
أعلنت مؤسسة إنجاز البحرين  «
أمس عن إطالق أول تطبيق لها 

على الهاتف المحمول وهو تطبيق 
 INJAZ Bahrain( ”إنجاز البحرين“
 K-Labs الذي طورته شركة )App

Inforise Com-  بالتعاون مع شركة
puters تحت رعاية مصرف السالم.

سجلت حركة مناولة البضائع  «
في ميناء خليفة بن سلمان 
آل خليفة، ارتفاًعا في العام 
2020 رغم تداعيات جائحة 

كورونا، إذ نمت حركة الحاويات 
بنحو 11 %.

استمع النائب العام التمييزي  «
القاضي غسان عويدات إلى حاكم 
مصرف لبنان رياض سالمة، بعد 

يومين على تبّلغ لبنان رسميا طلب 
تعاون من السلطات في سويسرا 

يتعّلق بتقديم مساعدة قضائّية 
عن تحويالت مالية تخّص سالمة.

يشارك الفنان المخرج البحريني  «
عمار الكوهجي منذ الدورة األولى في 

مهرجان العين السينمائي. وشكر 
الكوهجي إدارة المهرجان على 

تشجيعها للسينما البحرينية، في 
المهرجان الذي شهد تكريم العديد 

من األسماء الفنية البحرينية.

خسر منتخبنا الوطني مواجهة  «
نظيره الكرواتي بنتيجة )18/28( 

في المباراة التي جمعتهما 
مساء الخميس لحساب 

الجولة األولى من الدور 
الرئيسي لنهائيات كأس العالم 

والمقامة حالًيا في مصر.
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راشد الغائب

أكـــد ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة أهمية مواصلة 
البناء على ما تحقق في ظل المسيرة التنموية الشاملة 
لعاهـــل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة مـــن خالل تعزيز مســـارات العمل المشـــترك 
بين الســـلطتين التنفيذية والتشريعية ارتكاًزا على أن 
المواطن هو دوًما هدٌف للتنمية وغايٌة لها وإليه توجه 

كافة الخطط والبرامج والمشاريع الحكومية.
 جاء ذلك لدى لقاء ســـموه امس بقصر الرفاع رئيســـة 
مجلـــس النـــواب فوزيـــة زينـــل، حيـــث قال ســـموه إنه 
التنفيذيـــة  الســـلطتين  ألعضـــاء  المخلصـــة  بالجهـــود 
والتشـــريعية النابعة من حرصهم على تحقيق تطلعات 
الوطـــن والمواطنين ســـنواصل مســـيرة العمل الوطني 
بثوابتهـــا وأولوياتها التي تتطلـــب عزًما متجدًدا وهمًة 
عاليـــة ال تثنيهـــا التحديـــات، فعزيمـــة فريـــق البحريـــن 
بروٍح واحدة مستمرة حتى نبلغ الغايات بما يصب في 

مصلحة الجميع.

عزيمة فريق البحرين مستمرة بروح واحدة 
سمو ولي العهد رئيس الوزراء: المشاريع الحكومية موجهة للمواطن

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في لقاء مع رئيسة مجلس النواب

المنامة- بنا

أول  الفريـــق  الداخليـــة  وزيـــر  دّشـــن 
الشـــيخ راشـــد بن عبد هللا آل خليفة، 
أمـــس، 20 خدمة إلكترونيـــة جديدة، 
تشـــكل الحزمة الثانية مـــن الخدمات 
اإللكترونيـــة بـــوزارة الداخلية، والتي 
تأتي في إطار خطة متكاملة للتحول 
الخدمـــات،  تقديـــم  فـــي  اإللكترونـــي 
التـــي توفرها الـــوزارة للجمهـــور، وبما 
يعّزز االلتـــزام باإلجراءات االحترازية 

المعمول بها لمكافحة جائحة كورونا.
 وقـــال وزير الداخلية إن إجمالي عدد 
خدمـــات الـــوزارة، التـــي حولـــت مـــن 
النظم التقليدية إلـــى النظم الحديثة، 
بلـــغ حتى اليـــوم 104 خدمات، مؤكًدا 
أن التحـــول اإللكتروني فـــي خدمات 
الوزارة، جزء مـــن منظومة الحكومة، 
وتعزيـــز  الراهنـــة  األوضـــاع  لمواكبـــة 
الجهـــود الوطنيـــة لمكافحـــة جائحـــة 

كورونا.

وزير الداخلية يدّشن 20 خدمة إلكترونية

المنامة - وزارة الداخلية
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الزياني: نوايا البحرين حسنة وعلى الدوحة االستجابة لمتطلبات التوافق

قطر لم تتجاوب مع مبادرات حلحلة القضايا العالقة

المنامة - بنا

قال وزيـــر الخارجية عبداللطيف الزياني 
إن الســـلطات القطرية لـــم ُتبِد بعد صدور 
بيان العال أية بادرة تجاه حلحلة الملفات 
العالقـــة مع مملكة البحرين، أو اســـتجابة 
الملفـــات،  تلـــك  عـــن  المباشـــر  للتفـــاوض 
مؤكـــدا  وزيـــر الخارجيـــة أنـــه يبقى على 
دولة قطـــر التعامل مع متطلبات التوافق 
البحريـــن  مصالـــح  ومراعـــاة  الخليجـــي، 
اإلســـتراتيجية، واإلســـراع فـــي معالجـــة 
القضايـــا العالقـــة بين البلديـــن بما يضمن 
عالقـــات ســـليمة وإيجابيـــة بيـــن البلدين 

في المستقبل.
جـــاء ذلـــك ردا علـــى الســـؤال المقدم من 
رئيس لجنة الشـــؤون الخارجية والدفاع 
واألمن الوطنـــي بمجلس النـــواب النائب 
محمد البوعينين عن مدى استجابة دولة 
قطر للدعوة التي وجهتها وزارة خارجية 

مملكة البحرين إلى وزارة خارجية قطر، 
بشأن إرسال وفد قطري لبدء المباحثات 
الثنائيـــة بيـــن الجانبيـــن حيـــال القضايـــا 
البلديـــن؛  بيـــن  المعلقـــة  والموضوعـــات 
تفعيـــال لما نص عليـــه بيان العـــال الصادر 

عن الـــدورة الحاديـــة واألربعين للمجلس 
األعلـــى لمجلـــس التعـــاون التـــي عقـــدت 
العربيـــة  بالمملكـــة  العـــال  فـــي محافظـــة 
الســـعودية، وبهـــدف الوصـــول لألهـــداف 
الســـامية التـــي نطمـــح إلـــى تحقيقهـــا لما 
فيـــه الخيـــر لمواطني البلدين الشـــقيقين 
وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

وأكد وزيـــر الخارجية أن مملكة البحرين 
وبقيـــادة صاحب الجاللـــة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة، دولة مؤسسات وتقاليد 
عريقـــة وتؤمـــن بالتكامـــل الخليجي، كما 
أن المملكـــة ومـــن هـــذا المنطلق الراســـخ 
رحبت بصدور بيان العـــال باعتباره يمثل 
مرحلة جديدة لالســـتقرار اإلقليمي، وأن 
البحريـــن قدمـــت حســـن النوايـــا كمقدمة 
إلزالـــة األضـــرار التـــي لحقـــت بهـــا علـــى 
مـــدى العقود األخيـــرة جراء السياســـات 

القطرية.

من موقع التفجير وسط بغداد

بغداد ـ وكاالت

مـــع ارتفـــاع حصيلـــة القتلـــى فـــي 
التفجيـــر االنتحـــاري المزدوج الذي 
أمـــس  شـــعبيا،  ســـوقا  اســـتهدف 
الطيـــران  ســـاحة  فـــي  الخميـــس، 
وســـط بغداد إلـــى 32 قتيالً، ترأس 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء مصطفى 
لقـــادة  طارئـــا  اجتماعـــا  الكاظمـــي 

واالســـتخبارية  األمنيـــة  األجهـــزة 
بمقر قيادة عمليات بغداد.

تحقيـــق  بفتـــح  الكاظمـــي  ووجـــه 
أســـباب  علـــى  للوقـــوف  فـــوري 
الخاليـــا  ومالحقـــة  التفجيريـــن، 
مـــرور  ســـهلت  التـــي  اإلرهابيـــة 

المنفذين.

اإلرهاب ُيدمي قلب بغداد من جديد

المنامة - وزارة الصحة

البيئـــة  أكـــدت رئيـــس قســـم صحـــة 
أن  الســـلوم  رجـــاء  الصحـــة  بـــوزارة 
الزيارات التفتيشـــية علـــى صالونات 
التجميل النسائية والحالقة الرجالية 
والصاالت الرياضية مســـتمرة بشكل 
التزامهـــا  علـــى  للوقـــوف  دوري؛ 
باالشـــتراطات الصحيـــة؛ للحـــد مـــن 

انتشار فيروس كورونا )كوفيد 19(.
ودعـــت رئيـــس قســـم صحـــة البيئـــة 
مـــن  الوطنـــي  الواجـــب  تلبيـــة  إلـــى 
خالل اإلســـهام في الحد من انتشـــار 
العدوى، والحفاظ على أعلى درجات 
األمـــن الصحي، ودعم جهـــود الفريق 
الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس 
أن  مؤكـــدة  )كوفيـــد19-(،  كورونـــا 
المســـؤولية والوعي المجتمع يشكل 
دورا مهما للحد من انتشـــار الجائحة 

وتقليل أعداد الحاالت.

حمالت تفتيشية 
على صالونات 

الحالقة والصاالت
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المنامة - بنا

العامـــة  اإلدارة  عـــام  مديـــر  صـــرح 
لمكافحة الفســـاد واألمـــن االقتصادي 
واإللكترونـــي، أنـــه في إطـــار التعاون 
والتنســـيق الدولي لمكافحـــة الجرائم 
المنظمـــة والعابـــرة للحـــدود، اتخـــذت 
واإلنتربـــول  الدوليـــة  الشـــؤون  إدارة 
اإلجـــراءات القانونيـــة الالزمـــة، بحق 
آسيوي )26 عاما( تم القبض عليه في 
إحدى الدول الشـــقيقة، ومطلوب لدى 
مملكـــة البحريـــن في عدد مـــن قضايا 

االحتيال وإصدار شيكات دون رصيد 
ارتكبهـــا داخـــل البحريـــن. وأوضح أن 
اإلدارة، باشرت العديد من اإلجراءات 
مـــن بينها التعميم على المذكور دوليا، 
ممـــا ســـاهم فـــي القبـــض عليـــه خارج 
البحريـــن بنـــاء على طلب مـــن اإلدارة 
وتقديمـــه  اســـترداده  علـــى  والعمـــل 
للعدالة. وأشار إلى أنه تطبيقا ألحكام 
القانـــون، تـــم إحالـــة المذكـــور للنيابـــة 
العامـــة عقـــب اســـتكمال اإلجـــراءات 

الالزمة.

“اإلنتربول” يسلم البحرين مطلوبا آسيويا

0207101413

“األحمـــــر” يخســـــر أمــــــام كرواتيــــــا”العين” يواصل دعمه للسينما البحرينيةمالحقة أموال سياسيي لبنانارتفاع المناولة بميناء خليفة 11 %“إنجاز” تطلق أول تطبيق

حّذرت أمانة العاصمة تجار سوق المركزي من مغبة 
التراخـــي أو التقاعس عن تســـجيل العمالة المحلية 
واألجنبية العاملة في الســـوق، وذلك ما بين الفترة 
المحـــددة فـــي تاريـــخ 1 فبرايـــر لغايـــة 15 فبرايـــر، 
حيـــث إنهـــا لن تســـمح بدخول أي عامل للســـوق لم 

يتم تسجيله.

 وأكد تجار السوق المركزي لـ”البالد” أنهم مع تطبيق 
القانون وســـير األمور في نصابها الصحيح بالنسبة 
للعامليـــن المخالفين في موضوع التســـجيل، لكنها 
تأتي في وقت تشهد فيه العالقة بين تجار السوق 
وأمانة العاصمة توتًرا يشـــوبه االســـتفزاز من طرف 
األمانـــة وفًقـــا لحديثهـــم. وأشـــاروا إلـــى أن األمانة 

ما تقوله شـــيء وما تفعله شـــيء آخـــر، حيث لفتوا 
إلـــى أن هنالـــك أطراًفا تســـعى إلى احتواء مشـــكلة 
التجـــار مـــع األمانة فيما يتعلق بالرســـوم البلدية إال 
أن األمانـــة تقول ما ال تفعلـــه وتوعز لهيئة الكهرباء 
والماء بقطع التيار الكهربائي، وذلك لتراكم الرسوم 

البلدية غير القانونية على التجار.

طرحت شؤون األشغال  في جلسة مجلس 
مناقصـــة  أمـــس  والمزايـــدات  المناقصـــات 
للمرحلـــة الثانيـــة مـــن ردم األرض واألعمال 
البنـــاء  أعمـــال  مـــن  كجـــزء  لهـــا  المرافقـــة 
لمشـــروع المجلس الوطني، تنافست عليها 
 BAHRAIN( 12 شـــركة، كان أقلهـــا لشـــركة
ألـــف   598.5 بــــ   )PIPELINE CONST.CO

دينار وأكبرها بقرابة 18 مليون دينار.

