثم تختطفهم
ــدات ــع ــم ــن ونـــهـــب ال ــادي ــي ــص ــب ال ــراكـ ــاف مـ ــ ــدون إتـ ــم ــع ــت ي

القطريــة  الســواحل  قالــت فعاليــات إن عمليــات اعتــراض خفــر 
للصيادين البحرينيين تتم في المياه البحرينية، وبأنهم يباغتونهم 
مــن جهــة الخلــف، ثــم يختطفونهم الى قطــر بحجة دخــول المياه 
القطرية وهو أمر مخالف للحقيقة، وإن الغرض هو إهانة البحارة 

وانتهاك حقوقهم.

إهانة وتعذيب

النوعيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  وأكـــد 
اإلنســـان  لحقـــوق  الدائمـــة 
بمجلـــس النـــواب النائـــب عمـــار 
البناي ، اســـتمرار النظام القطري 
الصياديـــن  أرزاق  باســـتهداف 
والبحارة البحرينيين، وتعريض 
ممتلكاتهـــم للتخريب واإلتالف، 
حريتهـــم،  انتهـــاك  إلـــى  إضافـــة 
مناهضيـــن بذلـــك جميـــع مبادئ 
والقوانيـــن  اإلنســـان  حقـــوق 
ومبـــادئ  الدوليـــة  واألعـــراف 

حسن الجوار.
بتصريحـــه  البنـــاي  وأضـــاف 
لـ”البـــالد” بـــأن مبـــادئ التســـامح 
واإلنسانية التي حثنا عليها ديننا 
الحنيـــف غابت عن أوجه تعامل 
البحـــارة  مـــع  القطـــري  النظـــام 
البحرينييـــن خالل  والصياديـــن 
األعـــوام الماضيـــة، وذلـــك بعـــد 
اســـتمرار رصد عـــدد من قوارب 
الصياديـــن في الميـــاه اإلقليمية 
تحـــت  وتهديدهـــم  البحرينيـــة، 
الســـتدراجهم  الســـالح،  وطـــأة 
نحـــو الميـــاه اإلقليميـــة القطرية 
بالقـــوة، ممارســـين عليهم أبشـــع 
والتعذيـــب  اإلهانـــة  أصنـــاف 

النفسي والجسدي، دون حق”.
وأوضح بـــأن سياســـية اإلتالف 
المشـــينة والتعمـــد فـــي تخريب 
الصياديـــن  مراكـــب  وتدميـــر 
ونهـــب معـــدات الصيـــد الخاصة 
بهـــم، وإجبارهم على دفع مبالغ، 
وأخـــذ إتاوات مالية مـــن قبلهم، 

ممتهنين آليـــة قطع رزق الصياد 
البحريني، وتدمير مصدر عيش 
ودخل أســـرهم  الوحيد، وهو ما 
يعكس تجرد النظام القطري من 
ابســـط األخالقيات، مستمرا في 

ارتداء عباءة اإلرهاب.
القـــرارات  البنـــاي  واســـتنكر 
اإلدارية والتي بمجملها تعسفية 
وكيدية من خالل عدم الســـماح 
البحرينيين  للبحارة والصيادين 
باستالم قواربهم ومعداتهم بعد 
محاكمتهـــم وخروجهم من دولة 
قطـــر، علمـــا بان هـــذه القـــرارات 
اإلداريـــة مجحفة بطبعهـــا العام 
ومخالفة لمبادئ حقوق اإلنسان، 

والقوانين واألعراف الدولية. 

اختطاف الصيادين

حســـن  البحـــار  قـــال  بـــدوره، 
مـــرزوق بـــأن أكثـــر المضايقـــات 
التي يتعرض لهـــا الصيادين من 
قبـــل خفـــر الســـواحل القطريـــة 
تكـــون فـــي “مباحـــر” البحريـــن، 
خفـــر  قـــوارب  بـــأن  موضحـــًا 
تباغـــت  القطريـــة  الســـواحل 
البحـــارة البحرينييـــن دائمـــًا من 
جهـــة الخلـــف، رافضين االطالع 
واالحداثيـــات  البيانـــات  علـــى 
األجهـــزة  علـــى  الموجـــودة 
المالحية للصيادين، ثم يأخذون 
مفتاح “الطراد” والجهاز الخاص 
ويختطفـــون  باإلحداثيـــات، 

الصيادين الى قطر”.
وأضـــاف مـــرزوق” هـــذا الواقـــع 

ليـــس بالجديـــد، بـــل هـــو قديـــم 
جـــدًا، وأصبحنـــا علـــى أثـــر ذلك، 
اإلبحـــار  أثنـــاء  جـــدًا  قلقيـــن 
خصوصـــا في مناطـــق “غميس” 
و”بيـــب  “حويميـــة”  جنـــوب  و 
العظم” وهـــي مناطق بعيدة عن 
المياه القطرية، لكنهم يتعمدون 
مالحقة الصياديـــن البحرينيين، 
ومحاربتهـــم فـــي ارزاقهـــم بهذا 
الشـــكل المهيـــن، وكأننـــا أعـــداء 
واالشـــكالية  جيـــران،  ولســـنا 
الرئيســـية تكمـــن فـــي دخولهـــم 
للمياه البحرينية بعمليات أقرب 

للقرصنة”.
وزاد” قواربنـــا ســـعة 40 عقـــدة، 
أمـــا قواربهـــم فســـبعين، وعليـــه 
فـــإن الهـــروب منهم أمـــر بنطاق 
المســـتحيل، أضف أنهم يهددونا 
دومًا بالسالح الحي عبر اشهاره 

في وجوهنا وكأننا مجرمين”. 

خسائر واضرار

وقـــال البحـــار علـــي عبدالـــرزاق 
بأنه تعرض للتوقيف مرتين من 
قبـــل الســـلطات القطرية، األولى 
ســـنة 2017 حيـــث تـــم اعتراض 
البانـــوش ليـــال فـــي منطقـــة “أبو 
نائميـــن  العمـــال  وكان  الخـــرب” 
أنهـــم  بتهمـــة  ســـته،  وعددهـــم 

وهـــو  القطريـــة  الميـــاه  دخلـــوا 
أمـــر غيـــر صحيح، ثـــم أخذوهم 
لمنطقـــة رويـــس، وتـــم احتجـــاز 
العمال لمدة عشرين يوما ثم تم 

تسفيرهم من هنالك مباشرة”.
بـــأن  أن تتخيـــل  لـــك  وأضـــاف” 
جـــوازات ســـفرهم، واغراضهـــم 
البانـــوش  عنـــدي، وظـــل  كانـــت 
تلـــف  ولقـــد  ســـنتين،  عندهـــم 
المحرك وتعرض البانوش نفسه 
كلفنـــي  ولقـــد  كثيـــرة،  ألضـــرار 
إصالحـــه أربعة آالف، كما ُســـرق 
“الونـــش” مـــع معداته، رغـــم أنه 
الســـواحل  محجـــوز عنـــد خفـــر 

القطرية”.
وزاد عبدالـــرزاق” المـــرة الثانيـــة 
كان فـــي ســـنة 2018 حيـــث تـــم 
نفـــس  فـــي  “طـــراد”  اعتـــراض 
المنطقة، حيث احتجزوا القارب 
وأخـــذوا  الثالثـــة،  العمـــال  مـــع 
قرابـــة الثالثمائة “قرقـــور”، وتم 
حجز العمال لمدة ثالثة شـــهور، 
كاملـــة،  ســـنة  لمـــدة  و”الطـــراد” 
حيث تضررت المحركات كثيرا، 
بســـبب تركها في الخـــارج، ولقد 
تســـببت هـــذه الحـــوادث الضرر 
علـــي البالـــغ وعلـــى اســـرتي، مع 
وقـــف دخـــول البحر لمدة ســـنة 

كاملة”.

حسن مرزوق عمار البناي

حـّرض علـى ضـرب شـرطـي وامتنـع عـن االتصـال طوعًيـا 

أكـــدت األمانـــة العامـــة للتظلمـــات أنهـــا وبموجب 
واجبهـــا المهنـــي والقانوني تابعـــت أوالً بأول منذ 
أغســـطس الماضي، ما أثير بشـــأن حالـــة النزيل )ز 
.ع(، وتعاملـــت مـــع ما ورد إليها من طلبات بشـــأن 
النزيـــل المذكـــور تبعـــا آلليـــة العمل واإلجـــراءات 
االعتيادية المتبعة لديها، ونظرت في أي ادعاءات 
صدرت منه أو من ذويه، شـــأنه في ذلك شـــأن أي 
نزيـــل أو محبـــوس أو محتجز آخـــر، في إطار من 
المهنيـــة والشـــفافية، ولقـــد آثـــرت األمانـــة طوال 
الفترة الماضية عدم إصدار أي تعليق علني بشأن 
االدعـــاءات المســـتمرة عـــن حالة النزيـــل المذكور 
حفاظا على خصوصياته ومراعاة لمشاعر أسرته، 
ولكن بعدما أثير من ضجة وبلبلة من جانب بعض 
المنظمات، وما ُنشـــر كذلك على صفحات الشبكة 
المعلوماتية ووســـائل التواصـــل االجتماعي، وما 
تضمنتـــه تلـــك المزاعم من اســـتنتاجات ال تعكس 
حقيقة مـــا يجرى، فـــإن األمانة العامـــة للتظلمات 
تود أن تكشف للجمهور الكريم وللرأي العام نتائج 
التحقيقـــات التي أجرتها عن حالة النزيل المذكور 
بناًء على الطلبات التي تلقتها من ذويه وما صدر 
عنهم من تصريحات )ومنها البيان الصادر بتاريخ 
18 يناير 2021م( ورًدا على االستفسارات الواردة 
من إحدى المنظمات التي تدعي عملها في مجال 
حقوق اإلنســـان، وبناًء كذلك على مـــا ُأحيل إليها 
مـــن وزارة الداخلية بتاريخ 18 يناير 2021م بهذا 

الخصوص.
أوالً: باشـــرت األمانة العامة للتظلمات بتاريخ 27 
أغســـطس 2020م، التحقيـــق فـــي الشـــكوى التي 
قدمتهـــا زوجة النزيل المذكور وتحدثت فيها عن 
عـــدم تلقي أســـرته االتصـــاالت الهاتفيـــة منه منذ 
تاريـــخ 10 يوليـــو 2020م، وادعـــت كذلك تعرضه 
لسوء المعاملة ومنعه من إحياء الشعائر الدينية، 
وقد اتضح لألمانة العامة للتظلمات بعد التحقيق 
وما شـــمله مـــن مقابلـــة للنزيـــل المذكـــور في مقر 
وجوده بمركز إصـــالح وتأهيل النزالء بجو، وبعد 
االطالع على المستندات اإلدارية والصحية ذات 

الصلة به، - اتضح - اآلتي:
- أن النزيل المذكور بدأ منذ منتصف شـــهر يوليو 
الفائـــت )2020م( امتناعـــا طوعيـــا عـــن االتصـــال 
بذويه، وذلك في سياق حملة أطلقها بعض النزالء 

فـــي ذلـــك الوقـــت لالمتناع عـــن االتصـــال، وذلك 
احتجاجـــا علـــى اإلجـــراءات التنظيميـــة المتخذة 
من جانب إدارة المركز )بحسب ما تخوله الالئحة 
التنفيذيـــة لقانون مؤسســـة اإلصـــالح والتأهيل(، 
واحتجاجا كذلك على إيقاف الزيارات االعتيادية 
واالســـتعاضة عنها باالتصاالت المرئية والهاتفية، 
في ســـياق االحترازات التي تـــم اتخاذها للوقاية 
مـــن انتقال عدوى فايروس كورونـــا )كوفيد- 19( 
إلى داخل المركز، لحماية صحة وسالمة النزالء.

- بشـــأن مـــا ادعتـــه زوجتـــه مـــن تعرضـــه لســـوء 
معاملـــة فقـــد أفاد النزيـــل أنه قصد مـــن ذلك نقله 
مـــن مبنى إلى آخـــر في غير تصنيفـــه، وقد بررت 
إدارة المركز سبب ذلك أنها قامت بإعادة تصنيف 
النزيل، وأن هـــذا إجراء إداري اعتيادي قد يطبق 
علـــى أي نزيل آخر وال يخالـــف القانون وال الئحة 
المكان، وقد تحققت األمانة العامة للتظلمات من 
المستندات اإلدارية الخاصة بالنزيل والتي بينت 
تغييـــر تصنيفه ومن ثم نقله إلـــى مبنى آخر وهو 

ما تماشى فعال مع القانون والئحة المكان.
- بشـــأن ادعاءات الحرمان من ممارســـة الشـــعائر 
الدينيـــة، فقـــد أفـــادت إدارة المـــكان أن ممارســـة 
الشـــعائر الدينيـــة لهـــذا النزيل ولغيره مـــن النزالء 
كافـــة مكفولـــة، وأنه يتم تقديم كافة التســـهيالت 
للنزالء لضمان استمرار ممارسة شعائرهم الدينية 
بـــكل أريحية وفقـــا للضوابط العامـــة أو للضوابط 
االحترازية الوقائية التي ُطبقت للتصدي النتشار 

فايروس كورونا بين النزالء.
العامـــة  األمانـــة  اطلعـــت  ذاتـــه  التوقيـــت  فـــي   -
للتظلمـــات على المالبســـات التي صاحبت جريمة 
الشـــروع فـــي قتل شـــرطي داخـــل مركـــز إصالح 
2020م  29 أغســـطس  النـــزالء بتاريـــخ  وتأهيـــل 
والتي تباشـــر النيابة العامـــة التحقيق فيها، وورد 
فيهـــا بشـــهادة الشـــهود أمـــام النيابة العامـــة اتهام 
النزيـــل المذكـــور )ز،ع( بتحريـــض نزيـــل آخر على 
ارتـــكاب هذه الجريمة، حيث قـــام )الجاني( بصنع 
أداة حادة هاجم بها الشرطي أثناء مباشرته مهام 
عملـــه المعتاد فـــي تفقد واالطمئنـــان على النزالء 
داخـــل “العنبر” وســـدد له عدة طعنـــات في الرقبة 
والوجه وأماكن متفرقة من جسده قاصًدا إزهاق 
روحـــه، وقد نجم عن هذا االعتداء إصابات بليغة 
بالشرطي )المجني عليه(، مازال يتلقى على إثرها 

العالج حتى اليوم، وخـــالل مقابلة األمانة العامة 
للتظلمـــات للنزيـــل المذكـــور )المتهـــم بالتحريض( 
أدعـــى تعرضـــه لالعتـــداء علـــى ســـالمة جســـمه 
داخـــل المركبة خـــالل رجوعه من النيابـــة العامة، 
ولـــم يدعي فـــي أقوالـــه تعرضه ألي اعتـــداء آخر 
أثناء وجوده فـــي غرفته المعتادة أو في الحبس 

االنفرادي.
وفي الســـياق نفســـه اطلعـــت األمانـــة العامة على 
مســـتندات نقلـــه إلـــى غرفـــة الحبـــس االنفـــرادي، 
وتحققـــت من أن هذا النقل تـــم كإجراء احترازي 
وبموجب اإلجراءات اإلدارية التي تقرها الالئحة 
التنفيذيـــة للقانون، وتم رجوع النزيل إلى غرفته 
المعتـــادة بعـــد ســـبعة أيام، كمـــا ال يـــزال التحقيق 
جاريا في مالبســـات جريمة االعتـــداء على رجل 

األمن.
ثانًيا: باشـــرت األمانة العامـــة للتظلمات التحقيق 
في الشكوى التي تقدم بها شقيق النزيل المذكور 
بتاريـــخ 29 ديســـمبر 2020م وقـــال فيهـــا: “لقـــد 
انقطع االتصال به ألكثر من ســـتة شـــهور وال نعلم 
عنه شـــيء ونطلب أن يتصل بالعائلة الســـيما أمه 
فوضعها النفسي حرج”، وبسؤال إدارة المركز عما 
ورد في شكوى شقيق النزيل، أفادت بعد مراجعة 
ســـجل االتصـــاالت الخـــاص بالنزيـــل أنـــه لـــم يقم 
بإجراء أي اتصال طوال المدة من منتصف يوليو 
وأن  )ديســـمبر2020م(،  تاريخـــه  وحتـــى  2020م 
اإلدارة حاولت أكثر من مرة نصحه إجراء اتصال 
مع ذويه ولكن في كل مرة كان مصرا على رفض 
االتصـــال، وقد اطلعـــت األمانة العامـــة للتظلمات 
على مقطع مرئي مســـجل )فيديو CCTV ( ســـابق 
بتاريـــخ 18 أكتوبر 2020م، لمســـؤولين في إدارة 
المركـــز يحاولـــون تقديم النصـــح للنزيل من أجل 
إجـــراء اتصـــال، ولكنه أصـــر على الرفـــض، وأصر 
كذلك على رفض التوقيع على االستمارة الخاصة 
بذلك، األمر الذي تكرر مرة ثانية في 27 ديســـمبر 

2020م.

ثالًثا:تلقـــت األمانـــة العامـــة للتظلمات رســـالة عبر 
2021م،  ينايـــر   4 بتاريـــخ  االلكترونـــي  البريـــد 
ورســـالة أخرى بالبريـــد اإللكتروني أيضـــا بتاريخ 
6 يناير 2021م مـــن إحدى المنظمات التي تدعي 
اهتمامهـــا بحقوق اإلنســـان فـــي البحرين، أوردت 
فيهمـــا بعـــض االدعـــاءات والطلبـــات علـــى لســـان 

أسرة النزيل المذكور منها:
طلـــب االطمئنـــان علـــى ســـالمته وتأكيـــد موقعه، 
االستفســـار عـــن نقلـــه من مبنـــى إلى أخـــر، ادعاء 
وأن  االتصـــال  عنـــد  الخصوصيـــة  مـــن  حرمانـــه 
االتصـــاالت التـــي يجريهـــا مســـجلة ممـــا يزعجه، 
إعـــادة الحديث عن عدم تلقي األســـرة أي اتصال 
سمعي أو مرئي منه منذ ستة شهور، كما اعتبرت 
المنظمة المذكورة أن ذلك يشكل )اختفاء قسريا( 
للنزيـــل، بدورهـــا قامـــت األمانة العامـــة للتظلمات 
بمقابلـــة النزيـــل فـــي تمام الســـاعة الحادية عشـــر 
والربـــع صباحا يـــوم 12 ينايـــر 2021م في مكتب 
األمانـــة المســـتقل بمركـــز إصالح وتأهيـــل النزالء 
“جو”، وكانت المقابلة مسجلة بالصوت والصورة، 
وتـــم فيهـــا ســـؤال النزيل عـــن تفاصيل الشـــكوى 
الـــواردة مـــن المنظمة بشـــأنه، فأجـــاب بالتفصيل 
عن مـــكان وجوده )المبنى والعنبر والغرفة(، وأكد 
نصا أنه “ال يعرف شـــيئا عـــن هذه المنظمة وأن ما 
هو مذكور بشـــأن االتصال هو فقط الصحيح وأن 
آخـــر اتصال أجـــراه كان بتاريخ 10 يوليو 2020م 
الماضي”، وعند سؤاله عن سبب عدم اتصاله منذ 
ذلـــك التاريخ قال: “عندي طلب واحد وهو أني ال 
أريـــد أن أتكلـــم وامتنع عن الكالم”، وبســـؤاله عما 
اذا كانت لديه أقوالً أخرى: أجاب بالنفي “ال”، وقد 
قـــام النزيـــل بالتوقيـــع على محضـــر التحقيق في 

ذات التاريخ.
- تبيـــن كذلـــك مـــن خـــالل االطـــالع علـــى الملـــف 
الصحـــي للنزيـــل أنـــه يتمتـــع بحقـــه فـــي الرعايـــة 
الصحيـــة مثـــل النـــزالء اآلخريـــن كافـــة، ويتمتـــع 
بالذهـــاب إلـــى عيـــادة المركـــز ومقابلـــة األطبـــاء 
واألخصائييـــن والحصـــول على األدويـــة الالزمة، 

وأنـــه خـــالل الشـــهور الماضيـــة ذهـــب إلـــى عيادة 
14 ينايـــر  6 مـــرات كان أخرهـــا بتاريـــخ  المركـــز 
الصحيـــة  حالتـــه  متابعـــة  كذلـــك  وتـــم  الجـــاري، 
فـــي العيـــادة الخارجية ألمـــراض العيـــون بمجمع 
الســـلمانية الطبـــي )من خـــالل االتصـــال المرئي - 
وهو اإلجراء المطبـــق لمكافحة فايروس كورونا( 
بتاريخ 9 يوليو 2020م، وتم تحديد موعد الحق 

للمتابعة عند العيادة نفسها.
رابًعـــا: تابعت األمانة العامـــة للتظلمات التطورات 
األخيـــرة التـــي حدثـــت بشـــأن النزيـــل المذكـــور، 
وتأكـــدت من قيامـــه باتصال هاتفي بأســـرته يوم 
15 يناير 2021م، كما اطلعت على تســـجيل مرئي 
مصـــور )فيديو CCTV ( تبين من خالله أن النزيل 
المذكـــور حين كان يجـــري االتصال فـــي الكابينة 
المخصصـــة لذلـــك، دخل فـــي مشـــادة كالمية مع 
نزيـــل أخر فـــي المـــكان، قطـــع النزيل علـــى إثرها 
االتصـــال مع ذويه، كما قام باتصـــال مرئي بعدها 
بثالثـــة أيـــام بتاريـــخ 18 ينايـــر 2021م، واطلعت 
األمانـــة على التســـجيل المرئـــي المصـــور )فيديو 
CCTV ( لهـــذا االتصـــال، وقـــد تبين مـــن خالله أن 
النزيـــل المذكـــور اســـتكمل مـــدة االتصـــال تمامـــا 
ولـــم يقطعـــه ألي ظـــرف خارجـــي، وكان بمفـــرده 
طـــوال فتـــرة االتصـــال، فـــي غرفة توافـــرت فيها 

الخصوصية.

الخالصة

بناًء على كل ما سبق فإن األمانة العامة للتظلمات 
تؤكـــد للجمهـــور الكريـــم وللـــرأي العام أن مـــا أثير 
مؤخرا مـــن ادعاءات ومزاعم بشـــأن حالة النزيل 
)ز.ع( وعـــن تعرضـــه لإلخفاء القســـري ومنعه من 
االتصـــال، هـــي ادعاءات ال تعكـــس حقيقة الواقع 
ووضـــع النزيل والظـــروف التي يعيـــش فيها، كما 
خلصت األمانة إلى أن اختيار هذا النزيل تحديدا 
الســـتغالله في الحملة الممنهجة المســـتمرة سببه 
أنه استمر في االمتناع الطوعي عن االتصال منذ 
يوليـــو 2020م وحتـــى ينايـــر 2021م، أمـــا النزالء 
األخريـــن فقـــد أنهـــوا امتناعهم عـــن االتصال منذ 
مدد متفاوتة باستثناء نزيل واحد آخر، وذلك من 
أجل إيهام الرأي العام بخطورة وضع النزيل وأنه 
مختـــٍف قســـريا، وذلك بالمخالفـــة للحقيقة ودون 

مراعاة لقواعد الموضوعية والمصداقية.

المنامة - األمانة العامة للتظلمات

دخل في مشادة مع 
نزيل آخر قطع على 

إثرها المكالمة مع ذويه

ــد الــنــزالء ــ ــاء الـــقـــســـري” ألح ــ ــف ــ ــات” تــكــشــف حــقــيــقــة مـــزاعـــم “اإلخ ــم ــل ــظ ــت “ال

ابراهيم النهام

إشكالية السجل التجاري والموظف العام
Û  تــدور منــذ فترة نقاشــات وحوارات عبــر الصحف المحلية حــول موضوع إعطاء

الموظف العام سجل تجاري، حتى نكون منصفين وعمليين وهنا نحتاج أيضًا أن 
نكون قانونيين، البد أن نتطرق إلى هذه العناصر الثالثة بكل دقة وحيادية تامة.

Û  ،بداية يجب أن نعرف السجل التجاري أي أن نعرف من يستحق السجل التجاري
حســب القانــون التجــاري البحريني األســبق يعرف من يســتحق الســجل التجاري 
وهــو: )كل مــن يمتهــن التجــارة مهنــة يســتحق الســجل التجــاري( إًذا مــن يأخــذ 
التجــارة مهنــًة لــه يســتحق الســجل التجاري وفقا للشــروط األخــرى التي تتطلب 

ذلك.
Û  هنا نجد أن الموظف العام مهنته ليســت التجارة، ومن هنا نجد أنه يفتقد شــرطا

أساســيا وقانونيا ورئيســيا لممارســة التجارة وهكذا يتماشــى هذا البند مع المهن 
األخرى كالمهندس والطبيب والصيدلي.

Û  أمــا اإلشــكالية األخــرى وهــي التضــارب بيــن مهنــة الموظف العــام وبيــن األعمال
التجاريــة األخــرى التــي ربما تنحدر ضمــن مهامه الوظيفية من حيــث المحاباة – 
عــدم األمانــة - وعدم المســاواة وغيرها التي تعطي مــن بيده األمر وهنا الوظيفة 

األولوية والمحاباة.
Û  هللا ســبحانه وتعالــى أوصانــا بمراعاة الوالدين في جميع األمــور الحياتية إال في

موقــف واحــد وذلــك إذا كان يختص بك نفســك والدليل في ذلــك بالصالة عندما 
تقــول اللهــم اغفــر لــي ولوالــدي. وهــذا دليــل قاطع وواضح بــأن ميول أي إنســان 
لــه شــخصيا أوال ثــم اآلخريــن، فمــاذا تكــون الحالــة إذا كان الموظــف العــام لديــه 
سجل تجاري ويقدم عطاء في قسمه أو وزارته بشراء بعض الحاجيات والسجل 

التجاري لهذا الموظف العام يتعامل في هذه الحاجيات!
Û  المحكمــة والنظــم  األســس  فيهــا  التــي  العامــة  المناقصــات  عــن  نتكلــم  ال  هنــا 

لها. 
Û  إذن تنعدم المســاواة والعدالة في هذه الحالة وتنعدم المنافســة الشــريفة وتبقى

المحاباة لتكون األساس في اتخاذ القرار.
Û !ربما يقول قائل بأن الموظف العام قد حرم من مجاالت كثيرة نتيجة لعمله
Û  وهــذا مــردود عليه أيضــا، فإن المجاالت كثيــرة وعديدة يســتطيع الموظف العام

توظيــف أموالــه في مجــاالت التجارة – المقاوالت – البنــوك – التأمين – الصناعة 
وغيرهــا الكثيــر عن طريق شــراء األســهم في أي من هذه المجــاالت من البورصة 
في الشركات العامة وهنا أيضا تكتمل المعادلة وتكون له حرية توظيف أمواله.

Û  ونقطــة أخــرى مهمــة، فإذا كان الموظف العام يريد فعال ممارســة التجارة أي أخذ
ســجل تجاري عليه االســتقالة من الوظيفة والدخول في المجال التجاري وأخذ 
صفــة مهنــة التاجــر ليســمح له في أخذ أي نوع من الســجل التجــاري، وهنا يجب 
اإلشــارة إلــى أن اتبــاع هــذه الخطــوة يخلــق وظائــف عامــة جديــدة للمواطنيــن، 
وبطبيعــة الحــال ال أرغــب فــي مناقشــة الســجالت المرنــة والعمالة الســائبة؛ ألنها 

تمت مناقشتها كثيرا وتحتاج إلى معالجة.
Û  والخالصــة النهائيــة فــي الموجــز الســابق يجــب المحافظــة علــى جوهــر القانــون

التجــاري وعليــه صيانة الســجل التجاري؛ حمايًة للعمل في هــذا القطاع، وحمايًة 
لجميع الحقوق، وحفاظا على مكونات المجتمع.

حسن محمد زين العابدين



اقتراح بقانون شوري لتحديد حد أدنى للمخزون اإلستراتيجي للسلع الرئيسة
الســـامية  الملكيـــة  للتوجيهـــات  تنفيـــًذا 
مـــن عاهـــل البالد صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، قـــّدم عدد من 
أعضاء مجلس الشـــورى اقتراًحـــا بقانون 
بشـــأن “المخـــزون االســـتراتيجي للســـلع”، 
والذي يهدف إلى تحديد الســـلع الرئيســـة 
االســـتراتيجية والحـــد األدنـــى لتوافرهـــا، 
وتحقيـــق التكامل والتعاون الخليجي في 
مجال أمن المخزون الســـلعي انسجاًما مع 

توجه مجلس التعاون الخليجي.
وقّدم االقتراح بقانون أصحاب األعضاء: 
الشـــورى  مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
جمـــال فخرو، جهاد الفاضل رئيســـة لجنة 
الخدمـــات بمجلـــس الشـــورى، محمد علي 

حســـن علي رئيس لجنـــة المرافـــق العامة 
والبيئـــة بمجلس الشـــورى، وعلي العرادي 

وبسام البنمحمد.
وأكـــدت رئيســـة لجنة الخدمـــات بمجلس 
الشـــورى نائـــب رئيـــس الشـــبكة البرلمانية 
لألمـــن الغذائي في أفريقيا والعالم العربي 
جهـــاد الفاضـــل أن االقتـــراح بقانون ينص 
الرئيســـية  الســـلع  تحديـــد  علـــى  فحـــواه 
االستراتيجية الواجب استدامة توافرها، 
ونســـبة أمان يجب أال يقل عنها المخزون 
مـــن حيـــث الوفـــرة، فيمـــا يجيـــز للوزيـــر 
المختـــص فـــي األحـــوال الخطـــرة أو عند 
وقوع مـــا يهدد مخزون األمـــان أن يصدر 
قـــراًرا بحظر تصدير ســـلع معينة أو فرض 

قيـــود أو ســـقوف علـــى تصديرهـــا بصفـــة 
مؤقتـــة، ويكـــون معنًيـــا بإصـــدار تنبيهات 

باتخاذ احتياطات أخرى.
االقتـــراح  أن  الفاضـــل  وأوضحـــت 
بقانـــون سيســـهم فـــي تحقيـــق األولويات 
مخـــزون  لتأميـــن  االســـتراتيجية 
استراتيجي من السلع الرئيسية، خصوًصا 
في ظل ما أســـفرت عنه تداعيات جائحة 
)كوفيـــد 19( مـــن آثـــار ونتائـــج اقتصادية 
عّمـــت العالـــم أجمـــع، وتأثيـــر ذلـــك علـــى 
مخزون السلع الغذائية وغير الغذائية في 
مختلـــف البلدان، معتبرًة أن تحقيق األمن 
االقتصـــاد  الســـلعي لألشـــخاص وحمايـــة 
الســـلع  توفـــر  دوام  يتطلـــب  الوطنـــي 

االســـتراتيجية، لمـــا في ذلك مـــن انعكاس 
إيجابـــي كبيـــر علـــى مســـتوى االســـتقرار 

االجتماعي واالقتصادي.
وبّينت أن االقتراح بقانون ينســـجم مع ما 
ورد فـــي برنامـــج عمل الحكومـــة لألعوام 
2019 - 2022 بشـــأن تعزيز قدرة األجهزة 
وحـــاالت  الكـــوارث  لمواجهـــة  المعنيـــة 
الطـــوارئ، منوهـــًة إلـــى أن جائحة )كوفيد 
الثغـــرات  واضـــح  بشـــكل  أظهـــرت   )19
القانونيـــة التـــي تتطلب اتخـــاذ إجراءات 
لـــه  تتداعـــى  مـــا  بينهـــا  ومـــن  تشـــريعية، 
برلمانـــات بعـــض الدول من إنجـــاز قوانين 
تلـــزم بضمان توفير مخزون اســـتراتيجي 
من الســـلع وتحقيق مفهوم األمن الســـلعي 

من أجل مواجهـــة أية حاالت طارئة، مثل 
نقص الســـلع الضرورية ومـــا يترتب عليها 

من تداعيات سلبية.
االقتـــراح  بـــأن  الفاضـــل  واســـتدركت 

بقانون استرشـــد بالعديد مـــن االتفاقيات 
والقـــرارات المهمـــة، ومـــن بيـــن ذلـــك قرار 
رقـــم  المتحـــدة  لألمـــم  العامـــة  الجمعيـــة 
74/ 149 بعنوان الحق في الغذاء والصادر 
بتاريـــخ 18 ديســـمبر 2019، والـــذي أكـــد 
علـــى أهميـــة المخـــزون الســـلعي وتعزيـــز 
اإلجـــراءات الوطنيـــة الراميـــة إلـــى تنفيذ 
سياسات األمن الســـلعي المستدام، وقرار 
رقـــم  المتحـــدة  لألمـــم  العامـــة  الجمعيـــة 
74/ 204 بعنوان الســـلع األساســـية، والذي 
أكـــد علـــى أهمية التعـــاون بيـــن القطاعين 
العام والخاص في مجال السلع األساسية 
واتخـــاذ اإلجـــراءات التي تكفـــل مواجهة 

تقلبات األسعار.

جهاد الفاضل
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 ليلى مال اهلل

 علوي الموسوي

أشار وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن 
المؤيـــد إلـــى أن الـــوزارة تعمـــل مـــن أجل 
وضع خطة عشـــرية الحتياجـــات مناطق 
المملكـــة للمنشـــآت الرياضيـــة والشـــبابية 

بالتعاون مع الوزارات األخرى.
جـــاء ذلـــك ردا علـــى الســـؤال البرلمانـــي 
بشـــأن خطـــط  آل عبـــاس  للنائـــب عمـــار 
ومشـــاريع الـــوزارة للدائـــرة التاســـعة من 

محافظة العاصمة.
وأكد المؤيد أن الوزارة تعمل على دراسة 
طلـــب نـــادي العكر بإنشـــاء مقـــر المرافق 
الرياضية من الناحية الهندســـية والمالية 

ومدى إمكانية تنفيذ المشروع.
  وأوضـــح أن الوزارة قامت باالنتهاء من 
مشـــروعين فـــي تاســـعة العاصمـــة وهمـــا 
نـــادي ســـترة النموذجي وصالـــة رياضية 

متعددة األغراض، نادي المعامير.

 وأشـــار إلـــى أن الـــوزارة تـــدرس طلـــب 
الصناعـــي  النجيـــل  مـــن  ملعـــب  إنشـــاء 
فـــي نـــادي العكر ضمـــن مالعـــب الفرجان 
وإنشـــاء ملعـــب آخـــر فـــي حديقـــة العكر 
األشـــغال وشـــؤون  وزارة  مـــع  بالتعـــاون 
البلديات والتخطيـــط العمراني باإلضافة 
إلـــى عدد من المشـــاريع قيد الدراســـة مع 
مراعـــاة التعـــداد الســـكاني فـــي المنطقة، 

موضحا أن هذه المشـــاريع قيد الدراســـة 
وفـــي حال االنتهـــاء من كافة الدراســـات 
واإلجراءات اإلدارية والتنظيمية المتبعة 

سيتم اإلعالن عنها.
وبين الوزير انه من  المزمع حاليا إنشـــاء 
مالعـــب  مبـــادرة  ضمـــن  واحـــد  ملعـــب 
الفرجـــان داخـــل حديقـــة العكـــر بالتعاون 
البلديـــات  األشـــغال وشـــؤون  مـــع وزارة 
والتخطيط العمراني، كما تســـعى الوزارة 
لزيـــادة عـــدد المالعب في هـــذه المنطقة 
من خـــالل العمل على الســـعي إلى إيجاد 
المزيـــد مـــن األراضـــي وتوفيـــر الميزانية 

الالزمة .
وأردف انـــه ســـيتم  االنتهـــاء مـــن ملعـــب 
حديقة العكر خالل العام الجاري وســـيتم 
اإلعـــالن عـــن أي مالعـــب إضافيـــة فـــي 
حينـــه فـــور توافـــر األراضـــي والميزانيـــة 

والدراسات والتصاميم الالزمة.

عمار آل عباس

آل عباس يتســلم خطة “الشباب” بسترة والمعامير والعكر
ملعبان للنجيل الصناعي بنادي العكر وحديقة القرية

قطع “كهرباء المركزي”... وتوفيق: رسوم البلدية ال تسقط
 نّفـــذت هيئـــة الكهربـــاء والمـــاء حملـــة 
قطـــع للتيـــارات الكهربائية عـــن العديد 
من المحال التجارية في سوق المنامة 
المركزي، وشـــملت حمالت القطع عدًدا 
من ثالجـــات التبريد التي يســـتخدمها 
التجـــار في تخزين وحفظ ســـلعهم من 
اإلتـــالف كالســـمك والدجـــاج واللحوم 
والفواكـــه وبعـــض المنتجـــات الغذائية 

األخرى.
 وقـــال التجار في تواصلهم مع “البالد” 
إنهـــم تفاجـــأوا بقيـــام موظفـــي هيئـــة 
الكهربـــاء والمـــاء بحملـــة قطـــع للتيـــار 
الكهربائـــي بشـــكل واســـع فـــي الســـوق 
الثالثـــاء،  صبـــاح  وذلـــك  المركـــزي، 
مؤكديـــن أنهـــم تكّبـــدوا خســـائر لقـــاء 
قطـــع التيـــار الكهربائـــي عـــن محالهـــم 

وبراداتهم.

بهـــذه  قامـــت  الهيئـــة  بـــأن  وأفـــادوا 
اإلجراءات ليس ألننـــا لم ندفع فاتورة 
الكهرباء بل قامـــت بذلك ألنها أدرجت 
فـــي فواتير شـــهر يناير الجاري رســـوم 
بلدية ممتدة لعشـــرات الســـنين، وذلك 
بعدما أوعـــزت أمانة العاصمة للكهرباء 
بتحصيل هـــذه األموال دون وجه حق 

حسب تعبيرهم.
والهيئـــة  األمانـــة  إجـــراء  أن  وبّينـــوا   
مخالـــف للقانون وهو محـــل رفض تام 
مـــن قبل التجـــار خصوًصا مع الظروف 
التي يعانـــي منها قطاع البيـــع بالجملة 
والتجزئة في السوق، مشيرين إلى أن 
هـــذا اإلجراء أضـــّر بعمليات التشـــغيل 

الالزمة لهم في السوق.
 وتأتـــي خطوة تنفيذ حملة قطع التيار 
الكهربائي في الوقت الذي يســـعى فيه 

التجـــار لعقـــد تفاهمات مـــع األمانة من 
أجل الوصول لنتائج مرضية للطرفين 
بخصوص الرسوم البلدية التي لم تكن 
مفروضة على التجار بحسب حديثهم.
وعلى ذات المشرب، أكد عضو مجلس 
أمانـــة العاصمـــة رئيس اللجنـــة المالية 
رســـوم  أن  لـ”البـــالد”  توفيـــق  محمـــد 
البلديـــة على التجار ال تســـقط إال بقرار 
وزاري، إذ ستســـعى األمانـــة بتحصيلها 

من التجار ألنها حق أصيل لألمانة.

“أمانة العاصمة” علقت على ما نشر في 
“البـــالد” تحت عنوان “البلديات تطالب 
تجـــار الســـوق المركـــزي بدفـــع رســـوم 
بلديـــة لــــ 35 ســـنة” نافيـــة فـــي تعليقها 
الماليـــة  المتأخـــرات  )إدراج  اإلنشـــائي 
فواتيـــر  فـــي  المركـــزي  ســـوق  لتجـــار 
الكهرباء والماء(، إال أنها من خالل الرد 

فتحت البـــاب على مصراعيه إلمكانية 
تطبيقه.

 وتعليًقـــا على مـــا ورد بتعليـــق األمانة 
قدمت “البالد” مستنًدا تؤكد من خالله 
قيـــام األمانـــة وهيئـــة الكهربـــاء والماء 
باإلجـــراءات التـــي نفـــت أنهـــا اتخذتها 
فـــي حـــق التجـــار، وتؤكـــد فـــي الوقت 

نفســـه مـــا نشـــرته الصحيفة بنـــاء على 
مواقف وأقوال تجار الســـوق المركزي 
فـــي المنامة. وفـــي ذات الســـياق، قال 
تجـــار الســـوق المركـــزي فـــي تعقيبهـــم 
علـــى رد األمانة “إن مـــا أوردته األمانة 
يخالـــف الواقـــع والحقيقـــة والقانـــون، 
وإن قطاًعـــا واســـًعا مّنا اســـتلم فواتير 
رســـمية لمطالبتهـــم بدفع رســـوم بلدية 
عـــن عشـــرات الســـنين”. وأعلنـــوا أنهم 
بصـــدد رفـــع خطاب تظلـــم إلى مجلس 
الوزراء يتضّمن شـــرًحا وافًيا عن واقع 
السوق ومعاناة التجار وآثار الخطوات 
الضـــارة التـــي اتخذتهـــا األمانـــة منذ 4 
ســـنوات حتـــى اآلن، ومـــدى تأثيراتهـــا 
علـــى قطـــاع األمـــن الغذائي مســـتقبال، 
في ظل ما تعانيه البحرين والعالم من 

تداعيات جائحة كورونا”.

تجار لـ “البالد”: إجراء 
أمانة العاصمة 

والهيئة مخالف 
للقانون

علوي الموسوي

الصالح: توظيف البحرينيين من حملة شهادات التمريض لغاية دفعة 2020
لـــكـــورونـــا ــب  ــ ــانـ ــ أجـ بـــمـــمـــرضـــيـــن  ــة  ــ ــان ــ ــع ــ ــت ــ االس ــب:  ــ ــنـ ــ زيـ عـــلـــى  ردا  الــــــوزيــــــرة 

أعلنــت وزيــرة الصحــة فائقــة الصالح أن الوزارة قامت بتوظيف جميع البحرينيين من حملة شــهادات التمريض ولغاية دفعة عام 
2020، مــن الذيــن تــم اســتالم طلباتهــم من ديوان الخدمــة المدنية والتي تنطبق عليهم شــروط التوظيف ولديهــم رخصة لمزاولة 
المهنة، حيث أن النظام في حال اإلعالن للتوظيف لغير البحرينيين يكون بعد االنتهاء من توظيف جميع البحرينيين وقد بلغ عدد 

الممرضين البحرينيين الذين تم توظيفهم في الوزارة خالل العامين 2019 و2020، 389 ممرًضا وممرضة.

وأكدت أن الوزارة قامت بالتعاقد مع عدد 
مـــن الممرضيـــن األجانـــب المتخصصيـــن 
في عدة تخصصات منهـــا العناية المركزة 
وذلـــك  المعديـــة  واألمـــراض  والطـــوارئ 
للعمـــل بـــوزارة الصحـــة، من خالل شـــركة 
متخصصة ومعتمدة لـــدى ديوان الخدمة 
المدنيـــة، وذلـــك لشـــغل وظائـــف مؤقتـــة 
لمدة ســـتة شـــهور فقـــط، ولتغطية النقص 
في الكـــوادر التمريضيـــة المتخصصة في 
الوقت الراهن بســـبب الجائحـــة، مع العلم 
بـــأن الوظائف التي تـــم تخصيصها لهؤالء 

الممرضين هي وظائف مؤقتة”.
جـــاء ذلـــك رًدا علـــى ســـؤال تقدمـــت بـــه 
النائـــب زينـــب عبداألميـــر بشـــأن توظيف 
وزارة الصحـــة لممرضيـــن من الجنســـيات 

اآلسيوية.
فـــإن  فيـــه  شـــك  ال  ممـــا  أنـــه  وتابعـــت: 
الـــوزارة تفخـــر بوجـــود الكفـــاءات الطبية 
تعمـــل  والتـــي  البحرينيـــة  والتمريضيـــة 
النوعيـــة  الخدمـــات  لتوفيـــر  بحرفيـــة 
للمرضـــى، كمـــا أن خريجـــي التمريض من 
جامعـــة البحريـــن كليـــة العلـــوم الصحيـــة 

وجامعة البحريـــن الطبية والكلية الملكية 
اإليرلندية للجراحين موضع ترحيب دائم 
لدى الوزارة، وقد تم توظيف العديد منهم 
علـــى مـــدى الســـنوات الســـابقة ومازالـــت 
عمليـــة التوظيـــف مســـتمرة وأن األولوية 

للتوظيف للبحرينيين.
وأما بشأن توظيف 30 ألف من المواطنين 
الذيـــن تطوعوا خـــالل أزمـــة كورونا ومن 
بينهم من حملة شهادات التمريض فقالت 
الصالـــح: “لقد تم توظيـــف جميع خريجي 
التمريـــض ممـــن تنطبـــق عليهم الشـــروط 

والراغبيـــن فـــي العمل بالوزارة، أما بشـــأن 
بقيـــة المتطوعيـــن فالـــوزارة ليســـت جهة 

اختصاص في الرد على هذا الجانب”.
وأكـــدت الصالح أن السياســـة المتبعة في 
مـــلء الوظائف الشـــاغرة بالـــوزارة تتمثل 

في تطبيق ما جاء بقانون ديوان الخدمة 
المتعلـــق  منـــه   ،2010 لســـنة   48 المدنيـــة 
التنفيذيـــة  الالئحـــة  وكذلـــك  بالتعييـــن، 
لقانـــون الخدمـــة المدنية الصـــادرة بالقرار 
رقـــم 51 لســـنة 2012 فـــي المـــادة رقـــم 5 

المتعلقـــة بالتعييـــن أيًضا، مشـــيرة إلى أن 
إدارة الموارد البشـــرية في الـــوزارة تلتزم 
بشـــأن التوظيـــف بالـــوزارة بمـــا تضمنتـــه 
تعليمـــات الخدمة المدنية بشـــأن ضوابط 
وشـــروط التعيين في الوظائـــف بالجهات 

الحكومية.
وأفـــادت بـــأن الجهـــات الحكوميـــة تقـــوم 
بإخطار ديوان الخدمة المدنية بالوظائف 

الشاغرة لديها والحاجة لملئها.
قامـــت  الـــوزارة  أن  الصالـــح  وبينـــت 
باالســـتعانة بممرضين أجانب من جنسية 
نظـــًرا  وذلـــك  اآلســـيوية،  الـــدول  إحـــدى 
للظـــروف الصحيـــة التـــي تمر بهـــا المملكة 
والعالـــم أجمع، وحاجة الوزارة الســـتجابة 
ســـريعة إلدارة األزمـــة الطارئـــة لجائحـــة 

كورونا كوفيد 19.

زينب عبداألميرفائقة الصالح 

محرر الشؤون المحلية

عبـــرت والـــدة شـــاب بحرينـــي عـــن 
“خيبـــة أملهـــا” فـــي حصـــول ابنهـــا 
24 عاًمـــا، وهـــو  العمـــر  مـــن  البالـــغ 
طالـــب جامعـــي يعانـــي مـــن إعاقة، 
علـــى خدمة وزارة العمـــل والتنمية 
االجتماعيـــة المتمثلـــة فـــي “بطاقة 
اإلعاقـــة”؛ وذلـــك لحاجتـــه الماســـة 
اليوميـــة،  حياتـــه  أمـــور  لتغطيـــة 
إضافة إلى تخصيص الدعم المالي 
له كونه طالبا، فوالدته هي معيلته، 
وتواجـــه ظروًفا صعبـــة في تغطية 

متطلبات المعيشة والدراسة.
وقالت إنها تقدمت وفق اإلجراءات 
الرســـمية لتســـجيل ابنهـــا مـــن فئـــة 

ذوي اإلعاقـــة لكـــي يحصل علـــى البطاقة، إال أنه لـــم ُيوافق على 
منحه تلك البطاقة، وهي تأمل أن يصل صوتها إلى المســـؤولين 
فـــي الوزارة وينظرون فـــي مدى اســـتحقاقه لمخصص اإلعاقة، 

لشـــهادة  أنـــه طبًقـــا  إلـــى  مشـــيرة 
طبية صـــادرة عـــن وزارة الصحة، 
مـــروري  لحـــادث  الشـــاب  تعـــرض 
فـــي العـــام 2013 نتج عنـــه إصابة 
حادة وشديدة في الدماغ، إضافة 
إلـــى إصابات وكســـور متعددة في 
الجســـم، وهـــذه اإلصابة أثرت في 
عـــدم قدرتـــه علـــى تحريـــك رجله 
اليسري وشـــلل كلي، وال يستطيع 
المشـــي بصورة طبيعية، ما يعتبر 

من اإلعاقات الدائمة.
ولفتت المواطنة إلـــى أن ظروفها 
المعيشـــية، كونها متقاعدة وتدير 
مشـــروعها الخـــاص، ال تمكنها من 
تلبيـــة احتياجات ابنهـــا، خصوًصا 
فـــي ظل تـــردي وضـــع الســـوق والكســـاد الكبيـــر بســـبب جائحة 
كورونـــا، وتأمـــل أن يتـــم منـــح ابنهـــا حقـــه فـــي الحصـــول علـــى 

خدمات ذوي اإلعاقة.

شهادة طبية تثبت إصابة الشاب باإلعاقة

تعــرض لحادث نتــج عنه إصابــة بالدماغ وشــلل بقدمه 
مواطنة: ابني طالب جامعي محروم من “بطاقة اإلعاقة”



                 عقــد االجتمــاع المشــترك بيــن الفريقيــن الحكومــي والبرلماني لمناقشــة الموازنة 
العامة لوزارة اإلسكان وديوان الخدمة المدنية.

شـــارك في االجتماع وزير المالية واالقتصاد 
الوطني الشيخ ســـلمان بن خليفة آل خليفة، 
ووزير اإلســـكان باســـم الحمر، ووزير شؤون 
مجلســـي الشـــورى والنواب غانم البوعينين، 
ورئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد.

وتمـــت مناقشـــة عـــدد مـــن المواضيـــع أهمها 
اإلســـكانية  المشـــاريع  ميزانيـــة  تقديـــرات 
وتقديـــرات ميزانيـــة نفقـــات القـــوى العاملـــة 

التي يشرف عليها ديوان الخدمة المدنية.
من جهته، قال رئيس اللجنة المالية الشورية 
خالد المسقطي أن وزير اإلسكان باسم الحمر 
أكـــد ضمن إجابتـــه علـــى التســـاؤالت باللقاء 

البرلماني الحكومي لمناقشة الموازنة العامة 
بـــأن العمـــل مســـتمر الســـتحداث المزيـــد من 
البرامج اإلسكانية وإتاحة المزيد من الفرص 
أمـــام المواطنيـــن لالســـتفادة مـــن الخدمـــات 
التمويليـــة المبتكـــرة، وصـــوالً لتحقيق إنجاز 
الـــوزارة  الفوريـــة، مبينـــا اســـتمرار  الخدمـــة 
بتقديم عالوة اإلســـكان )بـــدل اإليجار( ضمن 
الميزانية وأن خفضها يأتي نتيجة الستفادة 
3187 مواطًنـــا من برنامج مزايا، حيث يمثل 
اعتمـــادات  لخفـــض  فرصـــة  البرنامـــج  هـــذا 
عالوة اإلســـكان ضمـــن الميزانيـــة العامة في 

االجتماع الرابع المشترك للجنتين الماليتين بمجلسي الشورى والنواب مع ممثلي الحكومة المستقبل.

استفادة 3187 من برنامج “مزايا” يخفض ميزانية عالوة “بدل اإليجار”
ـــدة ـــة الجدي ـــة العام ـــة الميزاني ـــي لمناقش ـــي البرلمان ـــاء الحكوم ـــل اللق ـــر تفاصي “^” تنش

local@albiladpress.com

الخميس 21 يناير 2021 - 8 جمادى اآلخرة 1442 - العدد 4482
13

ناقــش االجتمــاع البرلمانــي الحكومي المشــترك موازنة ديوان الخدمة المدنية، وفيما يأتي أبــرز اإليضاحات الحكومية الواردة 
على لسان رئيس الديوان أحمد الزايد والمسؤولين المعنيين والتي نقلها النائب محمود البحراني لصحيفة البالد:

عالوات االنضباط الوظيفي  «
والعمل االضافي وغيرها من 
العالوات تعطى للموظفين 

حسب ميزانية كل جهة حكومية 
وبعد تقييم أداء الموظف.

ال يوجد توجه لخفض العالوات  «
وفق الميزانية العامة المعروضة 

على البرلمان.

التقاعد االختياري ساهم في  «
تخفيض ما نسبته 16 % من 

الباب األول في الميزانية 
ر نحو 125  العامة، ووفَّ

مليون دينار سنويًا من 
الباب األول في الميزانية

تبلغ ميزانية القوى العاملة  «
656 مليون دينار بالعام 2021، 

و663 مليون دينار بالعام 2022، 
وانخفض مبلغ هذه الميزانية 

بمبلغ 125 مليون دينار مقارنة مع 
الميزانية العامة السابقة، والسبب 

نظام التقاعد االختياري )8 آالف 
موظف(.

تأكيد على االستمرار في جودة  «
الخدمات بأعلى المستويات 

بالرغم من مغادرة 8 آالف موظف 
للتقاعد االختياري.

في حال استمر الموظف بأداء  «
العمل بعد نهاية الدوام الرسمي، 

تصرف له عالوة عمل اضافي.

ال يوجد هيكل غير معتمد لجهة  «
حكومية. وفي حال دراسة هيكل 

جديد فيعتمد الهيكل القديم 
لحين اصدار الهيكل الجديد.

انخفضت ميزانية التدريب بسبب  «
ظروف جائحة كورونا، وتوقف 

رحالت السفر التدريبية فضال عن 
تحويل التدريب عن بعد أو وقف 

بعض المؤسسات للتدريب أو عدم 
استقطاب بعض معاهد التدريب 

الخارجية للمتدربين البحرينيين.

توجد ميزانية تغطي التدريب عن  «
بعد.

حرص حكومي على تدريب وتهيئة  «
الكوادر البحرينية واالدارية في 

أولويات العمل االداري ألعلى 
المستويات ووفق المعايير 

العالمية.

تمت مراجعة ميزانية التدريب  «
بين وزارة المالية واالقتصاد 

الوطني وديوان الخدمة ووضع 
معيار كفاءة التدريب بما يتواءم 

مع الجائحة، والتركيز على تطوير 
الموظفين بكفاءة أعلى، وهذا 

أدى لخفض مصروفات السفر 
واالقامة.

كل جهة حكومية بعد صرف رواتب  «
الموظفين فإنها توزع المتبقي 

من الميزانية على البنود األخرى 
ومن بينها ميزانية التدريب.

احالل الموظفين البحرينيين  «
ال يتوقف وهي عملية تكاملية 

بين الوزارات وديوان الخدمة. 
والبحريني له األولوية في شغل 

الوظيفة. أما االستعانة باألجنبي 
فال يتم إال اذا كان سيؤدي خدمة 

فريدة ونوعية.

ال يتم تجديد عقد أي موظف  «
أجنبي بالقطاع الحكومي إال في 

حالة الضرورة ولضمان تقديم 
الخدمة بجودة عالية.

ال ننسى االسهامات الجليلة التي  «
قام بها المقيمين لبناء البحرين 
ويجب أن نقدر دورهم، وال نقلل 

من شأن من ساهم في بناء البالد 
وبخاصة في القطاع التعليمي.

يوجد قرابة 7 آالف أجنبي يعملون  «
بالقطاع الحكومي، و6 آالف 
منهم بالقطاعات الصحية 

والتعليمية بنسبة 83 % من 
اجمالي عدد الموظفين األجانب. 

أما األلف موظف أجنبي المتبقين 
فيتوزعون على 55 هيئة وجهة 

حكومية في الدولة.

تم معالجة موضوع تركز وجود  «
الموظفين األجانب القطاع 

التعليمي والصحي من خالل عديد 
من المبادرات ومن أبرزها انشاء 
كلية المعلمين لتخريج عناصر 

بحرينية بالقطاع التعليمي، 
وتهيئة الممرضين وتوظيفهم 
بعد تخريجهم من كلية العلوم 

الصحية والرياضية بجامعة 
البحرين، وانشاء كلية بوليتكنك 

البحرين، والتدريب االجباري 
للموظفين عبر معهد االدارة 

العامة )بيبا(.

فرضت جائحة كورونا االستعانة  «
بكوادر صحية أجنبية، وبخاصة 

ممرضات أجنبيات لسد النقص 
في بعض التخصصات المطلوبة 

بالبحرين.

تنفق الدولة على بعض األطباء  «
االستشاريين مبالغ كبيرة 

لدراستهم، وفي بعض األحيان 
يغادرون العمل الحكومي، 

ويفتحون عيادات خاصة.

الشواغر الوظيفية مرتبطة  «
بالسقف الوظيفي وبحسب 

الميزانية المقدرة لكل سنة مالية.

سيتم التشاور بين وزارة المالية  «
وديوان الخدمة بشأن ميزانية 

التدريب للموظفين الحكوميين 
والعودة مجددا للفريق البرلماني 

لعرض الموقف المستجد من 
ذلك وبما يزيد من كفاءة الموظف 

البحريني.

الميزانية العامة تشمل تغطية  «
الزيادة السنوية للموظفين )رتبة 

واحدة(.

في الفترة من يناير 2019 ولغاية  «
ديسمبر 2020 فقد جرى توظيف 

3200 موظف بحريني بمعدل 
1600 موظف بالعام الواحد.

أنجز ديوان الخدمة بعد التقاعد  «
االختياري تعديالت بالهياكل 

وشملت 52 جهة حكومية.

سيستمر التوظيف في الجهات  «
لحين الوصول الستكمال الهياكل 

التي تمت اعادة هيكلتها.

ال يمكن إلزام الوزارات بتثبيت  «
الموظفين بعقود مؤقتة ألنه 

أحيانا يتم االستعانة بالموظف 
بعقد مؤقت لظرف مؤقت لحين 

عودة الموظف الدائم.

ال يجري تثبيت بعض الموظفين  «
المؤقتين بسبب عدم توفر 

الميزانية الكافية للتثبيت 
والتوظيف أو عدم الحاجة 

للموظف المؤقت.

بالرغم من جائحة كورونا وظروف  «
العمل عن بعد فقد دعمت 

الحكومة مكتسبات الموظفين 
وصرف جميع عالواتهم 

دون توقف ومن بينها عالوة 
المواصالت.

الدولة تنفق على دراســة األطباء ثم يستقيلون ويفتحون عيادات خاصة
تعيين 1600 بحريني بالحكومة خالل عام والتوظيف سيستمر

راشد الغائب

قــال رئيــس اللجنــة الماليــة النيابيــة محمــود البحراني لصحيفــة البالد بــأن وزير الماليــة واالقتصاد 
الوطنــي الشــيخ ســلمان بن خليفــة آل خليفة أكد خالل االجتماع المشــترك بيــن الفريقين الحكومي 
والبرلمانــي لمناقشــة الموازنــة العامــة أن البرنامج الوطني للتوظيف في نســخته الثانية ســيوفر 25 
ألف وظيفة بالشراكة مع القطاع الخاص، ولهذا المشروع دور كبير في خلق الكثير من فرص العمل، 
إذ خلــق البرنامــج فــي نســخته األولى 17 ألف وظيفة، والطموح رفع ســقف عدد الوظائف بالنســخة 

الثانية الى 25 ألف وظيفة.

وأشـــار الفريـــق الحكومـــي إلـــى 
أن ميزانية المشـــاريع اإلسكانية 
و2022   2021 ميزانيـــة  فـــي 
تشـــتمل على عدد من المشاريع 
اإلســـكانية بمختلـــف محافظات 
المملكـــة والخدمات ومـــن بينها 
مشـــروع ديرة العيون اإلسكاني 
بديار المحرق، ومشـــروع مزايا، 
ومشروع شرق سترة اإلسكاني. 
أن  الحكومـــي  الفريـــق  وأكـــد 
أولويـــة  المواطـــن  مصلحـــة 
فـــوق  دائمـــًا  وتأتـــي  قصـــوى 
كل اعتبـــار وإليـــه توجـــه كافـــة 
باعتبـــاره  والبرامـــج  الخطـــط 

أحـــد ركائـــز التنميـــة األساســـية 
بالرغم من الظروف االستثنائية 
تشـــهدها  التـــي  والتحديـــات 
مملكـــة البحريـــن والعالـــم أجمع 
بســـبب جائحة فيـــروس كورونا 
)كوفيد - 19( وانخفاض أســـعار 
النفـــط، إال أن الجهـــود مازالـــت 
قائمـــة ومســـتمرة من خـــالل ما 
تعكســـه االجتماعات المشـــتركة 
مـــن  التشـــريعية  الســـلطة  مـــع 
حرص دائـــم على تحقيق كل ما 
فيـــه خيـــر ونماء لصالـــح الوطن 
والمواطن بما يسهم في تحقيق 

األهداف والتطلعات المنشودة.