لردم أرض “المجلس الوطني”منع مزاولة العمل في “المركزي” إال بتسجيل
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ألف دينــــار
599

أمل الحامد

وزير الخارجية

علوي الموسوي

ـــا ـــة قريب ـــتقلة بالرياض ـــة مس ـــر وهيئ ـــي فبراي ـــة ف ـــة رياضي ـــاء محكم  إنش

 األربعـــاء المقبـــل ختــــــام مناقشـــات السلطتيـــــن عـــن الميزانيـــة

الميزانيـــة لمناقشـــــة  السلطتيـــــــن  باجتمـــــاع  يشـــاركون  وزراء   6

كورونـــا  فتـــرة  فـــي  المســـافرين  عـــدد  انخفـــاض  نســـبة   67%  

أرباح متوقعة بالميزانية بعد تحديث المصفاة 300
دينار مليون 



محمد هادي الحلواجي

كــــــــّل حــــــــــرٍف بــــــذكــــــرك الــــحــــلــــو يــحــلــو
ــُل ــ ــظـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ وبـــــــمـــــــعـــــــنـــــــاك ســــــــــّيــــــــــدي يـ

ــدا ــ ــيـ ــ ــصـ ــ قـ أردُت  ــا  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــّلـ ــ ــ كـ ولِـــــــــــــــــــذا 
ــو ــ ــل ــعــ ــ ــم لــــيــــعــــلــــو وي ــ ــكـ ــ ــمـ ــ ــاسـ ــ صــــغــــتــــه بـ

ــْت وطـــالـــْت  ــالـ ــطـ ــتـ ــي مــهــمــا اسـ ــوافــ ــ ــق ــ وال
بـــــــمـــــــعـــــــانـــــــيـــــــك لـــــــلـــــــعـــــــا تـــــــســـــــتـــــــدُل

وتــــــــغــــــــنــــــــي بــــــحــــــبــــــكــــــم كـــــــــــل حــــــيــــــٍن
ــلُّ ــ ــمـ ــ ــــس ُيـ ــيـ ــ ــث ذكـــــــــر الــــحــــبــــيــــب لـ ــ ــيـ ــ حـ

ــدا ــ ــي ــصــ ــث الـــــــــحـــــــــروف قــ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ أبـــــــــــــدا تـ
ــل ذكـــــــــــــرك فــــضــــُل ــ ــيـ ــ ــمـ ــ حـــــــّفـــــــه مــــــــن جـ

ــك حـــتـــى ــ ــ ــي ــ ــ ــان ــ ــ ــع ــ ــ وأحـــــــــــاطـــــــــــت بـــــــــه م
ــذب َدْغـــــــــُل ــ ــ ــع ــ ــ ــاءه ال ــ ــ ــف ــ لـــــــْم ُيـــــــرّنـــــــْق صــ

ــي ــ ــالـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ لـــــــــم تــــــغــــــيــــــره عــــــــــاديــــــــــات الـ
وَمـــــــْحـــــــُل عـــــــــيٌّ  ــُه  ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــْكـ ــ يـ ولــــــــــــْم  ال 

ــح الـــــــــــــوداد طـــــــــارت إلـــيـــكـــم ــ ــن فــــــــوق جــ
تــــكــــّل ال  بـــــــــأحـــــــــرٍف  تـــــــشـــــــدو  وهـــــــــــي 

ــن الـــــــوفـــــــاء تـــــغـــــرف شـــعـــرا ــ ــي ــعــ مــــــن مــ
يــــضــــمــــحــــلُّ ال  الـــــــــــوفـــــــــــاء  ومــــــعــــــيــــــن 

ــري ــعــ شــ أن  أدعــــــــــــي  لـــــســـــت  ســــــيــــــدي 
أغـــلـــو ــر  ــخــ ــفــ ــ ــال ــ ب ولــــــســــــُت  ُيـــــــجـــــــارى  ال 

ــٍر ــ ــعـ ــ أنــــــــــــا يـــــــــا ســـــــيـــــــدي قــــــصــــــيــــــدة شـ
حـــــّثـــــهـــــا مـــــــن خـــــصـــــالـــــك الـــــــغـــــــّر ُنـــــبـــــُل

ــويــــا ــت طــ ــ ــ ــن ــ أبـــــــدعـــــــت بــــاســــمــــكــــم وغــ
ــّب والـــــمـــــعـــــالـــــي ِســــــِجــــــلُّ ــ ــحـ ــ ــلـ ــ ــي لـ ــ ــهـ ــ فـ

أنــــــــــت أعـــــطـــــيـــــت لــــــلــــــوســــــام وســـــامـــــا
ــم يـــســـتـــهـــلُّ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ ــاسـ ــ ــا جــــــــــاء بـ ــ ــم ــ ــن ــ ــي حــ

ــى ــتــ أنـــــــــــــــــَت زيـــــــنـــــــتـــــــه بـــــــاســـــــمـــــــك حــ
يـــــــقـــــــّل ُعــــــــــــــــــــــاك  لـــــــــــــــــدى  ألراُه 

فــــــالــــــمــــــعــــــانــــــي تــــــــزيــــــــن كــــــــــل وســــــــــام
ــه يــــجــــّل ــ ــ ــن ــ ــو عــ ــ ــ ــه ــ ــ وكـــــــــــــذا الــــــــجــــــــود ف

قــــــــــد تــــــقــــــلــــــت بــــــــالــــــــمــــــــكــــــــارم فـــــخـــــرا
ــّل ــ ــحـ ــ فـــــالـــــمـــــعـــــالـــــي تـــــــحـــــــّل حــــــيــــــث تـ

قصيدة مهداة لحضرة صاحب الجاللة

 الملك حمد بن عيسى آل خليفة

بمناسبة منح جاللته أّيده اهلل وسام االستحقاق برتبة قائد 
أعلى من قبل رئيس الواليات المتحدة األمريكية

“إنجــاز” تطلــق أول تطبيــق للهاتــف المحمــول
أمس  البحرين  إنجاز  مؤسسة  أعلنت 
عــلــى  لـــهـــا  تــطــبــيــق  أول  إطــــــاق  ــن  عــ
“إنجاز  تطبيق  وهــو  المحمول  الهاتف 
 )INJAZ Bahrain App( الــبــحــريــن” 
K- الـــذي تــم تــطــويــره مــن قبل شــركــة

 Inforise شــركــة  مــع  بــالــتــعــاون   Labs
مــصــرف  رعـــايـــة  تــحــت   Computers
تسهيل  إلــى  التطبيق  ويهدف  السام. 
عرض فرص التطوع في برامج إنجاز 
البحرين، باإلضافة إلى تزويد خريجي 
ــاز الـــبـــحـــريـــن بــفــرصــة  ــجــ ــ مـــؤســـســـة إن

التسجيل في دورات حصرية.
ــم إطــاقــه  ــذي تـ ــ  يــتــمــيــز الــتــطــبــيــق الـ
لكٍل  للتسجيل  قسمين  بوجود  حديًثا 
وبمجرد  والخريجين.  المتطوعين  من 
سيتمكن  الــشــخــصــي،  ــمــلــف  ال ــداد  ــ إعــ
إلى  باالنضمام  الراغبين  المتطوعون 

إنجاز البحرين االختيار من بين العديد 
ــمــتــاحــة لــلــمــســتــويــات  ــن الـــبـــرامـــج ال مـ
ــثــانــويــة  ــمــتــوســطــة وال االبــتــدائــيــة وال
والجامعية. ويتوفر في التطبيق نظام 
المشاركين  للمتطوعين  نقاط  احتساب 
التي  التطوعية  الــســاعــات  عــلــى  بــنــاًء 
إنجاز  بــرامــج  تنفيذ  فــي  بها  ســاهــمــوا 
المتطوعون  سيستفيد  كما  البحرين، 
يوفرها  الــذي  الحصرية  الــعــروض  مــن 
التطبيق كعربون تقدير لمساهمتهم في 

تنمية الشباب.
التي  البرامج  إلى جانب تقديم قائمة   
التطبيق  فيها، يتضمن  التطوع  يمكنك 
Duk� إنجاز”  “دكــان  ا  إلكترونيًّ (متجًرا 

المنتجات  يــقــدم  الـــذي   )kan INJAZ
ــخــدمــات مــن قــبــل خــريــجــي إنــجــاز  وال
البحرين الذين أسسوا أعمالهم الريادية 

بعد إكمال برنامج الشركة.
ــيــق، عــّلــقــت  ــتــطــب بــمــنــاســبــة إطـــــاق ال
هناء  البحرين  إلنجاز  التنفيذي  المدير 
ا  جدًّ سعيدون  “نحن  بقولها:  سرواني، 
اليوم. تم طرح  بإطاق تطبيقنا األول 
عام  في  البحرين  إنجاز  تطبيق  فكرة 
إلى  تسعى  المنظمة  كانت  بينما   2020
للتحول  للتعليم  التقليدي  النمط  دفــع 
الطاب خال  دعم  بهدف  الرقمي  إلى 
فترة تفشي وباء فيروس كورونا. لذا، 

ندعو جميع المتطوعين لدعم وتمكين 
ألنهم  أي وقت،  أكثر من  اليوم  شبابنا، 
التسجيل  الغد، وذلــك من خــال  قــادة 
أن  أيًضا  أود  كما  القادمة.  برامجنا  في 
أغتنم هذه الفرصة للتعبير عن امتناني 
و   Inforise شركتي  في  للفرق  العميق 
K�Labs لمساعدتنا في جعل التطبيق 

متاح على أرض الواقع”.
البحرين  إنــجــاز  تطبيق  إطــــاق  ــعــد  ُي
اليوم خطوة أخرى في مسيرة المنظمة 
الدؤوبة في العمل على تحقيق أهدافها، 
والتي تمكن في تسخير اإلمكانات غير 
المحدودة للشباب البحريني إلعدادهم 
االقتصاد  قطاع  فــي  للنجاح  ودفعهم 

ا.  ا وعالميًّ محليًّ
اآلن  الــبــحــريــن  إنــجــاز  تطبيق  يــتــوفــر 
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منصة لالرتقاء 
بالعمل التطوعي 

في المجال 
التعليمي
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جاللة الملك يتلقى مزيدا من التهاني
الملك حمد  الجالة  الباد صاحب  عاهل  تلقى 
سمو  مــن  تهنئة  برقية  خليفة،  آل  عيسى  بــن 
خليفة،  آل  عيسى  بن  عبدهللا  بن  الشيخ حمد 
وســمــو الــشــيــخ عــبــدهللا الــفــاتــح بــن محمد بن 
سلمان آل خليفة، ووزير شؤون مجلس الوزراء 
ــيــس الــتــنــفــيــذي لهيئة  ــرئ ــمــطــوع، وال مــحــمــد ال
آل  إبراهيم  بن  نــواف  الشيخ  والماء  الكهرباء 
خليفة، ورئيس الجمارك الشيخ أحمد بن حمد 
األشــغــال  لــشــؤون  ــوزارة  ــ الـ آل خليفة ووكــيــل 
ــديــات أحــمــد  ــل ــب بــــــوزارة األشـــغـــال وشـــــؤون ال
المركزي  البحرين  مصرف  ومحافظ  الخياط، 
رشيد المعراج، ووكيل المراسم الملكية صاح 
الملك  جالة  ومستشار  المحمود،  عبدالرحمن 
لــلــشــؤون االقــتــصــاديــة حــســن فــخــرو، ورئــيــس 

الفضالة،  خليفة  الركن  اللواء  الملكية  المراسم 
واألمـــيـــن الــعــام لــلــمــؤســســة الــمــلــكــيــة لــأعــمــال 

الخاص  والمبعوث  السيد،  مصطفى  اإلنسانية 
بالديوان الملكي سميرة رجب.

ــع الــمــهــنــئــون فــي الــبــرقــيــات أســمــى آيــات  ورفــ
جالته  مــنــح  بمناسبة  والــتــبــريــكــات  الــتــهــانــي 
وسام االستحقاق برتبة قائد أعلى من الرئيس 
ــرامــب تــقــديــًرا لــجــهــود جــالــتــه، في  دونـــالـــد ت
البحرين  مملكة  بين  الصداقة  عاقات  توطيد 

والواليات المتحدة األميركية.
وأشادوا باستحقاق جالة الملك للوسام الرفيع 
بها  يحظى  التي  العالية  المكانة  يعكس  الــذي 
جالته لدى الدول الصديقة لما قام به جالته 
تعزيز  فــي  كبيرة  وإســهــامــات  بـــارزة  أدوار  مــن 
األمن واالستقرار واالزدهار وفق رؤية جالته 

الحكيمة لنشر السام في المنطقة.

المنامة - بنا

جاللة الملك

جاللة الملك... مكانة رفيعة على الخريطة الدولية
االستحقاق بــوســام  اإلنسانية  قــائــد  تهنئة  يــواصــلــون  المهنئون 

أكدت جمعية رجال األعمال وعدد من أعضاء مجلس 
الملك  الجالة  صاحب  الباد  عاهل  منح  أن  الشورى 
حمد بن عيسى آل خليفة وسام االستحقاق من قبل 
دونالد ترامب يعكس المكانة الرفيعة والتقدير الكبير 
العالمي،  المستوى  الملك على  به جالة  الذي يحظى 
مما  جالته  بها  يــقــوم  الــتــي  الــمــؤثــرة  الجهود  ويــبــرز 
يعكس مكانة مملكة البحرين اإليجابية على الساحة 

الدولية.
بمنح جالة  االعتزاز  الفخر وعميق  بالغ  وأعربوا عن 
ثمرة  يأتي  والــذي  الرفيع،  الوسام  هذا  المفدى  الملك 
لــلــجــهــود الــمــخــلــصــة والــمــســتــمــرة فـــي تــعــزيــز األمـــن 
واالستقرار وإشاعة السام في المنطقة والعالم أجمع، 
واإلنسانية  التعايش  بمبادئ  إيمان مطلق  والنابع من 
للبلدان  واالســتــقــرار  للنماء  أرحــب  آفــاقــا  تفتح  التي 

والشعوب.
وقالوا إن صاحب الجالة الملك، يتمتع بمكانٍة رفيعة 
مبادراته  خال  من  الدولي  المستوى  على  ومتميزة 
ــدءوب لــنــشــر الــســام  ــ ــرائـــدة وســعــيــه الـ اإلنــســانــيــة الـ

العالمي.
أحمد  قال  األعمال،  رجــال  لرئيس جمعية  بيان  وفي 
بن هندى رئيس الجمعية أّن جالة الملك ومن خال 
الديمقراطية  ترسيخ  من  تمكن  اإلصاحي  مشروعه 
والدفع  القانون  وحكم  اإلنــســان  وحقوق  والحريات 
بمبدأ السام اإليجابي استناًدا لمبادئ التعاون الدولي، 
مع  العاقات  لتعزيز  كبيًرا،  مجهوًدا  جالته  ويبذل 
المتحدة األمريكية  الواليات  العالم، ومنها  كافة دول 
تطلعات  وتحقيق  واالســتــقــرار  األمــن  على  يعود  لما 

الشعوب.
لجالة  الرفيع  الوسام  هــذا  بأن منح  هندي  بن  ونــوه 
في  جالته  به  يقوم  الــذي  الكبير  ــدور  ال يؤكد  الملك 
المتحدة  والــواليــات  البحرين  مملكة  عاقات  تعزيز 
العاقات  هذه  إليه  وصلت  وما  التاريخية  األمريكية 
من مستويات متقدمة ومميزة رّسخت من مسارات 
ــيــن الــبــلــديــن  ــمــشــتــرك ب ــتـــعـــاون اإلســتــراتــيــجــي ال الـ
الصديقين، داعين هللا العلي القدير أن يحفظ جالته 
والتسامح  السام  لنشر  الخّيرة  مساعيه  في  ويبارك 
والعافية  الصحة  موفور  عليه  يديم  وأن  والمحبة، 

وطول العمر.
جمال  الشورى  مجلس  لرئيس  األول  النائب  وأعــرب 
الملك  بمنح جــالــة  االعــتــزاز  بــالــغ  فــخــرو عــن  محمد 
التي  الكبيرة  للجهود  تقديرا  الــوســام،  هــذا  المفدى 
يقوم بها جالته لتوطيد عاقات الصداقة والشراكة 

الوثيقة بين البلدين الصديقين.
وبين أن هذا الوسام يعكس متانة التحالف والتعاون 
ــبــحــريــن والـــواليـــات  ــيــجــي بــيــن مــمــلــكــة ال ــرات اإلســت
المتحدة األمريكية والتعاون في المجاالت السياسية 
تطلعات  يحقق  وغــيــرهــا  والعسكرية  واالقــتــصــاديــة 

البلدين والشعبين الصديقين في حفظ أمن واستقرار 
المنطقة.

أســامــة  الـــشـــورى  لمجلس  ــعــام  ال األمــيــن  أشـــاد  فيما 
العصفور بعمق عاقات الصداقة بين مملكة البحرين 
والواليات المتحدة األمريكية، وما شهدته من تطور 
المجاالت،  مــن  العديد  فــي  مشترك  وتــعــاون  وتــقــدم 

وخصوًصا االقتصادية والسياسية.
ــام  ــــشــــورى أن وسـ ــام لــمــجــلــس ال ــعـ ــن الـ ــيـ ــد األمـ ــ وأكـ
واعتزاًزا  فخًرا  يشكل  أعلى،  قائد  برتبة  االستحقاق 
هللا،  أيـــده  المفدى  الملك  لجالة  الحكيمة  بالقيادة 
األخوة  أواصــر  لتعزيز  ورعاية  اهتمام  من  يوليه  وما 

والصداقة بين مملكة البحرين وجميع دول العالم.
 من جهته، أكد عضو مجلس الشورى صادق آل رحمة 
توطيد  على  الــحــرص  كــل  حــريــص  الملك  جــالــة  أن 
البحرين  مملكة  بين  والوثيقة  الصديقة  الــعــاقــات 
تقدما  شهدت  والتي  األمريكية  المتحدة  والــواليــات 
أرحــب  آفــاقــا  نــحــو  قــدمــا  بالبحرين  سيمضي  كــبــيــرا 
لتعزيز أواصر هذه العاقة، وذلك بفضل الرؤية النّيرة 
لما  جالته  يوفق  أن  القدير  المولى  داعيا  لجالته، 
البحرين  مملكة  إلى  والرفعة  العزة  تحقيق  شأنه  من 

وشعبها الوفي.    
ــه، أشـــار الــشــوري أحــمــد المناعي  ــ وفـــي الــســيــاق ذات
جاء  االستحقاق  وســام  المفدى  الملك  منح  أن  إلــى 
البارز  بالجهود  المستوى  تقديرا واعترافا دوليا رفيع 
والمتواصلة من جالته، في سبيل تقوية الصداقات 
المتحدة  والـــواليـــات  البحرين  مملكة  بين  الوثيقة 
األمريكية، وهو ما يعكس إسهامات جالته المتواصلة 
بين  التاريخية  اإلستراتيجية  الشراكات  تعزيز  في 
دعــم  فــي  النبيلة  ومــســاعــيــه  ــعــالــم،  ال دول  مختلف 

مبادرات السام واالستقرار.
البحرين  مملكة  أن  الــشــورى  مجلس  عضو  وأوضـــح 
الـــدءوب  سعيها  أجــمــع  للعالم  تثبت  أن  استطاعت 
بفضل  والتعايش،  واإلخــاء  المحبة  نشر  عبر  للسام 
للقيادة  الــمــتــواصــلــة  والـــمـــبـــادرات  ــدة  ــرائـ الـ الــجــهــود 
المفدى  الملك  جالة  يحفظ  أن  هللا  داعيا  الحكيمة، 

ويوفقه ويسدد خطاه في دروب العطاء والخير.
وأكد عضو مجلس الشورى بسام البنمحمد أن وسام 
الرفيعة  المكانة  يعكس  المستوى  رفيع  االستحقاق 
والتقدير الكبير الذي يحظى به جالة الملك المفدى 
التي  المؤثرة  الجهود  ويبرز  العالمي،  المستوى  على 
البحرين  مملكة  مكانة  يعكس  مما  جالته  بها  يقوم 

االيجابية على الساحة الدولية.
العديد  بتحقيق  واعتزازه  فخره  عن  البنمحمد  وعبر 
من اإلنجازات واالزدهــار في ظل قيادة جالة الملك 
وصالح  خير  فيه  لما  السامية،  وتوجيهاته  المفدى 
ورفعة مملكة البحرين، سائاً هللا سبحانه وتعالى أن 

يحفظ جالته ويمتعه بموفور الصحة والسعادة.
والبيئة  العامة  المرافق  لجنة  رئيس  لفت  ذلــك،  إلــى 
الملك  جــالــة  أّن  ــى  إل علي  محمد  الــشــورى  بمجلس 

لما  الحكيم،  اإلنساني  للقائد  نموذًجا  يمثل  المفدى 
يــولــيــه مــن حـــرص واهــتــمــام كــبــيــريــن بــنــشــر الــســام 
والتسامح والتعايش بين الدول والشعوب، وترسيخ 

الحوار واالحترام المتبادل بين الجميع. 
االستحقاق  وســام  الملك  جالة  منح  أنَّ  إلــى  وأشــار 
بذلها  حثيثة  لجهود  تتويًجا  يعتبر  أعلى  قائد  برتبة 
ــتــعــاون والــتــنــســيــق مع  ــاه هللا لــتــعــزيــز ال جــالــتــه رعــ
من  مــزيــًدا  يحقق  بما  األمريكية،  المتحدة  الــواليــات 
المصالح المشتركة بين البلدين وشعبيهما الصديقين.

وأعربت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة 
سلمان عن فخرها واعتزازها بمنح جالته هذا الوسام 
والذي يؤكد على جهود جالته في نشر ثقافة السام 
والـــحـــرص عــلــى األمـــن واالســتــقــرار عــلــى المستوى 
الدولي وفق رؤية نيرة وحكيمة تجلت بوضوح في 
شعوب  بين  والسلم  التعايش  سبل  بث  على  حرصه 
إلى  يوفق جالته  أن  عز وجل  المولى  داعية  العالم، 
وشعبها  البحرين  مملكة  ومصلحة  خير  فيه  مــا  كــل 

الوفي.
 وشاطرت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية 
بمجلس الشورى  دالل الزايد، زماءها الرأي، قائلة “إن 
التي  العالية  المكانة  الرفيع يشكل داللة على  الوسام 
األمريكية  المتحدة  الواليات  لدى  بها جالته  يحظى 
لما  السامي  جالته  لمقام  الكبير  والتقدير  الصديقة، 
تعزيز  كبيرة في  وإسهامات  بــارزة  أدوار  به، من  قام 
لنشر  األمن واالستقرار واالزدهــار وفق رؤية حكيمة 

السام في المنطقة”.
جمشير  عبدالرحمن  الــشــورى  مجلس  عضو  وأعـــرب 
الملك  جالة  بمنح  االعــتــزاز  وعميق  الفخر  بالغ  عــن 
المفدى هذا الوسام الرفيع، والذي يأتي ثمرة للجهود 
واالستقرار  األمــن  تعزيز  فــي  والمستمرة  المخلصة 
وإشاعة السام في المنطقة والعالم أجمع، والنابع من 
تفتح  التي  التعايش واإلنسانية  بمبادئ  إيمان مطلق 
والشعوب،  للبلدان  واالســتــقــرار  للنماء  أرحــب  آفــاق 
سائاً هللا سبحانه وتعالى أن يحفظ جالته ويمتعه 

بموفور الصحة والسعادة.
الــشــورى  بمجلس  الــخــدمــات  لجنة  رئيسة  وختمت 
أكدت  لجالته، حيث  المهنئين  الفاضل سلسلة  جهاد 
الصديقة  مع  المشترك  والتعاون  العاقات  توطيد  أن 
المكانة  سيعزز  األمريكية،  المتحدة  الواليات  الكبرى 
لمملكة  واالقــتــصــاديــة  الــســيــاســيــة  اإلســتــراتــيــجــيــة 
كافة  على  مثنية  العالمية،  الخارطة  على  البحرين 
المستمرة  الملكية  والمساعي  اإلنسانية  الــمــبــادرات 
والعالم  المنطقة  دول  مع  والتكامل  الشراكات  لبناء 
بما ينعكس على الرخاء ونشر السام والنماء للبدان 
بالمستقبل  واالعتزاز  الفخر  وأعربت عن  والشعوب.  
أسس  مــا  بفضل  البحرين  لمملكة  والــمــشــرق  الــزاهــر 
وأعــراف ونهج عصري  الملك من سياسات  له جالة 
جالته  يحفظ  أن  القدير  المولى  داعــيــة  وإنــســانــي، 

ويسدده في دروب الخير والصاح.

محرر الشؤون المحلية



أكــد ولــي العهــد رئيــس مجلــس الــوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفــة أهمية 
مواصلة البناء على ما تحقق في ظل المسيرة التنموية الشاملة لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة مــن خــالل تعزيز مســارات العمل المشــترك بيــن الســلطتين التنفيذية والتشــريعية 
ارتكاًزا على أن المواطن هو دوًما هدٌف للتنمية وغايٌة لها وإليه توجه كافة الخطط والبرامج والمشاريع 

الحكومية.

 جـــاء ذلك لدى لقاء ســـموه امس 
مجلـــس  رئيســـة  الرفـــاع  بقصـــر 
النـــواب فوزيـــة زينل، حيـــث قال 
المخلصـــة  بالجهـــود  إنـــه  ســـموه 
التنفيذيـــة  الســـلطتين  ألعضـــاء 
والتشـــريعية النابعـــة من حرصهم 
الوطـــن  تطلعـــات  تحقيـــق  علـــى 
مســـيرة  ســـنواصل  والمواطنيـــن 

العمل الوطني بثوابتها وأولوياتها 
التـــي تتطلب عزًما متجدًدا وهمًة 
عالية ال تثنيها التحديات، فعزيمة 
واحـــدة  بـــروٍح  البحريـــن  فريـــق 
مســـتمرة حتـــى نبلـــغ الغايـــات بما 

يصب في مصلحة الجميع.
 من جانبها، أعربت رئيسة مجلس 
وتقديرهـــا  شـــكرها  عـــن  النـــواب 

ولـــي  الملكـــي  الســـمو  لصاحـــب 
العهـــد رئيس مجلس الوزراء على 
مـــا يوليـــه مـــن اهتمـــاٍم وحـــرص 
اإليجابـــي  التعـــاون  تعزيـــز  علـــى 
المشترك بين السلطتين التنفيذية 
والتشـــريعية بمـــا يرفـــد المســـيرة 
مملكـــة  فـــي  الشـــاملة  التنمويـــة 

البحرين.

المنامة- بنا

التحديات لن تثنينا عن مواصلة المسيرة الوطنية
للمواطن مــوجــهــة  الــحــكــومــيــة  ــع  ــاري ــش ــم ال الــــــوزراء:  ــس  ــي رئ الــعــهــد  ــي  ولـ ســمــو 

العــالقـــات البحــرينيــة البريطـــانــية مـتـطــورة
ــي نـــمـــو مــســتــمــر ــ ــة: الــــتــــعــــاون الـــثـــنـــائـــي فـ ــفـ ــيـ ــلـ ــن خـ ــ ســـمـــو الـــشـــيـــخ عـــلـــي بـ

اســـتقبل نائـــب رئيـــس مجلـــس الوزراء ســـمو 
الشـــيخ علي بـــن خليفـــة آل خليفـــة وبحضور 
مستشـــار ســـمو رئيـــس الوزراء ســـمو الشـــيخ 
ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفـــة صبـــاح أمـــس، 
السفير السابق للمملكة المتحدة الصديقة لدى 

مملكة البحرين ايان ليندسي.
 وفـــي اللقاء، أعرب ســـمو نائب رئيس مجلس 
لليندســـي  التمنيـــات  أصـــدق  عـــن  الـــوزراء 
بالتوفيـــق في مهمات عمله الجديد مستشـــارا 

لمجلس التنمية االقتصادية.
ونّوه ســـموه بالعالقات البحرينية -البريطانية 
التاريخيـــة ومـــا يشـــهده التعـــاون الثنائي بين 

البلدين من نمو وتطور في كل المجاالت.

المنامة- بنا

local@albiladpress.com

الجمعة 22 يناير 2021 - 9 جمادى اآلخرة 1442 - العدد 4483
03

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 
وجميع موظفي سيكو ش.م.ب. (م) 

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في لقاء مع رئيسة مجلس النواب

  سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة مستقباًل السفير السابق للمملكة المتحدة ايان ليندسي
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11159 مخالفة مرورية وتصحيح أوضاع 40 مسكنا
ســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن علـــي يدعـــو لتكثيـــف الوعـــي بالكمامـــات

الشـــيخ  ســـمو  الجنوبيـــة  محافـــظ  تـــرأس 
خليفـــة  آل  خليفـــة  بـــن  علـــي  بـــن  خليفـــة 
االجتمـــاع األول للجنـــة األمنيـــة لهـــذا العام 
عبر تقنيـــة االتصال المرئـــي، بحضور نائب 
المحافظ العميد عيســـى الدوســـري، ومدير 
عـــام مديريـــة شـــرطة المحافظـــة الجنوبية 
العقيد الشـــيخ عبدهللا بن خالـــد آل خليفة، 
وعـــدد مـــن الضبـــاط األعضـــاء مـــن ممثلي 

مختلف اإلدارات األمنية بوزارة الداخلية.
ســـمو  رحـــب  االجتمـــاع،  مســـتهل  وفـــي 
المحافـــظ بالحضور، مشـــيدا بالـــدور الرائد 
للجهـــات الحكوميـــة في اتخـــاذ اإلجراءات 
الوقائيـــة واالحترازيـــة؛ للحـــد مـــن انتشـــار 
فيـــروس كورونـــا، وذلـــك فـــي إطـــار حرص 
ودعـــم ولـــي العهد رئيـــس مجلـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 
وســـامة  أمـــن  لضمـــان  خليفـــة؛  آل  حمـــد 
المواطنيـــن والمقيميـــن، مؤكـــدا ســـموه أن 
المحافظـــة الجنوبية مســـتمرة في التعاون 
والشـــراكة مـــع مختلـــف األجهـــزة األمنيـــة 
تنفيـــذا لتوجيهـــات  وزير الداخليـــة الفريق 
أول الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة 
لترسيخ دعائم األمن والسامة في مختلف 
التدابيـــر  ومواصلـــة  المحافظـــة،  مناطـــق 
األمنيـــة والتوعويـــة وتقديمهـــا وفـــق أعلى 

المستويات.

المحافـــظ  تابـــع ســـمو  االجتمـــاع،  وخـــال 
مواصلـــة  فـــي  األمنيـــة  اللجنـــة  جهـــود 
اإلجـــراءات االحترازيـــة الازمـــة؛ للحد من 
انتشـــار فيروس كورونا، مطلعا سموه على 
جهود المحافظة في تخفيف كثافة العمالة 
وتصحيـــح  ورصـــد  ســـكنهم  مناطـــق  فـــي 
أوضـــاع المســـاكن البالغ عددها 40 مســـكنا، 
داعيـــا ســـموه إلـــى تكثيـــف الوعـــي األمني 
مـــن  والحـــد  الكمـــام،  بارتـــداء  وااللتـــزام 
التجمعـــات، وتطبيـــق التباعـــد االجتماعي، 
وذلـــك بالتعاون مع مختلف الجهات؛ للتأكد 
مـــن تطبيـــق كافـــة االشـــتراطات الوقائيـــة 
وضمـــان ســـامة الجميع. ومـــن جانب آخر، 
تابع سمو المحافظ عرضا مرئيا قدمه مدير 
إدارة العمليات والمراقبة المرورية باإلدارة 

العامـــة للمـــرور العقيد عادل الدوســـري عن 
إحصاءات أبرز الجهـــود األمنية والمرورية 
لـــإدارة فـــي العـــام 2020، حيـــث تم ضبط 
مخالفـــة  و112  مروريـــة،  مخالفـــة   11159
مروريـــة لوقـــوف الشـــاحنات فـــي المناطق 
ســـموه  مشـــيدا  بالمحافظـــة،  الســـكنية 
بالتعـــاون والتجاوب الكبير لـــإدارة العامة 
للمـــرور مـــع المحافظـــة ودورها فـــي تعزيز 

السامة المرورية لمرتادي الطرق.
كمـــا اطلع ســـمو المحافظ على عرض مرئي 
قدمـــه الرائـــد حســـن جاســـم رئيـــس مركـــز 
شرطة مدينة عيســـى للجهود المبذولة من 
قبـــل المركز في مواصلـــة تعزيز اإلجراءات 
والتدابير الوقائيـــة لمرتادي المرافق العامة 
ومتابعـــة  األمنيـــة  الكاميـــرات  وتركيـــب 

احتياجـــات أهالـــي مدينـــة عيســـى التي تم 
رصدها خال زيارة ســـمو المحافظ مؤخرا 
للمنطقة، حيث أشاد سموه بجهود الضباط 
ورجـــال األمـــن من منتســـبي المركـــز، داعيا 
لمواصلـــة الجهـــود والتدابيـــر األمنيـــة بمـــا 

يحقق سامة المواطنين والمقيمين.
المحافـــظ  ســـمو  أشـــاد  آخـــر،  جانـــب  مـــن 
بجهـــود اإلدارة العامـــة للدفـــاع المدني في 
تعزيز الشـــراكة والتنسيق األمني في حملة 
“ســـامتكم واجـــب” التي تقـــام لتفعيل دور 
التوعية المجتمعية لألهالي التباع التدابير 
الصحيحـــة أثناء إخمـــاد الحريق، وذلك من 
خـــال الجوالت األمنيـــة الميدانية في عدد 

من مناطق المحافظة.
كما اطلع ســـموه على عـــرض قدمه النقيب 
عبدهللا ناصر البوفاســـة من إدارة الشؤون 
القانونيـــة بـــوزارة الداخليـــة حـــول اإلطـــار 
المرئـــي والقانونـــي لإجـــراءات والتدابيـــر 
الوقائية المتخذة؛ للحد من انتشار فيروس 
كورونا والطرق القانونية في هذا الجانب.