ميزانية “اإلسكان” تشمل مشروعات “ديرة العيون” و ”مزايا” و ”شرق سترة”
رفع عدد الوظائف بالبرنامج الوطني من 17 ألف إلى 25

راشد الغائب

وزير المالية

ال يوجد
توجه لخفض 

العالوات

بعض معاهد التدريب 
الخارجية ال تستقطب 

البحرينيين

ناقــش االجتمــاع البرلمانــي الحكومــي المشــترك موازنــة وزارة اإلســكان، وفيمــا يأتي أبــرز اإليضاحــات الحكومية 
الواردة على لسان الوزير باسم الحمر والمسؤولين المعنيين والتي نقلها النائب محمود البحراني لصحيفة “البالد”:

ارتفقت ميزانية مشروعات وزارة االسكان من 95  «
مليون دينار بالعام 2021 الى 100 مليون دينار بالعام 

 .2022

زادت الموازنة الجديدة بنسبة 20 % عن مشروع  «
الميزانية الجديدة أي بمقدار 33 مليون 

دينار.

توقيع اتفاقية إطارية مجموعها 260  «
مليون دينار لبناء مدينة شرق سترة 

وذلك على مراحل ثالث تشمل كل مرحلة 
البنية التحتية وتسليم وحدات 

سكنية، فيما تم الشروع 
في المرحلة 
األولى منذ 

بداية 2021م، 
وسيتم 

استكمالها في 
ديسمبر 2022م، 

حيث التزمت الحكومة 
بدفع مبلغ إلى الشركة 

المطورة ليتم الشروع في البناء وأن تحال الدفعات 
بعد 22 شهًرا، وذلك لتسديد أولى الدفعات في نهاية 

2022، فيما يتم العمل حاليًا من خالل الميزانية 
المطروحة على التوسع في بناء البنية التحية لمدينة 

شرق سترة بما يتيح اإلسراع في عملية البناء في 
السنوات المقبلة.

سيتم استكمال بناء المشروعات االسكانية بالمدن  «
الخمس.

سيتم التركيز على الحلول التمويلية لتلبية آالف  «
الطلبات االسكانية.

يتم العمل على توفير 25 ألف وحدة سكنية من خالل  «
تطوير الخدمات االسكانية وتقديم الحلول 

التمويلية المبتكرة للمواطنين.

حساب تكلفة الوحدة السكنية  «
يعتمد على 5 أمور وهي: قيمة األرض، 

وقيمة البناء، وقيمة البنية التحتية 
الثانوية المحيطة، وقيمة التمويل، 

وقيمة االدارة الهندسية التي 
تشرف على االنشاء. 

وتحسب الوزارة على 
المواطن كلفة البناء 

فقط، ويدفع قرابة 
%40 من قيمة 

الوحدة السكنية 
بالمقارنة مع 

المتوفر بالسوق 
العقارية.

بالنسبة لبرنامج السكن االجتماعي )مزايا(، فإن كلفة  «
الوحدات تفوق في كلفتها الوحدات لدى وزارة 

االسكان.

تعمل الوزارة على مستقبال على زيادة سرعة االنجاز  «
وخفض مدة البناء من خالل استخدام تقنيات 

حديثة بعملية البناء.

لم تخصص ميزانية لالستمالكات بدورة الميزانية  «
.2022  /2021

تقنيــات حديثة بعملية البناء لتســريع اإلنجــاز وخفض مدة البناء
البحريني يدفع 40 % من قيمة المنزل.. وكلفة بيوت “مزايا” أرفع

راشد الغائب

لم تخصص ميزانية لالستمالكات بدورة الميزانية الجديدة

7 آالف أجنبي 
يعملون بالحكومة 

و83 % منهم 
بالتعليم والصحة

استمرار صرف 
عالوة المواصالت 
بالرغم من العمل 

عن بعد



قال رئيـــس محكمة التمييز نائب رئيس 
المستشـــار  للقضـــاء  األعلـــى  المجلـــس 
عبدهللا البوعينين إن المحاكم افتتحت 
العـــام 2021 بعـــدد 12 ألًفـــا و547 قضية 

جارية.
وذكر في كلمته خالل المؤتمر الصحفي 
للمجلس األعلى للقضاء الستعراض أبرز 
إنجازات الســـلطة القضائية لعام 2020، 
أن العام الماضي شهد انخفاًضا ملموًسا 
فـــي التراكم الســـنوي للدعـــاوى الجارية 
مقارنـــة  دعـــوى،  ألًفـــا و474   27 بواقـــع 
بإجمالـــي 40 ألًفـــا و21 دعـــوى في العام 

.2017
وأشار إلى أن عدد القضايا التي سجلت 
فـــي العـــام الماضـــي بلغـــت مـــا يقـــارب 
)63,347( دعوى، أما القضايا المحسومة 
فـــي 2020 فقـــد بلغـــت )64,179( وذلـــك 
بمعدل الحسم الســـنوي 101 %، مشيًرا 
إلى أن متوســـط عمر الدعـــاوى الجارية 

بلغ 5 أشهر.
وأكـــد البوعينيـــن أن 67 % من الدعاوى 
تحســـم في أقل من 3 أشهر و87 % في 

أقل من 6 أشهر.
وأشـــار إلـــى أن 21 % فقـــط مـــن أحكام 
أول درجة والبالـــغ عددها 49 ألًفا و217 

حكًما تم استئنافها.
وفيمـــا يتعلق بمحاكم التنفيـــذ أفاد بأنه 
تم تقديم أكثر من 531 ألف طلب جديد 
وصـــدر أكثر من 537 ألـــف قرار قضائي، 
وبالتالي لم تتبق أي طلبات أمام محاكم 

التنفيذ تم تقديمها في عام 2020.
وأوضح أن 90 % من القرارات القضائية 
فـــي محاكم التنفيذ تم اتخاذها خالل 5 
أيـــام عمل وفًقا للمعايير التي تم وضعها 
مسبًقا من قبل المجلس األعلى للقضاء، 

و75 % اتخذت خالل يوم واحد.

تحدي كورونا

وقـــال البوعينين إن العالم يشـــهد اليوم 
في ظل جائحة كورونا كوفيد 19-، حالة 
مـــن التوقف وتعليق العمل في أوســـاط 
العديـــد مـــن القطاعـــات فـــي العديد من 
الدول المتقدمة، ومنها القطاع القضائي 

الذي تأثر وتعطل بسبب الجائحة.
وأضـــاف أن هـــذا القطـــاع فـــي مملكـــة 
البحريـــن لم يتوقـــف أو يتعطل، بل كان 
له الســـبق فـــي مواصلة خدماتـــه وعمله 
القضائي في ظل تداعيات هذه األزمة. 

 وأوضـــح أن ذلـــك يرجـــع إلـــى كثير من 
العوامـــل، منهـــا القـــرارات الحاســـمة من 
اللجنـــة التنســـيقية برئاســـة ولـــي العهد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
وجهـــود الفريق الوطني فـــي المحافظة 

على الصحة العامة.
ونـــّوه بـــدور التعـــاون المثمر والمســـتمر 
مـــع وزارة العـــدل والشـــؤون اإلســـالمية 
واألوقـــاف فـــي وضـــع خطـــة احترازيـــة 

ووقائية في ظل جائحة كورونا.
وأشـــار إلـــى أن المجلـــس خـــالل العـــام 
الماضي ســـعى إلى الموازنـــة بين أمرين 
القضـــاء  مرفـــق  يتوقـــف  ال  أن  وهمـــا 
وتتعطل العدالـــة وتضيع حقوق الناس، 
وبيـــن عـــدم الســـماح ألن يكـــون الجهـــاز 
العدلي بؤرة النتشـــار الوباء، وهو ما تم 

تحقيقه.

المعسر المدين

ه على استفسارات الصحفيين،  وفي ردِّ
أكد البوعينين أن حبس المدين المعسر 

قضيـــة تجاوزتها كل األنظمة القضائية 
الحديثة.

ولفـــت إلـــى أنـــه ال يمكـــن لـــوم محاكم 
التنفيـــذ فـــي الحكم باعتمـــاد ربع دخل 
المدين ســـقًفا لســـداد دين المعســـرين، 
وإنما المســـؤول عن اإلرشاد عن أموال 

المدين هو الدائن.
 وبّيـــن أن تنفيذ مديونيات المعســـرين 
يتـــم تحديثهـــا ومراجعتها كل 4 أشـــهر 
للتحقـــق وفًقـــا لتحســـن أو تراجع حالة 
المديـــن، والتحقق من األموال الداخلة 

والخارجة لديه.
 وأشـــار إلى أن هـــدف المجلس األعلى 
فـــي العـــام الجـــاري هـــو الحفـــاظ على 
مـــن منجـــزات، إذ إن  تـــم تحققـــه  مـــا 
العديد من تلك اإلجـــراءات هي وليدة 

الجائحة.
 وذكـــر أن المجلـــس كذلـــك يعمـــل على 
القطـــاع  مـــع  التعـــاون  فـــي  التوســـع 
الخـــاص، إلـــى جانـــب دراســـة إمكانية 
االســـتفادة من الذكاء االصطناعي في 

المنظومة القضائية.

القاضـــي  أن  إلـــى  البوعينيـــن  ولفـــت 
دائًمـــا ينظر إلى الموازنـــة بين المصالح 
وتنفيـــذ الحكـــم فيمـــا يتعلـــق باألحكام 
الصادرة على المعسرين، إذ إن القاضي 
يتعامـــل مـــع القضايـــا وفـــق الظـــروف 
والمعطيات المتاحـــة أمامه، وال يمكنه 
تجـــاوز اإلجـــراءات المقـــررة فـــي عدم 

تجـــاوز حكم التنفيذ ربع دخل المعســـر 
مهما كان حجم الدين.

وأورد أنـــه يجـــري العمل على تأســـيس 
بنية تحتية للتوسع في دور الوساطة، 
بما ســـيخفف من الضغط على المحاكم 
واســـتخدام مرفق القضاء، إضافة إلى 
كونـــه بديـــالً مناســـًبا لحـــل الكثيـــر من 

القضايا.
وقـــال فيمـــا يتعلـــق بقضايـــا المحاكـــم 
التجاريـــة قال إنها ال تتجاوز عشـــرات 
القضايـــا، إذ ينظر فـــي المحاكم الكبرى 

حوالي 60 إلى 70 قضية.
واختتـــم البوعينيـــن بأن متوســـط عمر 
القضايا التجارية يبلغ حوالي 3 أشهر.

عبدالله البوعينين

محاكم البحرين تفتتح 2021 بإجمالي 12.5 ألف قضية
أيـــام  5 فـــي  تنفـــذ  القـــرارات  مـــن   % و95  صفـــر  التنفيـــذ  طلبـــات  البوعينيـــن: 

5 أشهر متوسط 
عمر الدعاوى الجارية

حسم 64 ألف 
قضية في 2020

التوسع في 
الوساطة ودراسة 

توظيف الذكاء 
االصطناعي

حبس المعسر 
قضية تجاوزتها 

األنظمة القضائية 
الحديثة
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قــال األميــن العام للمجلــس األعلى للقضاء القاضي علي الكعبي إن مجموع 
الســاعات التدريبية التي تلقاها القضاة في العام الماضي 2020 بلغت نحو 

4415 ساعة تدريبية، استفاد منها 120 قاضًيا. 

ولفـــت إلـــى أن هـــذه الســـاعات توّزعـــت 
علـــى 3295 ســـاعة تدريبيـــة للقضـــاة في 
المحاكـــم المدنيـــة والتجاريـــة والعماليـــة 
واإليجارية، و446 ســـاعة تدريبية لقضاة 
المحاكم الجنائية، و674 ســـاعة تدريبية 

لقضاة الشرع.
البالـــغ  الجـــدد  القضـــاة  أن  إلـــى  وأشـــار 
عددهـــم 13 قاضًيـــا خاضـــوا برنامجيـــن 
 594 بواقـــع  مكثفـــة  بصـــورة  تدريبييـــن 
ســـاعة تدريبيـــة، مشـــيًرا إلـــى أن إجمالي 
عدد الســـاعات التدريبية المنفذة للقضاة 
فـــي العـــام 2020 قـــد تجاوزت الخمســـة 

آالف ساعة تدريبية.
وذكـــر أنه تم توظيف تقنيات وتطبيقات 
الحوسبة والشـــبكة المعلوماتية وغيرها 
أن  وأكـــد  التدريبيـــة،  العمليـــة  لدعـــم 
تفعيـــل التدريـــب عـــن بعد أصبـــح يمثل 
ضـــرورة مـــن الضروريـــات التـــي فرضها 
علينـــا فيـــروس “كوفيـــد 19” تمثلت في 
تقديم الورش والمحاضـــرات واللقاءات 
االفتراضيـــة بيـــن القضـــاة مـــن مختلـــف 

الدرجات القضائية. 
ونـــّوه بالتعـــاون مـــع المعاهـــد والجهـــات 
المحليـــة واإلقليمية والدوليـــة، حيث تم 
تخصيـــص برنامـــج تدريبـــي للقضـــاة في 
المحاكـــم التجاريـــة في جميـــع الدرجات، 
البحريـــن  معهـــد  مـــع  بالتعـــاون  وذلـــك 
 ،)BIBF( للدراســـات المصرفيـــة والماليـــة
وذلـــك للتدريـــب على أفضل الممارســـات 

مـــع خبـــراء  المجـــال  هـــذا  فـــي  المهنيـــة 
دولييـــن متخصصيـــن. وتـــم عقـــد العديد 
مـــن لقـــاءات مـــع قضـــاة محكمـــة التمييز 
العمالـــي والتجـــاري والجنائـــي والمدنـــي 

والشرعي.
 وذكـــر أنه تم تعيين 6 من أعضاء النيابة 
العامـــة و7 قضـــاة مـــن النســـخة الثانيـــة 
لقضـــاة المســـتقبل 2019 الذيـــن اجتازوا 
والبرنامـــج  المعتمـــدة  االختيـــار  معاييـــر 
والمتخصـــص،  المكثـــف  التدريبـــي 
بالتنســـيق مع معهد الدراســـات القضائية 

والقانونية والمعاهد المتخصصة.
ولفت إلى أن البرنامج تضّمن ورش عمل 

ومحاضـــرات ركزت على تعزيـــز المعرفة 
والمهارات القانونية خصوًصا اإلجراءات 
والتلخيـــص  الجلســـة  وإدارة  القضائيـــة 
وأيًضـــا  األحـــكام،  وصياغـــة  والمداولـــة 
ا من خالل ممارســـة العمل  تدريًبـــا ميدانيًّ

القضائي في المحاكم مع القضاة.

ســاعة  4415 لـــ  امتــدت  دورات  مــن  اســتفادوا   120
إلحاق 13 قاضيا جديدا إلى 594 ساعة تدريبية

سيدعلي المحافظة    |    تصوير: رسول الحجيري

علي الكعبي

سيدعلي المحافظة
سيدعلي المحافظة

قــال وكيل محكمة التمييز رئيــس التفتيش القضائي بالمجلس األعلى 
للقضاء المستشــار عبدالرحمن المعال بأن إدارة التفتيش أعّدت خطة 
عمــل خــالل العــام 2020 بغرض التفتيش الفنــي والمفاجئ على أعمال 
القضــاة الخاضعيــن للتفتيش، ســواء من أجل الترقيــة للدرجة األعلى 

أو للوقوف على مدى المستوى الفني واإلداري للبعض اآلخر.
وأضـــاف أن إدارة التفتيش أعدت 
ـــا تـــم بنـــاء  78 تقريـــر تفتيـــش فنيًّ
عليهـــا ترقية بعض القضـــاة الذين 
اجتازوا متطلبات التفتيش، وذلك 
باألمرين الملكيين 18 لسنة 2020 
و45 لســـنة 2020، وتـــم الوقـــوف 
علـــى المســـتوى الفنـــي للبعض من 
والتوجيـــه  والتوصيـــة  القضـــاة 
بإعـــداد الـــدورات للبعـــض لتنميـــة 
مهـــارات القضاة فيمـــا انتهت إليه 

التقارير.
تقاريـــر   7 عمـــل  تـــم  أنـــه  وذكـــر 
تفتيـــش مفاجئة علـــى عمل بعض 
القضـــاة نتيجة للشـــكاوى المقدمة 
أو لمتابعـــة العمـــل لـــدى المحاكـــم 
اإلشـــراف  إدارة  مالحظـــات  أو 

القضائي.
وأشار إلى أنه ورد إلدارة التفتيش 
القضائي 354 شكوى تم التحقيق 
فيهـــا، وقـــد انتهـــت البعـــض منهـــا 
إلـــى وجـــود بعـــض األخطـــاء لدى 
المحاكـــم، نتج عنهـــا توجيه مآخذ 
لهـــا والبعـــض اآلخـــر كان يحتـــاج 
إدارة  فـــي  مســـار  تصحيـــح  إلـــى 

الجلسات.

وأردف أنه نتيجـــة للتقارير الفنية 
والمفاجئـــة والشـــكاوى وما انتهت 
إليـــه من مآخـــذ فنيـــة أو تنويهات 
للقضاة، تم عمل إرشادات قضائية 
المدنـــي  المختلفـــة  الفـــروع  فـــي 
والشـــرع،  والجنائـــي  والتنفيـــذ 
لتســـهيل عمل القضاة وإلرشادهم 
ولرفع المســـتوى الفنـــي كما أنه تم 

تدريبيـــة  دورات  بعمـــل  التوجيـــه 
للقضاة.

التفتيـــش إدارة  تابعتهـــا  شـــكوى   354 المعـــا: 
7 تقارير تفتيش مفاجئة للقضاة في 2020

عبدالرحمن المعال



business@albiladpress.com15
الخميس 21 يناير 2021 - 8 جمادى اآلخرة 1442 - العدد 4482

ــر الــمــركــز بــشــبــكــة األلـــيـــاف الــبــصــريــة ــاج ــت ــط م ــ رب

“stc البحرين” و “تاي مارت” تعقدان شراكة

عقــدت “stc البحريــن”، شــراكة اســتراتيجية مــع مركــز “تــاي مــارت”، 
وهــو أول مركــز تســوق تجــاري تايلنــدي بالكامل في الشــرق األوســط، 
تقــوم بموجبهــا بتزويــد المركــز ومتاجــره المتعــددة بخدمــات اإلنترنت 
واالتصــال الصوتــي عبــر شــبكتها الفائقــة الســرعة لألليــاف البصريــة، 
مــا يتيــح لــرواد “تاي مــارت” وأصحاب المتاجــر من تحقيق االســتفادة 

الكاملة من الخدمات التي توفرها “stc البحرين” عبر شبكتها. 

مـــارت”  “تـــاي  مـــع  الشـــراكة  وتهـــدف 
الواقعة فـــي ديار المحـــرق، إلى تعزيز 
كفـــاءة وقـــدرات المتاجـــر التـــي يصل 

عددهـــا إلـــى 135 تحـــت ســـقف واحد 
وتزويدهـــا بشـــبكة نقـــل بيانـــات قوية 
وفتـــح المجال أمـــام إمكانية التوســـع 

مستقبال. 
 stc“ وقـــال الرئيـــس التنفيذي لشـــركة
البحرين”، نـــزار بانبيله “نحن فخورون 
البحريـــن،  مـــارت  تـــاي  مـــع  بشـــراكتنا 
توظيـــف  فـــي  االســـتثمار  نواصـــل  إذ 
التقنيـــات الحديثـــة وتوفيـــر خدمـــات 
االتصـــاالت الفعالة واآلمنة لهذا المركز 
التجـــاري الفريد لكي يعمل بكل كفاءة 

وُيسر”.

مـــن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لتاي 
تانغسي-ليكوســـون- أكافـــت  مـــارت، 
يونـــغ “يســـعدنا أن نقيم هذه الشـــراكة 
البحريـــن”.   stc“ مـــع  االســـتراتيجية 
ونهـــدف من خـــالل هذه الشـــراكة إلى 
توفير أعلى مستويات الجودة في كل 
ما يخـــص تاي مـــارت، لضمـــان تجربة 
فريـــدة لـــزوار المجمع وقضـــاء أوقات 

ممتعة فيه”.

المنامة - stc البحرين

المنامة - مجموعة األمثل

“األمثل” تطلق 
أول تطبيق 

لمحالت التجزئة

أعـــلـــنـــت مــجــمــوعــة األمــــثــــل، الــشــركــة 
البحرينية العاملة في مجال التقنية، عن 
متكامل  إلكتروني  تطبيق  أول  إطــاق 
البحرين،  فــي  بالتجزئة  البيع  لمحات 
للقطاع  مــتــمــيــزة  ُيــشــّكــل إضــافــة  وبــمــا 

التجاري.
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة هاني 
عواجي: إن التطبيق الجديد الذي أطلق 
عليه اســم “مـــوالت” بــدأ خــطــوات عمله 
بشكل فعلي بمشاركة 250 شركة تجارية 

بحرينية تعمل في السوق المحلية.

المنامة - بنك اإلثمار

أطلـــق بنـــك اإلثمـــار، النســـخة الجديدة 
لحســـاب االدخار “ثمـــار” بتقديم 2,271 
جائـــزة ألصحـــاب حســـاب ثمـــار، وهـــو 
أكبـــر عدد من الرابحين بيـــن البنوك في 
البحريـــن. ويبلـــغ إجمالي قيمـــة الجوائز 
التـــي يقدمهـــا بنـــك اإلثمـــار 4,165,000 
واحـــدة  كبـــرى  جائـــزة  تتضمـــن  دوالر، 
ربـــع  جوائـــز  و6  دوالر  مليـــون  قيمتهـــا 
ســـنوية قيمة كل منهـــا 100,000 دوالر، 
إضافـــة إلـــى جوائـــز نقديـــة أخـــرى، مـــا 
يجعل حساب ثمار أحد أفضل حسابات 

االدخار في البحرين.
لبنـــك  التنفيـــذي  الرئيـــس  نائـــب  وقـــال 
اإلثمـــار عبدالحكيـــم المطـــوع “إن بنـــك 
بنـــك  أفضـــل  ليصبـــح  ملتـــزم  اإلثمـــار 
تجزئـــة بالنســـبة لألفـــراد، ولذلـــك فإننـــا 

نعمـــل بشـــكل متواصـــل لتعزيـــز تجربة 
عمالئنـــا المصرفية. وتماشـــًيا مع التزام 
البنـــك بالتركيـــز علـــى العمـــالء لتقديـــم 
بجـــد  نعمـــل  فإننـــا  متميـــزة،  خدمـــات 
لتحســـين حســـاب االدخـــار ثمـــار حرًصا 
باهتمـــام  االســـتماع  علـــى  البنـــك  مـــن 

لمتطلبـــات عمالئـــه”.  وأضـــاف المطـــوع 
“لقد الحظنا الطلب المتزايد من العمالء 
لزيـــادة فرص ربـــح جوائز نقديـــة كبيرة 
لحســـابات االدخار القائمة على الجوائز، 
وقـــد قمنـــا بإعـــادة هيكلـــة حســـاب ثمار 
وفًقـــا لذلـــك مـــع إمكانيـــة ربـــح العمالء 
لجائـــزة المليـــون دوالر، باإلضافـــة إلـــى 
ستة جوائز ربع ســـنوية أخرى قيمة كل 
منها 100،000 دوالر “.  يذكر أن العمالء 
اآلن يمكنهم فتح حســـاب ثمار مباشـــرة 
من هواتفهم النقالة دون الحاجة لزيارة 
أي فرع، إذ يمكن للمواطنين والمقيمين 
غيـــر البحرينييـــن فتـــح حســـاب جديـــد 
بـــكل آمان وفي بضع دقائق عبر تحميل 
تطبيق بنك اإلثمار للهاتف النقال من أي 

مكان وفي أي وقت.

عبد الحكيم المطوع

الحســاب أحــد أفضــل حســابات االدخــار فــي البحرين
جوائز بأكثر من 4 مليون دوالر لعمالء “ثمار”

المنامة - البنك العربي

Global Fi� (منحـــت مجلـــة غلوبـــال فاينانـــس العالمّيـــة 
nance( ومقرهـــا نيويـــورك البنـــك العربي أخيـــًرا جائزة 
“أفضـــل تطبيق بنكي للهواتف الذكية” في المنطقة على 
صعيد الخدمـــات المصرفية الرقمية المقدمة للشـــركات 
للعـــام 2020، وذلك عن تطبيق “عربي كونكت - موبايل” 
المخصص لخدمة عمالء قطاع الشركات. كما حاز البنك 
كذلـــك علـــى جائزة “أفضل بنـــك في مجـــال إدارة النقد” 
في الشرق األوسط لهذا العام من مجلة غلوبال إنفستر/ 
آي إس إف “GLOBAL INVESTOR/ISF”، الصادرة عن 

شركة يوروموني Euromoney المالية العالمية. 
ويأتـــي فوز البنك بجائـــزة “أفضل تطبيق بنكي للهواتف 
الذكيـــة” فـــي الشـــرق األوســـط بنـــاًء علـــى مجموعة من 
المعاييـــر المتخصصة. أمـــا جائزة “أفضل بنك في مجال 
إدارة النقد “ في الشـــرق األوســـط، فقد حاز عليها البنك 
على الرغم من وجود منافســـة قوية من قبل مؤسسات 
مصرفيـــة إقليمية، وذلـــك نتيجة اللتزامه المســـتمر في 

إحداث التحول الرقمي. 
ويعتبـــر تطبيق “عربي كونكـــت - موبايل” إضافة نوعية 
إلى مجموعة خدمات البنك العربي الرقمية من خالل ما 
يقدمه مـــن مزايا صممت خصوًصـــا لتمنح عمالء قطاع 
الشـــركات المزيد من المرونة والراحة إلتمام معامالتهم 

المصرفية في أي وقت ومن أي مكان.

ــورك ــوي ــي ــا ن ــره ــق ــس” وم ــان ــن ــاي مـــن “غــلــوبــال ف
“العربي” يحصد جوائز عالمية لخدمات الشركات

اإلعـالن عن الفائـز فـي “تحـدي اإلسالمـي لالبتكـار”
أعلن بنك البحرين اإلسامي، في أعقاب تعيين لجنة التحكيم لـ “تحدي اإلسامي 
لابتــكار” )BisB Innovation Challenge(، عــن المرشــح النهائي للتحدي وهي 
شــركة فيروفاكس، لمؤسســها وســيم مرحبي مع شــريكها التكنولوجي تورنكي 
لينــدز، إذ قامــت بتقديــم مقتــرح لتبنــي نمــوذج فريــد فــي تطبيق حلــول الذكاء 
االصطناعــي األكثــر ابتــكاًرا وأماًنــا. ويأتــي ذلــك كجــزء مــن تعــاون البنــك مــع 

المنصة الرقمية “FinHub973” التابعة لمصرف البحرين المركزي.

وقامت لجنة التحكيم المؤلفة من: رئيس 
تنفيـــذي للمعلومات أســـامة نصـــر ورئيس 
تنفيـــذي للخدمات المصرفية للمؤسســـات 
والشـــركات لـــدى بنك البحرين اإلســـالمي 
وســـام باقر، ورئيـــس وحـــدة التكنولوجيا 
البحريـــن  بمصـــرف  واالبتـــكار  الماليـــة 
المركزي ياســـمين آل شرف، بفرز 10 فرق 
خـــالل الجولة األولى، ومن ثـــم تصفيتهم 
لــــ 5 فرق تنافســـت فـــي اليـــوم التجريبي 

بتاريخ 18 يناير 2021.
واســـتوفى المرشـــح النهائي فيروفاكس، 
وهـــي شـــركة تكنولوجيـــا ماليـــة ناضجـــة 
التـــي  المعاييـــر  جميـــع  تتضمـــن  عالمًيـــا 
تتفـــق مـــع مـــدى جاهزيـــة الشـــركة لتنفيذ 
االبتـــكار المقترح مـــع إمكانيـــة المحافظة 
على المســـتوى المطلوب من الخصوصية 
واألمان للحفاظ على ســـرية وأمن بيانات 

الزبائن المالية.

وقـــال رئيس تنفيذي للخدمات المصرفية 
للمؤسسات والشـــركات لدى بنك البحرين 
وســـام  التحكيـــم،  لجنـــة  مـــن  اإلســـالمي 
باقـــر “نحـــن على ثقـــة مـــن أن فيروفاكس 
ســـتتمكن مـــن توفير الحـــل المالئم وخلق 
مســـتوى جديد من االبتـــكار ضمن القطاع 
المصرفـــي، مـــا يدعـــم تبســـيط المعامالت 
المصرفيـــة لزبائننا بشـــكل آمن، وتســـهيل 

العمليـــات الداخليـــة مـــع تزويدهـــم بذكاء 
مدعوم بالبيانات”.

مـــن جانبه، قـــال الرئيـــس التنفيـــذي لبنك 
البحريـــن اإلســـالمي، حســـان جـــرار “ُيعـــد 

BisB In� لالبتـــكار  اإلســـالمي  “تحـــدي 
والمســـابقات   ”novation Challenge
األخرى مـــن هذا القبيل، ضرورية لالبتكار 
فـــي زمننـــا هذا، وخاصـــة مع األخـــذ بعين 
االعتبـــار التحديـــات القادمـــة التي تواجه 
القطاع المالي، فـــي أعقاب جائحة كوفيد 
� 19 ومن أجل سد الفجوة الموجودة في 
الســـوق بشـــكل فّعـــال خاصة فيمـــا يتعلق 
بحلـــول التكنولوجيا المالية المبتكرة. في 
بنك البحرين اإلسالمي، نسعى لخلق تآزر 
أفضـــل بيـــن التكنولوجيا الماليـــة والبنوك 
والـــذكاء  التكنولوجيـــا  قـــوة  وتســـخير 
علـــى  واردة  مشـــاكل  لحـــل  االصطناعـــي 
أرض الواقع، عالوة على تشـــجيع التعاون 
عبـــر القطـــاع مـــن أجـــل تحويـــل تجربـــة 

الزبائن وتبسيط معامالتهم المصرفية”.

وتتمحـــور أهـــداف مســـابقة التكنولوجيـــا 
المالية حـــول طرح أفكار مبتكرة وتطوير 
حلـــول تســـتخدم التعلـــم اآللـــي التكيفـــي 
وحـــدة  لتمكيـــن  االصطناعـــي  والـــذكاء 
االستشـــارات الماليـــة بالبنـــك وتزويدهـــم 
بـــرؤى البيانـــات المتقدمـــة، ما ُيســـاعدهم 
مصرفيـــة  تجربـــة  أفضـــل  تقديـــم  علـــى 

مصممة خصوًصا للزبائن. 
وأضـــاف جـــرار “نحـــن فـــي بنـــك البحرين 
اإلســـالمي، نؤمن أن الخدمات المصرفية 
يجـــب أن تكـــون أقـــل تعقيـــًدا، لـــذا كانت 
مهمتنا دوًما أن نقوم بتبســـيط المعامالت 
المصرفية لزبائننا الكرام، وهو ما شـــجعنا 
علـــى االســـتمرار باالبتكار وعقد شـــراكات 

مثمرة”.

حسان جرار 

المنامة - البحرين اإلسالمي

مديرة السياسات بـ “المالية”: ال ضرائب جديدة أو رفع لـ “المضافة”
ــة الـــعـــجـــز ــجـ ــالـ ــعـ ــمـ ــة رســـــــــوم لـ ــ ــعـ ــ ــراجـ ــ ــة ومـ ــيـ ــطـ ــفـ ــنـ ــر الـ ــ ــي ــ زيــــــــــادة اإليـــــــــــــــرادات غ

قالــت مســؤولة فــي وزارة الماليــة واالقتصــاد الوطنــي إنــه ال توجــد لــدى 
الحكومــة علــى المــدى المنظــور أي نيــة لفــرض ضرائــب أو زيــادة ضريبــة 
القيمة المضافة. وذكرت مدير سياســات اإليرادات العامة في وزارة المالية 
واالقتصاد الوطني رغدان صالح في ندوة ناقشت تحقيق التوازن المالي أن 
الميزانيــة المقدمــة واإليــرادات، ال تأخذ في الحســبان فرض ضرائب جديدة 

أو زيادة في الضرائب على األقل على مدى زمن الميزانية.

وأوضحت خـــالل ندوة إلكترونية أقامتها 
جمعية االقتصاديين البحرينية أن سياسة 
االيـــرادات مرتبطـــة بأهـــداف متســـقة مع 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجي، مشـــيرة 
إلـــى أنه “إلى حد اليـــوم لم تضع أية خطة 
أو اتفاقية وأنه ال يوجد توجه في الوقت 
الحالـــي فيما يختص بفـــرض ضريبة على 

الدخل”.
وفيما يتعلق بزيادة اإليرادات المستقبلية، 
أشـــارت إلـــى أن هناك محـــاور كثيرة فيما 
يتعلـــق بالدخـــل غيـــر النفطـــي وتحســـين 
التحصيـــل الحكومي الذي تحســـن بفضل 
القنـــوات اإللكترونية، إلـــى جانب مراجعة 
بعـــض الرســـوم التـــي ال تمـــس المواطنين 
وبعضهـــا مضـــى عليـــه نحـــو 50 ســـنة مـــع 

تحسين الخدمة. 
“التـــوازن  خطـــة  أن  رغـــدان  وأوضحـــت 

منـــذ  كبيـــرة  إنجـــازات  حققـــت  المالـــي” 
إطالقهـــا وأن الحكومة كانـــت على موعد 
مع التـــوازن بين اإليـــرادات والنفقات في 
2020، إال أن جائحـــة “كوفيد 19” فرضت 
تحديـــات فـــي بلوغ نقطـــة التـــوازن العام 
الماضـــي، مشـــيرة إلـــى أنـــه ســـيتم تبنـــي 
خطـــة إضافيـــة، لكنها تعتمد علـــى النقاط 
التـــوازن  خطـــة  بدأتهـــا  التـــي  األساســـية 
المالي وذلك للعودة إلى المســـار، وتشـــمل 
اإلجراءات الشراء المشترك بين الوزارات 
اإليـــرادات  ورفـــع  المصروفـــات  وضبـــط 

وتحسين عملية التحصيل.
رغـــم  الجائحـــة  إن  بالقـــول  واســـتدركت 
أنهـــا مثلـــت تحديـــا، إال أنهـــا خلقت فرص 
إلعـــادة التفكيـــر ووضـــع المبـــادرات فـــي 
عـــدد مـــن األمـــور، فيمـــا يتعلـــق بتقليـــص 
مـــن   %  70 نحـــو  إن  حيـــث  النفقـــات، 

موظفـــي الحكومـــة يعملـــون عـــن ُبعد مما 
رفع من مســـتوى الكفاءة وقلل الكثير من 
النفقات التشـــغيلية مثل المرتبطة بالعمل 
في المقرات كالكهرباء إلى جانب تكاليف 
المؤسســـات  فـــي  والســـفر  االجتماعـــات 
الحكوميـــة مـــن ماليين إلى بضعـــة ألوف 
الدنانيـــر، حيـــث إنهـــا تعـــد تجربـــة يمكـــن 

االستفادة منها مستقبال.
وأشارت إلى ارتفاع مستوى السيولة لدى 
الحكومة مع زيادة تفعيل القنوات الرقمية 
في المدفوعات، مؤكدة أن البحرين كانت 
مـــن أقل الـــدول تاثـــرا بــــ” كورونـــا”، وأنها 
اســـتطاعت الســـيطرة إلى حـــد بعيد على 
تداعيـــات الجائحـــة وقد صنفـــت بأنها من 

بيـــن خمس دول في العالم والتي لم تعان 
من اختالل كامل في الموازنة.

وبينت صالح أنـــه تم توفير أكثر من 854 
مليـــون دينـــار في إعـــادة هيكلـــة الموازنة 
العامـــة، والتـــي انتهجتهـــا الحكومـــة بعـــد 
تراجـــع أســـعار النفط وذلك فـــي الفترة ما 
بيـــن 2015 – 2017 والتـــي ينتهـــي أثرهـــا 
بعد نحو عامين، وأن خطة التوازن المالي 
التـــي أقرتهـــا الحكومة قبل أكثـــر من عام 
ســـتوفر مبالغ متقاربة مـــع انتهائها بحلول 

2022 كما هو مقرر للقضاء على العجز.
وبخصوص الســـيطرة على نفقـــات القوى 

العاملة والتي تشـــكل نحو 40 %، أشارت 
رغـــدان صالـــح إلـــى أن برنامـــج التقاعـــد 
نقـــاط  بيـــن  مـــن  كان  والـــذي  االختيـــاري 
برنامـــج التـــوازن المالي ســـتتبين نتائجه 
خـــالل األشـــهر المقبلة، حيث تـــم تطبيقه 
القـــوى  خفـــض حجـــم  إذ  مراحـــل،  علـــى 
العاملة لدى الحكومة بنحو  18 % والذي 
تـــم امتصاصـــه عبـــر القنـــوات اإللكترونية 
وغيرها، موضحة أن  العديد من الوظائف 
اصبحـــت الحكومـــه ال تحتاجهـــا حيث تم 

الغاء نحو 200 وظيفة.
ولفتـــت إلـــى أن تراكم العجـــوزات المالية 

خـــالل الســـنوات أدى إلـــى ارتفـــاع الديـــن 
العـــام ليشـــكل أكثـــر مـــن 80 % من حجم 

االقتصاد.
وأكـــدت صالـــح أن ضبـــط اإلنفـــاق يجـــب 
أن يتواكـــب مـــع تعزيز اإليـــرادات؛ بهدف 
إدارة  فـــي  “اســـتدامة”  إلـــى  الوصـــول 

الميزانية العامة للدولة.
وبخصوص خدمة الدين العام والتي تبلغ 
نحـــو 700 مليون دينار، أفادت أن النســـبة 
تعتبـــر عالية، ولكـــن البحرين قـــادرة على 
تســـديد التزاماتهـــا، مؤكدة أهميـــة الدعم 

الخليجي.

رغدان صالح

“فيروفاكس”.. 
شركة تكنولوجيا 

مالية ناضجة 
عالمًيا

 علي الفردان



AMAN VILLAS
A ,  B ,  C ,  D

مساحات الفلل

مساحات البناء

أنواع التصاميمـ

m2 334405

245261m2

13دوار 

بين الحياة .. العصرية والفخامة

36779771
جعفر النكال

36744700
أحمد سلمان

36155800
حسن حمزة

36026222
هاني إبراهيم

Broker's license 3 Property Manager's license 23 Approved Valuer license A

بناء وتنفيذ

Grnata Contracting

38344464

التاريخ: 2020/01/11 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل  
 )CR2021 -8429 (  إعالن  رقم

تنازل – عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا ورثة بهيجــة عبدالمجيد علي أحمد بطلب تحويل المحل التجاري التالي إلى 
السيد: علي فاروق علي حسن القطان       

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

 
االسم التجاري رقم القيد  

برادات علي   9239-1
مشويات والية علي    9239-2 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم 0000 لسنة 2021
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة شركة نورثرن هورايزون ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيد / محمــود محمــد ادريس ســعد باعتبــاره المصفي القانوني لشــركة شــركة 
نورثرن هورايزون ذ.م. م ،المسجلة كشركة ذات مسئوليه محدوده بموجب القيد 
رقــم 120863 - 1 طالبــا إشــهار إنتهــاء أعمــال تصفية الشــركة تصفيــة اختيارية 
و شــطبها مــن الســجل التجــاري، و ذلــك وفقــا ألحكام قانــون الشــركات التجارية 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

التاريخ : 20 يناير 2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

 ٕادارة التسجيل
ٕاعالن رقم )CR2020- 179222( لسنة 
2021 بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية

ترو للعقارات ذ.م.م

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجارة والســياحة بٔانه قــد تقدم ٕاليها 
الســيد / EWA GAWIN باعتبــاره المصفــي القانوني لشــركة ترو للعقــارات ذ.م.م 
،المســجلة كشــركة ذات مسٔوولية محدودة بموجب القيد رقم 103284-1 ، طالبا 
ٕاشــهار ٕانتهــاء ٔاعمــال تصفيــة الشــركة تصفيــة اختياريــة و شــطبها مــن الســجل 
التجاري، و ذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001.

تاريخ :2021/1/19
) CR2021 10312-( ٕاعالن رقم

 تنازل – عن المحل التجاري

تقــدم ٕالينــا المعلــن ادنــاه : نهلــه محمــد صالــح مشــرح خطــاب بطلــب 
تحويــل المحــل التجــاري التالــي ٕالى مريــم علي محمد عصفــور المري 
فعلــى كل مــن لديــه ٔاي اعتــراض قانونــي التقــدم ٕالــى اإلدارة خــالل 
خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ اإلعــالن بكتــاب مرفقــا بــه مــا يعــزز 

اعتراضه .

االسم التجاري : الرائد لتخليص المعامالت
رقم القيد : 136916 – ٣

القيد: 15879   التاريخ: 20-1-2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة -   ٕادارة التسجيل

ٕاعالن لسنة 2021
بشٔان تحويل مٔوسسة فردية ٕالى شركة ذات مسٔيولية محدودة

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بٔانه قد تقــدم ٕاليها 
تسوية للمحاسبة واإلستشارات بالنيابة عن ورثة المرحوم المالك لـ -السيدمهدي 
كاظم ســلمان كاظم مٔوسســة فردية والمســجلة بموجب القيد رقم 15879 طالبا 
تحويــل المٔوسســة الفرديــة ٕالى شــركة ذات مســئولية محدودة برٔاســمال وقدره 

20000دينار ، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1. --السيدكاظم مهدي كاظم سلمان
2. -السيدصالح مهدي كاظم سلمان

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

  CR2021 -11030   إعالن رقم
تنازل عن المحل التجاري 

تقدم السيد يعقوب سامي يعقوب القوز بتحويل المحل التجاري التالي :
إلى السيد سامي يعقوب يوسف القوز

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

االسم التجاري: مركز ديب داون للرياضة
رقم القيد : 82944 – 3

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم   CR2020 -157735   لسنة 2020
بشان اشهار انتهاء اعمال تصفية

شركة عقالن العقارية ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيد /   محمد عبد هللا نعمان عقالن  باعتباره المصفي القانوني لشــركة عقالن 
العقاريــة ذ.م.م ،المســجلة كشــركة ذات مســئوليه محــدوده بموجــب القيــد رقــم    
122478   طالبا إشــهار إنتهاء أعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية و شــطبها 
مــن الســجل التجــاري، و ذلــك وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة الصــادر 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   إعالن بحل و تصفية
شركة باركر لتنظيفات ذ.م.م
سجل تجاري رقم    93428

بناء على قرار المالك  في شــركة شــركة باركر لتنظيفات ذ.م.م المســجلة بموجب 
القيد رقم    93428   ، بتصفية الشركة اختياريا و تعيين السيد وسيم عبد الصمد 
عبد هللا ركن الدين باركر 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 
الشــركات يدعــو المصفــي جميــع دائنــي الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهــم إليــه، 
مدعومة بالمســتندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشــر هذا اإلعالن، و ذلك 

على العنوان التالي:
وسيم عبد الصمد عبد هللا ركن الدين باركر

PARKAR.COMPANIES@GMAIL.COM     -    33262671

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة السجل التجاري 

 CR 2021-إعالن رقم ٧٩٦٣
تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب اســم تجــاري ، فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض 
قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يومــا من تاريــخ اإلعالن بكتــاب مرفقا 

به ما يعزز اعتراضه.
 

اســـــــم التاجـــــــــــر:   ياسر عبدالمجيد علي محمد 
االسم التجاري الحالي:  تو كورنرز للتجارة

االســـــم التجـــاري :  اميجاس لالستشارات والتجارة 
 

رقم القيد: ٢-٨٨٧٢٨

القيد   136765 - 1
التاريخ   11 يناير 2021

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم   CR2021-2381   لسنة 2021
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة عزمات انتيريور ديكوريشن

شركة تضامن بحرينية

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بأنــه قد تقدم إليها الســادة 
اصحاب شــركة عزمات انتيريور ديكوريشــن شــركة تضامن بحرينية المســجلة بموجب 
القيــد رقــم 136765 - 1 ، طالبيــن تغييــر االســم التجــاري مــن شــركة عزمــات انتيريــور 
ديكوريشــن شــركة تضامــن بحرينيــة الــى جورونانــك لخدمــات البنــاء شــركة تضامــن 
بحرينية فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن

 القيد : 133190   -   التاريخ: 2020/12/13
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   إدارة التسجيل 

إعالن  رقم 133190  لسنة 2020 
بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة تضامن بحرينية

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها السادة 
الشــركاء في شــركة شــركة هافيتشــي دوت كوم  ذ.م.م ،المســجلة بموجب القيد رقم 
133190، طالبيــن تحويــل الشــكل القانونــي للشــركة المذكــورة إلــى شــركة تضامــن 

برأسمال وقدره 20000 دينار ، بين كل من:
1.   عبدهللا محمد ابراهيم عبيد

2.    الشيخ محمد بن عبدالرحمن محسن العامري 
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه الى االدارة المذكورة خالل مدة أقصاها 

خمسة عشر يوم عمل من تاريخ نشر اإلعالن

الخميس 21 يناير 2021 - 8 جمادى اآلخرة 1442 - العدد 4482 16



Vacancies Available
MAHFOODH SALON 

has a vacancy for the occupation of
  BARBER 

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

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  MECHANICAL ENGINEERING TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

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

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

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 77132211  or  cfmbah@gmail.com 

ECOSPAN CONSTRUCTION COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17403535  or  INFO@ECOSPANS.COM 

RUWAD ALBAHRAIN SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 33909150  or  ALIQASIM2012@YAHOO.COM 

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

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39697800  or  DM@mannaigroup.net 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33445432  or  info@NDTGLOBALWLL.COM 

DAR ATLAS TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39688706  or  JAWAD_DAWOD@HOTMAIL.COM 

ECOSPAN CONSTRUCTION COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17403535  or  INFO@ECOSPANS.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 37767255  or  SHINETRADINGBH@GMAIL.COM 

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

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 33427758  or  SEEMAPURUSH@GMAIL.COM 

TERRACOTTA PUBLICITY AND ADVERTISING 
has a vacancy for the occupation of

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

ISMAEEL HAMEED CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35609260  or  ISMAEELHAMEEDBH@GMAIL.COM 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

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

ISMAEEL HAMEED CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35609260  or  ISMAEELHAMEEDBH@GMAIL.COM 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  MANAGER (ENGINEERING DEPARTMENT) 
 suitably qualified applicants can contact

 32079513  or  NAIF@ABC.SA.COM 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

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

ISMAEEL HAMEED CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 35609260  or  ISMAEELHAMEEDBH@GMAIL.COM 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  STRUCTURAL METAL PREP.&ERECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 17533293  or  SALEHREDHA@GMAIL.COM 

ALKABEER CONSTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  QUALITY INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

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

SARA SAEED JAFFAR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 32123332  or  SPEEDONE708@GMAIL.COM 

Honey well contracting 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33366467  or  NAILABUTT1974@GMAIL.COM 

BAQER MERZA ABDULHUSAIN NOOH 
has a vacancy for the occupation of

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

PANKAJ CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 39672580  or  ALHARAMPPM@GMAIL.COM 

SARA SAEED JAFFAR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 32123332  or  SPEEDONE708@GMAIL.COM 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

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

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

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

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

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

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

HIGH SPEED Electronics 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39696054  or  ALSAYED_76@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17746945  or  ralph.sayegh@blueprintme.com 

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

  SUPERVISOR ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

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

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

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

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700356  or  altakatuf.bh@gmail.com 

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

  SENIOR PROGRAMMER 
 suitably qualified applicants can contact

 17536222  or  firoz.p@tcs.com 

NACHWA FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36660601  or  HABOOB_1991@HOTMAIL.COM 

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

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

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 77305030  or  ALMUSAFERINFO@GMAIL.COM 

The Grove Resort 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

 16033105  or  JAMEEL.A.WAJ@GMAIL.COM 

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

  POLISHER(METAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39738333  or  MRSHINE_BAHRAIN@YAHOO.COM 

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

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17700356  or  altakatuf.bh@gmail.com 

JALAPENO BARGER 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 33204049  or  Jalapeno.bh@gmail.com 

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17813535  or  hrd@shaheengroup.com 

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

Athena Construction 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

Athena Construction 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

ALBURAQ FURNITURE COMPLEX 2 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17626243  or  MUABALK@HOTMAIL.COM 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

PANORAMA CONTRACTING & ENGINEERING SERVI 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE BOY / FARRASH 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

THE BAHRAIN PETROLEUM COMPANY B.S.C - CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17755105  or  MOHAMMED_ZAMAN@BAPCO.NET 

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

  OPTOMETRIST 
 suitably qualified applicants can contact

 33878700  or  JAVED_NAUSHEEN@YAHOO.COM 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

Real Karak 
has a vacancy for the occupation of

  COFFEE SERVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33332622  or  ALTHAWAOUDA@YAHOO.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822202  or  HR@ISSBH.COM 

RAFAY JEWELLERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34460442  or  GOLD_DESIGNS@YAHOO.COM 

AL HAJ MANSOOR AL SAEED BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39332729  or  MANSOORALSAEED1945@GMAIL.COM 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

Rousive Gents Barber 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 36765888  or  khaliddd@gmail.com 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

HOME SUPREME TRADING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33401046  or  ADELTURABIBH@GMAIL.COM 

THE FRIENDSHIP SOCIETY FOR THE BLIND 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17624496  or  ALI.HAJI@HOTMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

M.M TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 33325846  or  MUSTAFA.SUKHSARI@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

BYBLOS CONSULTANTS 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39064140  or  AYOOB.ORAIBI@GMAIL.COM 

Al Hejin Clinics for Chinese Acupuncture  S.P.C. owned by Riyad 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39455898  or  DRH@ALHEJIN.COM 

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

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

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17273330  or  BEENA.B@ALSAADPROJECTS.COM 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

BENISH CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33751630  or  red462368@gmail.com 

Juffair Gate Hotel 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

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

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

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

 36633480  or  essatowers@gmail.com 

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

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

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17273330  or  BEENA.B@ALSAADPROJECTS.COM 

Technoland arabia w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  DATABASE ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17382777  or  BINU@ALSAFARGROUP.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

UNITED CATERERS & CONTRACTORS COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  SERVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17224615  or  mao@ucc-bh.com 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

AL JABED MECHANICAL AND CONTRACTING CO. - BAHRAINI PARTNERSHIP C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34110813  or  AL0336260@GMAIL.COM 

STAR ALTAHADI MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39892221  or  SHAHANAIQBAL820@GMAIL.COM 

GOLD DUST CLEANING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66727555  or  GOLDDUST.BH@GMAIL.COM 

SURABHI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 36886550  or  MUNVEEDURESTAURANT@GMAIL.COM 

Falafel Gaza Restaurants Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact

 36086266  or  BASHEER.NAJJAR@GMAIL.COM 

TASSADDUQ CONSULTANCY AND  DOCUMENT CLEARANCE S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36238896  or  tassadduqspc@gmail.com 

EAT RIGHT RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact

 36186183  or  EATRIGHTBH@GMAIL.COM 

TYLOS PUBLISHING & PRESS 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

GULF PROJECT SOLUTIONS FOR GENERAL TRADING & CONTRACTING - IZZ Y 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 36990956  or  BALSHARIEF@GPS-GULF.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

FADHEL A - HUSSAIN KHAMIS TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33822322  or  fadelkhamiss@gmail.com 

HELMERICH & PAYNE RASCO INC - FOREIGN BRANCH 
has a vacancy for the occupation of

  PETROLEUM EXTRACTION TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 66311488  or  BahrainAdmin@hpidc.com 

EUROPEAN PASTRY CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  CAKE MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17717330  or  mmcobin@gmail.com 

EXPLORE Publicity and advertising 
has a vacancy for the occupation of

  INSTALLER(NOTICE BOARD) 
 suitably qualified applicants can contact

 36385159  or  NABEELSANGOORS@YAHOO.COM 

2020 General Trading Co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 33975147  or  rafeek_mhmmd@yahoo.com 

MANAMA ENVELOPE FACTORY W LL 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contact

 17253399  or  MPRINTER@BATELCO.COM.BH 

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

  OFFICE BOY / FARRASH 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

SEA LIGHT MARINE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 39460331  or  SEALIGHT@BATELCO.COM.BH 

ALMUTANABY RECLAMATION CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17402651  or  noho@hotmail.com 

YOUSIF ALYASSI ELECTRICAL EST 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 39666625  or  abo.mo3ath.20@gmail.com 

ALMUTANABY RECLAMATION CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17402651  or  noho@hotmail.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 66677740  or  ALJABACONSTRUCTIONWLL@GMAIL.COM 

TECHNO FIRE SYSTEMS AND SAFETY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33422370  or  RANDOM_CLEARANCE@HOTMAIL.COM 

ALMUTANABY RECLAMATION CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17402651  or  noho@hotmail.com 

MARWA LAND CONSTRUTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36990616  or  M1995-33@hotmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

SUN STEPS  WOODEN FLOORING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39293008  or  AL12NID@GMAIL.COM 

-Al-Hokail Specialist medical academic clinics company w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17224466  or  mohamed.alomari@alhokail.com.sa 

Yemen Center for Honey and Dates Bahraini partnership co. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39680331  or  MAMDOOHALI218@GMAIL.COM 

Danial Construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 35681056  or  CHBAHOO14@GMAIL.COM 

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

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17252256  or  ALDALEEM@HOTMAIL.COM 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17252256  or  ALDALEEM@HOTMAIL.COM 

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

  CO-ORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17252256  or  ALDALEEM@HOTMAIL.COM 

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

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

BOMBAY FOR KEY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39312875  or  ISAM.SIDDIQUE202@GMAIL.COM 

Aldarwish Ceramic W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17676222  or  DARWISH@BATELCO.COM.BH 

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

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17252256  or  ALDALEEM@HOTMAIL.COM 

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

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

DIYAS ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

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

AL SALTANAH DOCUMENT CLEARING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36333817  or  WAQASNAWABKHAN@GMAIL.COM 

DRAABEEL SWEETS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33095999  or  MEMEZUZU@HOTMAIL.COM 

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

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

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

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

  DRIVER(FORKLIFT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

AL RAQYA FURNITURE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17781078  or  ALRAQYA@OUTLOOK.COM 

DIRECT BUILDERS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33864666  or  LAZURD.SERVICES@GMAIL.COM 

Point To Point for trade w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  GENERAL MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 16555128  or  IBRAHIM.ABOGHALY@GMAIL.COM 

Pride Sports Academy.Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE HELPER 
 suitably qualified applicants can contact
 38894820  or  BNGEJANG@GMAIL.COM 

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

  ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 13699000  or  INFO@WATERCOLORME.COM 

PINE WOOD FURNITURE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ESTIMATOR(COST) 
 suitably qualified applicants can contact

 39964163  or  PINEWOODBAHRAIN@GMAIL.COM 

TEXEL AIR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  AIR TRANSPORT PILOT 
 suitably qualified applicants can contact

 17200096  or  HAMZA.DARWISH@CHISHOLMENTERPRISES.COM 

Gardens of chocolate cafe 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 36666396  or  FATIMA.ALSH2@GMAIL.COM 

NAYAB CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33266206  or  nayabcontracting40@gmail.com 

ALMEAMARI BOUTIQUE 2 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33031332  or  SIDHEEKNASHIK@GMAIL.COM 

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

  CHIEF OPERATIONS 
 suitably qualified applicants can contact

 17730073  or  JOANN@BALEXCO.COM.BH 

Karak Hut Cafe 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33708020  or  AALMADANI97@GMAIL.COM 

AZAD LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39137129  or  AZADELETRICAL@HOTMAIL.COM 

ABEER LINE MARKETING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39533220  or  AKU.NABEEL222@GMAIL.COM 

SAJID ALI PUBLICITY AND ADVERTISING SERVICES S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34246721  or  GQS_CLEARANCE@HOTMAIL.COM 

KALIMA CURTAIN. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 13652700  or  kalimabahrain@gmail.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 36574740  or  admin@enmabh.com 

Alakas restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39214792  or  AHMED.ALQASSAB65@GMAIL.COM 

LOUMAGE HOTEL & SUITES S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17293232  or  hks-m@hotmail.com 

FEDORA CONTRACTING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33871955  or  maheshyogidas@gmail.com 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

Security Solutions Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 33270382  or  SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 38806242  or  SAS@LUCIDT.COM 

LADIES FIRST GYM 
has a vacancy for the occupation of

  FITNESS TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 37772318  or  ALIQASIM2012@YAHOO.COM 

Security Solutions Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 33270382  or  SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME 

NOOR AL MADEENA BUSINESS SUPPORT SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33276768  or  madeenaspc@gmail.com 

SULTAN MATAI AND SWEETS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39631750  or  ALNAJAFBAKERY@GMAIL.COM 

Burj Mushraf Contracting Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 33346825  or  ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM 

SSP Bahrain WLL 
has a vacancy for the occupation of

  RESTAURANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17210389  or  hrassistant@sspbahrain.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

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

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17590078  or  HANI.ALNOSAIF@GMAIL.COM 

Noor AlAqsa electrical contracts W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33667000  or  REDLINE020@YAHOO.COM 

Burgerstein Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 32000508  or  MO.BASTAWICY@GMAIL.COM 

Downtown Rotana hotel B.S.C 
has a vacancy for the occupation of

  DIRECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17110196  or  PATRICE.CONEE@ROTANA.COM 

Al Helli Supermarket B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39620016  or  HANAN@ALHELLI.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

SEPCOIII Bahrain Construction Company S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

SEPCOIII Bahrain Construction Company S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

ALYAMAMA HOUSE FOR CLEANING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17345569  or  alyamama@batelco.com.bh 

OASIS CITY RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33330363  or  FIROOZESA151@GMAIL.COM 

ABDULLA MOHAMMED ALQAED TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17291830  or  ABDLLAALQAID41@GMAIL.COM 

ALNAQASH FOR GYPSUM CARVING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17896666  or  ALI@INTELLEX-IT.COM 

Gulf Route Transport 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 34344537  or  gulfroutetrans@gmail.com 

JUMA ABDULHUSSAIN KHALIL INHERITANCE CO. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17601779  or  RAFE3TALSHAN@HOTMAIL.COM 

City shine cleaning 
has a vacancy for the occupation of

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

ENSURE SERVICES BAHRAIN S.P.C 
has a vacancy for the occupation of
  COMPUTER SYSTEMS ANALYST 

 suitably qualified applicants can contact
 39448544  or  ALJAWAD75@HOTMAIL.COM 

Moonlight Trading &  Electrical Contractors 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36666345  or  majedfox@gmail.com 

PERFECT SEVEN SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39334449  or  SALNAJEM567@GMAIL.COM 

BUABDULLA GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 33153333  or  K_AL_MUTAWA@LIVE.COM 

Rayt aba turab Vegetables and fruits 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39424993  or  sendrela020@hotmail.com 

Tech Orbit World W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36662488  or  najeeib@gmail.com 

MALABAR DELIGHTS RESTAURANT CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 35128433  or  MUNEESFAISAL@GMAIL.COM 

ISA HASAN MADAN NASSER / TAREEQ ALMANAR-6932 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17631315  or  WWW.ISA@T3HOTMAIL.COM 

WEST CITY CONSTRACTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39649749  or  MANARHAMAD@HOTMAIL.COM 

ALBASMA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17562810  or  KHALIDZAINALDIN@GMAIL.COM 

ISA HASAN MADAN NASSER / TAREEQ ALMANAR-6932 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17631315  or  WWW.ISA@T3HOTMAIL.COM 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 17293903  or  VENUSQC@YAHOO.COM 

SABRINA INTERIOR DESIGN OFFICE 
has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 35097603  or  SABRIN2019SA@GMAIL.COM 

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

  BLACKSMITH 
 suitably qualified applicants can contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

Architizer Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

 33395295  or  AL_SHAER_73@HOTMAIL.COM 

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact
 17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

BASATAIN AL KHAIR S.P.C OWNED BY HUSAIN AL SHAMLAN 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39978833  or  HUSSAINSHAMLAN@HOTMAIL.COM 

RIHFA GENRAL TRADING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39844163  or  J44101@HOTMAIL.COM 

TOMINNA TRADING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17458999  or  TOMINNA@BATELCO.COM.BH 

GOLTENS BAHRAIN CO. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  ENGINEER-ELECTRONICS-(CONTROL SYSTEMS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17466145  or  JEYANTHAN@GOLTENS.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact
 17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

Abdullah Ahmed Aluminum Workshop 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33777225  or  ABDULLAALZAYER7@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 

AL TAIF BUILDING CONSTRUCTING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact
 77169694  or  abbas.madan@yahoo.com 

TOMORROW SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER-HAIRDRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 33799702  or  PARTHADOCUMENTS1@GMAIL.COM 

SOLAR ONE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17830707  or  RAMI@MEBA.BH 

LAIZAR AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CAR WASHER/CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17744999  or  hassan@emaar.bh 