وفي ختام االجتماع، أشـــاد الحضور بالدور 
الذي يقوم به ســـمو الشـــيخ خليفة بن علي 
بـــن خليفـــة آل خليفة فـــي متابعـــة التدابير 
األمنيـــة  المبـــادرات  وتنفيـــذ  االحترازيـــة 
الهادفة، وســـعي ســـموه إلـــى تحقيقها وفق 

مبدأ الشراكة المجتمعية.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - بنا

مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  اســـتقبل 
الوزراء الشـــيخ خالـــد بن عبدهللا 
بقصـــر  مكتبـــه  فـــي  خليفـــة،  آل 
القضيبية أمس، ســـفير الجهورية 
التونسية سليم الغرياني، بمناسبة 
انتهـــاء فتـــرة عملـــه الدبلوماســـي 
سفيًرا لباده لدى مملكة البحرين.
وأشـــاد الشـــيخ خالد بـــن عبدهللا 
بمتانـــة العاقات التـــي تجمع بين 
والجمهوريـــة  البحريـــن  مملكـــة 
الحـــرص  ظـــل  فـــي  التونســـية 
المتبادل على تطويرها وتعزيزها 
فـــي مختلـــف مجـــاالت التعـــاون 
لمـــا فيـــه خيـــر وصالـــح البلديـــن 
والشـــعبين الشـــقيقين، كمـــا أثنى 
علـــى الجهـــود التي بذلها الســـفير 

الغريانـــي طـــوال فتـــرة عمله في 
فـــي  ودوره  البحريـــن،  مملكـــة 
تعزيز تلك العاقـــات وتوطيدها، 
التوفيـــق  دوام  للســـفير  متمّنًيـــا 
والنجـــاح فيمـــا ســـيوكل إليه من 
دبلوماســـية  وأعمـــال  مهمـــات 
مقبلة. وأعرب الســـفير التونســـي 
لمملكـــة  وتقديـــره  شـــكره  عـــن 
البحرين، قيادة وحكومة وشعًبا، 
علـــى مـــا لقيه طـــوال فتـــرة عمله 
مـــن  المملكـــة  فـــي  الدبلوماســـي 
حفـــاوة وتعاون ودعم أســـهم في 
تســـهيل مهـــام عملـــه، معرًبـــا عـــن 
صادق أمنياته للبحرين وقيادتها 
وشـــعبها اطراد التقـــدم واالزدهار 

في مختلف المجاالت.

انتهاء فترة عمل السفير التونسي

وزير الداخلية يدّشن 20 خدمة إلكترونية جديدة
بينهـــا طلـــب التأشـــيرة... وإجمالـــي الخدمـــات يرتفـــع إلـــى 104

دّشـــن وزير الداخلية الفريق أول الشيخ 
راشـــد بن عبـــد هللا آل خليفة، أمس، 20 
خدمة إلكترونية جديدة، تشكل الحزمة 
الثانية من الخدمات اإللكترونية بوزارة 
الداخليـــة، والتـــي تأتي فـــي إطار خطة 
فـــي  اإللكترونـــي  للتحـــول  متكاملـــة 
تقديـــم الخدمات، التي توفرهـــا الوزارة 
للجمهور، وبما يعّزز االلتزام باإلجراءات 
لمكافحـــة  بهـــا  المعمـــول  االحترازيـــة 

جائحة كورونا.
 وتشـــمل الخدمات الجديـــدة، والتي تم 
إطاقهـــا بالتعاون بيـــن هيئة المعلومات 
وشـــؤون  اإللكترونيـــة،  والحكومـــة 
الجنسية والجوازات واإلقامة، واإلدارة 
العامـــة للمـــرور، وقيادة خفر الســـواحل 
واإلدارة العامـــة للحراســـات، 3 خدمـــات 
والحكومـــة  المعلومـــات  لهيئـــة  تابعـــة 
اإللكترونيـــة، وهي تقديم طلب تحديث 
العنوان الســـكني، طباعة إفـــادة العنوان 
إفـــادة  صحـــة  مـــن  التحقـــق  الســـكني، 
العنوان الســـكني، فيما تشـــمل الخدمات 
والجـــوازات  الجنســـية  لشـــئون  األربـــع 

واإلقامـــة: طلب التأشـــيرة، تقديم طلب 
تحويل التأشيرة، إلغاء التأشيرة وإلغاء 

طلب التأشيرة. 
أمـــا الخدمات الجديـــدة لـــإدارة العامة 
للمـــرور، فتشـــمل إعـــادة إصـــدار ملكيـــة 
المركبـــة، تملـــك رقـــم المركبـــة، تجديـــد 
االحتفـــاظ بأرقـــام اللوحات، االســـتعام 
عـــن مواقع مكاتب الخدمـــات المرورية، 
االســـتعام عـــن مواقـــع مراكـــز الفحص 
عـــن  االســـتعام  للمركبـــات،  الفنـــي 
مراكـــز الحـــوادث المروريـــة، بينما تمتد 
الحراســـات  تدريـــب  مدرســـة  خدمـــات 
لتشـــمل إدارة بيانـــات منـــدوب الشـــركة 
الحراســـة،  مواقـــع  عـــرض  األمنيـــة، 
تســـجيل مواقع الحراســـة، إلغـــاء مواقع 
الحراســـة، باإلضافة إلى ثـــاث خدمات 
مـــع  بالشـــراكة  الســـواحل  لقيـــادة خفـــر 
وهـــي  واالتصـــاالت  المواصـــات  وزارة 
تجديد شـــهادة تسجيل الســـفن، تجديد 
إدارة  وخدمـــة  الماحـــي،  الترخيـــص 

طلبات تجديد الترخيص.
وتـــم إطاق هذه الحزمـــة من الخدمات 

األمـــن  رئيـــس  بحضـــور  اإللكترونيـــة، 
العـــام، وكيـــل وزارة الداخليـــة لشـــؤون 
الجنســـية والجوازات واإلقامة، الرئيس 
التنفيـــذي لهيئـــة المعلومـــات والحكومة 
اإللكترونيـــة، مديـــر عـــام اإلدارة العامـــة 

للمرور.
وبهـــذه المناســـبة، أكـــد وزيـــر الداخليـــة 
صاحـــب  البـــاد  عاهـــل  توجيهـــات  أن 
آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك  الجالـــة 
فـــي  التكنولوجيـــا  بتوظيـــف  خليفـــة 
التحـــول  تتضمـــن  المجـــاالت،  شـــتى 
بكفـــاءة وفاعليـــة مـــن النظـــم التقليدية 
إلـــى األنظمـــة اإللكترونيـــة فـــي تقديـــم 
الخدمـــات، مثنًيـــا علـــى دعـــم ومتابعـــة 
الحكومـــة برئاســـة ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر 
للمبـــادرات البنـــاءة، التـــي تتم فـــي هذا 
المجـــال وتنـــدرج ضمـــن خطـــة التحول 

الرقمي بمعايير احترافية.
وأشـــار إلـــى أن إجمالـــي عـــدد خدمـــات 
الـــوزارة، التي جرى تحويلهـــا من النظم 

التقليديـــة إلى النظم الحديثة، بلغ حتى 
اليوم )104( خدمات، مؤكًدا أن التحول 
اإللكترونـــي فـــي خدمات الـــوزارة، جزء 
من منظومة الحكومة، لمواكبة األوضاع 
الوطنيـــة  الجهـــود  وتعزيـــز  الراهنـــة 
لمكافحـــة جائحة كورونا، وفي مقدمتها 
وإلغـــاء  االجتماعـــي  التباعـــد  تحقيـــق 
الحاجـــة للحضـــور الشـــخصي ومراجعة 
فـــروع مراكز تقديـــم الخدمة، فضاً عن 
كون هـــذه الخدمات االلكترونية، تهدف 

إلى سرعة إنجاز المعامات.
وأعرب عن شكره وتقديره لكافة إدارات 
وزارة الداخلية والفرق التي عملت على 
تدشـــين هـــذه الخدمـــات، مؤكـــًدا أهمية 
توعية كل شـــرائح المجتمع لاســـتفادة 

من الخدمات اإللكترونية.
 ويمكـــن لجميع المواطنيـــن والمقيمين، 
الخدمـــات  حزمـــة  مـــن  االســـتفادة 
االلكترونية لـــوزارة الداخلية، من خال 
زيارة البوابة الوطنيـــة Bahrain.bh، أو 
عبـــر زيـــارة متجـــر تطبيقـــات الحكومـــة 

.apps /bahrain.bh اإللكترونية

المنامة - وزارة الداخلية

حمالت تفتيشية على الصالونات والصاالت الرياضية
الجســـيمة للمخالفـــات  عمـــل”  “وقـــف  محاضـــر  تحريـــر 

أكدت رئيس قســـم صحة البيئة بوزارة الصحة رجاء الســـلوم أن 
الزيـــارات التفتيشـــية على صالونات التجميل النســـائية والحاقة 
الرجالية والصاالت الرياضية مستمرة بشكل دوري؛ للوقوف على 
التزامها باالشـــتراطات الصحية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا 

)كوفيد 19(.
وأشـــارت رئيس قســـم صحـــة البيئـــة بـــوزارة الصحة إلـــى أهمية 
االلتزام بقرارات وتعليمات وزارة الصحة والفريق الوطني الطبي 
للتصدي لفيـــروس كورونا )كوفيد19-( والجهـــات المعنية لتجنب 
التبعات القانونية والجزاءات للمخالفين التي تشـــمل وقف العمل 
واإلغـــاق واإلحالـــة للنيابة العامـــة، مبينة حرص المفتشـــين على 
التأكـــد من تنفيـــذ اإلجـــراءات االحترازية والحـــرص على تطبيق 
االشـــتراطات الصحيـــة المرفقة بالقـــرارات الوزاريـــة الصادرة من 
وزيرة الصحة لصالونات الحاقة والتجميل والصاالت الرياضية.

وأوضحت الســـلوم أن حمـــات التفتيش علـــى صالونات الحاقة 
والتجميل والصاالت الرياضية مســـتمرة مع التنسيق مع عدد من 
الجهـــات ذات العاقـــة وذلك انطاقا من الحـــرص على التأكد من 
التزام أصحاب المنشـــآت المذكورة والعاملين فيها باالشـــتراطات 

والضوابـــط الصحية، والتأكد مـــن تطبيقهم لها بفاعلية إلى جانب 
أخذ التدابير الوقائية واإلجـــراءات االحترازية لمكافحة فيروس 
كورونـــا ومراعاة التوجيهات الصادرة من الفريق الطبي؛ من أجل 
حمايـــة صحـــة العامليـــن والزبائن فـــي هذه المؤسســـات وتحقيق 
الصحـــي  المســـتوى  علـــى  اإليجابـــي  واألثـــر  المنشـــود  التحســـن 

والوقائي.
ولفتت إلى أن الزيارات التفتيشية تتم بحسب الخطة التنفيذية، 
وتشـــمل جميع محافظات المملكة، حيث تكون على هيئة زيارات 
مفاجئة أو تأتي متابعًة للباغات والشـــكاوى الواردة. ويتم خال 
الزيـــارات تقييـــم المنشـــأة ورصـــد المخالفات واتخـــاذ اإلجراءات 

الازمة التي تتوافق مع طبيعة المخالفات.
وتابعـــت: “نقوم خـــال الزيارات التفتيشـــية بتطبيـــق اإلجراءات 
الازمـــة وذلـــك وفـــق دليـــل اإلجـــراءات المعتمـــد، حيـــث يقـــوم 
المفتشـــون إمـــا بتحريـــر محضر للمتابعـــة، على أن يقـــوم صاحب 
المنشـــأة بتعديل المخالفات البســـيطة، أو بتحرير محضر لمرحلة 
وقـــف العمـــل بالمنشـــأة فـــوًرا وإحالتهـــا للنيابـــة العامـــة فـــي حالة 
المخالفـــات الجســـيمة، حفاًظـــا علـــى صحـــة وســـامة الجميع بما 

يسهم في الحد من انتشار الفيروس”.
ودعـــت رئيـــس قســـم صحـــة البيئة إلـــى تلبيـــة الواجـــب الوطني 
مـــن خال اإلســـهام في الحد من انتشـــار العـــدوى، والحفاظ على 
أعلى درجـــات األمن الصحي، ودعم جهود الفريق الوطني الطبي 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد19-(، مؤكـــدة أن المســـؤولية 
والوعـــي المجتمـــع يشـــكل دورا مهمـــا للحد مـــن انتشـــار الجائحة 

وتقليل أعداد الحاالت.

المنامة - وزارة الصحة

المنامة - وزارة الداخلية

استقبل وزير الداخلية الفريق أول 
الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة، 
امـــس، عـــددا مـــن أعضـــاء مجلس 
النواب، هم: النائب محمد بوحمود، 
النائـــب عبـــدهللا الـــذوادي، والنائب 
باسم المالكي، وذلك بحضور رئيس 
األمن العام الفريق طارق الحســـن. 
مشـــيدا  بالنـــواب،  الوزيـــر  ورحـــب 
بـــدور مجلـــس النـــواب فـــي بحـــث 

ومناقشـــة الموضوعـــات والقضايـــا 
الوطـــن  فـــي صالـــح  تصـــب  التـــي 
والمواطـــن، والمشـــاركة اإليجابيـــة 
فـــي دعم الجهود األمنية وتعزيزها 
للحفـــاظ علـــى األمـــن واالســـتقرار. 
وتـــم بحث عـــدد مـــن الموضوعات 
ذات االهتمام المشـــترك، والتي من 
شأنها تعزيز التعاون والتنسيق بين 

وزارة الداخلية ومجلس النواب.

مشاركة إيجابية للنواب في دعم األمن

المنامة - وزارة الخارجية

شـــارك وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية الشيخ عبدهللا بن أحمد آل 
خليفـــة أمس، نيابة عن وزير الخارجية عبداللطيف الزياني، في االجتماع 
الوزاري السابع عشر لحوار التعاون اآلسيوي، الذي استضافته الجمهورية 
التركيـــة، والـــذي عقـــد عبـــر االتصـــال اإللكترونـــي المرئـــي، تحـــت عنـــوان 

“السياحة الجديدة اآلمنة والصحية”.
وبيـــن الشـــيخ عبدهللا بن أحمـــد آل خليفة فـــي كلمته أن مملكـــة البحرين 
بقيـــادة عاهـــل البـــاد صاحب الجالـــة الملك حمـــد بن عيســـى آل خليفة، 
نجحـــت فـــي ترســـيخ النمـــوذج العالمـــي األمثل فـــي التســـامح والتعايش 
المتحضر. وصدر عن االجتماع “إعان أنقرة”؛ بهدف تطوير آليات التعاون 
والتنسيق بين الدول األعضاء، والحد من التأثير السلبي لجائحة فيروس 
كورونـــا على المجتمعـــات واالقتصادات، وتســـهيل االنتعـــاش االقتصادي 

القوي والمرن.