GODZILLA FLOWERS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39223240  or  RAHEEQMFLOWER@GMAIL.COM 

Burj Mushraf Contracting Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33346825  or  ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM 

SEPCOIII Bahrain Construction Company S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

LAZER 16 AUTO SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CAR WASHER/CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17711333  or  AAREFHEJRES@GMAIL.COM 

FOLIYAN FOR CONTRUCTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39822285  or  AMEERALKHAL@HOTMAIL.COM 

RUQAIYAT ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36776376  or  ALABASI31@HOTMAIL.COM 

SEPCOIII Bahrain Construction Company S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

HAJEEN HOUSE BUILING INSTALLATION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33610210  or  hajen.const@gmail.com 

Al amoor Middle East Cleaning Co.W.l.l. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 36410050  or  SAMEER.SAYED4U@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants can contact
 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

MAJEED & MOHAMMED CO FOR CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39456616  or  suresh@alabbas.com.bh 

ERA CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17500331  or  ERAPROJECTS@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@macbh.com 

AL GHARAF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39662581  or  ALGHARAFCONSTRUCTION@GMAIL.COM 

Infinity Ships services 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39395775  or  Infinitiservicesbh@GMAIL.COM 

Aston Safety & Securities Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  ENGINEER(ELECTRICAL & ELECTRONICS) 
 suitably qualified applicants can contact

 39205395  or  ABDULLAKA3882AB@GMAIL.COM 

PRIME CAFATERIA 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17412093  or  BUTALAL1953@YAHOO.COM 

NASS MECHANICAL CONTRACTING COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERINTENDENT(MECHANICAL MAINT.) 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

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

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17568708  or  MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM 

Areena Contractor Group Co. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

ABDULAZIZ AHMED BUHAJEEH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39633033  or  buhajeeh1958@gmail.com 

CB&I Nass Pipe Fabrication W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

SAEDAT ALBAYIH BAKRIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39655545  or  SAEDATALBAYINB.BH@GMAIL.COM 

ARCH KINGDOM WELDING AND ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER/OPERATOR(SHOVEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39077886  or  ALI077886@GMAIL.COM 

Areena Contractor Group Co. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

MAGNUM SHIPCARE SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SAFETY OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

 17832244  or  admin_pers@alkhalidiagroup.com 

NADA AL AWRAQ  TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35688143  or  NADA.APAYAT@GMAIL.COM 

CB&I Nass Pipe Fabrication W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17564960  or  ASHOKRMA@GMAIL.COM 

NADA AL AWRAQ  TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35688143  or  NADA.APAYAT@GMAIL.COM 

MONA GOLDSMITH AND JEWELLERY CO.  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36550108  or  monagoldsmith.bh@gmail.com 

SAEDAT ALBAYIH BAKRIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39655545  or  SAEDATALBAYINB.BH@GMAIL.COM 

SAEDAT ALBAYIH BAKRIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39655545  or  SAEDATALBAYINB.BH@GMAIL.COM 

THREE STARS MAINTENANCE SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 39647665  or  bablumiah1993@gmail.com 

Cutz & Shavez Salon 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 39899242  or  BRUSHANDPOLISH@GMAIL.COM 

DIGIFIX MACHINNERY INSTALLATION CO. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of
  TECHNICIAN(MATERIAL MIXING) 

 suitably qualified applicants can contact
 37228185  or  AMIR133HUSSAIN@GMAIL.COM 

Last Touch Beauty Salon 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33889930  or  almadeh99@gmail.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

SAYED ADNAN MAHDI ABDULLA HASHEM 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17631615  or  SADAN72@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17210738  or  hemant@patel-construction.com 

TIARA FOR ABAYAT 
has a vacancy for the occupation of

  EMBROIDERER(HAND) 
 suitably qualified applicants can contact
 17830880  or  ANASSER10@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77305030  or  ALMUSAFERINFO@GMAIL.COM 

KINDOM OF FLOWERS NURSERY 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 33755623  or  ABRAHIM4321@gmail.com 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

TURK MECHANICAL INDUSTRIES CO. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700165  or  ALITURK@TURK.BH 

Zamil Air Conditioning and Refrigeration Services Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17500000  or  BIJU@ZAMILGROUP.COM.BH 

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

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

CARRY HOME RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 37779823  or  RAMLA.JAWAD@HOTMAIL.COM 

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

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77305030  or  ALMUSAFERINFO@GMAIL.COM 

ZENJ EXCHANGE CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 13101583  or  hr@zenjex.com 

HABSON ROCKS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17340141  or  HASGROUP@BATELCO.COM.BH 

CHEN TWO DESIGN JEWELLERS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39873123  or  ASHFAQAHMAD1973@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77305030  or  ALMUSAFERINFO@GMAIL.COM 

Tyre Proservice Center Co.Wll 
has a vacancy for the occupation of

  TYRES REPAIRMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17711333  or  hassan@emaar.bh 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38021740  or  ALMONDYAL@HOTMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 77305030  or  ALMUSAFERINFO@GMAIL.COM 

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

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

HASSAN EBRAHIM BUKAMAL & SONS COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17244665  or  HRD@BUKAMAL.COM 

SONDUS A/C AND REFRIGERATION REPAIRS WORK SHOP
 has a vacancy for the occupation of
  MECHANIC (AIR-CONDITIONING) 

 suitably qualified applicants can contact
 33688585 or SONDUSAC19@GMAIL.COM

AL SAFWA RECRUITMENT 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact
 17211001  or  SALAH.ALMODAWEB@GMAIL.COM
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أدى القسم ليصبح الرئيس الـ 46 للواليات المتحدة وسط إجراءات أمنية استثنائية

جو بايدن: هذا هو يوم أميركا والديمقراطية

المنتخب  األميركي  الرئيس  أدى 
الرئيس  ليصبح  القسم  بايدن  جو 
ــواليــات  ــل ــادس واألربـــعـــيـــن ل ــســ ــ ال
ــمــتــحــدة رســمــيــا، وكـــذلـــك أدت  ال
ــأول  ــاريــــس الــيــمــيــن كــ ــاال هــ ــامــ كــ
أمــيــركــيــة تــتــولــى مــنــصــب نــائــبــة 

لرئيس أميركا أيضا.
إلى منصة  قد وصل  بايدن  وكــان 
أمــس  الــكــونــغــرس  فــي  التنصيب 
ــاء بــرفــقــة نــائــبــتــه كــامــيــا  ــعــ ــ األرب
أعضاء  وبعض  وزوجــتــه  هــاريــس 

الكونغرس.
وكان بايدن قد قام بتأدية الصاة 
مع عدد من أعضاء الكونغرس في 
أعلن  فيما  ماثيو  القديس  كنيسة 
الــبــنــتــاغــون عــن اخــتــصــار الــعــرض 
ترامب  بمغادرة  الخاص  العسكري 

لحضور مراسم تنصيبه.
ورغم غياب دونالد ترامب، حضر 
ــيــس الــمــنــتــهــي واليــتــه  ــرئ ــائــب ال ن
الكونغرس  مقر  إلــى  بنس  مــايــك 
لــحــضــور حــفــل تــنــصــيــب الــرئــيــس 

المنتخب جو بايدن.
الجديد  األميركي  الرئيس  وقــال 
خال مراسم تنصيبه أمس إن “هذا 

هو يوم أميركا والديمقراطية”.
وأكـــد أن “أمــيــركــا اخــتــبــرت مــرارا 
وانــتــصــرت على كــل الــتــحــديــات.. 
تعلمنا أن الديمقراطية ثمينة وهي 
“نحتفل  مضيفًا:  انتصرت”،  اليوم 
بعيدًا  للسلطة  السلمي  باالنتقال 

عن االنقسام”.
كان  التنصيب  مراسم  بدء  وقبيل 
بايدن قد غرد على “تويتر”، قائاً: 

“إنه يوم جديد في أميركا”.
ــايـــدن  ــل تــنــصــيــب بـ ــفـ وجـــــــرى حـ
ــواء خــاصــة تــحــت تأثير  ــ فـــي أجـ
المستجد  كورونا  فيروس  انتشار 
ــتــي خــلــفــهــا اقــتــحــام  والــصــدمــة ال
أسفر عن خمسة  الذي  الكونغرس 

قتلى.

ــراءات أمنية  ــ وقـــم تــم اتــخــاذ إجـ
اســتــثــنــائــيــة فـــي مــحــيــط إمــكــان، 
حــيــث يـــجـــري حــفــل الــتــنــصــيــب. 
ألــف عنصر من   25 وتــم نشر نحو 
الحرس الوطني وآالف الشرطيين 

من كل أنحاء الباد.
وبسبب عدم حضور الحشود التي 
اليوم  هــذا  مثل  في  عــادة  تتدفق 
ــول” في  ــادة “نــاشــونــال مــ ــى جــ إلـ
الجديد،  الرئيس  لرؤية  واشنطن 
وقــف بــايــدن أمـــام أكــثــر مــن 190 
لتمثيل  نصبت  أميركي  علم  ألــف 

المواطنين الغائبين.
شائكة  ــاك  وأسـ حــواجــز  ونصبت 
لحماية “المنطقة الحمراء” الواقعة 
بين تلة الكابيتول والبيت األبيض.
وأفاد مستشارو الرئيس األميركي 
أنه سيصدر فور دخوله  المنتخب 
إلى البيت األبيض 17 أمرا رئاسيا 
اتخذتها  إجــراءات  يعود فيها عن 
إدارة دونالد ترامب، ومنها التعهد 
ــات الــمــتــحــدة إلــى  ــــواليــ بـــعـــودة ال
المناخ وإلى  اتفاقية باريس حول 

وأوامـــر  العالمية  الصحة  منظمة 
كوفيد19-  بجائحة  تتعلق  أخــرى 

وتغير المناخ.
التي ستصبح  وقالت جين ساكي 
المتحدثة باسم البيت األبيض إن 
التنفيذية  األوامـــر  سيوقع  بايدن 
والمذكرات في المكتب البيضاوي 
التعامل  أجـــل  الــظــهــيــرة؛ مــن  فــي 
واالقتصاد  الجائحة  ــات”  “أزمـ مــع 
العنصرية،  والتفرقة  المناخ  وتغير 
المعنية  الــهــيــئــات  مــن  وســيــطــلــب 
اتــــخــــاذ خــــطــــوات فــــي قــضــيــتــيــن 

إضافيتين.
وستشمل اإلجــراءات فرض وضع 
االتحادية  المنشآت  فــي  الكمامة 
وعلى الموظفين االتحاديين وأمرا 
بالبيت  جــديــد  مــكــتــب  بــتــأســيــس 
التصدي  جــهــود  لتنسيق  األبــيــض 

لفيروس كورونا.
ــدن أيـــضـــا عــمــلــيــة  ــ ــاي ــ وســـيـــبـــدأ ب
للمناخ  العودة إلى اتفاقية باريس 
لمواجهة  شــامــا  أمـــرا  وســيــصــدر 
تصريح  إلغاء  يشمل  المناخ  تغير 

“كيستون  أنــابــيــب  لــخــط  ــاســي  رئ
إكس.إل” النفطي المثير للجدل.

ــر  ــ ــ ــن مــجــمــوعــة مــــن األوام ــمـ وضـ
بايدن  سيلغي  بالهجرة،  المتعلقة 
الذي  إعان ترامب حالة الطوارئ 
بناء جــدار على  ساعد في تمويل 
وسينهي  المكسيك  مــع  الــحــدود 
حظر السفر من بعض الدول ذات 

األغلبية المسلمة.
وقـــالـــت ســاكــي إن خــطــط الــيــوم 
مــجــرد  بـــايـــدن  رئـــاســـة  مـــن  األول 
ــمــوجــة مـــن اإلجـــــــراءات  بـــدايـــة ل

التنفيذية التي سيتخذها قريبا.
ــل نــهــار أمـــس كــتــب الــتــاريــخ  ودخـ
خصوصا؛  المتحدة،  الواليات  في 
بسبب وصــول امـــرأة إلــى منصب 
ــى في  ــ نــائــب الــرئــيــس لــلــمــرة األول
ــي الـــعـــالـــم.  ــوة فــ ــ ــر قـ ــبـ ــاريــــخ أكـ ــ ت
)56 عاما(  ستصبح كاماال هاريس 
ــول  ــن أصـ مـ ــوداء  ــ ــرأة ســ ــ ــ ام أول 

هندية تتولى هذا المنصب.

واشنطن ـ وكاالت

الرئيس األميركي جو بايدن يلقي خطاب تنصيبه )أ ف ب(

القدس المحتلة ـ أ ف ب

أطلقت إسرائيل أمس األربعاء مناقصات لبناء أكثر من 2500 وحدة سكنية 
وذلك  المحتلتين،  الشرقية  والقدس  الغربية  الضفة  استيطانية جديدة في 

قبل ساعات من تسلم الرئيس األميركي الجديد جو بايدن السلطة.
وأعلنت منظمة “السام اآلن” اإلسرائيلية المناهضة لاستيطان الخبر.

780 وحدة استيطانية  لبناء  وكانت إسرائيل أعطت األحد الضوء األخضر 
بدأت  بينما  الخطوتان  هاتان  وتأتي  المحتلة.  الغربية  الضفة  في  جديدة 
سنتين  من  اقل  خال  الرابعة  لانتخابات  االنتخابية  الحملة  إسرائيل  في 

والمقررة في 23 مارس. 
وقالت المنظمة الحقوقية في بيان إّن الحكومة طرحت الثاثاء مناقصات 
لبناء 2572 وحدة سكنية جديدة: 2112 منها في مستوطنات تقع في الضفة 

الغربية و460 في القدس الشرقية.
اإلمكان  قدر  المستوطنات  “توسيع  تحاول  نتانياهو  حكومة  أّن  وأضافت 

حتى الدقائق األخيرة قبل تغيير اإلدارة في واشنطن”.
واعتبرت أن “نتانياهو يبعث للرئيس المقبل )جو بايدن( رسالة مفادها أّنه ال 
ينوي أن يعطي الفصل الجديد في العاقات بين الواليات المتحدة وإسرائيل 

أي فترة سماح”، وال يحاول “حّل النزاع مع الفلسطينيين”.

إسرائيل.. مناقصات لبناء 2500 وحدة استيطانية

الجزائر ـ وكاالت

ــري،  ــ ــزائ ــجــ ــ أجــــــرى الـــرئـــيـــس ال
ــد تـــــبـــــون، أمــــس  ــيـ ــجـ ــمـ ــدالـ ــبـ عـ
في  جــراحــيــة  عملية  األربـــعـــاء، 
ألــمــانــيــا، حــيــث يــتــلــقــى الــعــاج 
ــراء مــضــاعــفــات  ــ ــاك مــــن جــ ــنـ هـ

فيروس كورونا.
في  الجزائرية  الرئاسة  وقالت 
تمت  الــتــي  الــعــمــلــيــة  إن  بــيــان 
تكللت  اليمنى  تــبــون  قــدم  فــي 

بالنجاح.
وكان تبون )75 عاما( غادر الـ 10 
من يناير الجاري الجزائر متجها 
إلى ألمانيا لمواصلة العاج الذي 

بدأه قبل أشهر.
ألمانيا  إلــى  تــبــون  ــودة  وعـ

لــــعــــاج مـــضـــاعـــفـــات 
نتيجة  قــدمــه  فـــي 
إصــابــتــه بــالــوبــاء، 
كــــانــــت مـــجـــدولـــة 

الــجــزائــر يوم  إلــى  قبل عــودتــه 
أن  غير  الــمــاضــي،  ديسمبر   29
الــتــزامــاتــه فــي الــجــزائــر حالت 
رئـــاســـة  حـــســـب  ذلــــــــك،  دون 

الجمهورية.
إنه  قبيل مغادرته  تبون  وصرح 
ــى إجــــراء عملية  قــد يــضــطــر إلـ
نتيجة  قـــدمـــه،  عــلــى  جــراحــيــة 
عن  معربا  كــورونــا،  مضاعفات 
ــارة  ــ ــزي ــ ال ــون  ــكـ تـ فــــي أن  ــه  ــلـ أمـ
ــدة “قـــصـــيـــرة”. وقــالــت  ــديـ ــجـ الـ
ــريــة إن تــبــون  ــجــزائ ال ــاســة  ــرئ ال
ــام الــقــادمــة،  ســيــعــود، خــال األيـ
ــور حــصــولــه عــلــى مــوافــقــة  فــ
تبون  الطبي. وكان  الفريق 
ســافــر إلـــى ألــمــانــيــا قبل 
ــعــــاج مــن  ــ ــل ــ أشــــهــــر ل
ــا، وعـــاد بعد  كــورون
فترة إلى الجزائر.

الرئيس الجزائري يجري عملية جراحية

قاعدة أندروز ـ وكاالت

واليته  المنتهية  األميركي  الرئيس  قــال 
قاعدة  األربعاء في  أمس  ترامب  دونالد 
أو  بطريقة  “ســأعــود  العسكرية  ــــدروز  أن
“حظا  ذاتــه  الوقت  في  متمنيا  بــأخــرى”، 

جيدا” إلدارة جو بايدن.
الطائرة  إلــى  صعوده  قبل  ترامب  وقــال 
ــمــرة األخـــيـــرة  ــل الــرئــاســيــة األمــيــركــيــة ل
متوجها إلى فلوريدا “كانت أربع سنوات 
مــعــا”،  الــكــثــيــر  ــا  “أنــجــزن ــة”، مضيفا  ــعـ رائـ
دون  ومن  بأخرى”.  أو  بطريق  و”سنعود 
أن يسمي بايدن باالسم، قال إنه يتمنى 
ــإدارة الــجــديــدة “حــظــا جــيــدا ونجاحا  ــ ل

كبيرا”.
وأظهرت لقطات لمغادرة ترامب العاصمة 
واشنطن قبل بدء حفل تنصيب خليفته 
جو بايدن أنه لم يترك “الحقيبة النووية” 

في البيت األبيض.
ونقل أحد مساعدي ترامب الحقيبة التي 

األميركية  النووية  للترسانة  مفتاحا  تعد 
تــرامــب على  غـــادر  الــتــي  المروحية  إلــى 
مــتــنــهــا الــبــيــت األبـــيـــض بــآخــر رحــلــة له 
بصفته الرئيس الـ 45 للواليات المتحدة، 
الطائرة رقم  إلى  الحقيبة  إدخــال  تم  ثم 
واحد التي توجه ترامب على متنها قبل 
قليل من قاعدة أندروز الجوية إلى منزله 

في والية فلوريدا.
ــنــوويــة” الــشــيــفــرات  وتــضــم “الــحــقــيــبــة ال

المطلوبة لتنفيذ هجمات نووية، وستظل 
هذه الشيفرات صالحة حتى أداء بايدن 

اليمين الدستورية.
وتخلى ترامب عن تقليد تسليم الحقيبة 
الــنــوويــة مــن رئــيــس إلــى خليفته، وقــرر 
ألول  بايدن،  تنصيب  حفل  حضور  عدم 
جونسون  أنـــدرو  الرئيس  عهد  منذ  مــرة 
ــبــاد فــي فــتــرة بــيــن 1865  ــاد ال ــــذي قـ ال

و1869.

ترامب لدى مغادرته واشنطن قبل تنصيب بايدن

إخــاء المحكمــة العليــا بســبب تهديــد بوجــود قنبلــة
ترامب: سأعود بطريقة أو بأخرى

تونس ـ أ ف ب

مناطق  فــي  االضــطــرابــات  تواصلت 
ــدعــــوات  ــ ــرت ال ــ ــواتـ ــ ــونـــس وتـ فــــي تـ
ســراح  بــإطــاق  والمطالبة  للتظاهر 
بين  ليلية  صدامات  اثــر  الموقوفين 
قوات األمن ومحتجين خال األيام 

األخيرة.
وانــدلــعــت االضــطــرابــات فــي تونس 
نظام  لسقوط  العاشرة  الذكرى  غداة 
في  علي  بــن  العابدين  زيــن  الرئيس 
14 يناير 2011. واستمرت حتى ليل 

الثاثاء األربعاء.
تشهد  مــا  ــادة  عــ  2011 ثــــورة  ومــنــذ 
ــال يـــنـــايـــر احــتــجــاجــات  ــ ــــاد خـ ــب ــ ال
فــرص  بتوفير  الــحــكــومــات  مطالبة 
ــعــام زادت  عــمــل والــتــنــمــيــة، وهـــذا ال
تداعيات وباء كوفيد19- من تفاقم 

األزمة االقتصادية في الباد.
ومساء الثاثاء قال رئيس الحكومة 

متلفزة  كلمة  فــي  المشيشي  هــشــام 
مشروع  والغضب  حقيقية  “األزمـــة 
الفوضى  لكن  شــرعــي،  واالحــتــجــاج 
مرفوضة وسنواجهها بقوة القانون”.

الناطق الرسمي باسم الحرس  وقال 
ــديـــن الــجــبــابــلــي  الــوطــنــي حـــســـام الـ
لفرانس برس أمس األربعاء إنه “تم 

توقيف 41 شخصا الثاثاء”. 
غالبية  أعمار  أن  الجبابلي  وأوضــح 

15 و17  بــيــن  تـــــراوح  الــمــوقــوفــيــن 
أمنيا  عنصرا   21 أصيب  بينما  عاما، 
“بحروق من الدرجة الثالثة وكسور” 
منذ 16 يناير. واإلثنين أعلنت وزارة 
ــيــة تــوقــيــف أكـــثـــر مـــن 600  ــداخــل ال
أمس  مــتــظــاهــرون  وتجمع  شــخــص. 
األربـــعـــاء أمــــام مــقــر الــمــحــكــمــة في 
ســراح  ــإطــاق  ب للمطالبة  الــعــاصــمــة 

الموقوفين وغالبيتهم من القصر. 

مظاهرة مناهضة للحكومة في مدينة صفاقس الساحلية )أ ف ب(

رئيس الحكومة: االحتجاج شــرعي لكن الفوضى مرفوضة
تواصل االضطرابات والصدامات في تونس

طرابلس ـ وكاالت

مدريد ـ وكاالت

أفادت مصادر أمنية بسقوط قتلى في انفجار مخزن ذخيرة بالقاعدة البحرية بالعاصمة 
الليبية طرابلس قرب من مقر البعثة الدولية. وأوضحت أن عسكريين تابعين لحكومة 
الوفاق مصرعهما، من جراء انفجار مخزن للذخيرة بالكلية البحرية في العاصمة الليبية 
طرابلس. ووفقا لمصادر ليبية، فإن االنفجار الذي هز العاصمة طرابلس ناتج عن انفجار 
األكاديمية  آمر  إلى مقتل شخصين، وهما  أدى  البحرية، مما  الكلية  للذخيرة في  مخزن 

البحرية العميد أحمد أيوب، وآمر الكلية البحرية العميد سالم أبو صاح.

قتل شخصان في انفجار عنيف هز أمس األربعاء وسط العاصمة اإلسبانية مدريد، وقال 
رئيس بلدية مدريد خوسيه لويس مارتينيز ألميدا إن المعلومات األولية تشير إلى تسرب 
انهيار  تسبب في  انفجار  قتا في  إن “شخصين  للصحافيين  ألميدا  وقال  غاز محتمل. 

جزئي لمبنى في وسط مدريد وتسبب في اندالع حريق في الداخل”.
وقال إن “المعلومات األولية تشير إلى تسرب غاز من المحتمل أن يكون سبب االنفجار”.
ونشر ناشطون عبر مواقع التواصل االجتماعي في الباد مقاطع فيديو قالوا إنها لموقع 
االنفجار. وكات قناة ال سيكستا التلفزيونية ذكرت أمس أن دوي انفجار ضخم ُسمع في 

وسط العاصمة اإلسبانية مدريد دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.

انفجار يهز عاصمة ليبيا.. ومقتل قائدين عسكريين

خلف دمارا هائال.. انفجار ضخم يهز وسط مدريد

طهران ـ وكاالت

ناشد الرئيس اإليراني حسن روحاني، 
ــرئــيــس األمــيــركــي  ــاء، ال ــعــ ــ أمـــس األرب
لاتفاق  الــعــودة  بــايــدن  جــو  المنتخب 
الرئيس  سياسة  هاجم  فيما  الــنــووي، 
دونالد ترامب، الذي انتهت واليته بعد 
تنصيب بايدن الرئيس الـ 46 للواليات 

المتحدة األميركية.
ــتــلــفــزيــون  وبــحــســب مـــا نــقــل عــنــه ال
سياسة  إن  روحـــانـــي  ــال  قـ ــرســمــي،  ال
“الضغوط القصوى” التي اتبعها ترمب 
تاما، مشيرا  إيران فشلت فشا  حيال 
السياسية  تــرامــب  “مــســيــرة  أن  ــى  إلـ
انــتــهــت”. واعــتــبــر روحــانــي فــي كلمة 
مــتــلــفــزة خـــال االجــتــمــاع األســبــوعــي 

ــوام األربــعــة  ــ لــلــحــكــومــة، أن األعـ
تثمر  “لــــم  تـــرامـــب  لـــواليـــة 

ســــوى الــظــلــم والــفــســاد 
ــمــشــاكــل  ــال وتـــســـبـــبـــت ب
بحسب  والعالم”،  لشعبه 

ــه “إذا عــاد  ــال تــرامــب إنـ تــعــبــيــره. وقــ
)بموجب  التزاماتهم  إلــى  األميركيون 
 2231 الــقــرار  الــنــووي( السيما  االتــفــاق 

فإننا سنعود اللتزاماتنا”.
إرادة  لــديــهــم  تــكــن  لــم  “إذا  وأضـــــاف: 
سنواصل  فإننا  بتعهداتهم،  االلــتــزام 
العاقات  وشهدت  الــنــووي”.  برنامجنا 
المقطوعة منذ العام 1980 بين طهران 
وواشــنــطــن، تــوتــرا إضــافــيــا فــي عهد 

ترامب.
وســحــب الــرئــيــس الــجــمــهــوري بــاده 
ــفــاق  االت مـــن   2018 ــعــام  ــال ب ــا  ــاديـ أحـ
ـــ 3 ســنــوات بين  الــمــبــرم قــبــل ذلـــك ب
طهران والقوى الكبرى بشأن البرنامج 
الـــنـــووي اإليـــرانـــي، وأعــــاد فــرض 
عــقــوبــات قــاســيــة عــلــى طــهــران 
نموها  عــلــى  سلبا  انعكست 
عملتها  وقيمة  االقتصادي 

المحلية.

روحاني يناشد بايدن العودة لالتفاق النووي

مصر تستأنف العالقات 
الدبلوماسية مع قطر

مع  اتفاقها  األربــعــاء،  أمس  أعلنت مصر، 
قطر على استئناف العالقات الدبلوماسية. 
“تبادلت  المصرية  للخارجية  بيان  وقــال 
حيث  رسميتين،  مذكرتين  وقــطــر  مصر 
اتفقت الدولتان بموجبهما على استئناف 
وأوضح  بينهما”.  الدبلوماسية  العالقات 
البيان أن االتفاق جاء “اتصاالً بالخطوات 
االلــتــزامــات  تنفيذ  ــار  إطـ فــي  التنفيذية 
المتبادلة الواردة ببيان العال”، في إشارة 
استضافتها  الــتــي  الخليجية  القمة  ــى  إل

مدينة العال السعودية مؤخرا.

القاهرة ـ أ ف ب
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سيدي جاللة الملك... القائد الملهم العظيم
يعـــرف المجتمع الدولي تمام المعرفة المواقـــف والجهود العظيمة التي 
يبذلها سيدي جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى 
حفظه هللا ورعاه، في سبيل اإلنسانية والسلم بين األمم والتقارب بين 
الثقافات، ولجاللته حفظه هللا عطاء وجهد خالق في جميع المجاالت، 
وهذا ما جعل مملكتنا الحبيبة كالشـــعاع المضيء في مسيرة اإلنسانية 
ولهـــا وزنهـــا فـــي الوطـــن العربـــي والعالـــم فـــي أداء الواجب بشـــكل تام 
وتعزيـــز الســـالم واالســـتقرار، ويأتي منح ســـيدي جاللة الملـــك المفدى 
حفظه هللا ورعاه “وســـام االســـتحقاق برتبة قائد أعلى من قبل فخامة 
الرئيـــس دونالـــد ترامب رئيس الواليات المتحـــدة األميركية” تقديرا لما 
يحظـــى بـــه جاللة الملـــك المفدى في جميـــع المحافل العربيـــة والدولية 
واإلقليميـــة، ودوره الطليعـــي والريـــادي فـــي توطيد األمن واالســـتقرار 
وحمل رســـالة السالم بين الشـــعوب وتوفير أفضل مناخ ممكن لتحقيق 

التنمية والبناء.
إن ما يجمع مملكة البحرين بالواليات المتحدة األميركية الصديقة أفكار 
ومبادئ ومواقف ثابتة تمتد على نطاقات واسعة تدعمها روابط قوية، 

وإســـهامات ســـيدي جاللة الملك المفدى حفظه هللا ورعاه في المجتمع 
الدولـــي إســـهامات غنيـــة إلـــى أقصـــى حـــد، وأصبح لهـــا صـــدى عالمي، 
فجاللتـــه زعيـــم حكيـــم أعطـــى كل اهتمامـــه ورعايتـــه لتحقيـــق التقدم 
والســـعادة والرخـــاء لإلنســـان ومد جســـور الصداقة مع بقية الشـــعوب، 
وإنجازاتـــه المبهـــرة العظيمـــة، ملحمة مدويـــة عنوانها قائـــد عظيم أبهر 
العالم شـــرقه وغربه شماله وجنوبه بالريادة في مضمار التقدم والرؤية 

المستقبلية للبالد، عبقرية فذة من طراز فريد.
فـــي 2017 اختـــارت مجلـــة “األهـــرام العربـــي” ســـيدي حضـــرة صاحـــب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة عاهـــل البـــالد المفدى ضمن 
قائمة ضمت أكثر 30 شخصية عربية مؤثرة تصنع العام الجديد 2018، 
وأشادت بمبادرة جاللته بتدشين مركز الملك حمد العالمي للتحاور بين 
األديان والتعايش الســـلمي في مدينة لـــوس أنجلوس األميركية، وذلك 
تأكيدا على أن جاللته المعلم األول والقائد الفذ الذي ينشر نور التحاور 
والصداقـــة والتعايـــش والمحبة في ربوع عالمنا، ولن تتوقف األوســـمة 

والجوائز التي ستمنح لجاللته فهو القائد الملهم العظيم.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

تكريم معلمي القرآن الكريم واالنتقاد البناء للمسؤول
جهود مشكورة ومقدرة تقوم بها إدارة شؤون القرآن الكريم التابعة  «

لوزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف، في االستمرار الناجح في 
تقديـــم الـــدروس القرآنية المختلفـــة للطلبة عن بعد عبـــر تطبيق “تيمز”، 
حيث أتتبع دروس ابني خالد وهي بمعدل حصة بثالثة أيام باألسبوع، 
والوقـــت والجهـــد الـــذي يقدمـــه المعلـــم لـــه ولبقيـــة الطلبـــة، واهتمامـــه 
بخروجهـــم مـــن الدرس بأفضـــل النتائج، هـــذه الجهود الُمقـــدرة لمعلمي 
القـــرآن الكريـــم كافة، تســـتحق التكريـــم والتقدير والمكافأة المســـتمرة، 
ليس من قبل الوزارة فحسب، بل من الشركات والبنوك ورجال األعمال 
المقتدرين وكانزي األموال الصامتين.. استثمروا بهذه الواحة المباركة، 

وأكرموا هؤالء، فأموالكم مجرد أرقام في شاشة الحاسوب.