البحرين النموذج العالمي األمثل في التعايش

المنامة - وزارة الداخلية

واصلـــت المحافظـــة الشـــمالية حملتهـــا للتصـــدي لمخالفـــات 
الســـكن الجماعي المشـــترك للعمالة الوافدة في ظل انتشـــار 
جائحـــة كورونـــا، حيـــث اســـتمرت فـــي زياراتهـــا الميدانيـــة 
لمســـاكن العمالـــة فـــي مختلـــف مناطـــق المحافظـــة لرصـــد 
المخالفات وإشعار ماك العقار بضرورة تصحيح أوضاعهم.

وانطاقا من توجيهات محافظ الشـــمالية علي العصفور قام 
فريـــق العمل بالمحافظة برئاســـة مدير الخدمات الهندســـية 
واالســـتثمار خالـــد عبداللطيف ومشـــاركة عدد مـــن الجهات 
المعنيـــة بزيـــارة ميدانيـــة إلـــى مســـاكن العمالـــة فـــي منطقة 
باربـــار؛ للوقوف علـــى مخالفات الســـكن الجماعي المشـــترك 
الســـيما أعـــداد العمالة الوافدة التي تفـــوق العدد المصرح به 
فـــي الســـكن الواحد، عـــاوة على عـــدم قابليتها للســـكن من 
حيث حالة ســـامة البناء والتمديـــدات الكهربائية المخالفة، 

مما استوجب قطع التيار الكهربائي بتلك المساكن.
مراجعـــة  بضـــرورة  العقـــارات  مـــاك  العمـــل  فريـــق  ووجـــه 
الجهـــات المختصـــة لتصحيـــح المخالفـــات التي تـــم رصدها 
وفقا الشـــتراطات األمن والســـامة الخاصة بالدفاع المدني، 
وقانـــون الصحـــة العامـــة والبروتوكـــول الصحـــي لمكافحـــة 
فايروس كورونا؛ للحفاظ على سامة المواطنين والمقيمين 

في المملكة.

قطع الكهرباء عن المساكن 
المخالفة في باربار



الشـــؤون  لجنـــة  رئيـــس  أشـــار 
بمجلـــس  الماليـــة واالقتصاديـــة 
الشـــورى خالـــد المســـقطي إلـــى 
الماليتيـــن  اللجنتيـــن  اتفـــاق 
والنـــواب  الشـــورى  بمجلـــس 
المعنـــي  الحكومـــي  والفريـــق 
الميزانيـــة  مشـــروع  بمناقشـــة 
يـــوم  لتحديـــد  للدولـــة  العامـــة 
األربعـــاء المقبـــل موعـــدا لختام 
المشـــتركة  االجتماعـــات 
واســـتعراض التوافقات النهائية 
فـــي ضـــوء المرئيـــات والمطالب 
اللجنتيـــن،  بهـــا  تقدمـــت  التـــي 
مبينـــًا أن اللجنة المالية بمجلس 
الشـــورى تلمـــس تعاونـــًا ومرونة 
مـــن الحكومة تتطلع مـــن خالله 
للوصول إلى التوافق المطلوب.

اللجنـــة  أن  المســـقطي  وذكـــر 
فـــي  الشـــورية ســـتعمل  الماليـــة 
كل  لمراجعـــة  المقبـــل  األســـبوع 
والـــردود واالســـتعداد  البيانـــات 
عـــن  األول  التقريـــر  إلعـــداد 

مشـــروع القانـــون فـــي ضـــوء ما 
ســـيعرضه الفريق الحكومي من 

توافق في االجتماع المقبل.

الحكومـــي  البرلمانـــي  االجتمـــاع  ناقـــش 
المشـــترك موازنـــة وزارة شـــؤون الشـــباب 
والرياضـــة. وفيمـــا يأتي أبـــرز اإليضاحات 
الحكومية الواردة على لســـان الوزير أيمن 
المؤيد والمسؤولين المعنيين والتي نقلها 

النائب محمود البحراني لصحيفة البالد:
- مـــن خطوات الـــوزارة لزيـــادة االيرادات 
تحويـــل األنديـــة الوطنيـــة الـــى شـــركات 
اســـتثمارية )أقـــر القانـــون المنظـــم لذلك(، 
)وافـــق  الرياضـــي  االحتـــراف  وتنظيـــم 
مجلس النواب على التشـــريع وســـيعرض 

قريبا بجلسة عامة في مجلس الشورى(.
- الهدف من تحويل األندية الرياضية الى 
شـــركات مـــن أجل أن يكـــون لديها أصول، 
وتـــدار بشـــكل صحيـــح، وتدخـــل أمـــواال 

وتستثمر هذه األموال بشكل جيد.
- ستنتقل الوزارة وغيرها من نظام تقديم 
االعانـــات الى نظام الفـــرص، وبخاصة مع 
عـــدم تأييـــد الـــوزارة للنظـــام الســـابق في 
تقديـــم الدعم لألندية والمراكز الشـــبابية، 
ومـــا ســـيجري تأييـــد دعمـــه هـــو تمويـــل 

االنجاز.
- ســـيجري تركيـــز ميزانية الوزارة بشـــكل 
انجـــازات  تحقـــق  التـــي  لألنديـــة  حوافـــز 

واضحة.
إلدارة  طمـــوح  شـــركة  تشـــكيل  جـــرى   -

األصول الرياضية.
- جـــار العمـــل علـــى إنشـــاء هيئـــة خاصـــة 
)مســـتقلة( للرياضة لتكون رقيبة ومنظمة 
للقطاع الرياضي، ومن غايات انشـــاء هذه 

الهيئة العمل على زيادة االيرادات.
- مـــن المشـــروعات المهمة التي ســـيجري 
اطالقهـــا قريبـــا انشـــاء محكمـــة رياضية، 

وستنشأ قبل نهاية فبراير 2021. 
- مـــن مصـــادر ايـــرادات الـــوزارة الرســـوم 
والغرامات التي تدفـــع للوزارة، وتحصيل 
الغرامـــات في حـــال عدم االلتـــزام بقانون 
األندية، وجمـــع الدعم من القطاع الخاص 

وهو أحد سبل زيادة ايرادات األندية.
- قبـــل 5 ســـنوات كانـــت ايـــرادات الوزارة 
المدرجـــة بالميزانيـــة العامة صفـــرا، ولكن 
بالعاميـــن الماضيين ضخت الوزارة 2000 

دينـــار، وهـــذه تعتبر قفـــزة نوعيـــة لزيادة 
االيرادات. وفي مشـــروع قانون الميزانية 
العامـــة الجديـــد فـــإن االيـــراد المعتمد من 
 ،2021 بالعـــام  دينـــار  ألـــف   131 الـــوزارة 

و140 ألف دينار بالعام 2022.
فـــي  ســـاهم  لالســـتثمار  ادارة  إنشـــاء   -
الدعـــم  وجمـــع  األنديـــة  ايـــرادات  زيـــادة 
مـــن القطـــاع الخـــاص، ومـــن أمثلـــة نجاح 
الشـــراكات  ابـــرام  فـــي  المذكـــورة  االدارة 
االســـتراتيجية أنـــه جـــرى نقـــل مشـــجعي 
منتخـــب البحريـــن لبطولـــة كأس الخليـــج 
بدولـــة الكويـــت فـــي ديســـمبر 2019 بـ 12 

طائرة بدعم من القطاع الخاص.
- 12 ملعبا سيتم تعميرها بالفترة المقبلة. 
ولدينـــا 25 شـــريكا مـــن القطـــاع الخـــاص 
إلنشـــاء 25 ملعبـــا رياضيا، وكلفـــة الملعب 
الواحـــد 25 ألف دينار، وقـــد تمكنت ادارة 
دينـــار.  ألـــف   625 جمـــع  مـــن  االســـتثمار 
موجـــودة  المبالـــغ  هـــذه  مســـتندات  وكل 
لـــدى الـــوزارة، وال يجـــري توريدها لخزانة 

الوزارة.
- لوحظ أن مصروفات األندية انخفضت، 
خصوصـــا فواتيـــر الكهرباء والمـــاء، وذلك 
بعد تحويل ادارة الميزانية للنادي واعطاء 

مجلس االدارة االستقاللية المالية.

- تســـتطيع األنديـــة زيـــادة ايراداتهـــا مـــن 
خالل تأسيس األكاديميات، وعملية البيع 
والشـــراء بعقـــود الالعبيـــن، وغيرهمـــا من 

األفكار التجارية االستراتيجية.
المرصـــود  المبلـــغ  دينـــار  مليـــون   2.3  -
لميزانيـــة مشـــروعات الـــوزارة بالميزانيـــة 
العامـــة بالعام 2021، ومثلـــه بالعام 2022، 
وســـيجري تقسيم هذا المبلغ كاآلتي: 900 
الرياضيـــة،  المنشـــآت  الدارة  دينـــار  ألـــف 

ســـواء الترميـــم أو الصيانـــة، و400 ألـــف 
دينـــار من هـــذا المبلغ ســـيذهب لتخطيط 
دينـــار  والمليـــون  الرياضيـــة،  المدينـــة 

سيخصص لمتابعة المشروعات القديمة.
- عـــدد المالعب التي يمكن بناؤها ســـنويا 
الكبيـــر  الملعـــب  إنشـــاء  محـــدود، وكلفـــة 

يتراوح ما بين 100 و150 ألف دينار.
المنشـــآت  مـــن  االســـتفادة  ســـيجري   -
الرياضيـــة الموجـــودة بالمـــدارس التابعـــة 

لوزارة التربية والتعليم.
- جائحة كورونا أثرت على برامج المراكز 
الشـــبابية. وقررت الوزارة اعادة النظر في 
طريقة تمويلها للمراكز، والذي كان ســـابقا 
5 آالف دينـــار، إذ رأت بعـــض المراكـــز أنـــه 
دعم قليل. وفي ضوء ذلك تم وضع خطة 
العـــادة الدعـــم تقـــوم علـــى زيـــادة الدعـــم 
فـــي حـــال استكشـــاف المواهـــب وصقلها 

وابرازها.

إنشاء محكمة رياضية في فبراير وهيئة مستقلة بالرياضة قريبا
ـــب ـــاء الملع ـــة إنش ـــار كلف ـــف دين ـــدارس.. و25 أل ـــاالت الم ـــن ص ـــتفيد م ـــباب ستس وزارة الش

االجتماع الحكومي البرلماني الخامس لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة

استعراض 
التوافقات النهائية 
في ضوء المرئيات 

والمطالب

البالد
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أرباح متوقعة بالميزانية بعد تحديث المصفاة

67 % نسبة انخفاض عدد المسافرين في فترة كورونا

ــنويا ــل 16 % سـ ــه يقـ ــن وإنتاجـ ــل البحريـ ــاح حقـ ــار أربـ ــون دينـ 56 مليـ

مجموعـــة شـــركات “طيـــران الخليـــج” القابضـــة لـــن تســـجل أرباًحـــا فـــي 2021

الحكومـــي  البرلمانـــي  االجتمـــاع  ناقـــش 
المشـــترك موازنـــة وزارة النفـــط والهيئـــة 
الوطنيـــة للنفط والغاز، وفيمـــا يأتي أبرز 
علـــى  الـــواردة  الحكوميـــة  اإليضاحـــات 
لسان الوزير الشـــيخ محمد بن خليفة آل 
خليفة والمسؤولين المعنيين والتي نقلها 
النائب محمود البحراني لصحيفة البالد:

- ســـعر بيـــع البتـــرول الممتـــاز، والجيـــد، 
بالمحطات، يناسب سعر السوق.

- ســـعر برميـــل النفـــط حاليـــا 52 دوالرا، 
برميـــل  الخليـــج ســـّعرت  وغالبيـــة دول 
النفـــط بموازناتهـــا بمبلغ يتـــراوح ما بين 
وإرتـــأت  للبرميـــل.  دوالرا   45 إلـــى   40
الـــوزارة اعتمـــاد ســـعر 45 ا للبرميل ألنه 
ســـعر معقـــول في ظـــل انخفاض أســـعار 

النفط.
- تم االســـتمرار في المشروعات النفطية 

بالرغم من انخفاض أسعار النفط.
- جـــرى تســـجيل أرباح تفـــوق 56 مليون 

دينار من ايرادات حقل البحرين.
- تم تأجيل الحفر المتعلق باالستكشافات 
النفطيـــة بســـبب جائحـــة كورونـــا. ومـــن 
المتوقع بدء حفـــر القاطع رقم واحد في 

شهر ابريل 2021.
- فـــي حـــال اكتشـــاف نفطـــي ســـينعكس 
الميزانيـــة  ايـــرادات  علـــى  ايجابـــا  ذلـــك 
العامة، وســـيجري توزيع االيراد بحســـب 
النسبة المتفق عليها في عقد االمتياز مع 

الشركة.
متفاوتـــة،  النفطيـــة  الشـــركات  أربـــاح   -
وشـــركة نفـــط البحرين )بابكـــو( لم تحقق 
أرباحـــا بالعـــام 2020، وهامش الربح كان 
بالســـالب بالعـــام الماضي. إال أن الشـــركة 
القابضـــة للنفط والغاز قـــادرة على ايجاد 
المتوقعـــة  األربـــاح  واســـتخدام  المبالـــغ 

مستقبال.
- مشروع تحديث مصفاة البحرين يعتبر 
من أضخم االســـتثمارات التاريخية التي 
خاضتهـــا شـــركة “بابكـــو”، بميزانيـــة تقدر 
أميركـــي، ويهـــدف  مليـــارات دوالر   6 بــــ 
المشروع لزيادة السعة التكريرية وتعزيز 

قائمة المنتجات. وقد تم انجاز %60 من 
مشروع تحديث المصفاة المزمع االنتهاء 

منه في الربع الثالث من العام 2022.
أرباحـــا  ســـيضيف  المصفـــاة  تحديـــث   -
متوقعة بالميزانية العامة تتراوح ما بين 

200 إلى 300 مليون دوالر.
- مـــن التحديات بموضـــوع ايرادات الغاز 
صعوبـــة تحصيـــل جميـــع ايـــرادات الغـــاز 
من هيئـــة الكهرباء والمـــاء ألن الحكومة 
ســـاهمت في دعم الكهربـــاء والماء وهذا 

يؤثر على تحصيل ايرادات الغاز.
- الكلفـــة التشـــغيلية لحقـــل أبـــو ســـعفة 
قليلـــة، وفيـــه اســـتثمار رأســـمالي، ألنه ال 

توجـــد مصروفات رأســـمالية/  تشـــغيلية، 
وانتاجه أغزر من حقل البحرين.

- حقـــل البحريـــن حقل قديـــم، ويتناقص 
انتاجه بنسبة %16 ســـنويا، وبلغ انتاجه 
الفعلـــي بالعـــام الماضـــي 43 ألـــف برميل، 
والمتوقـــع بالعـــام 2021 انتـــاج 46 ألـــف 

برميل.
حقـــل  انتـــاج  نقـــص  تعويـــض  يمكـــن   -
البحريـــن من خـــالل اســـتثمارات مقابلة، 
الحـــد مـــن زيـــادة المصروفـــات  ويمكـــن 
تطويـــر  شـــركة  ونجحـــت  التشـــغيلية. 