فـــي ظل الظـــروف الراهنة لجائحـــة كورونا، وصلت كلفة اســـتقدام  «
الخادمـــة المناســـبة ألفـــا وخمســـمئة دينـــار وأكثـــر، حيـــث يقـــدم مكتب 
االســـتقدام ثالثة أشـــهر ضمانا عليها، مع خيار تأميـــن الهروب والمرض، 
ويشـــكو الكثيرون من معضلة الخادمة بعـــد انتهاء فترة الضمان، حيث 
ُيلـــزم الكفيـــل بتوفير تذكرة رجـــوع لبالدها، باإلضافة لخســـارته الكلية 
الســـتقدامها للبحريـــن، فمتـــى سيســـن تشـــريع متكامـــل يضمـــن حقوق 

الكفيل من هذه الفوضى؟

انتقاد الصحافي جهة ما، لسوء خدمة أو إجراء، ال يعني استهداف  «
الشـــخوص، أو المســـؤولين، إنمـــا لتغييـــر الواقـــع الـــرديء للمواطـــن، لذا 
يجب النظر لما يطرح بتفهم، قبل توجيه السهام المسمومة، أو محاولة 

التشكيك بنزاهة الكاتب أو مسببات طرحه.

ال يزال تجاوب بعض الجهات الخدمية مع ما ينشـــر بالصحافة عن  «
همـــوم المواطنين واحتياجاتهم دون المطلوب، وإن كان فيكون بنطاق 
“اإلجابـــة لغرض اإلجابة”، هذه المعضلة تعطل الســـلطة الرابعة عن أداء 
دورهـــا بخدمة المواطن. إن إطالق جائزة حكومية للتميز في التجاوب 
مـــع الصحافـــة واإلعـــالم المحلـــي، وحلحلـــة المشـــاكل، ســـيكون محفزًا 

لتحريك المياه الراكدة والكسولة.

حســـاب “تواصـــل البحريـــن” فـــي تطبيـــق “اإلنســـتغرام” وفـــي بقية  «
المنصات اإلعالمية األخرى، المعني باإلعالن عن حاالت الوفاة والزواج، 
مثـــال حـــي للوفاء بمســـؤولية العمل التطوعـــي وخدمة الناس، فشـــكرًا 
لألخ أحمد الغريب، ونأمل من الجميع دعم مثل هذه المبادرات الخيرة.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

مملكة البحرين... الحضارة والتاريخ
ربمـــا يظـــن البعض أن مملكـــة البحرين حديثة النشـــأة، وأن تاريخهـــا يعود إلى 
بضعة عقوٍد قليلة مضت، لكن هذا غير صحيح، فالبحرين تمتلك تاريخا طويالً 
وإرثـــًا حضاريـــًا حافالً يتمثل في حضارة دلمـــون القديمة التي ترجع إلى األلف 
الثانـــي قبـــل الميالد. في خمســـينيات القرن العشـــرين الميالدي قـــام فريق من 
علمـــاء اآلثـــار الدنماركيين بعمل حفريات ودراســـات أثرية في مملكة البحرين، 
واكتشفوا أنها مهد حضارة “دلمون”، وقد ُعرف اسم هذه الحضارة القديمة قبل 
ذلـــك بنحـــو مئة عام بحســـب مصادر تاريخيـــة كثيرة، لكن مـــكان وجودها ظلَّ 

ر علماء اآلثار نحو قرٍن بأكمله. يحيِّ
وتفيـــد الدراســـات التاريخية بأن لفظ “دلمون” ظهر فـــي العديد من الحضارات 
القديمـــة مثل الحضارة: اآلشـــورية، والســـومرية، والبابلية، واألكادية، وســـاعد 
على قيام حضارة في دلمون وجود مصادر متنوعة للماء العذب، باإلضافة إلى 
توافر اإلمكانيات الطبيعية األخرى التي مكَّنت أهلها من حياة االستقرار وبناء 

حضارة خاصة بهم.
وشـــملت حضـــارة دلمون الســـاحل الشـــرقي لشـــبه الجزيـــرة العربيـــة، وامتدت 
لســـلطنة عمان وأبوظبـــي، لكنها خضعت لســـيطرة حكام بـــالد الرافدين، وقيل 
ُبـــوا دلمـــون بأرض الفـــردوس، كما أكدت المصـــادر التاريخية  إن الســـومريين لقَّ
اتصـــال حضـــارة دلمون مع المراكـــز الحضارية المعاصرة لهـــا، حيث اتصلت مع 
حضارة وادي الرافدين، وحضارة الِسند، وظهر في كتابات بالد ما بين النهرين 

أن حضارة دلمون كانت تحتكر تجارة النحاس في تلك الفترة.
لقـــد حبـــا هللا تعالـــى مملكـــة دلمون بوفـــرة من المـــاء العذب من خـــالل العيون 
الكثيـــرة، كما اشـــتهرت بخصوبة أراضيها، وكثرة وتنـــوع محاصيلها وخصوصًا 
التمـــر، وكان للبحريـــن مركـــٌز تجـــاريٌّ مهمٌّ بيـــن الحضارات األخـــرى، فقد كانت 
تملك ميناًء تمرُّ من خالله البضائع التجارية، وهناك العديد من اآلثار لمعامالت 
تجاريـــة ُتثبـــت أن دلمون كانت مقصـــدًا للتجار من بالد ما بيـــن النهرين، حيث 
كانـــوا يأتـــون للحصول علـــى كل أنواع البضائـــع الموجودة التي اشـــتهرت تلك 
المنطقـــة ببيعها، مثل: النحاس واألخشـــاب، واألحجار الكريمة، والخرز الملون، 
واللؤلـــؤ، والعـــاج، والبخـــور، ومنتجـــات الصوف، إضافـــة إلى الزيـــوت النباتية، 
والذهـــب، والفضـــة، والنحـــاس الـــذي كان الســـلعة الرئيســـة في تجارتهـــم، كما 
اشـــتهرت مملكـــة دلمـــون بصناعـــة الفخـــار واألوانـــي الخزفية وكذلـــك األواني 

المصنوعة من النحاس. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

Osailanim@yahoo.com

د. غسان محمد عسيالن

dr.ali.saegh 
@gmail.com

من المؤســـف حقيقـــة، تصريح عدد مـــن التجار، مؤكديـــن رأي غرفة 
تجـــارة وصناعـــة البحريـــن، فيمـــا يتعلـــق باالقتراح الخـــاص بتعديل 
قانـــون الخدمـــة المدنيـــة من أجل منـــح موظفي القطـــاع العام الحق 
في اســـتخراج ســـجالت تجارية ومزاولة األنشطة التجارية، معلنين 
الرفض التام لهذا االقتراح، ومن العجب أن من المبررات الخوف من 
عـــدم تأديـــة الموظف الحكومي مهامه، واحتماليـــة تضارب المصالح 
مـــا بين مصلحـــة العمـــل والمصلحة الشـــخصية للموظف، والســـؤال، 
هل أثر امتالك الكثير من موظفي القطاع الخاص لســـجالت تجارية 
علـــى أعمالهـــم؟ إن كان الجـــواب “ال”، فما الفرق بينهـــم وبين موظف 
القطـــاع العام، أال يعدون موظفيـــن أوالً وأخيرًا ويؤدون أعمالهم كل 
في موقعه؟! وإذا كان الجواب “نعم”، فلماذا إعطاء الحق باستصدار 
ســـجالت تجاريـــة لموظفـــي القطـــاع الخـــاص دون موظفـــي القطاع 

العام، أال يعد ذلك تمييزًا؟! 

لـــم يكن انتشـــار العمالة الســـائبة والتســـتر التجاري يومـــًا حكرًا على 
أصحـــاب الســـجالت مـــن موظفـــي القطـــاع الخـــاص؛ فحتـــى التجار 
الذيـــن ال يمتهنـــون مهنة غير التجارة، يشـــارك بعضهـــم في مثل هذه 
المخالفات الجســـيمة، والعجب كل العجب، أن موظفي القطاع العام 
أساســـًا، يشاركون في الســـوق عمالً وتأثيرًا بشكل غير مباشر، وذلك 
من خالل اســـتخراج سجالت بأسماء أفراد من أسرهم، وال من دليل 
قاطـــع علـــى أن ذلك يؤثر على ســـير عملهـــم كموظفيـــن، وال أظن أن 
التجـــار الكرام لديهم أية دراســـات محلية تؤكد ذلـــك، علمًا أن الكثير 

من الدول تسمح باستخراج الموظف العام سجالت تجارية. 

إن الرزق بيد الله وحده، وال يستطيع أي إنسان انتزاع اللقمة من فم آخر  «
إذا كان الله قد كتبها له، فمهما تزايدت أعداد السجالت التجارية أو قلت، 

لن ينساكم الله أو يترككم بال أرزاق.

د. علي الصايغ

تجارة الموظف العام

عليـــاء المعاقة ذهنيًا، والتي جفت عيـــون والدتها من البكاء على حالها 
وهـــي تتوجـــس خيفة أن تمـــوت وال تجد من يتكفـــل برعايتها، لم نجد 
تحـــركًا جـــاًدا يطمئنها ويجد لهـــا مخرجًا مما هي فيـــه، ويؤمن لها مقرًا 
أو دارًا لإليـــواء، فحجـــة أحـــد المراكـــز المختصـــة التابعة لـــوزارة العمل 
والتنمية االجتماعية أن القانون ال يجيز قبول أخوين في الدار، وعلياء 
لهـــا أخ يعيـــش فيها، فال يحق لها بذلـــك أن تحصل على فرصة لإليواء! 

ولتجد لها مكانًا آخر!
هـــل علينا أن نقبل بهذا الشـــرط غير المنطقي؟ ال يمكن قبول شـــقيقين 
فـــي دار واحـــدة، لتـــرك المجـــال ألســـرة أخـــرى؟ نعـــم مـــن حـــق الجميع 
الحصول على ذات الفرصة، والطاقة االســـتيعابية ال تســـع الجميع، لكن 
البـــد أن توضـــع “لكن” فـــي الحيز اإلنســـاني، فهناك معاييـــر أخرى يجب 
أن ُتؤخـــذ بعيـــن االعتبـــار، ال أن نكتفي بأن الشـــرط الوحيـــد أن ال ُيقبل 
شـــقيقان فـــي دار واحـــدة، فهناك عوائـــل تعاني من وجـــود معاق واحد 
ذهنيـــًا، لكـــن هناك عوائل أخـــرى تعاني من وجود أكثر مـــن واحد، وهنا 
ســـتكون مســـؤولية رعايتهم أكثر إرهاقًا، واســـتنزافًا لكل طاقة ممكنة 

ألهاليهـــم، كأم علياء التي شـــاء هللا أن تكون أمـــًا لثالثة معاقين ذهنيًا، 
إذ يجـــب حينها أن يوضـــع في عين االعتبار كذلك حال األســـر المادية، 
وأوضاعها االجتماعية، فإذا كانت إحدى األســـر تعاني من وجود معاق 
واحـــد، وظروفها االجتماعية تســـمح لها ببقاء ابنها في كنفها، ســـتكون 
األولوية حينها من حق األسرة ذات الظروف االجتماعية األصعب، وإن 
كانـــت تضـــم أكثر مـــن معاق، كأم عليـــاء التي باتت ال تـــدرك من حولها، 
وتعاني من فقدان ذاكرة تنســـى خاللها من هي؟ وال تعرف أصالً أن لها 

ابنة اسمها علياء وبحاجة إلى رعايتها.  
يجـــب أن نضع في عين االعتبار كذلك، خطورة بقاء علياء وغيرها من 
اإلنـــاث المعاقـــات ذهنيًا دون رقابـــة ورعاية، فخروجهن في الشـــوارع، 
يجعلهن لقمة ســـائغة للذئاب البشـــرية، ولســـنا بحاجة إلى تفســـير األمر 

أكثر. 
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ســـنوات   6 حوالـــي  دام  غيـــاب  بعـــد 
عـــاد االتحـــاد البحرينـــي للكـــرة الطائـــرة 
للمشـــاركات اآلســـيوية للرجال بعد قرار 
مجلـــس اإلدارة مؤخـــًرا بالمشـــاركة فـــي 
بطولـــة آســـيا التي ســـتقام باليابـــان في 

الصيف المقبل.
الرجـــال  لمنتخـــب  األخيـــرة  المشـــاركة 
كانـــت فـــي البطولـــة اآلســـيوية الثامنـــة 
عشر التي أقيمت 2015 في إيران وكان 
يشـــرف علـــى قيـــادة المنتخـــب المدرب 
اليقيتـــا”  ألبرتـــو  “جـــورج  األرجنتينـــي 
وحقـــق خاللهـــا منتخبنـــا المركـــز 12 في 
الترتيـــب العـــام بينما فاز بلقـــب البطولة 

منتخب اليابان.
أمـــا المشـــاركة األولـــى لمنتخـــب الرجال 
فقـــد كانـــت فـــي النســـخة الثانيـــة مـــن 

البطولـــة عـــام 1979 والتي اســـتضافتها 
مملكـــة البحريـــن ألول مرة فـــي تاريخها 
وحقق فيها المنتخب المركز الرابع عشر 
تحت قيـــادة المدرب اليابانـــي “ميكزوا” 
مركـــز  صالـــة  علـــى  البطولـــة  وأقيمـــت 

الشباب بالجفير.
ووفًقا لموقع االتحاد اآلســـيوي الرسمي 
فـــإن منتخبنا شـــارك كذلك في النســـخة 
الرابعـــة التـــي أقيمـــت في الكويـــت عام 
1987 وحقق خاللهـــا المركز الثامن وهو 
أفضـــل مركـــز لـــه فـــي تاريخ مشـــاركاته 
القارية، كما شارك في النسخة الخامسة 
التـــي أقيمـــت فـــي كوريـــا 1989 وحقـــق 
فـــي  وشـــارك  عشـــر،  الســـادس  المركـــز 
فـــي  أقيمـــت  التـــي  التاســـعة  النســـخة 
الدوحـــة 1995 وحقـــق المركـــز العاشـــر، 
وشـــارك في النسخة العاشرة في طهران 

1999 وحقق ذات المركز.

كمـــا شـــارك منتخبنا في النســـخة الثانية 
عشر بالصين 2004 وحقق خاللها المركز 

العاشر.
اآلســـيوية  المشـــاركات  تعـــدد  ورغـــم 
على مســـتوى فئتي الشـــباب والناشئين 
الشـــاطئية  الطائـــرة  الكـــرة  ومنتخبـــات 
 7 فـــي  شـــارك  الرجـــال  منتخـــب  فـــإن 
نســـخ فقـــط مـــن أصـــل 20 مـــن البطولة 
االتحـــاد  تنظيمهـــا  علـــى  يشـــرف  التـــي 
اآلســـيوي )AVC( كل ســـنتين وأقيمـــت 

نســـختها األولـــى عـــام 1975 واألخيـــرة 
فـــي 2019، وهـــو ما يســـتدعي الحرص 
على المشـــاركة القارية بصورة مضاعفة 
مستقبال إذا ما ســـمحت الظروف وذلك 
بهـــدف الدخـــول فـــي التصنيـــف الدولي 

واإلحتـــكاك  الخبـــرة  معـــدل  وزيـــادة 
علـــى مســـتوى منتخبـــات الرجـــال التي 
علـــى  الخارجيـــة  مشـــاركاتهم  توقفـــت 
المدى العامين الماضيين بســـبب تأجيل 
إزاء  والعربيـــة  الخليجيـــة  البطـــوالت 

تفشـــي جائحـــة كورونـــا ) كوفيـــد – 19( 
عالوة على تعليق البطوالت الخليجية.

القادمـــة  اآلســـيوية  المشـــاركة  وتأتـــي 
لتواكـــب تطلعـــات اســـرة الكـــرة الطائرة 
المنافســـة  مـــن  لإلنطـــالق  واالتحـــاد 
الخليجيـــة والعربيـــة إلـــى القارية بعدما 
دّشـــن االتحاد اســـتراتيجية اســـتضاف 
مـــن خاللها عدة بطوالت قارية وعالمية 
علـــى مســـتوى الفئـــات العمريـــة وحـــان 
الوقت للتركيـــز على فئة الرجال للعودة 
إلـــى الواجهـــة اآلســـيوية والدوليـــة في 
ظـــل النهـــج الجديـــد الـــذي مـــن المؤمل 
أن يســـير عليه رئيس لجنـــة المنتخبات 
نائـــب  مـــن  بإشـــراف  جناحـــي  صـــالح 
رئيس االتحاد ورئيس لجنة المنتخبات 
الســـابق جهـــاد خلفـــان الـــذي لعـــب دورا 
بـــارزا فـــي النهـــوض بالمنتخبـــات خالل 

الفترة الماضية.

منتخب رجال الطائرة يعود للواجهة اآلسيوية في 2021

منتخب الرجال مقبل على مشاركة آسيوية بعد 6 أعوام من الغياب

الرفاع - االتحاد البحريني أللعاب القوى

كـــرم االتحـــاد البحرينـــي أللعاب القـــوى فريق الموهوبيـــن التابع 
لالتحـــاد وذلـــك فـــي إطـــار حرصـــه المســـتمر على دعـــم ورعاية 
الموهوبيـــن والـــذي يشـــكلون عـــدة المســـتقبل لرفـــد المنتخبات 

الوطنية في مختلف المسابقات.
حفـــل التكريم أقيم بحضور عضو مجلس إدارة االتحاد ورئيس 
لجنـــة الموهوبين خالد فارس القطامي والذي قام بتكريم جميع 
الموهوبين من العدائين والعداءات؛ تقديرا لجهودهم والتزامهم 
وحرصهـــم علـــى حضـــور التدريبات التـــي يقيمها الطاقـــم الفني 
واإلداري. وأكـــد القطامي بأن هذا التكريم يأتي في إطار حرص 
االتحاد على تحفيز وتشـــجيع الموهوبيـــن على مواصلة العطاء 
والتميـــز وحثهـــم علـــى تطويـــر إمكاناتهـــم الفنية وااللتـــزام في 
الحصص التدريبية لتطويـــر قدراتهم بما يؤهلهم لتحقيق أعلى 
معـــدالت االســـتفادة وصـــوال إلى بـــزوغ نجمهم في عالـــم ألعاب 
القوى. وتقدم القطامي بخالص الشـــكر والتقدير لرئيس االتحاد 
محمد بن جالل على دعمه المســـتمر للجنة الموهوبين وحرصه 
علـــى االهتمـــام بهـــذه الفئة وذلك تنفيـــذا إلســـتراتيجية االتحاد 

الرامية إلى اكتشاف وتبني العديد من المواهب الوطنية.
كمـــا عبـــر عن شـــكره وتقديره للطاقـــم الفني المكون مـــن المدير 

الفنـــي لالتحاد طاهر ريغي والمـــدرب الرئيس للموهوبين طارق 
كســـاي والمدربيـــن المســـاعدين ســـالم مســـعود وعمـــاد محمـــد 
والطاقـــم اإلداري المكـــون مـــن مشـــعل تركـــي وعبير الدوســـري 
وســـارة البنخليـــل. وأكـــد القطامـــي أن ذلـــك التكريـــم يعبـــر عـــن 
التـــزام االتحـــاد وحرصـــه علـــى دعـــم الموهوبين وتقديـــم كافة 
أشـــكال الدعـــم والرعايـــة لهم بما يحقـــق الهدف مـــن وراء تبني 
هـــذا البرنامـــج والذي يهدف إلى تقوية قاعـــدة الالعبين بأفضل 

المواهب والخامات الوطنية.

جانب من تكريم الموهوبين

والتميــز العطــاء  مواصلــة  علــى  وتشــجيع  تحفيــز 
اتحاد ألعاب القوى يكرم الموهوبين

الرفاع - اتحاد الطاولة

حقق توبلي وعالي االنتصار على حســـاب باربار واالتفاق 
بنفـــس النتيجـــة )3/صفـــر( فـــي الجولـــة الســـابعة لـــدوري 

العموم لكرة الطاولة على صالة االتحاد.
ويختتـــم القســـم األول يوم األحد بإقامـــة اللقاء الختامي 
الذي سيجمع سار حامل اللقب والبحرين الوصيف، حيث 

سيحدد اللقاء متصدر القسم األول.
وجـــاء فـــوز توبلي على باربار )3/صفر( بعد مباراة ســـيطر 
عليهـــا العبي توبلي، حيث فاز فاضـــل عباس على صادق 
عبدالجليل بثالثة أشـــواط مقابل شـــوطين بواقع )16/14 
 11/9( بواقـــع  باربـــار  العـــب  وشـــوطي  و11/6(،   9 و11 
و12/10(، وتمكن صالح حســـن من الفوز على مهدي علي 
بثالثة أشـــواط نظيفة بواقـــع )11/5 و11/6 و11/5(، وفاز 
أحمـــد عبـــاس على عبـــاس عبدهللا بثالثة أشـــواط نظيفة 

)11/8 و11/2 و11/7(.
الحكـــم منصـــور عبـــدهللا والحكـــم ســـيد  المبـــاراة  وأدار 

مصطفى جعفر.
وتمكـــن عالي مـــن الفوز على االتفاق )3/صفـــر(، حيث فاز 
ســـلمان محمد علـــى مجاهد محمد بثالثة أشـــواط نظيفة 

بواقـــع )11/2 و11/4 و11/4(، وعلـــي عبدالرســـول علـــى 
زاهر محمد بثالثة أشـــواط نظيفـــة )11/2 و11/6 و11/4(، 
وبنفـــس النتيجـــة فاز محمد نـــادر على عبدالفتاح حســـن 

بواقع )11/7 و11/5 و11/8(.
وأدار المباراة الحكم عبدهللا عيسى والحكم منى سلمان، 

والحكم العام للمباريات سيد ماجد حسين.

جانب من المنافسات

الطاولــة لكــرة  العمــوم  لــدوري  الســابعة  الجولــة 
توبلي وعالي يهزمان باربار واالتفاق

نادي الشباب - المركز اإلعالمي

يغادر فريق كرة قـــدم الصاالت بنادي 
الشـــباب اليوم )الخميـــس(، إلى إمارة 
العربيـــة  اإلمـــارات  بدولـــة  الشـــارقة 
بطولـــة  فـــي  للمشـــاركة  المتحـــدة؛ 
 ،2021 الثانيـــة  الدوليـــة  خورفـــكان 
والمقـــرر انطالقهـــا يـــوم غـــٍد الجمعـــة 
الموافـــق 22 ينايـــر الجـــاري وتســـتمر 

حتى 27 من الشهر ذاته.
ويترأس وفد ماروني الصاالت رئيس 

الوفـــد عيســـى عبـــاس، ويضـــم عضو 
لجنـــة الصـــاالت والشـــواطئ باالتحاد 
البحرينـــي لكـــرة القدم رائـــد بابا، فيما 
تضـــم قائمة الجهازين الفني واإلداري 
حســـين  الفريـــق  مـــدرب  مـــن:  كال 
القصـــاب، اإلعالمـــي عدنـــان عبـــدهللا 
واختصاصـــي العالج الطبيعي حســـن 

العكري.
 14 المارونـــي مـــن  وتتألـــف تشـــكيلة 
علـــي  رضـــي،  فاضـــل  وهـــم:  العبـــا، 
فـــالح  عبـــاس،  فاضـــل  الصالحـــي، 

عباس، محمد الســـندي، جســـام عنان، 
أحمـــد عبدالنبـــي، علي جميـــل، محمد 
أحمـــد  المختـــار،  عدنـــان  عبدالعزيـــز، 
عبدالجليـــل، ســـلمان مـــال بخش، علي 

عبدهللا، أحمد محمد.
وكانـــت قرعـــة البطولـــة قـــد وضعـــت 
الماروني على رأس المجموعة األولى 
إلـــى جانـــب خورفكان واتحـــاد كلباء، 
فيما ضمت المجموعة الثانية منتخب 
اإلمارات، مليحـــة والحمرية، والثالثة 
نفـــط الوســـط العراقـــي، البطائـــح، دبا 

الحصن والشارقة.
وسيفتتح فريقنا مشـــاركته بالبطولة 
“مســـتضيف  خورفـــكان  بمواجهـــة 
البطولـــة” يوم الســـبت 23 يناير، وفي 

اليوم التالي يواجه اتحاد كلباء. 
وتعتبـــر حظـــوظ الشـــباب كبيـــرة في 
الفوز بهذه البطولة عطًفا على العناصر 
المميـــزة الموجودة في صفوفه ومنها 

الدولية.
وســـتقام منافســـات البطولـــة بنظـــام 
داخـــل كل  واحـــد  مـــن دور  الـــدوري 

نصـــف  إلـــى  يتأهـــل  ثـــم  مجموعـــة، 
المركـــز  صاحـــب  الفريـــق  النهائـــي 
والفريقـــان  المجموعـــة،  فـــي  األول 
والثانـــي  األول  المركزيـــن  صاحبـــا 
مـــن المجموعـــة التـــي تضـــم 4 فـــرق، 

وســـوف يحصل الفريق الفائز بالمركز 
ألـــف  األول علـــى جوائـــز قدرهـــا 15 
دوالر وكأس البطولـــة، فيمـــا يحصـــل 
دوالر  آالف   10 علـــى  الوصيـــف 

والميداليات الفضية.

ــوز بــالــبــطــولــة ــفـ ــي الـ ــرة فـ ــي ــب ــي ك ــارونـ ــمـ حــظــوظ الـ
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تحــت رعايــة النائب األول لرئيــس المجلس األعلى للشــباب والرياضة رئيس 
اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة تنطلق يوم 
الجمعــة المقبــل بطولــة ســموه لقفــز الحواجــز على ميــدان االتحــاد الرياضي 
العســكري بالرفــة بمشــاركة نخبة من فرســان وفارســات المملكــة من مختلف 
اإلســطبالت، حيــث مــن المقــرر أن تنطلــق المســابقات رســميا عنــد الســاعة 
الثامنــة صباحــا بمســابقتي الناشــئين علــى أن يشــمل برنامــج المســابقات 7 

مسابقات تنافسية.

من جهته، أكد رئيس االتحاد الملكي 
للفروســـية وســـباقات القـــدرة ســـمو 
الشـــيخ عيسى بن عبدهللا آل خليفة 
أن االتحـــاد الملكـــي قـــد قـــام بوضع 
الترتيبـــات النهائيـــة إلقامـــة بطولـــة 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
واعتمـــاد اللجـــان العاملـــة؛ مـــن أجل 
إخراج البطولة بالصورة الالئقة التي 
تليق باســـم راعـــي البطولـــة ومكانة 

رياضة قفـــز الحواجز البحرينية وما 
وصلت إليه من مســـتوى متطور في 

اآلونة األخيرة. 
وأوضـــح ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن 
االتحـــاد  أن  خليفـــة  آل  عبـــدهللا 
الملكي للفروســـية وسباقات القدرة 
حريـــص كل الحـــرص علـــى تحقيق 
جميـــع جوانـــب النجـــاح فـــي بطولة 
آل  حمـــد  بـــن  خالـــد  الشـــيخ  ســـمو 

خليفـــة، رافعا جزيل شـــكره وعميق 
بـــن  خالـــد  الشـــيخ  لســـمو  امتنانـــه 
حمـــد علـــى كل الدعـــم الـــذي يقدمه 

ســـموه للرياضـــة البحرينيـــة عموما، 
ورياضـــة قفـــز الحواجـــز خصوصـــا، 
وأشـــار ســـموه أن المؤشـــرات تقول 

علـــى  الجمعـــة  يـــوم  مســـابقات  إن 
كأس ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمد 
ستكون مغايرة وستشهد منافسات 
باإلثـــارة  ومليئـــة  المســـتوى  عاليـــة 
والتشـــويق والتنافـــس، وذلـــك بناء 
على معطيات الموســـم الحالي الذي 

لوحظ فيه تطور كبير في مســـتوى 
المبكـــرة  وجاهزيتهـــم  الفرســـان 
للموسم وما تحقق من نتائج وبروز 
وجـــوه جديـــدة على ســـاحة رياضة 
قفـــز الحواجز خصوصـــا مع وصول 

االرتفاعات إلى 1.45 م.

تغطية - اللجنة اإلعالمية

الجمعة انطالق بطولة خالد بن حمد لقفز الحواجز
عيســى بــن عبــداهلل: فخــورون بدعم ســموه وأتممنــا جميع االســتعدادات

سمو الشيخ عيسى بن عبدالله سمو الشيخ خالد بن حمد 

من مسابقات القفز

فريق كرة قدم الصاالت بنادي الشباب

حسن علي
2015 شهدت 

آخر مشاركة 
والبحرين نّظمت 
البطولة 1979



لـــدوري  صدارتـــه  االتفـــاق  واصـــل 
الدرجـــة الثانيـــة لكـــرة القـــدم، بعـــد 
أن تخطـــى االتحـــاد بهدفيـــن مقابل 
واحـــد، فـــي المبـــاراة التـــي جمعـــت 
ملعـــب  علـــى  األربعـــاء،  الطرفيـــن، 
مدينة حمد، ضمن افتتاح منافسات 

الجولة السابعة للمسابقة.
ويديـــن االتفـــاق بهـــذا الفـــوز الثمين 
والمهم إلى الالعب دانييل أشـــانتي، 
والـــذي ســـجل هدفيـــن، فيما ســـجل 
الالعـــب  الوحيـــد  االتحـــاد  هـــدف 
عبـــدهللا ناصر مـــن ركلة جـــزاء قبل 
نهايـــة المبـــاراة بــــ 5 دقائـــق. ووصل 
رصيـــد االتفـــاق إلى 17 نقطـــة، فيما 
بقي االتحاد بــــ 4 نقاط. أدار المباراة 
الحكـــم محمد خالـــد، وعاونه صالح 

جناحـــي وعبدهللا يعقـــوب، والحكم 
الرابع علي السماهيجي.