للبترول في ذلك.

الحكومـــي  البرلمانـــي  االجتمـــاع  ناقـــش 
المواصـــالت  وزارة  موازنـــة  المشـــترك 
واالتصـــاالت وشـــركة ممتلـــكات القابضة، 
وفيمـــا يأتي أبـــرز اإليضاحـــات الحكومية 
الـــواردة علـــى لســـان الوزيـــر كمـــال أحمد 
ممتلـــكات  لشـــركة  التنفيـــذي  والرئيـــس 
والمســـؤولين  الرميحـــي  خالـــد  القابضـــة 
النائـــب محمـــود  نقلهـــا  والتـــي  المعنييـــن 

البحراني لصحيفة البالد:
طيـــران  شـــركات  مجموعـــة  تأسســـت   -
الخليـــج القابضة في العـــام 2010، وتضم 
أكاديميـــة الخليج للطيران وشـــركة مطار 
البحرين الدولي وشـــركة طيـــران الخليج 
ومجموعـــة أخـــرى مـــن أصـــول الطيـــران. 
وتعتبـــر شـــركة المطـــار أكبـــر شـــركة فـــي 

المجموعة.
- نأمـــل فـــي زيـــادة أربـــاح الشـــركة، ولكن 
أكثـــر  مـــن  والســـياحة  الطيـــران  قطـــاع 
القطاعـــات تضـــررا فـــي جائحـــة كورونـــا، 
وســـيعاني قطـــاع الطيـــران والمطـــار مـــن 
خســـارة بـــأول عام والســـبب عـــدم وجود 

مسافرين بالعدد المطلوب.
- %67 نســـبة انخفـــاض عدد المســـافرين 

فـــي فتـــرة الجائحـــة، وانعكس ذلـــك على 
بالمجموعـــة  الشـــركات  جميـــع  ايـــرادات 

القابضة.
- التوقع عدم تسجيل المجموعة القابضة 

أرباحا بالسنة المالية 2021.

قطـــاع  فـــإن  االحصـــاءات  حســـب   -
الطيـــران لـــن يتعافـــى قبل حلـــول العام 

.2023
- حافظـــت المجموعـــة علـــى الموظفين 

البحرينيين ولم تسرح أحد منهم.
- انخفض ضـــح أرباح شـــركة ممتلكات 
القابضـــة مـــن 40 مليـــون دينـــار لعامين 
بالميزانية العامة السابقة 2019/ 2020 
 /2021 لعامـــي  دينـــار  مليـــون   20 الـــى 
2022، وكان الشـــركة بصدد عدم توزيع 
األرباح بالعاميـــن 2021/ 2022 لترتيب 
الشـــركة  مـــن  ايمانـــا  ولكـــن  أمورهـــم، 
بدورهـــا في دعـــم الميزانيـــة العامة في 

ظل هذه الظروف فقد جرى تقدير ضخ 
10 مليون دينار بالسنة المالية الواحدة.
لشـــركة  التابعـــة  الشـــركات  بعـــض   -
ممتلـــكات، مثـــل شـــركة “ألبا”، لـــم توزع 
أرباحـــا بســـبب االنفـــاق علـــى مشـــروع 
توســـعة الخط الســـادس، والذي ســـاهم 
فـــي خلـــق عديد من الوظائف، وبســـبب 
انخفاض معدل الربح فلم تتسلم شركة 

ممتلكات أرباحا من شركة ألبا.
- استطاعت شركة ممتلكات من تغطية 

احتياجاتها التمويلية بالعام 2020.
- قرابـــة %15 الـــى %20 مـــن االقتصاد 

الوطني يعتمد على شركات ممتلكات.

أيـــد رئيـــس اللجنة الماليـــة النيابية 
محمـــود البحرانـــي مـــا ذهـــب إليـــه 
وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطني 
الشـــيخ سلمان بن خليفة آل خليفة 
خـــالل اللقـــاء الحكومـــي البرلماني 
مشـــروع  لمناقشـــة  الخامـــس 
الميزانيـــة العامـــة الجديـــدة بشـــأن 

مواهب الكوادر الوطنية الشابة.
ونقـــل البحرانـــي عـــن الوزيـــر بـــأن 
بالبحريـــن جيـــل واعد من الشـــباب 
وتوجـــد  الفـــرص،  عـــن  ويبحـــث 
مســـاعي مشـــتركة لخلـــق الفـــرص 
الواعـــدة، وأن الميزانية المرصودة 
لـــوزارة شـــؤون الشـــباب والرياضة 
والبرامـــج  االحتياجـــات  تغطـــي 
الموجهة لقطاع الشباب والرياضة.

وفـــي موضوع آخر، بيـــن البحراني 
بـــأن الوزيـــر أشـــار الـــى أن جائحـــة 
كورونـــا أثـــرت على جميع شـــركات 
مـــن  بالرغـــم  ولكـــن  )ممتلـــكات(، 
ذلـــك كلـــه فقـــد انتهى العـــام 2020 
علـــى  الشـــركات  هـــذه  وحافظـــت 
العمالـــة الوطنيـــة دون تأثير، وذلك 
فـــي  الرئيســـة  األهـــداف  مـــن  كان 

العمل.
وشـــهد االجتماع مشـــاركة 6 وزراء 
من الفريق الحكومي وهم: الشـــيخ 
خليفـــة  آل  خليفـــة  بـــن  ســـلمان 
وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطني، 
والشيخ محمد بن خليفة آل خليفة 
البوعينيـــن  وغانـــم  النفـــط،  وزيـــر 

الشـــورى  مجلســـي  شـــؤون  وزيـــر 
وزيـــر  أحمـــد  وكمـــال  والنـــواب،  
المواصـــالت واالتصـــاالت، وعصام 
وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  خلـــف 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
وأيمن  المؤيد وزير شؤون الشباب 
والرياضـــة. وجـــرى تأجيـــل بحـــث 
ميزانيـــة وزارة األشـــغال وشـــؤون 
العمرانـــي   والتخطيـــط  البلديـــات 

لألسبوع المقبل.

شباب البحرين واعد ومساٍع لخلق الفرص
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المراكز الشبابية

راشد الغائب

راشد الغائب

راشد الغائب

وزير النفط

وزير المواصالت

النائب محمود البحراني

وزير المالية
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انخفاض ضخ “ممتلكات” 
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قطاع الطيران لن 
يتعافى قبل حلول 
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حافظت مجموعة 
“الطيران” على 

البحرينيين ولم تسرحهم
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باجتماع السلطتين 
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منع مزاولة العمل في “المركزي” إال بتسجيل
ــات ــن المحـ ــدد مـ ــن عـ ــاء عـ ــع الكهربـ ــد ... وقطـ ــر موعـ ــر آخـ 15 فبرايـ

حـــّذرت أمانة العاصمة تجار ســـوق المركزي 
من مغبة التراخي أو التقاعس عن تســـجيل 
فـــي  العاملـــة  واألجنبيـــة  المحليـــة  العمالـــة 
الســـوق، وذلـــك ما بيـــن الفتـــرة المحددة في 
تاريـــخ 1 فبراير لغايـــة 15 فبراير، حيث إنها 
لن تســـمح بدخـــول أي عامل للســـوق لم يتم 

تسجيله.
إدارة  بقســـم  ممثلـــة  األمانـــة  وأخطـــرت   
األسواق واألمالك، التجار في إعالن مكتوب 
جاء فيه “رغبة من أمانة العاصمة في تقديم 
أفضـــل الخدمات للمنتفعين ومرتادي ســـوق 
المنامـــة المركـــزي، فإننـــا ندعوكـــم لتســـجيل 
إلصـــدار  تمهيـــًدا  لديكـــم  العامليـــن  بيانـــات 
البطاقات التعريفية لهم وذلك ما بين الفترة 
1 فبرايـــر لحـــد 15 فبرايـــر 2021 في مكتب 
اإلدارة بالســـوق المركـــزي مصطحبين معهم 

نســـخة بطاقة الســـكانية واســـتمارة العامل، 
وصـــورة  التجـــاري  الســـجل  مـــن  ونســـخة 

شمسية للعامل”.
 وأكـــد تجـــار الســـوق المركزي لـ”البـــالد” أنهم 
مع تطبيق القانون وســـير األمور في نصابها 
الصحيـــح بالنســـبة للعامليـــن المخالفين في 
موضـــوع التســـجيل، لكنهـــا تأتي فـــي وقت 
تشـــهد فيه العالقة بين تجار الســـوق وأمانة 
العاصمة توتًرا يشـــوبه االســـتفزاز من طرف 

األمانة وفًقا لحديثهم.
وأشـــاروا إلى أن األمانة ما تقوله شـــيء وما 
تفعله شـــيء آخر، حيث لفتوا إلى أن هنالك 
أطراًفـــا تســـعى إلـــى احتواء مشـــكلة التجار 
مـــع األمانة فيمـــا يتعلق بالرســـوم البلدية إال 
أن األمانـــة تقـــول مـــا ال تفعله وتوعـــز لهيئة 
الكهربـــاء والمـــاء بقطـــع التيـــار الكهربائـــي، 
وذلك لتراكم الرســـوم البلديـــة غير القانونية 

على التجار.

 وبّينوا أنهم يجمعون التواقيع من أجل رفع 
رســـالة إلى ســـمو ولي العهد رئيـــس الوزراء 
من أجل الوقوف على المشـــكلة وإيجاد حل 
يحفـــظ حقوق جميع األطراف. وكانت هيئة 
الكهربـــاء والمـــاء نّفـــذت حملـــة لقطـــع التيار 
الكهربائـــي يوم أمـــس )األربعاء( عـــن العديد 
مـــن المحـــال التجاريـــة فـــي ســـوق المنامـــة 
المركـــزي، وشـــملت حمالت القطـــع عدًدا من 
ثالجـــات التبريـــد التـــي يســـتخدمها التجـــار 
فـــي تخزيـــن وحفـــظ ســـلعهم مـــن اإلتـــالف 
كالسمك والدجاج واللحوم والفواكه وبعض 

المنتجات الغذائية األخرى.
وقـــال التجار في تواصلهم مـــع “البالد” إنهم 
تفاجأوا بقيام موظفي هيئة الكهرباء والماء 
بحملـــة قطـــع للتيار الكهربائي بشـــكل واســـع 
في السوق المركزي )الثالثاء(، مؤكدين أنهم 
تلقوا خسائر تلقاء قطع التيار الكهربائي عن 

محالهم وبراداتهم.

قطر مارست انتهاكات حقوقية صارخة ضد الصيادين
العالقـــة الملفـــات  بمعالجـــة  الحكوميـــة  للجهـــود  نيابـــي  دعـــم 

اســـتنكر نائب رئيس لجنة الشؤون 
الخارجيـــة والدفاع واألمن الوطني 
عيســـى  النائـــب  النـــواب  بمجلـــس 
المسلســـل  “اســـتمرار  الدوســـري 
القطـــري غيـــر المتـــزن فـــي زعزعـــة 
األمـــن االقليمـــي وتهديـــد البحـــارة 
والصياديـــن البحرينيين في رزقهم 
وداخـــل حدودهـــم المائيـــة”، مطالبا 
بضـــرورة الكّف عن مالحقة الّبحارة 
البحـــر  عـــرض  فـــي  والصّياديـــن 
قواربهـــم  ومصـــادرة  واعتقالهـــم 

بطرق غير إنسانية.
وأكـــد “أن ممارســـات الدوحـــة بحق 
الصيادين البحرينيين تشكل انتهاكا 
واضحـــا لحقـــوق اإلنســـان، وجميـــع 
المواثيق واالتفاقات الدولية وعلى 
لحقـــوق  العالمـــي  اإلعـــالن  رأســـها 
الدولييـــن  والعهديـــن  اإلنســـان، 
الخاصين بحقوق اإلنســـان، وجميع 
واجبـــة  اإلنســـان  حقـــوق  صكـــوك 
التطبيق، وآخرها اتفاقية الُعال التي 

لم يجف حبرها بعد”.
وأضاف “رغم الجهـــود الحثيثة من 
الـــدول الخليجيـــة الشـــقيقة ودول 
لوقـــف  قطـــر  لحـــث  أجمـــع  العالـــم 
ســـلوكياتها العدائيـــة تجاه اشـــقائها 
في البيت الخليجي، إال أنها مازالت 
مصرة على ممارسة انتهاكات أمنية 

وإنسانية بحق دول الجوار.

تجنيد المواطنين

وشـــدد الدوســـري على ضـــرورة أن 
المصالحـــة  ببنـــود  الدوحـــة  تلتـــزم 
الخليجيـــة والتـــي لـــم تمـــض أيـــام 
على التوقيع عليها، إال أن السلطات 
القطرية بادرت بممارســـة انتهاكات 

البحرينييـــن  الصياديـــن  بحـــق 
وأخذهـــم  بالســـالح  وترهيبهـــم 

للسجون القطرية.
وأضـــاف أن كافـــة تلك الممارســـات 
ليســـت فـــي صالـــح قطـــر خصوصا 
مـــع تماديهـــا الكبير مؤخـــرا بالقبض 
علـــى أيقونـــة رياضيـــة عالميـــة من 
كمـــال  بطـــل  علـــى  القبـــض  خـــالل 
األجســـام ســـامي الحداد وتعريضه 
الســـجون  فـــي  المعاملـــة  لســـوء 
محاولـــة  عـــن  ناهيـــك  القطريـــة، 
تجنيد المواطنيـــن البحرينيين ضد 
منشـــآت المملكـــة العســـكرية والتي 
باءت بالفشـــل نتيجـــة وعي وطني 
لـــن تســـتطيع قطـــر كســـره أو حتى 

شراءه.

التعامل المهين

من جهته، قال عضو لجنة الشـــؤون 
الخارجيـــة والدفاع واألمن الوطني 
بمجلس النواب النائب بدر الدوسري 
إن اســـتمرار االســـتفزازات من قبل 
دوريـــات أمـــن الســـواحل والحدود 
زوارق  احتجـــاز  مثـــل  القطريـــة، 
وتوقيفهـــم  البحرينييـــن  البحـــارة 
والـــزج بهم فـــي الســـجون القطرية، 

والتعامـــل معهم بشـــكل مهين، وهو 
األمر الذي تســـبب في إلحاق األذى 
بالبحارة وقطع مصدر رزقهم وأضر 
بالعالقات بين الشـــعبين الشـــقيقين 
وعالقـــات األخوة بينهـــم، مؤكدا أن 
الممارســـات القطريـــة بحـــق بحـــارة 
البحريـــن، يجـــب أن تتوقف بشـــكل 

فوري.
وأكد الدوسري بأن استمرار دوريات 
خفر السواحل القطرية في مالحقة 
الصيادين البحرينيين أثناء قيامهم 
بممارســـة مهنـــة الصيد فـــي مناطق 
مختلفة من المياه اإلقليمية لمملكة 
البحريـــن، يعتبر إخالال بكل المبادئ 
أقرتهـــا  التـــي  اإلنســـانية،  والقيـــم 
حســـن  ومبـــدأ  الدوليـــة،  المواثيـــق 
مـــن  لمجموعـــة  وانتهـــاكا  الجـــوار، 
حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، 
أهمها الحق فـــي الحياة والحق في 
األمـــان الشـــخصي وحريـــة التنقـــل 
لمملكـــة  اإلقليميـــة  الحـــدود  ضمـــن 
البحريـــن، والتـــي كفلتهـــا المواثيـــق 

الدولية لحقوق اإلنسان.
وطالب الدوسري السلطات القطرية 
بالقيـــام بخطـــوات إيجابيـــة وبناءة 
على األرض تتفق مع مقررات “قمة 

العـــال” وروح األخـــوة التـــي تجمـــع 
الشـــعبين البحرينـــي والقطـــري وما 
يجمـــع دول مجلـــس التعـــاون مـــن 
عالقـــات خاصة وســـمات مشـــتركة 
أساسها العقيدة اإلسالمية والمصير 
المشـــترك ووحـــدة الهدف والســـعي 
نحـــو تحقيـــق المزيـــد من التنســـيق 

والتكامل بين دول المجلس.
وأكد الدوسري بأن ما يربط البحرين 
وقطـــر عالقات كبيـــرة أعمق من أي 
خالفـــات، وأن هنـــاك صـــالت رحـــم 
بيـــن الشـــعبين، وأن على الســـلطات 
القطريـــة أن تـــدرك أن مصالح دول 
الخليـــج لن تتحقـــق إال بتذليل تلك 
الصعـــاب للوصـــول إلى حل شـــامل 
لجميـــع المشـــاكل والقضايـــا العالقة 
بين الشعبين الشـــقيقين وخصوصا 
أن مـــا تواجهـــه دول الخليـــج مـــن 
تغليـــب  علينـــا  تحتـــم  تحديـــات 
مصلحة شعوبنا وتذليل الصعوبات، 
مشـــتركة  أرضيـــة  إلـــى  للوصـــول 
لحـــل الخالفات بشـــكل دائم يحقق 

االستقرار واألمن للمنطقة.
وأثنـــى علـــى كل اإلجـــراءات التـــي 
تقوم بها القيـــادة الحكيمة لمعالجة 
فـــي  البحرينييـــن  البحـــارة  ملـــف 
قطـــر، مؤكدا دعم هـــذه اإلجراءات 
وخصوصـــا  النـــواب  مجلـــس  مـــن 
اإلجـــراءات القانونيـــة الالزمة التي 
ســـتتخذها حكومة مملكة البحرين 
يحمـــي  بمـــا  القضيـــة  هـــذه  إزاء 
ـــارة الموقوفين وأمالكهم التي  البحَّ
الســـلطات  مـــن  محتجـــزة  مازالـــت 
القطريـــة ولم تفـــرج عنها حتى اآلن 
مع تقديم ضمانات بعدم العودة إلى 

هذه الممارسات مستقبال.

عيسى الدوسري

محمد البوعينينعبداللطيف الزياني

بدر الدوسري

المنامة - وزارة الداخلية

زار قائد خفر الســـواحل اللواء ركن بحري عالء عبدهللا ســـيادي مركز دعم 
األنشـــطة بالقيـــادة المركزيـــة للقـــوات البحريـــة األميركيـــة، حيـــث كان في 
اســـتقباله قائد القيادة المركزية للقوات البحرية األميركية قائد األســـطول 
الخامس األدميرال ســـامويل بابارو. ورّحب قائـــد القيادة المركزية للقوات 
البحريـــة األميركيـــة قائد األســـطول الخامـــس بقائد خفر الســـواحل، إذ تم 
مناقشـــة أوجـــه التعاون والتنســـيق بيـــن الطرفيـــن في مختلـــف المجاالت 
خصوصـــا فـــي مجال التدريـــب وبناء القدرات والســـبل الكفيلة بتحســـينها 
وتطويرها. وقام قائد خفر السواحل بزيارة ميدانية إلحدى السفن التابعة 
لخفر السواحل األميركي، إذ استمع إليجاز عن مهمات السفينة ودورها في 
المحافظة على األمن والســـالمة البحرية، كما اطلع على آليات ســـير العمل 

والخدمات المقدمة لدعم وتعزيز األمن البحري.

مناقشة التعاون بين خفر السواحل 
والقوات البحرية األميركية

المنامة - وزارة الخارجية

مملكـــة  خارجيـــة  وزارة  أدانـــت 
االنتحـــاري  التفجيـــر  البحريـــن 
المـــزدوج الـــذي وقـــع فـــي ســـاحة 
الطيـــران بمدينة بغـــداد بجمهورية 
عـــن  وأســـفر  الشـــقيقة،  العـــراق 
القتلـــى  مـــن  العشـــرات  وقـــوع 
والمصابين، معربة عن بالغ التعازي 
والمواســـاة ألهالي وذوي الضحايا 
العراقـــي  والشـــعب  وللحكومـــة 
الشـــقيق وتمنياتها بسرعة الشفاء 
للمصابين. وأكـــدت تضامن مملكة 

العـــراق  جمهوريـــة  مـــع  البحريـــن 
الشـــقيقة في حربهـــا ضد اإلرهاب، 
مجددة التأكيد على موقف مملكة 
البحريـــن الثابـــت الرافـــض للعنـــف 
والتطـــرف بكافـــة أشـــكاله وصوره 
ومهمـــا كانـــت دوافعـــه ومبرراتـــه، 
التكاتـــف  ضـــرورة  إلـــى  والداعـــي 
مـــن أجـــل التصـــدي لهـــذه األعمال 
اإلرهابية الشـــنيعة التي تستهدف 
حيـــاة المدنييـــن اآلمنيـــن وزعزعة 

األمن واالستقرار.

البحرين تتضامن مع العراق            
في التصدي لإلرهاب

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل رئيس األمن العـــام الفريق 
طـــارق الحســـن عـــددا مـــن الضباط 
حديثـــي التخرج، حيـــث هنأهم في 
تخرجهـــم  بمناســـبة  اللقـــاء  بدايـــة 

والتحاقهم بالخدمة.
وخـــالل اللقـــاء، اســـتعرض رئيـــس 
األمن العام المبادئ الرئيســـة لوزارة 
الداخليـــة ومـــا تتضمنه مـــن خطط 
وزيـــر  أرســـاها  وإســـتراتيجيات 
الداخلية في إطار منهجية التطوير 
كافـــة  تطبقهـــا  التـــي  والتحديـــث 
قطاعـــات الـــوزارة، مشـــيرا في هذا 
المجـــال إلـــى مواصلـــة العمـــل على 
تعزيز بناء القـــدرات وتطوير العمل 
الشـــرطي وتحقيق االرتقاء والتميز 

في األداء الوظيفي.

كمـــا أشـــار رئيـــس األمـــن العـــام إلى 
يتـــم  التـــي  األمنيـــة  الوقائـــع  أبـــرز 
والكفـــاءة  بالدقـــة  معهـــا  التعامـــل 
المطلوبـــة، ودور اللجان األمنية في 
وضـــع الخطـــط والبرامـــج الهادفـــة؛ 
للحفاظ على أمن واســـتقرار الوطن 
والمقيميـــن،  المواطنيـــن  وكافـــة 
منوهـــا إلى أهمية االلتـــزام بتطبيق 
القانـــون وفـــرض النظـــام العـــام مع 
معاييـــر  بكافـــة  االلتـــزام  مراعـــاة 
حقوق اإلنســـان. وفي ختام اللقاء، 
جـــدد رئيـــس األمـــن العـــام تهانيـــه 
للضباط، داعيا إياهم لاللتزام بأداء 
الواجبـــات المنوطة بهـــم والنهوض 
أتـــم  علـــى  األمنيـــة  بمســـؤولياتهم 
وجه، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.

فرض النظام وفق المعايير الحقوقية

محرر الشؤون المحلية

علوي الموسوي

قـــال وزير الخارجيـــة عبداللطيف الزياني 
إن الســـلطات القطريـــة لم ُتبـــِد بعد صدور 
بيـــان العال أية بادرة تجاه حلحلة الملفات 
العالقـــة مع مملكـــة البحرين، أو اســـتجابة 
للتفـــاوض المباشـــر حـــول تلـــك الملفـــات، 
مؤكـــدا  وزيـــر الخارجيـــة أنـــه يبقـــى على 
دولـــة قطر التعامل مـــع متطلبات التوافق 
البحريـــن  مصالـــح  ومراعـــاة  الخليجـــي، 
معالجـــة  فـــي  واإلســـراع  اإلســـتراتيجية، 
القضايـــا العالقـــة بيـــن البلدين بمـــا يضمن 
عالقات سليمة وإيجابية بين البلدين في 

المستقبل.
جـــاء ذلـــك ردا علـــى الســـؤال المقـــدم من 
رئيـــس لجنة الشـــؤون الخارجية والدفاع 
واألمـــن الوطني بمجلـــس النـــواب النائب 

محمـــد البوعينيـــن حـــول مدى اســـتجابة 
دولـــة قطـــر للدعـــوة التـــي وجهتهـــا وزارة 
وزارة  إلـــى  البحريـــن  مملكـــة  خارجيـــة 
خارجيـــة قطر، بشـــأن إرســـال وفد قطري 
لبـــدء المباحثـــات الثنائيـــة بيـــن الجانبين 
حيال القضايـــا والموضوعات المعلقة بين 
البلديـــن؛ تفعيـــال لما نص عليـــه بيان العال 
الصـــادر عـــن الـــدورة الحاديـــة واألربعيـــن 
للمجلـــس األعلـــى لمجلـــس التعـــاون التي 
عقدت في محافظة العال بالمملكة العربية 
الوصـــول لألهـــداف  الســـعودية، وبهـــدف 
الســـامية التي نطمح إلى تحقيقها لما فيه 
الخير لمواطني البلدين الشقيقين وتعزيز 

مسيرة العمل الخليجي المشترك.
وأكـــد وزير الخارجيـــة أن مملكة البحرين 

وبقيـــادة صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيسى آل خليفة، دولة مؤسسات وتقاليد 
عريقـــة وتؤمن بالتكامل الخليجي، كما أن 
المملكة ومن هذا المنطلق الراســـخ رحبت 
بصدور بيـــان العال باعتبـــاره يمثل مرحلة 
جديدة لالستقرار اإلقليمي، وأن البحرين 
إلزالـــة  كمقدمـــة  النوايـــا  حســـن  قدمـــت 
األضـــرار التي لحقت بها على مدى العقود 

األخيرة جراء السياسات القطرية.
وأوضـــح وزيـــر الخارجية أنـــه وبناء على 
مقررات بيان العال، بعثت وزارة الخارجية 
البحرينية رسالة خطية إلى وزير خارجية 
قطر، تضمنت دعوة إلرســـال وفد رســـمي 
إلى مملكة البحرين في أقرب وقت ممكن؛ 
لبـــدء المحادثـــات الثنائية حيـــال القضايا 

والموضوعات العالقة بيـــن الجانبين، لكن 
وزارة الخارجيـــة وحتـــى تاريخه لم تتلق 
من الجانب القطري ردا أو جوابا بشـــأن ما 

ورد في الرسالة المذكورة.

ونـــوه الزيانـــي بـــأن دولـــة قطـــر لـــم تتخذ 
أيـــة إجراءات واضحة بشـــأن تفعيل بنود 
بيـــان العال، فيمـــا يتعلق بمطالبـــات مملكة 
البحريـــن، وفي هـــذا اإلطار يشـــار إلى أن 

مملكة البحرين والتي تعتز برئاسة الدورة 
الحالية لمجلس التعاون الخليجي، تتطلع 
إلـــى مســـار جديد فـــي العالقـــات مع قطر 
يراعـــي حقـــوق ومصالـــح كل دولـــة، مـــن 
خالل آليات واضحة لتكون العالقات أكثر 

توازنا وثباتا.
وشـــدد علـــى أن مملكـــة البحريـــن تلتـــزم 
باالتفاقـــات والعهود ومن بينها بيان العال، 
الذكـــر،  الرســـالة ســـالفة  إلـــى  فباإلضافـــة 
فقـــد أعلنت شـــؤون الطيـــران المدني عن 
اســـتمرار الرحـــالت الجوية بيـــن البلدين، 
كمـــا ســـبق كل ذلك دعوة مجلـــس الوزراء 
إلـــى التفـــاوض الثنائي المباشـــر مـــع دولة 
قطر؛ للوصول إلى اتفاق بشأن استمرارية 
الســـماح للصياديـــن في البلدين بممارســـة 

نشاطهم وفق ما هو متعارف عليه.

المنامة - بنا

ال تجاوب قطريا مع مبادرات حلحلة القضايا العالقة
التوافق لمتطلبات  االســتــجــابــة  ــة  ــدوح ال وعــلــى  حسنة  البحرين  ــا  ــواي ن ــانــي:  ــزي ال



العـــام”  البحريـــن  “مؤشـــر  أقفـــل 
أمس عنـــد مســـتوى 1,452.72 

بارتفـــاع وقـــدره 5.18 نقطـــة 
مقارنـــة بإقفاله يوم األربعاء. 
 5.22 المســـتثمرون  وتداول 
مليون ســـهم، بقيمة إجمالية 
قدرهـــا 919.31 ألـــف دينـــار، 
تـــم تنفيذها من خـــال 102 

صفقة.
وركـــز المســـتثمرون تعاماتهم 

البنـــوك  قطـــاع  أســـهم  علـــى 
التجارية والتي بلغت قيمة أسهمه 

المتداولـــة 487.90 ألـــف دينـــار، أي ما 
نســـبته 53.07 % مـــن القيمـــة اإلجماليـــة 

للتـــداول وبكميـــة قدرهـــا 1.35 مليـــون ســـهم، تم 
تنفيذها من خال 36 صفقة.

جـــاء بنك البحريـــن والكويت فـــي المركـــز األول إذ بلغت 
قيــــمة أســـهمه المتداولة 262.99 ألف دينار، أي ما نســـبته 

28.61 % مـــن إجمالـــي قيمـــة 
وبكميـــة  المتداولـــة  األســـهم 
قدرهـــا 528.64 ألف ســـهم، 
تـــم تنفيذها من خــــال 15 

صفقة.
أمـــا المركـــز الثانـــي فـــكان 
لمجموعـــة جـــي اف اتـــش 
قدرهـــا  بقيمـــة  الماليـــة 
215.91 ألـــف دينـــار، أي مـــا 
نسبته 23.49 % من إجمالي 
المتداولـــة  األســـهم  قيمـــة 
مليـــون   3.20 قدرهـــا  وبكميـــة 
ســـهم، تـــم تنفيذهـــا مـــن خـــال 22 

صفقة.
البنـــك األهلـــي المتحـــد بقيمـــة قدرهـــا  وجـــاء 
213.86 ألـــف دينـــار، أي ما نســـبته 23.26 % من إجمالي 
قيـمة األسهم المتداولة وبكمية قدرها 802.28 ألف سهم، 

تم تنفيذها من خال 16 صفقة.

واصلــت عملــة البيتكويــن خســائرها فــي تعامــات أمــس الخميس، 
لتتراجع أدنى مستوى 32 ألف دوالر.

وجاء النزول وسط تنامي المخاوف من كون البيتكوين واحدة من مجموعة 
فقاعات مالية تهدد استقرار األسواق المالية عموما.