وفي مباراة ثانية، فاز الشـــباب على 
مدينة عيســـى بثالثة أهداف مقابل 
واحـــد، فـــي اللقـــاء الـــذي احتضنـــه 
استاد النادي األهلي. سجل للشباب: 

ضيـــاء  وســـيد  عبداألميـــر  أيمـــن 
علـــوي وجاســـم محمد، فيما ســـجل 
لمدينة عيســـى: محمـــد خالد. وصل 
الشـــباب إلـــى 15 نقطـــة، فيمـــا بقـــي 
مدينـــة عيســـى برصيـــد 12 نقطـــة. 
أدار المبـــاراة الحكم عبدهللا قاســـم، 

وعاونه نواف شـــاهين وأحمد جابر، 
والحكم الرابع علي هالل. وشـــهدت 
المبـــاراة طـــرد العب مدينة عيســـى 

نادر فتحي في الشوط األول.
وتختتم الخميس منافســـات الجولة 
الســـابعة بإقامـــة 3 مباريـــات عنـــد 6 

نقـــاط(   6( البحريـــن  يلعـــب  مســـاء. 
مـــع التضامن )بال نقـــاط( على ملعب 
مدينـــة حمـــد. الحالـــة )12 نقطة( مع 
ســـترة )10 نقاط( على ملعب الرفاع، 
الخالديـــة )7 نقـــاط( مـــع قاللـــي )10 

نقاط( على استاد النادي األهلي.

االتفاق يواصل الصدارة.. وفوز ثالثي للماروني على المدينة

من لقاء الشباب ومدينة عيسى فرحة شبابية تكررت 3 مراتمن لقاء االتفاق واالتحاد
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المحرق يكسب مواجهة األهلي بصعوبة
زين دوري  في  االنتصارات  لسلك  يعود  سماهيج 

كســـب فريـــق المحـــرق مواجهة نظيـــره األهلـــي بصعوبة 
كبيـــرة بنتيجة )71/ 77( في المباراة التي جمعتهما مســـاء 
االربعاء لحســـاب الجولة العاشـــرة مـــن دوري زين ألندية 

الدرجة األولى لكرة السلة.
وجائت نتائج األشـــواط األربعة كاآلتي: )14/ 25 المحرق، 
19/ 19، 9/ 19 األهلـــي،  19/ 24 المحـــرق(، وبذلـــك حقـــق 
المحـــرق انتصاره التاســـع ويرفع رصيده إلـــى )19 نقطة(، 
فيما األهلي تجرع الخســـارة الثانية له بالمسابقة وأصبح 
رصيـــده )16 نقطـــة(. وقد غاب عـــن هـــذه المواجهة العبا 

األهلي ميثم جميل وهشام سرحان لإلصابة.
وبـــرز في صفوف المحـــرق محمد بوعالي بتســـجيله )12 
نقطـــة(، محمد ناصر )10 نقاط(، وفي األهلي روبيرت )32 

نقطة(، أحمد الدرازي )15 نقطة(.
عـــودة لمجريـــات المبـــاراة، الشـــوط األول شـــهد تفـــاوت 
فـــي األداء بيـــن الفريقين، فالمحرق اســـتطاع أن يكســـب 
الربع األول بفارق 9 نقاط مســـتغالً حالة األهلي الدفاعية 
والهجوميـــة غير الجيدة، فيما الربع الثاني تحســـن وضع 
األهلي ونجح أن يحد من خطورة المحرق نوًعا ما مقابل 
أداء هجومي ٌأقل في األخير، ليخطف المحرق األفضلية 

بالنتيجة بفارق 11 نقطة.
وفي الشوط الثاني، انتفض العبي األهلي بقوة كبيرة في 
الربـــع الثالث بدًءا من الدفاع المحكم والهجوم الذي تميز 
بالثالثيات المتتالية مع التســـجيل من تحت الحلق ليعود 
بالنتيجـــة مجـــدًدا، أمـــام أداء باهـــت من العبـــي المحرق 
وصيام في التســـجيل لفترة ليست بالقصيرة. وفي الربع 
األخيـــر، احتدمـــت المنافســـة بيـــن العبيـــن الفريقيـــن في 

ظل تكافئ المســـتوى الفني بأرضيـــة الميدان رغم وجود 
كـــم كبيـــر من الالعبين فـــي المحرق بخـــالف األهلي الذي 
عول على عناصر محددة، والنتيجة متقاربة بينهما حتى 
منتصف الوقت، لينجح المحرق بعدها في تحقيق النقاط 

واالستفادة من أخطاء األهلي والخروج منتصًرا.

االتحاد وسماهيج

أوقف فريق سماهيج نزف النقاط ومسلسل الهزائم 
بعدما حقق فوزه الرابع على حســـاب االتحاد بنيجة 
 20 /18( األربعـــة كاآلتـــي:  األشـــواط  )77/ 90(، وبواقـــع 
 14 /24 ســـماهيج،   24 /23 ســـماهيج،   24 /20 االتحـــاد، 
ســـماهيج(، وبذلـــك أصبـــح رصيـــد ســـماهيج )14 نقطـــة(، 
فيما االتحاد تجرع الخســـارة السادسة وصار رصيده )12 

نقطة(.
وبرز في صفوف ســـماهيج منصور كاســـي بتسجيله )39 
نقطـــة(، باســـل عـــادل )21 نقطـــة(، وفي االتحاد مارســـيل 

األبرز بإحرازه )26 نقطة(، أحمد غانم )16 نقطة(.
وجائت المباراة في مجملها متكافئة المستوى الفني على 
مدار شوطيها، والنتيجة منذ البداية متقاربة بينهما حتى 
منتصـــف الربـــع األخير والذي شـــهد فيه تقدم ســـماهيج. 
االتحاد افتقد كثيًرا لتســـجيل النقاط بســـبب االستعجال 
وغيـــاب التركيـــز وإصـــراره علـــى التصويب البعيـــد، فيما 
ســـماهيج ظهـــر بصـــورة أفضـــل دفاعًيـــا بالربـــع األخيـــر 
والســـتغالله الفـــرص الهجومية وإحـــرازه النقـــاط جعلته 

يحسم األمور لصالحه.

مباريات اليوم

تســـتكمل الجولـــة اليوم بإقامـــة مباراتيـــن، األولى يلتقي 

فيها النجمة مع النويدرات في الســـاعة 5.30 مساًء، تليها 
مباراة البحرين ومدينة عيسى عند الساعة 7.45.

ويبرز لقاء األول بشـــكل كبير، كونه يحدد هوية المنافس 
على بطاقة التأهل للرباعي، فالنجمة بقيادة رؤوف حبيل 
يدخـــل برصيـــد )13 نقطـــة( مـــن 8 مباريـــات، والنويدرات 
بقيـــادة عقيـــل ميـــالد يمتلـــك )14 نقطة( مـــن 9 مباريات. 
الفـــوز ســـيكون شـــعار مواجهتهمـــا المرتقبـــة هذا المســـاء 

والذي لن تخلو من اإلثارة والندية.
وفـــي اللقاء اآلخـــر، ُيمني مدينة عيســـى متذيل الترتيب 
)9 نقـــاط(، النفـــس بتحقيـــق فـــوزه األول أمـــام  برصيـــد 
البحرين قبل األخير برصيد )10 نقاط(، الســـاعي لتحقيق 

انتصاره الثان في هذه المسابقة.

حـــدد االتحـــاد البحرينـــي للكرة 
الطائرة موعد انطالق منافسات 
المربع الذهبي، الذي سيبدأ في 

6 فبراير المقبل.
المســـابقات  لجنـــة  وأصـــدرت 
جـــدول المربـــع الذهبـــي لدوري 
عيسى بن راشد ألندية الدرجة 
نصـــف  ســـينطلق  إذ  األولـــى، 
الســـبت  يـــوم  األول  النهائـــي 
أمـــام  األول  بلقـــاء  فبرايـــر   6
الثالـــث،  أمـــام  والثانـــي  الرابـــع 
بينمـــا ســـينطلق نصـــف النهائي 
الثانـــي يوم األربعـــاء 10 فبراير 
بيـــن الثالـــث والثانـــي والمباراة 
الفاصلة بيـــن األول والرابع، أما 
نصـــف النهائي الثالـــث )المباراة 
الفاصلـــة( بيـــن الثالـــث والثاني 

سيقام يوم االثنين 15 فبراير.
المســـابقات  لجنـــة  وحـــددت 

إقامـــة النهائي األول يوم األحد 
الثانـــي  والنهائـــي  فبرايـــر   21
يـــوم الخميـــس 25 فبراير، فيما 
ســـتقام مباراة تحديد المركزين 
الثالـــث والرابع يـــوم االثنين 22 
فبرايـــر، بينمـــا تـــم تحديـــد يوم 
االثنين 1 مارس موعدا للنهائي 

الثالث )المباراة الفاصلة(.
علـــى  جولتيـــن  تبقـــي  ومـــع 
انتهاء القســـم الثانـــي من الدور 
المحـــرق  يتصـــدر  التمهيـــدي، 
ســـلم الترتيب العام بـ 35 نقطة، 
ويأتـــي األهلي ثانيا بـ 34 نقطة، 

وداركليب ثالثا بـ 25 نقطة.
وضمـــن الثالثـــة التأهـــل للمربع 
الذهبـــي، فيمـــا يحتـــل النجمـــة 
المركـــز الرابع بــــ 18 نقطة، وهو 
يتنافـــس مـــع النصـــر 16 نقطـــة 

على الظفر بالمقعد الرابع.

6 فبراير انطالق المربع الذهبي للطائرة

اليوم ختام 
الجولة السابعة 

لدوري الثانية بـ 3 
مباريات

منتخبنا يالقي كرواتيا في المونديال
ــيــة ــبــحــريــن ــد ال ــيـ ــرة الـ ــ ــن كـ ــ ــة ع ــقـ ــائـ ــورة الـ ــ ــص ــ تـــقـــديـــم ال

يخــوض منتخبنــا الوطنــي لكرة اليــد أولــى مبارياته بالدور الرئيســي في 
بطولة العالم للرجال لكرة اليد بمالقاة منتخب كرواتيا في تمام الساعة 
الثامنــة مــن مســاء اليــوم )الخميــس( علــى صالــة اســتاد القاهــرة الدولي 

ضمن منافسات المجموعة الثانية من هذا الدور.

 وجـــاء تأهـــل منتخبنـــا الـــى الـــدور 
المركـــز  احتاللـــه  بعـــد  الرئيســـي 
التمهيـــدي  الـــدور  فـــي  الثالـــث 
الرابعـــة  المجموعـــة  حســـاب  علـــى 
الدنمـــارك  منتخبـــات  ضمـــت  التـــي 
وحصـــل  واألرجنتيـــن،  والكونغـــو 
خاللهـــا على نقطتين التأهل ليدخل 
فـــي المجموعـــة الثانيـــة المتكونـــة 
مـــن منتخبـــات الدنمـــارك، كرواتيـــا، 

األرجنتين، اليابان، قطر والبحرين، 
وحسب نظام البطولة فإن منتخبنا 
يلعـــب أمـــام منتخبـــات المجموعـــة 
الثالثة فقط )كرواتيا، قطر، اليابان(، 
دون الدخـــول بأي نقـــاط باعتبار أن 
الكونغـــو  فـــوزه كان علـــى حســـاب 

المنتخب غير المتأهل لهذا الدور.
اليـــوم فمـــن  الـــى مبـــاراة   وعـــودة 
أكثـــر  األمـــور  تكـــون  أن  الطبيعـــي 

صعوبة أمام رجال األحمر، في ظل 
اإلمكانيـــات العاليـــة التـــي يمتاز بها 
منتخـــب كرواتيـــا وتاريخه الطويل 
فـــي لعبـــة كـــرة اليـــد، ولكـــن ذلك ال 
يمنع منتخبنا من الظهور بالمستوى 
التـــي  الصـــورة  المطلـــوب وتقديـــم 
تليق بكرة اليد البحرينية بتســـجيل 
مفاجـــأة المباراة والخـــروج بنتيجة 

اللقاء.
 منتخبنـــا يتمتـــع بالـــروح القتاليـــة 
ويمتلـــك  الملعـــب  داخـــل  العاليـــة 
علـــى  القـــادرة  الفنيـــة  اإلمكانيـــات 
إحـــراج منتخـــب كرواتيـــا، وهـــو ما 

الفنـــي  الجهـــاز  يضعـــه  أن  يتوقـــع 
للمنتخب بقيادة المدرب اآليسلندي 
هولـــدر فـــي حســـاباته بالعمـــل على 
إيقـــاف مفاتيـــح القـــوة الكرواتيـــة، 
العالـــي  التركيـــز  مـــن  واالســـتفادة 
حســـين  بقيـــادة  المنتخـــب  العبـــي 
الصيـــاد وعلي ميرزا ومحمد حبيب 
فـــي الخط الخلفـــي، واالعتماد على 
إيجابية العبي الدائرة محمد ميرزا 
وعلي عيد والعبـــي األطراف أحمد 
جالل وحســـن الســـماهيجي )مهدي 
ســـعد(، ومن خلفهم الحارس محمد 

عبدالحسين في حراسة المرمى.

منتخبنا الوطني األول لكرة اليد

اللجنة اإلعالمية

هذا ما ننتظره من “أحمر اليد”
دون شــك أن الفرحــة عارمــة لــدى البحرينييــن كافــة؛ بمناســبة بلــوغ 
منتخبنــا الوطنــي األول لكــرة اليــد الــدور الثانــي مــن نهائيــات كأس 

العالم، المقامة في مصر حالًيا.
هــذا األمــر لم يتحقــق ألننا تغلبنا علــى منتخب الكونغو الذي يشــارك 
ألول مرة في بطوالت العالم؛ بل ألن أفراد “األحمر” ظهروا بمستواهم 
المعهود الذي اعتدنا عليه دائًما، وطالما تحقق ذلك فإن الفوز سيكون 

من نصيبهم، وهذا ال يختلف عليه اثنان.
صفحــة الدور التمهيدي بســلبياتها يجب طيهــا من األذهان، وصحوة 
الفــوز مــن المتفــرض أن تكون بداية المشــوار ألبطالنا فــي المونديال 

خالل مواجهات كرواتيا، قطر واليابان.
اآلن وبعــد بلوغنــا المرحلــة األكثر أهمية، هناك من يقــول إن منتخبنا 
يحتــاج معجــزة لتحقيــق مــراد التأهــل لــدور الـــ 8؛ خصوًصــا أن عليه 
الفــوز فــي كل المباريــات، واآلخــر مــازال يلــوم نتيجة الخســارة أمام 
األرجنتيــن التي كانت ســتصنع الفارق معنــا في هذه المرحلة فيما لو 

تحققت خصوًصا مع نظام البطولة الذي جعلنا دون رصيد.
نعم، نقاط األرجنتين دون شــك كانت ســتغير حســاباتنا، ولكن طالما 
وصلنــا للمرحلــة التــي كنا نهــدف إليها منذ البداية، فــإن علينا التفكير 

والعمل بما نحن مقبلون عليه دون النظر للوراء. 
مــن الطبيعــي أن يكــون االهتمام ورغبــة الفوز حاضَريــن بجدية لدى 
العبينــا، ولكــن شــخصًيا، ســأنفرد برأيــي المتواضــع وهــو أن تبتعــد 
كتيبة القائد حســين الصياد عن الضغوط النفســية والذهنية المؤثرة، 
والتفكيــر بســالح معنــوي يعتبر مهمــا وفعاال في مثل هــذه الظروف، 
وهــو تقديــم أنفســهم بأرضيــة الميــدان علــى الصعيــد الفنــي “فردًيــا 
وجماعًيــا” بأفضــل وأمثــل صــورة ممكنــة، والتــي تحفــظ مــا وصلــت 
إليــه كــرة اليد البحرينية من هيبة ومكانة مرموقة “آســيوًيا وعالمًيا” 

بفضل سواعدهم أنفسهم.. وهللا الموفق.

ali.majeed@albiladpress.com

علي مجيد

البالد سبورت

علي مجيد

أحمد مهدي

لقاء المحرق واألهلي
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كشـــف صنـــاع المسلســـل الشـــهير 
“Peaky Blinders” عـــن الكواليس 
األولـــى من تصويـــر أحداث الجزء 
الســـادس المرتقب من قبل محبي 
المسلســـل، الـــذي حظـــي بشـــعبية 
األجـــزاء  عـــرض  أثنـــاء  كبيـــرة 
وأوضحـــت  الســـابقة.  الخمســـة 
الصـــور التـــي تم نشـــرها مـــن قبل 
للمسلســـل  الرســـمي  الحســـاب 
عبـــر موقـــع التواصـــل االجتماعي 
اإلجـــراءات  حجـــم  عـــن  “تويتـــر” 
االحترازيـــة المتبعة من قبل طاقم 
أفـــراد العمل، إذ ظهـــر أبطاله وهم 
يرتـــدون الكمامـــات فـــي أكثـــر من 
صورة، وذلك بعد العودة لتصويره 
فيـــروس  بســـبب  توقـــف  الـــذي 
المسلســـل  وأكـــد صنـــاع  كورونـــا. 

الـــذي تنتجـــه شـــبكة “نتفليكـــس” 
بالشـــراكة مـــع “BBC”، أن الجـــزء 
الســـادس يعد آخر أجزاء سلســـلة 
عصابة بيرمنغهام الشـــهيرة، األمر 
الـــذي أكـــده مؤلـــف السلســـلة فـــي 
تصاريـــح إعالمية، أشـــار فيها إلى 
أن العمـــل واجـــه صعوبـــات كبيرة 
ولكـــن  كورونـــا،  فيـــروس  بســـبب 
تلك الصعوبـــات لم يكن بمقدورها 
إيقـــاف العصابة األشـــهر عن عملها 
فـــي هـــذا الجـــزء الـــذي نعتقـــد أنه 

سيكون األفضل على اإلطالق. 
ولـــم يغلق مؤلـــف السلســـلة الباب 
كامالً أمام عودتها بشـــكل أو بآخر، 
إذ قال “بينما يقترب المسلسل من 
نهايته، ستســـتمر القصة في شكل 

آخر“.

عودة “Peaky Blinders” في موسمها األخير

أسامة الماجد

من المسلسالت المنتظرة 
عبر “نيتفلكس” مسلسل 
 ،”Shadow and Bone“

وهو من إنتاجها ألحد أنجح 
روايات الخيال العلمي.

ويحكي المسلسل قصة 
حصول سيدة على قوى 

خارقة تساعدها في طرد 
قوى الشر من أرضها.

اعتقــدوا أن بهــا رائحــة النفــط وهزيلــة وتســد الفراغــات

كيف استقبل العالم العربي العدد األول من “كلمات”؟

أصدرت أسرة األدباء والكتاب العدد األول من المجلة الفصلية “كلمات” في خريف 
العــام 1983. وكانــت منبــرا قويا لــذوي االتجاهات األدبية الجادة في مجال الشــعر 
والقصة والمســرح والبحوث األدبية والنقدية وغيرها، واســتمرت في تأدية دورها 
الخالق في تقديم المبدعين والمواهب الشابة حتى توقفت عن الصدور بعد العدد 
21. ولكــن كيــف اســتقبل الوســط األدبــي فــي العالم العربــي العــدد األول من مجلة 

“كلمات”، وهي مقارنة مع بقية المجالت العربية حديثة العهد؟ 

فـــي أحد أعداد المجلة الشـــهيرة “أدب 
ونقد” التي كان يرأس تحريرها الطاهر 
مكي، ومديرة التحرير فريدة النقاش، 
ومستشـــارو التحرير: جمال الغيطاني 
ولطيفة الزيات وملك عبدالعزيز، جاء 

ذكر مجلة “كلمات” كما في اآلتي:
تعودنا أن نلتقي بمجالت العالم العربي 
فنشـــتم منهـــا رائحة النفـــط، فالطباعة 
والكتابـــات فـــي معظمهـــا هزيلة تســـد 
فراغات الصفحات البيضاء، كما تعودنا 
أن تقوم هـــذه المجالت - في الغالب - 
على كتـــاب مصريين، ولكن هذه المرة 
نلتقـــي بمجلـــة متواضعـــة اإلمكانـــات 
تطالب بعون المهتمين بشـــؤون األدب 
الجاديـــن، وتقـــوم صفحاتهـــا علـــى كل 
أبناء بلدها وان كانت تمديدها للكتاب 
العرب في كل مكان، ال ألنها تدفع أكثر 
وإن مـــا تدعيما لهذا النبـــت الذي ينمو 

ويخضر باتجاه النور.
 فمـــن البحرين تأتينـــا المجلة الفصلية 
“كلمـــات” علـــى رأس المشـــرفين عليها 
العـــدد  الشـــاعر قاســـم حـــداد، يصـــدر 
األول بافتتاحيـــة هي دعـــوة لالنفتاح 

األدبي والفكري على مختلف التيارات 
مـــع  المتوازنـــة  األدبيـــة  والمذاهـــب 
اإلحســـاس اإلبداعـــي األصيـــل، وهـــي 
خـــروج على أشـــكال الوصايـــة وتعزيز 
لالتجـــاه الجماعي المتالف، وهي أيضا 

دعـــوة للمشـــاركين فـــي بنـــاء ثقافة 
جديدة لكل المأخوذين بهاجس 
الكتابة وأرق المستقبل والحلم. 
و”كلمات” أخيرا ميدان الختبار 
وفســـحة  واألســـاليب  األفـــكار 
لتشـــغيل الخبـــرة فـــي مجـــال 
األدب والفـــن. إذن فإن الواقع 
البحرينـــي كما في كل األقطار 
العربيـــة اختلطـــت عليـــه قيم 
والعناصـــر  األدبـــي  النقـــد 
الحضاريـــة، وأصبـــح الـــكالم 
فـــي الثقافـــة واألدب ترفا ال 
يدخـــل فـــي برامـــج التنمية، 
ومـــن هنـــا البـــد مـــن وجـــود 
وجـــدت  كمـــا   ،“ “كلمـــات 
غيرها من المجالت األدبية 
والفنية التـــي تحمل الحلم 
واألمـــل واإلمكانيـــة.. فأين 

“كلمات” من من هذا؟
لكـــن  للحكـــم  يكفـــي  ال  واحـــد  عـــدد 
مؤشـــرات  المنشـــورة  الموضوعـــات 
دالة – هناك الدراســـات األدبية “حدود 
الجاذبية المضطربة” إلبراهيم عبدهللا 
غلوم، و “مســـتويات الرمـــز وفاعليته” 
لعلوي الهاشمي، و “عن تقاطع األزمنة” 

لمحمد بنيس.
وهنـــاك قصائد شـــعرية لقاســـم حداد، 
وحمـــدة خميـــس، وقصـــص لألجيـــال 
األدبية المتعاقبة: أحمد ســـلمان كمال، 
أمين صالـــح، خلف أحمد خلف، منيرة 
الفاضـــل، عبدالقادر عقيل، وشـــهادات 
أدبيـــة لقصاصين وشـــعراء عن تجربة 

الكتابـــة عندهـــم وكيـــف بـــدأوا وكيف 
عانوا فعـــل اإلبداع، ومـــا النتائج التي 
التجربـــة،  نهايـــة  فـــي  إليهـــا  توصلـــوا 
عبدالقـــادر  حـــداد،  قاســـم  فيتحـــدث 
عقيـــل، علي الشـــرقاوي، أميـــن صالح، 

فماذا يقولون؟ 
عـــن  يقـــول  حـــداد  قاســـم  الشـــاعر 
الشـــعر: هو هـــواء الزمان، هـــو بوصلة 
وقتـــه  يصـــوغ  ال  شـــعر  الوقـــت، وكل 
وال يبتكـــر مناخـــه، يتخلـــف عن حركة 
التاريـــخ، والشـــعر ال يهتـــم كثيـــرا مـــن 
الذيـــن يرغبـــون في االســـترخاء، الذي 
يســـترخي ســـيتركه الزمن ومن يرغب 
في االسترخاء عن الشعر، فالشعر ضد 

االسترخاء بشتى أشكاله.
والقاص عبـــد القادر عقيل عن 
القصة القصيرة يقول: هي فن 
اللحظة الومضة التي تستطيع 
فجأة في قلب الظالم، فتتبدى 
األشـــياء  مـــن  الكثيـــر  للعيـــن 
التـــي كانـــت متواريـــة. القصـــة 
القصيـــرة هـــي محاولة للكشـــف 
عن األعماق البشرية للولوج إلى 

الداخل والوصول إلى القاع.
هذه بعض وجهـــات النظر، وهذه 
“كلمـــات”، فليكـــن حـــوارا مخلصا 
بين كل المبدعين العرب ولنستمع 
إلـــى كلمـــات الحقيقـــة والوضـــوح 
لتطويـــر أدوات التعبير وأســـاليب 

الكتابة الفنية.

عبدالقادر عقيلحمدة خميس خلف أحمد خلف قاسم حداد

أحمد عيسى: البساطة والعفوية سبب نجاح شخصية “حجي مكي”

يــرى الفنــان القدير أحمد عيســى أن ندرة األعمال الدرامية والمســرحية  في 
البحريــن هــي التحــدي األكبر الذي ُيواجــه الوجوه الصاعدة، كمــا أن ابتعاده 
عن المســرح جاء بســبب ظروف معينة وِقلة األعمال المسرحية الجماهيرية 
للمســارح األهليــة التــي اقتصــرت معظــم أعمالها للمشــاركة فــي المهرجانات 

المحلية والخارجية.

“البالد” التقت بالفنان أحمد عيسى أو حجي مكي في هذا اللقاء:

 حدثنا عن الجزء الثاني من مسلسل  «
“حكايات ابن الحداد”؟

نــتــألــم ويــحــزنــنــا كــثــيــرا غــيــاب أعـــزاء 
على قلوبنا في الجزء الثاني الفناَنين 
الغرير،  وعلي  بحر  إبراهيم  الراحلين 
ألف رحمة على روحيهما، أما بالنسبة 
ــي لــحــكــايــات  ــان ــث لــتــصــويــر الـــجـــزء ال
مؤسسة  ونشاط  وِبِهمة  الــحــداد  ابــن 
يوسف  الشاب  المخرج  وهَمة  حــوار 

الــكــوهــجــي والــمــمــثــلــيــن ومــشــاركــة 
فنانين لهم باع طويل في الفن 

والخبرة َسُيعطي نجاحا أكبر 
بــمــا يــحــويــه مـــن مــفــاجــآت 
ــا الـــمـــشـــاهـــد،  ــهـ يــســتــمــتــع بـ
ــأن مؤسسة  والــحــق يــقــال ب
ممثلة  الفني  لإلنتاج  حــوار 

ُتعتبر  تكاد  الكوهجي  بأحمد 
الـــــمـــــؤســـــســـــة 

الــوحــيــدة 
ــا  ــ ــ ــي ــ ــ ــال ــ حــ

الــدرامــيــة على  األعــمــال  فــي  النِشطة 
مستوى الساحة البحرينية.

 أتيت من المسرح ولكنك تعمل كثيرا  «
في التلفزيون.. ما السبب؟

ابتعادي  أن  إال  المسرح  عن  أبتعد  لم 
ُمعينة  لظروف  كان  الزمن  من  لفترة 
الجماهيرية  المسرحية  وِقلة األعمال 
لــلــمــســارح األهــلــيــة اقــتــصــرت معظم 
ــم الـــمـــســـرحـــيـــة فــي  ــهـ ــالـ ــمـ أعـ
ــي  الــــــــمــــــــشــــــــاركــــــــة فــ
ــل  ــات داخــ ــانـ ــرجـ ــهـ مـ

وخارج البحرين.
أتــــــــــذكــــــــــر آخـــــــر 
ــل مـــســـرحـــي  ــمــ عــ
اجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي 
شاركت  جماهيري 
فيه مع مسرح أوال 
و  “خميس  مسرحية 
  2010 “الــعــام  جمعة 
تأليف عقيل 
ســـــــــــــوار 

ــدهللا يــوســف  ــبـ ــان عـ ــنـ ــفـ وإخــــــــراج الـ
الفنانين، ومنهم  العديد من  بمشاركة 
الفنان الراحل إبراهيم بحر، ومنذ ذلك 
حتى  المشاركة  عــن  توقفت  الحين 
أكثر  في  شاركت  حيث   ،2018 العام 
وبالتحديد  البحرين  خــارج  عمل  من 
فـــي الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
وآخــر  واألطــفــال  للكبار  بمسرحيات 
لــألطــفــال مــع الفنان  عــمــل مــســرحــي 
الراحل علي الغرير بداية يناير 2020 
فــي مسرحية “شـــرارة وزعــيــتــر”، كما 
في  لألطفال  مسرحي  عمل  لــدي  أن 
العربية  بالمملكة   2021 يناير  نهاية 

السعودية. 
أمـــا بالنســـبة لمملكـــة البحريـــن، فقـــد 
شـــاركت في مسرحية “خال الكلفس” 
العام 2019 مع شباب “مافيا سكراب” 
والـــذي يعتبـــر حاليا المســـرح الَنِشـــط 
لألعمـــال  البحريـــن  مســـتوى  علـــى 
المســـرحية الجماهيرية والـــذي َعَرَف 
ن  جيدا كيف يســـتقطب الجمهور وَكوَّ
قاعـــدة ال بأس بها مـــن الجماهير. بما 
معنـــاه أني لم أتوقف عن المســـرح إال 
أن أكثـــر نشـــاطي المســـرحي اقتصر 

في اآلونة األخيرة خارج البحرين.
 بصراحة... ما أبرز عيوب الدراما  «

الخليجية؟

عيـــوب الدرامـــا الخليجية أن معظمها 
الســـرد  فـــي  متشـــابهة  تكـــون  َتـــكاد 
واألبطال وتوجههـــا تجاري ال ُتالمس 
الواقـــع والقضايا االجتماعية والُتراث 

الخليجـــي إال مـــا ندر، وأكثـــر األعمال 
يـــكاد يكـــون إنتاجهـــا وبثها موســـمي 

خالل شهر رمضان المبارك فقط.
 ما التحدي األكبر الذي يواجه  «

الوجوه الصاعدة في التمثيل 
اليوم؟

الــوجــوه  ُيــواجــه  الـــذي  التحدي األكــبــر 
ِقلة  المسرح  مستوى  على  الــصــاعــدة 
يكون  َيكاد  ُوِجــد مسرح  وإذا  األعمال 
الفنان  هــذا  يجعل  مما  واحـــد  لــون  ذا 
الصاعد ال يكسب الشهرة الجماهيرية. 
إشراكه  الدراما عدم  أما على مستوى 
ندر وهذا  ما  إال  الدرامية  األعمال  في 
للمؤسسات  يوجه  أن  يجب  التساؤل 

الفنية والمخرجين.
ــال الـــدرامـــيـــة في  ــمـ ــك نــــدرة األعـ كــذل
شبابا  هــنــاك  أن  مــن  بــالــرغــم  البحرين 
واعدا وجيد ُرغم كل تلك الظروف إال 
مكتوفي  يقفوا  لم  الشباب  هــؤالء  أن 
متنفًسا  ييأسوا ووجـــدوا  ولــم  األيــدي 
ومشاركتهم  انخراطهم  خالل  من  لهم 
أعمال  وَعْمل  ميديا”،  “السوشيال  في 
درامــيــة  ومــواقــف  قــصــيــرة  سينمائية 
اكــتــســبــوا مـــن خــاللــهــا شــهــرة محلية 

وخليجية.
ــؤالء الــشــبــاب  أتــمــنــى أن ُيــحــتــضــن هــ
المسرحية  األعــمــال  فــي  إشــراكــهــم  و 
والـــدرامـــيـــة ودعـــمـــهـــم وتــشــجــيــعــهــم، 
والممثلين  المخرجين  من  عدد  وهناك 
بها  بــأس  ال  خبرة  كسبوا  والمصورين 
تلك  األعــمــال ومعظم  تلك  مــن خــالل 

األعمال بتمويل ذاتي وأكثرها تطوع.

التصقت بك شخصية “حجي مكي”  «
بشكل الفت، حيث أصبح الجميع 

يطلق عليك في األماكن العامة 
حجي مكي خاصة األطفال. ما سر 

تفوق هذه الشخصية عن غيرها من 
الشخصيات التي قدمتها؟

بالفعل شخصية حجي مكي برزت في 
عمل “سوالف طفاش” دون الشخصيات 
األخرى في معظم األعمال التي شارْكُت 
أحمد  على  مقتصرا  ليس  وهـــذا  فيها 
اآلخرين  الفنانين  كذلك  فقط،  عيسى 
الرميثي  وخليل  الغرير  علي  المرحوم 
لم  ولــيــد  وعــبــدهللا  البوعينين  وســعــد 
ُيعرفوا حاليا إال من خالل شخصياتهم 
“خاصة  طفاش  “ســوالــف  مسلسل  في 
ــم رصــيــدهــم الفني  عــنــد األطـــفـــال رغـ
الــكــبــيــر فــي الــكــثــيــر مــن الــمــســلــســالت، 
ولعل السبب لكون الشخصيات بسيطة 
النطق  في  خفيفة  واألسماء  كوميدية 
المشاهد  قــريــبــة مــن واقـــع  وأحــداثــهــا 
كذلك  الحركات،  أو  الــحــوار  خــالل  من 
وسيناريو  كتابة  من  المسلسل  بساطة 
وإخراج جعل األطفال والكبار متابعين 

جيدين باستمرار لهذا المسلسل.
 ما مفهومك للمسرح؟ «

ــذي يعكس  ــ مــفــهــومــي لــلــمــســرح هــو ال
الــذي  المختلفة  والـــحـــاالت  الــمــواقــف 
رغبات  عــن  وُيــعــبــر  الجمهور  يعيشها 
كل فئة عمرية، فالمسرح الصحيح هو 
الذي ينطق بلسان جمهوره ومشاهديه.

 المعيار الذي يشبع رغبتك الذاتية  «
كفنان؟

وخاصة  رغبتي  ُيشبع  الـــذي  المعيار 
وتفاعله  الجمهور  رضــا  الــمــســرح  فــي 
الشخصية  مع  المسرحي  العمل  خالل 
عــمــل مسرحي؛  أي  فــي  بــي  الــُمــنــاطــة 
القوة  استمد  الجمهور  خــالل  من  ألنــه 
الشخصية  وتطوير  النفسية  الراحة  و 
لي  الموكولة  الشخصية  كانت  ســواًء 
تراجيدية أو كوميدية رغم أني أفضل 

الدور التراجيدي أكثر من الكوميدي.
 هل تتصور أن النص الذي يفجر إبداع  «

الممثل موجودا في ساحتنا الفنية.. 
وأعني بذلك المؤلفين سواء كتاب 

المسرح أم الدراما؟

اب في المسرح  يوجد في البحرين ُكتَّ
ــارزون على  ــ ــا الــتــلــفــزيــونــيــة بـ ــدرامـ والـ
نشأة  منذ  والخليج  البحرين  مستوى 
أعماال  وقدمْت  البحرين،  في  المسرح 
ــهــا الــخــلــيــج والـــوطـــن  جـــيـــدة يــشــهــد ل
الــبــحــريــن والدة  ومــــازالــــت  الـــعـــربـــي 
فــي هــذا المجال والــمــجــاالت األخــرى 
الجوائز  الكثير من  البحرين  وحصدت 
تلفزيونات  ومــازالــت  المجال  هــذا  في 
ــتــج مــســلــســالت بــتــألــيــف  ــن الــخــلــيــج َت
وإخراج بحريني، وكم كنت أتمنى أن 
اب المزيد من الدعم  يلقى هؤالء الُكتَّ
الرسمية  وشبه  الرسمية  الجهات  من 
ــديــمــومــة واالســتــمــراريــة  إلعـــطـــاء ال

لتقديم المزيد.

شخصية حجي مكي

بمسرحية خال الكلفس

ــع ــ ــواق ــ ال ــس  ــ ــامـ ــ ُتـ وال  واألبــــــطــــــال  ــرد  ــ ــسـ ــ الـ ــي  ــ فـ مـــتـــشـــابـــهـــة  الـــخـــلـــيـــجـــيـــة  الــــــدرامــــــا 

أسامة الماجد
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كيف نجعل من “Netflix” مكانا آمنا ألطفالنا؟
ال يـــزال “نيتفليكـــس” يحتـــل الصـــدارة عندمـــا 
يتعلق األمر بالبث عبر اإلنترنت، على الرغم من 
أن41 % من مســـتخدمي “Netflix” يشـــاهدون 
ومشـــاركة  المـــرور  كلمـــة  بفضـــل  الدفـــع  دون 

الحساب.
قـــد  العالـــم  العديـــد مـــن األســـر حـــول  وهنـــاك 
يصـــل عددهـــم إلـــى ثلثـــي النســـبة الكليـــة مـــن 
 ،”Netflix“ المســـتخدمين لديهـــم حســـاب علـــى
مـــا يتيـــح لهـــم الوصول إلـــى مكتبة تضـــم أكثر 
مـــن 5000 فيلم من أفالم هوليوود والمســـتقلة 
الوثائقيـــة،  واألفـــالم  التلفزيونيـــة  والبرامـــج 

إضافة إلى 1500 عمل أصلي لـ “نيتفليكس”. 
األنـــواع  كل  فعلًيـــا  المكتبـــة  هـــذه  وتغطـــي 
واالهتمامـــات، بمـــا فـــي ذلـــك كتالـــوج كبير من 
المحتـــوى لألطفـــال، علـــى الرغـــم مـــن وجـــود 

محتوى قد ترغب في إبعاده عن رادار طفلك.
ومـــن ثم أتاحت “Netflix” أخيًرا إعداًدا يســـمح 
لآلباء بتصفية عروض األطفال حســـب العنوان 
والفئة العمرية للجمهور، إضافة إلى ذلك، يمكن 
لمالكـــي الحســـابات واآلبـــاء واألوصيـــاء رؤيـــة 
ســـجل المشـــاهدة الكامل في الملف الشـــخصي 

ألطفالهم وإيقاف التشغيل التلقائي للحلقات. 
 ”Netflix“ ويمكنـــك أيًضـــا تأمين ملـــف تعريـــف
الخـــاص بـــك باســـتخدام رقم تعريف شـــخصي 

مكـــون مـــن 4 أرقـــام لمنع أطفالك مـــن الوصول 
إلـــى ملفـــات تعريـــف البالغيـــن، وهو حـــل بديل 

إلعدادات الرقابة األبوية.

ترى نجمة هوليوود الشهيرة نيكول كيدمان أن تقلبات الحياة عززت  «
ارتباطها بزوجها المغني األسترالي كيث أوربان.

وقالت النجمة األسترالية الحائزة على جائزة األوسكار في تصريحات  «
لمجلة “بونته” األلمانية “نحب بعضنا البعض ومررنا بالكثير مًعا. 

هذا هو بالضبط ما يقربنا من بعضنا البعض. نكافح من أجل عالقتنا 
عندما يكون ذلك ضرورًيا. األمر بسيط للغاية وُمعقد في نفس 

الوقت”.
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رئيس “العين السينمائي”: سنتحدى كورونا ونطلق فعالياتنا
باسمه جــائــزة  ــم  ــدي ــق وت رمــضــان  ــد  ــري ف الــبــحــريــنــي  للسيناريست  كــبــيــر  تــكــريــم 

سينطلق بتاريخ 23 من يناير الجاري مهرجان 
العيـــن الســـينمائي، فـــي دورتـــه الثالثـــة فـــي 
مدينة العين تحت شـــعار “ســـينما المستقبل“، 
وذلـــك فـــي تحـــد كبير وســـط عالـــم الكورونا، 
الســـينما  لصناعـــة  الكامـــل  الدعـــم  وبتقديـــم 
اإلماراتيـــة والخليجيـــة والعربية، واكتشـــاف 
المواهـــب والترشـــح مـــن األفـــالم إلـــى أكبـــر 

الجوائز السينمائية العالمية مثل األوسكار.
وفـــي تصريح خـــاص لـ “البالد”، قال مؤســـس 
ومديـــر عـــام المهرجـــان عامـــر المـــري “إننـــي 
تقديـــم  فـــي  أوال  شـــخصيا  نفســـي  أتحـــدى 
المهرجـــان، وفي تحـــدي هذا الوبـــاء بااللتزام 
بجميـــع القوانيـــن الصحية والتنســـيق لتقديم 
الـــدورات  فـــي  الحـــال  كمـــا  ناجحـــة  دورة 
الســـابقة”. وقال ”مـــن أوائل أهدافنا هو إدراج 
اســـم مدينـــة العين على خريطـــة المهرجانات 
الســـينمائية العالميـــة، لتقديـــم مهرجان ناجح 
وســـط اعتذارات المهرجانات الكبيرة؛ بسبب 
الجائحـــة التي أضـــرت بصناعة الســـينما، لكن 
ذلك لن يقف أمامنـــا أبدا في تقديم مهرجاننا 
ودعـــم كل األفـــالم والصنـــاع، فســـنقدم فـــي 
الفعاليـــات  مـــن  باقـــة   2021 الثالثـــة  الـــدورة 

المميـــزة علـــى مدى 5 أيـــام، ويقام 
بـــن  الشـــيخ ســـلطان  برعايـــة 

طحنون آل نهيان.
إدارة  أن  المـــري  وأكـــد 
األوضاع  المهرجان تحدت 
االســـتثنائية التي يعيشـــها 

العالم اليوم جراء “كوفيد 19” وقررت تنظيم 
وضعـــت  ولكـــن  للمهرجـــان،  الثالثـــة  الـــدورة 
فـــي المقابـــل خطـــة جديـــدة تضمـــن االلتـــزام 
باإلجـــراءات الوقائيـــة واالحترازيـــة الالزمـــة 
علـــى  والقائميـــن  الجمهـــور  صحـــة  لضمـــان 
المهرجان، إذ حددت طاقة استيعاب بصاالت 
العرض بما يضمن التباعد وغيرها، إلى جانب 
إقامة بعض الفعاليات االفتراضية، على غرار 

بعض المهرجانات العالمية“.
“البـــالد” أن  لــــ  المـــري فـــي اتصالـــه  وأضـــاف 
هنـــاك زيادة في األفالم المشـــاركة بنســـبة 
الـــدورات الماضيـــة.  35 % عـــن 
وقـــال ”هذا العام ســـنقوم في 
العيـــن الســـينمائي بتكريم 
السيناريســـت  اســـم 
الراحـــل  البحرينـــي 
الـــذي  رمضـــان،  فريـــد 
اســـتحدثنا جائـــزة باســـمه 
ســـيناريو  ألفضـــل  تمنـــح 

لفيلـــم خليجـــي طويـــل، ورصـــدت لتشـــجيع 
كتاب السيناريو، وكذلك تكريًما لروح الكاتب 
فريـــد  الراحـــل  البحرينـــي  والسيناريســـت 
رمضـــان، لمـــا لـــه من حضـــور بارز فـــي الدورة 
األولـــى والثانيـــة للمهرجـــان، وأثـــرت كتاباتـــه 
الســـينما فـــي البحرين وفـــي الخليـــج عموما، 
وســـيقوم اسم كبير قريب له باستالم الجائزة 
نيابـــة عنـــه، وال ننســـى مـــن خدموا هـــذا الفن 
لسنوات طويلة، ويسعدني أن نكرم من خالل 
الـــدورة الثالثـــة مـــن المهرجـــان مجموعـــة من 
الفنانين اإلماراتيين والعرب الذين قدموا عبر 

مسيرتهم الفنية إضافات مهمة وثرية“.
أوقفـــت  كورونـــا  ”بســـبب  المـــري  وأردف 
عـــرض فيلمـــي “شـــبح” في صـــاالت الســـينما، 
جديـــد،  فيلـــم  لتصويـــر  تحـــٍد  عنـــدي  وكان 
المرحلـــة المقبلـــة مختلفـــة، وتحتـــاج إلى تأٍن 
واســـتراتيجية مختلفة،األمـــور تغيرت وال بد 
أن نواكـــب الخطـــط المســـتقبلية وال يمنـــع أن 

نفكر بحلول بديلة“.
وســـيعرض المهرجـــان عبر برنامجـــه الصيفي 
مـــن العطل األســـبوعية مجموعة مـــن األفالم 
لدولـــة  أســـبوع  كل  وســـيخصص  األوروبيـــة 
معينـــة، إلـــى جانب تنظيـــم ورشـــات من قبل 
صنـــاع األفـــالم من عديـــد البلـــدان األوروبية. 
يشـــهدها  التـــي  الجديـــدة  المبـــادرات  ومـــن 
“العين الســـينمائي” في دورته الثالثة، مسابقة 
اســـتثنائية بعنـــوان “اصنـــع فيلمـــك فـــي زمن 
كورونـــا”، وهي مســـابقة تتيـــح لصناع األفالم 
فرصة االستفادة من الحجر الصحي بتصوير 

أحـــد األفـــالم القصيـــرة مدتـــه تتـــراوح بيـــن 
3 دقائـــق و15 دقيقـــة، تـــدور أحداثـــه حـــول 
تفاصيـــل الحيـــاة اليوميـــة فـــي ظـــل الحجـــر 
الصحـــي الـــذي فرضتـــه جائحة كورونـــا، وقد 
القـــت المســـابقة التـــي أعلـــن عنها فـــي صيف 
2020 إقبـــااًل كبيـــًرا مـــن إماراتييـــن ومقيمين 
رصـــد  وقـــد  جنســـياتهم،  بمختلـــف  بالدولـــة 
المهرجـــان لهـــذه المســـابقة جائزتيـــن األولـــى 

ألفضل فيلم والثانية ألفضل فكرة.
ولم تمنـــع الظروف االســـتثنائية الصعبة التي 
فرضتهـــا أزمة تداعيـــات “كورونا” على العالم، 
صنـــاع األفالم من أن يشـــاركوا بأكثر من 378 
فيلًما،وهـــو مـــا يؤكـــد ثقتهم بالمهرجـــان الذي 
يخطـــو خطـــوات ثابتـــة نحـــو تحقيـــق هدفـــه 

“مستقبل مشرق للسينما”.
ووقـــع االختيـــار علـــى األفـــالم بأنواعهـــا مـــن 
روائيـــة ووثائقيـــة، طويلـــة وقصيـــرة والتـــي 
ســـتتنافس فيمـــا بينهـــا علـــى الجوائـــز ضمـــن 
اإلماراتـــي  “الصقـــر  الرســـمية:  المســـابقات 
القصير” و”الصقر الخليجي الطويل والقصير” 
ألفـــالم  و”الصقـــر  الطلبـــة”  ألفـــالم  و”الصقـــر 
المقيمين”، ومســـابقة “اصنـــع فيلمك في زمن 

كورونا” الخاصة بالدورة الثالثة للمهرجان.
رغـــم  الســـينمائي”  “العيـــن  مهرجـــان  ونجـــح 
الظروف االســـتثنائية الصعبة بسبب “كورونا” 
وتأثيرها على اإلنتاجات السينمائية في العام 
الماضـــي، فـــي اســـتقطاب مجموعـــة مـــن أبرز 

األعمال الســـينمائية من ســـينما العالم، والتي 
حـــازت جوائـــز عربيـــة وعالمية، ورشـــح منها 
أيًضـــا 4 أفالم في أوســـكار 2021، هي: الفيلم 
“لمـــا  والمصـــري  بوليـــس”  “هيليـــو  الجزائـــري 
بنتولـــد” والتونســـي “الرجل الذي بـــاع ظهره” 
واأليرلنـــدي Arracht، هذا التفـــرد الذي تتميز 
بـــه الدورة الثالثـــة من المهرجـــان، لم يأت من 
فـــراغ بل جـــاء نتيجـــة للمجهـــودات الحثيثة 
التـــي بذلها مؤســـس ومديـــر المهرجـــان عامر 
سالمين المري، أثمرت عن اتفاقات ومبادرات 
جديدة في الـــدورة الثالثة من أبرزها اتفاقية 
بعثـــة االتحـــاد األوروبـــي، التي على أساســـها 
العالـــم  أفـــالم ســـينما  تـــم ترشـــيح واختيـــار 
لعرضهـــا ضمـــن هـــذا البرنامـــج المميـــز، الـــذي 
اســـتقطب هذا العام عدًدا متزايًدا من األفالم 
المتفـــردة.  ويشـــمل برنامـــج ســـينما العالم 3 
أفـــالم مـــن الـــدول العربيـــة، وهـــي الجزائـــري 
“هيليوبوليس” إخراج جعفر قاسم، والمصري 
“لمـــا بنتولـــد” إخـــراج تامر عـــزت، والتونســـي 
“الرجل الذي باع ظهره” إخراج كوثر بن هنية. 
أما العالمي فتم اختيار 9 أفالم هي، اإلسباني 
Private Mi�“ والبرتغالـــي   ،”la Isla inima“
“Mr. Jones”، والمالطـــي  hoes”، والبولنـــدي 
 ”Summer Survivors”و  ،”The Boat“
 ،”Homo Novus“ والالتيفـــي  لتوانيـــا،  مـــن 
Pala� “واليوناني الفرنســـي “باري” واإليطالي 

.”Arracht“ واإليرلندي ،”zzo di Gistizia

افالم عالمية من االوسكار

السيناريست البحريني الراحل فريد رمضان بالدورة الثانية

طارق البحار
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علماء يطورون عالجا جينيا “يؤخر الشيخوخة”
فــي اختــراق علمــي يمكــن أن يحــدث “ثــورة” غيــر 
مســبوقة، طــور علماء صينيون عالجــا جينيا جديدا 

يمكنه إبطال بعض تأثيرات الشيخوخة.
وحقــق العلمــاء إنجازهــم بعــد تجــارب علــى الفئــران 
نجحــت في منحها القدرة علــى العيش لفترة أطول، 
وهي النتائج التي قد تسهم يوما ما في عالج مماثل 

للبشر.
فــي   بالتفصيــل  وردت  التــي  الطريقــة،  وتتضمــن 
 بحــث نشــرته دوريــة “جورنال ســاينس ترانسليشــن 
ميديسن”، تعطيل جين يسمى “كات7” الذي اكتشف 
الخاليــا  إصابــة  فــي  رئيــس  مســاهم  أنــه  العلمــاء 

بالشيخوخة.
وقالت المشرفة المشاركة على المشروع تشو جينغ، 
المتخصصة في طب الشــيخوخة والطب التجديدي 
مــن معهــد علــم الحيــوان فــي األكاديميــة الصينيــة 
للعلــوم، إن العــالج والنتائج “كانــت األولى من نوعها 

على مستوى العالم”.
وأضافــت: “تظهــر هذه الفئــران بعد فترة من 6 إلى 8 
أشهر تحسنا عاما في المظهر وقوة التشبث، واألهم 

من ذلك امتداد عمرها بنحو 25 %”.

واســتخدم فريــق علمــاء األحيــاء التابــع لألكاديميــة 
الصينيــة طريقــة لفحــص آالف الجينــات، بحثــا عــن 
تلــك التــي تعــد محــركات قويــة علــى نحــو خــاص 
المســتخدم  المصطلــح  وهــو  الخلويــة،  للشــيخوخة 

لوصف شيخوخة الخاليا.
وقالت البروفيســور تشــو إن فريقها حــدد 100 جين 
من بين حوالي 10 آالف، وكان “كات7” األكثر فعالية 

في المساهمة في شيخوخة الخاليا.
مــن  اآلالف  عشــرات  مــن  واحــد  هــو  الجيــن  وهــذا 
الثدييــات، ونجــح  فــي خاليــا  الموجــودة  الجينــات 
الباحثــون فــي تثبيطــه فــي كبــد الفئــران باســتخدام 

طريقة تسمى الناقل الفيروسي البطيء.

مصــر  فــي  الدقهليــة  محافظــة  شــهدت 
الماضيــة  القليلــة  الســاعات  مــدار  علــى 
ضجــة كبيــرة، تمثلــت فــي قيــام مواطن 
بتجريــد رضيعته من مالبســها وتعذيبها 
فــي البــرد فــي الشــارع مهــددا بحرقهــا. 
مواقــع  علــى  فيديــو  مقطــع  وانتشــر 
يعــذب  لشــخص  االجتماعــي،  التواصــل 
ابنتــه الرضيعــة مهــددا بحرقهــا، مــا دفــع 
إلــى  الدقهليــة  بمحافظــة  األمــن  قــوات 
التحــرك والقبــض علــى المتهــم. وأكــدت 
آمــال البســيوني والــدة الطفلــة المعذبــة، 
علــى  القبــض  ألقــت  األمــن  قــوات  أن 
زوجهــا بعــد تداول فيديــو تعذيبه البنته 
وتجريدها من مالبســها في البرد وســط 
إلــى أنهــا منفصلــة عنــه  الشــارع، الفتــة 
الســيئة.  طباعــه  بســبب  أشــهر؛   5 منــذ 
وأوضحت والدة الرضيعة، وجود خالف 
بينهــا وبيــن زوجهــا، وأنــه اعتــاد ارتكاب 
األفعــال الغريبــة، إذ قالــت: إن زوجهــا ال 
يعترف بنسب ابنته وينكرها وهو الدافع 

وراء ارتكابه جريمة تعذيبها.

جرد رضيعته من مالبسها 
في الشارع وهدد بحرقها عاقبــت شــرطة جزيــرة بالــي اإلندونيســية أجانب كانــوا يتجولون مــن دون كمامة، مــن خالل فرض 

ممارســة تماريــن ضغــط عليهــم، بحســب ما أظهــرت مقاطع مصورة انتشــرت على شــبكات التواصل 
االجتماعي. وبّينت التسجيالت التي جرى التداول بها هذا األسبوع سياحا بمالبس صيفية يقومون 
بتمارين ضغط )بوش أب( في أجواء الحر االستوائي، على مرأى من عناصر شرطية مولجين حفظ 
األمــن يضعــون كمامــات. وفرضــت بالي منذ العام الماضــي وضع الكمامات في األماكــن العامة؛ للحد 
من تفشــي فيروس كورونا المســتجد، غير أن عشــرات األجانب أوقفوا منذ مطلع العام بســبب عدم 

التزامهم هذا اإلجراء، وفق الشرطي المكلف حفظ األمن غوستي أغونغ كيتوت سوريانيغارا.

تمارين الضغط عقوبة عدم ارتداء الكمامة في بالي

من بطولة التزلج على الجليد 
األميركية في ملعب أورليانز أرينا في 
الس فيجاس، نيفادا )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

يســتخدم الكثيــر من األشــخاص وســائل 
التعقيم يوميا، من أجل السالمة والقضاء 
زاد  وقــد  والميكروبــات،  البكتيريــا  علــى 
اســتعمال هــذه المطهــرات إلــى حــد كبيــر 
بعد انتشــار فيــروس “كورونا” المســتجد، 
لكــن اإلفراط في اســتخدامها من الممكن 

أن يدمر الطبقة الخارجية للجلد.
وأوضحت اختصاصية المناعة الروسية، 
إيرينا يارتســيفا، أن “اإلنســان بحاجة إلى 
أن يكون أكثر حذرا في استخدام وسائل 
التطهير”، وأشــارت إلى أنــه “رغم فائدتها 
فــي القضاء علــى البكتيريــا والمكروبات، 
إال أن االســتخدام المفرط لها يضر بجهاز 
المناعة والجسم ككل”، حسبما نقله موقع 

“تي في زفيزدا” الروسي.
وقالت يارتسيفا: إنه “إذا أسأنا استخدام 
المطهــرة، فإنــه يؤثــر  الكيميائيــة  المــواد 
لألنــف  المخاطــي  الغشــاء  علــى  ســلبا 
للشــخص  التنفســي  المخاطــي  والغشــاء 
ومن حوله، فكل هذه المواد سامة للغاية، 

ومزعجة لآلخرين”.

تحذير طبي من خطورة 
االستخدام المفرط للمطهرات

شــمال  فــي  المالكيــة  مدينــة  فــي 
شرق ســوريا، يتهافت رجال ونساء 
وأطفال، فور وصول أي شاحنة إلى 
مكــّب للنفايــات، حيــث يبحثون عن 
وثيــاب  لبيعهــا  بالســتيكية  عبــوات 
طعــام  بقايــا  حتــى  أو  الرتدائهــا 

يسّدون بها جوعهم.
يرمي شــابان األكياس البالســتيكية 
الســوداء من الشــاحنة فيما يســارع 
استكشــاف  إلــى  الموجــودون 
محتوياتهــا. ومــن حولهــم، يتصاعد 
دخــان ناتــج عــن حــرق كميــات مــن 

النفايات في هذا المكب الضخم.
في المكب، تبحث امرأة عجوز تلف 
نفسها بشال من الصوف يقيها البرد 

بين أكــوام النفايــات المحترقة علها 
تجــد ما ُيمكن إنقــاذه. وتجمع امرأة 
أخــرى بقايــا أرغفــة خبــز فــي كيــس 
مــن القمــاش المهتــرئ عّلقتــه علــى 
خاصرتهــا، وتتنــاول ثالثــة مــن على 
األرض ما تبقى في كيس معكرونة.

يبتســم طفــل وكأنــه حقــق انتصــاًرا 
بينمــا  جينــز،  بنطــال  وجــد  بعدمــا 
يجــد أحدهم حذاء أســود اللون في 
علبة. وتســتعين فتــاة صغيرة بعصا 
حديديــة خــالل بحثهــا عــن عبــوات 
مشــروبات غازيــة تضعهــا في كيس 
كانــت  وكلمــا  كتفهــا.  علــى  تحملــه 
الكميــة أكبــر كان المردود المالي من 

بيعها أفضل.

أكوام القمامة مصدر العيش في شمال سوريا

أرســل  بايــدن،  تنصيــب  قبيــل 
باريــس  فــي  غريفيــن  متحــف 
حيــث يتــم جمــع أكبــر مجموعــة 
مــن تماثيــل الشــمع للشــخصيات 
إلــى  ترامــب  تمثــال  البــارزة، 
التمثــال  ونقــل  المســتودع. 
الرئيــس  يصــور  الــذي  الشــمعي 

األميركــي الخامس واألربعين إلى مســتودع ســري يحتوي على مئــات القطع الفنية 
المماثلة التي كانت معروضة في السابق في أروقة المتحف.

وكان تمثــال ترامــب المصنــوع مــن الشــمع يقــف فــي الســابق أمــام تمثــال الرئيــس 
الفرنســي إيمانويــل ماكــرون، وبجــوار تمثاليــن للرئيــس الروســي فالديميــر بوتيــن 
والملكــة إليزابيــث الثانيــة. وأقــر عاملــون فــي ورشــة المتحــف بــأن تمثــال ترامــب 
كان أحد أكبر المشــاكل، وذلك ألنه كان في حاجة للترميم بشــكل أســبوعي، بســبب 

التدافع الكبير لألشخاص الذين يرغبون في التقاط صور معه.
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متحف نابولي يستعيد أغلى اللوحات في العالم
لوحــة  مــن  نســخة  اإليطاليــة  الشــرطة  اســتعادت 
“ســالفاتور مونــدي”، بعــد أن ســرقت مــن متحف في 
نابولي، والتي رســم لوحتهــا األصلية الفنان العالمي، 
ليونــاردو دافينشــي، وتعتبــر من أغلــى اللوحات في 

العالم.
وتم العثور على هذا العمل الفني، الذي من المحتمل 
أن يكــون قــد رســمه أحــد طــالب “ماجســتير” عصــر 
النهضة، في شقة مواطن يبلغ من العمر 36 عاما، تم 

إيقافه لالشتباه في تلقيه بضائع مسروقة.
فــي حيــن لــم تحــدد الشــرطة متــى ســرقت اللوحة، 
علــى الرغــم مــن أن متحــف نابولــي أفــاد بامتالكــه 

للعمل أخيرا في يناير 2020، عندما أعيد من روما.
وتــم تصميــم الصــورة علــى غــرار تصويــر ليونــاردو 
الشــهير للمسيح، مع رفع يد واحدة للبركة، واألخرى 
تحمل كرة بلورية، إذ تم عمل نسخ عديدة من العمل 

خالل حياة الفنان من قبل طالبه ومساعديه.
لوحــة  ابتكــر  مــن  معرفــة  عــدم  مــن  الرغــم  وعلــى 
“ســالفاتور موندي” هذه بالذات، إال أنه يعتقد أنه قد 
تــم رســمها فــي نهاية العام 1510، بواســطة شــخص 

من ورشة الفنان.