وقال متعاملون: إن المخاوف من أن إدارة الرئيس األميركي 
جـــو بايـــدن قـــد تحـــاول تنظيـــم العمات المشـــفرة 

تسببت أيضا في ضغط على قيمة البيتكوين.
ورفعت العملة المشـــفرة خسائرها إلى أكثر 

مـــن 10 % على مدار اليومين الماضيين، 
لتســـاهم فـــي خســـائر 100 مليـــار دوالر 
للعمـــات الرقميـــة فـــي نفـــس الفتـــرة. 
وكانت العملة المشفرة األكثر قيمة في 
العالـــم حققـــت مســـتويات قياســـية، إذ 

وصلـــت لفترة وجيزة إلـــى 41.940 ألف 
دوالر في وقت ســـابق من هذا الشهر قبل 

أن تهبط بحدة في األسبوع التالي. وبحلول 
الساعة 2:10 مساًء بتوقيت غرينتش، تراجعت 
البيتكوين بنحو 7.7 % إلى 31.832 ألف دوالر.

وهبطـــت اإليثريـــوم ثاني أكبر العمات المشـــفرة بنحو 4 %، لتصل 
إلى مستوى 1224.9 دوالر.

وفي نفس التوقيت، تراجعت القيمة السوقية إلجمالي العمات المشفرة إلى 
944 مليـــار دوالر، بعـــد أن ســـجلت مســـتوى 997 مليـــار دوالر قبل 24 ســـاعة 

مضت.

business@albiladpress.com 07
الجمعة 22 يناير 2021 - 9 جمادى اآلخرة 1442 - العدد 4483

عواصم - وكاالت

“البيتكوين” تتراجع ألدنى مستوى 32 ألف دوالر

البالد - علي الفردان

دبي - مباشر

تراجــع  حجــم التبــادل التجــاري بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
ودولــة اليابــان عــام 2020، بنســبة 33.69 % على أســاس ســنوي. وبلغ 
التبــادل التجــاري بيــن 5 دول خليجيــة ذكرهــا التقرير الســنوي لوزارة 
الماليــة اليابانيــة نحــو 65.43 مليار دوالر، مقارنــة بـ 98.68 مليار دوالر 

في عام 2019.

 ويشـــمل التقريـــر الســـنوي علـــى 
العاقـــات التجارية مع اليابان و5 
دول خليجيـــة فقط وهي المملكة 
واإلمـــارات  الســـعودية،  العربيـــة 
وقطـــر،  المتحـــدة،  العربيـــة 
والكويـــت، وســـلطنة عمـــان، دون 

البحرين.
 يشـــار إلى أن دول الخليج ترتبط 
بعاقات وشراكة اقتصادية هامة 
مـــع اليابـــان، خاصـــة فـــي مجـــال 

النفط والغاز.
الخليـــج  دول  فائـــض  وتراجـــع   
العـــام  فـــي  اليابـــان  مـــع  الخمـــس 

عنـــد   %  39.73 بنســـبة  الماضـــي 
37.62 مليار دوالر، مقارنة بـ62.42 
مليار دوالر في عـــام 2019.وعلى 
مســـتوى الشرق األوســـط، فقد بلغ 
فائضـــه التجاري مـــع اليابان خال 
دوالر،  مليـــار   36.14 نحـــو   2020
42.29 % عـــن مســـتواه  بتراجـــع 
في عـــام 2019 البالغ 62.63 مليار 
دوالر.وبشـــكل عام سجلت اليابان 
فـــي  فائًضـــا  الماضـــي  العـــام  فـــي 
ميزانها التجاري بقيمة 6.51 مليار 
 16.08 بلـــغ  دوالر، مقارنـــة بعجـــز 

مليار دوالر في 2019.

34 % انخفاض تجارة الخليج مع اليابان

المنامة - بورصة البحرين

البنــوك المســتثمرون ركــزوا تعامالتهــم علــى قطــاع 
بورصة البحرين تقفل مرتفعة 5.2 نقطة

ســـجلت حركـــة مناولة البضائع فـــي ميناء خليفة بن ســـلمان آل 
خليفـــة، الذي تمـــر عبره معظم حركة الســـلع إلى البـــاد، ارتفاًعا 
فـــي العـــام 2020 رغـــم تداعيات جائحـــة كورونـــا. ونمت حركة 

الحاويات عبر ميناء خليفة بن سلمان في 2020 بنحو 11 %.
وأظهـــرت بيانـــات الميناء أنه جرى مناولـــة 464 ألف حاوية في 

العام 2020 مقارنة مع 418 ألف حاوية في العام 2019. 
وبلـــغ عدد الحاويات المملوءة بالبضائع التي تمت مناولتها نحو 
305 ألـــف حاويـــة نحو 170 ألف منها بطـــول 40 قدما و133 ألًفا 
بطـــول 20 قدمـــا، أما الحاويـــات الفارغة فقد بلـــغ عددها حوالي 

113 ألف حاوية.
واتخـــذت الســـلطات الماحيـــة فـــي مملكـــة البحريـــن عـــدد من 
اإلجـــراءات للتعامـــل مـــع جائحـــة كورونـــا والتـــي أثـــرت علـــى 
مختلف األنشطة االقتصادية، إذ ضمنت هذه اإلجراءات سامة 

وساسة العمليات في ميناء خليفة.
وشـــملت اإلجـــراءات إطاق بوابة إلكترونيـــة لتخليص مختلف 
اإلجـــراءات ألصحـــاب الســـفن والـــوكاء التجارييـــن لهـــم، دون 
الحاجة إلى الزيارة الشخصية لتخليص المعاملة، كما تم إصدار 
تعميم بالســـماح بالتجديـــد التلقائي لترخيص للبحـــارة العاملين 

على الســـفن البحرينية واألجنبية المشغلة بالبحرين وذلك لمدة 
3 أشهر لضمان أكبر قدر ممكن من عزل العاملين في السفن عن 

مرافق الموانئ.
وعلـــى صعيد البضائع العامة والتي ال تنقل عادة عبر الحاويات، 
فقـــد أشـــارت األرقـــام إلـــى أن إجمالي البضائـــع العامـــة التي تم 
نقلهـــا أو مناولتهـــا من خـــال ميناء خليفة بن ســـلمان، قد بلغت 
1.6 مليـــون طـــن نولـــي فـــي 2020 مقارنة مع مليـــون طن نولي 
أي بزيـــادة قدرهـــا 60 % في العام. واســـتقبل المينـــاء في العام 
2020 ما مجموعه 529 سفينة نقل، إذ كانت أشهر يناير ويوليو 
وأكتوبـــر مـــن العـــام الماضـــي هـــي األعلـــى من حيث عدد ســـفن 

البضائع.

بالحاويـــات  % و11  العامـــة  البضائـــع  نمـــو   %  60
مناولة 464 ألف حاوية بميناء خليفة في 2020

حقــن التربة للوحــدات المتضررة مــن تشــققات “الحنينية”

لردم أرض مشروع المجلس الوطني

طرحت شؤون األشغال بوزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في جلسة مجلس المناقصات والمزايدات أمس 
مناقصة للمرحلة الثانية من ردم األرض واألعمال المرافقة لها كجزء من أعمال البناء لمشروع المجلس الوطني، تنافست عليها 

12 شركة، كان أقلها لشركة )BAHRAIN PIPELINE CONST.CO( بـ 598.5 ألف دينار وأكبرها بقرابة 18 مليون دينار.

ووفـــق وصف المناقصـــة، فإن 
ردم األرض واألعمال المرافقة 
لهـــا كجـــزء مـــن أعمـــال البنـــاء 
الوطنـــي  المجلـــس  لمشـــروع 
الثانيـــة، ويتـــم  المرحلـــة  فـــي 
تنفيذ األعمـــال التمكينية قبل 
البـــدء في أعمـــال البناء. ومن 
األعمال التمكينية، أعمال ردم 
المدفونـــة  لألراضـــي  األرض 
ســـابًقا والتـــي تـــم عملهـــا فـــي 
إلـــى  للوصـــول   2011 العـــام 
المنســـوب األرضـــي المطلـــوب 
واألعمـــال المرتبطـــة بهـــا مثل 
رص وحـــدل وضغـــط لطبقات 
الـــردم والتـــي يقـــوم المقـــاول 
المتطلبـــات  بحســـب  بعملهـــا 
القياســـية، حيـــث يتـــم تنفيـــذ 
الردم األرضـــي بالرمل البحري 
البحـــري  والرمـــل  المجـــرف 
المغســـول المجفف على شكل 
طبقـــات كما هـــو محدد ومبين 
بالرســـومات والمواصفات إلى 
األعمـــاق المطلوبـــة وأن يقوم 
المقـــاول أيًضا بإجراء اختبار 
المطلوب  القياســـي  الضغـــط 
المناقصـــة.  وثائـــق  بحســـب 
وعمل وتركيـــب الفتة دائمة 
للمشـــروع / الموقع كجزء من 

العطاء.
كمـــا طرحـــت وزارة اإلســـكان 
مناقصـــة للقيام بأعمـــال حقن 
المتضـــررة  للوحـــدات  التربـــة 
من التشققات في الموقع 178 
الحنينيـــة،  فـــي   901 بمجمـــع 
تنافســـت عليها شركتان، أقلها 
بنحو 314.4 ألف دينار لشركة 

Bahrain Dutch Founda�)
 334.1 بقرابـــة  وأكبرهـــا   )tion

ألف دينار.
وكذلـــك طرحـــت وزارة العدل 
والشؤون اإلسامية واألوقاف 
حاجًبـــا   62 لتوفيـــر  مناقصـــة 
للـــوزارة  أمـــن  حـــارس  و17 
لهـــا  التابعـــة  المبانـــي  وجميـــع 
تنافست عليها 12 شركة وكان 
أقـــل عطـــاء بنحـــو 22.7 ألـــف 
دينـــار وأكبرهـــا بقرابـــة 895.8 

ألف دينار.
وتم إجمـــاال، فتح 7 مناقصات 
تابعـــة لـ 7 جهـــات بإجمالي 45 
عطـــاء، فـــي حيـــن تـــم تعليـــق 
عطاءيـــن تابعيـــن لمناقصتين. 
وبلغ مجمـــوع أقـــل العطاءات 
المقدمة نحو 1.3 مليون دينار.
مناقصـــة  المجلـــس  وفتـــح 
لشـــركة طيران الخليج لتوقيع 
عقـــد لتعييـــن فنـــدق مناســـب 

يوفر اإلقامة اآلمنة والمأمونة 
المطلوبة لطاقم الشركة الذين 
يســـافرون علـــى متـــن رحات 
إلـــى كاليكوت فـــي الهند وذلك 
لمدة 5 أعوام، تنافســـت عليها 
3 شـــركات، وكان أقـــل عطـــاء 
روبيـــه  مليـــون   68.6 بنحـــو 
هنديـــة )ما يعـــادل 353.1 ألف 
دينـــار( لفنـــدق ذا جيـــت واي، 
وأكبرهـــا بقرابـــة 77.7 مليـــون 
روبيه هندية )ما يعادل 400.1 

ألف دينار(.
كمـــا فتـــح المجلـــس مناقصـــة 
لهيئـــة تنظيـــم االتصـــاالت من 
أجـــل الحصـــول علـــى خدمات 
وتنفيـــذ  لتطويـــر  استشـــارية 
 ،)Bnet( نماذج التكلفة لشـــركة
شـــركة   11 عليهـــا  تنافســـت 
بعطـــاءات فنيـــة وتـــم تعليـــق 

عطاء إحدى الشركات. 
المناقصـــة،  لوصـــف  ووفًقـــا 

فـــإن الغرض من طلـــب تقديم 
العـــروض هـــذا هـــو الحصـــول 
استشـــارية  خدمـــات  علـــى 
مـــن استشـــاري مؤهـــل بشـــكل 
مناســـب من شـــأنه أن يســـاعد 
نمـــاذج  تطويـــر  فـــي  الهيئـــة 
 )Bnet( تكلفة وتطلعية لشبكة
الســـتخدامها فـــي اإلجـــراءات 
ذلـــك  فـــي  بمـــا  التنظيميـــة، 
البيـــع  تقييـــم وإعـــداد رســـوم 
بالجملـــة لشـــركة )Bnet( وذلك 
وفـــق مســـودة ورقـــة التعريف 
النموذجية التي تعدها الهيئة.

وكذلك فتح المجلس مناقصة 
لهيئـــة المعلومـــات والحكومـــة 
نظـــام  لبرنامـــج  اإللكترونيـــة 
تكنولوجيـــا  خدمـــات  إدارة 
المعلومـــات )ITSM(، تنافســـت 
تـــم تعليـــق  4 شـــركات  عليهـــا 
عطاء إحـــدى الشـــركات وكان 
أقـــل عطـــاء بنحـــو 10.3 ألـــف 

دينار.
وأيًضا فتـــح المجلس مناقصة 
إلدارة المخازن المركزية بهيئة 
الكهرباء والماء لشراء أطراف 
الكهربـــاء  نقـــل  إلدارة  عازلـــة 
تقدمـــت إليهـــا شـــركة وحيـــدة 

بنحو 50.7 ألف دينار.

القدس - وكاالت

اإلمارات وإسرائيل توّقعان 
اتفاًقا للطاقة الشمسية

وإمــاراتــيــة  إسرائيلية  شركتان  وّقــعــت 
ــلــديــن فـــي مــجــال  ــب ــاق بــيــن ال ــفـ أول اتـ
الــطــاقــة الــمــتــجــّددة، إذ يــنــدرج االتــفــاق 
فـــي إطــــار جــمــلــة روابـــــط تــجــاريــة من 
المقّرر إقامتها بين إسرائيل واإلمارات. 
االتفاق في مجال  توقيع  تم  واألربــعــاء 
أبوظبي  شركة  بين  الشمسية  الطاقة 
و”اي. ــدر”  ــ ــصـ ــ “مـ ــمــســتــقــبــل  ال لـــطـــاقـــة 

وهي  اإلســرائــيــلــيــة،  رينيوابلز”  دي.اف 
الفرنسية  الكهرباء  لشركة  تابعة  شركة 

العماقة “او.دي.اف”.

أمل الحامد

353 ألف دينار 
لفندق إقامة 
طاقم “طيران 
الخليج” بالهند

599
ألـــــف دينــــار

“وكالء المالية العرب” يناقشون التنمية المستدامة
بالقطـــاع الدوليـــة  التجـــارب  أفضـــل  علـــى  اإلطـــاع  البحريـــن: 

شــارك وكيــل الــوزارة لشــؤون المالية يوســف عبــدهللا حمود، فــي أعمال 
االجتمــاع المرئــي الســادس لــوكاء وزارات الماليــة فــي الــدول العربيــة 
التحضيــري لاجتمــاع القــادم لمجلــس وزراء الماليــة العــرب، الــذي عقــد 
يومــي األربعــاء والخميــس 20 - 21 ينايــر 2021، بمشــاركة خبــراء مــن 
صنــدوق النقــد العربــي وصنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي ومنظمة 

التنمية والتعاون االقتصادي.

وأثناء االجتماع، أكد يوســـف حمود 
على أهمية اجتماعات وكاء وزارات 
الماليـــة العرب فـــي تبـــادل التجارب 
المنطقـــة  دول  بيـــن  والخبـــرات 
وتنســـيق العمل العربي المشترك في 
إطار التطورات االقتصادية والمالية 
الدوليـــة، خصوصا فـــي ضوء تبعات 
جائحـــة فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد - 

19(، إضافة إلى االستفادة واإلطاع 
علـــى أفضـــل التجـــارب الدوليـــة في 

القطاع المالي والتنمية المستدامة.
كمـــا تم أثناء االجتمـــاع عرض ورقة 
صنـــدوق النقد الدولي بشـــأن كفاءة 
توزيـــع المـــوارد فـــي الـــدول العربية 
لتحقيـــق النمو الشـــامل والمســـتدام 
الرقابيـــة  األطـــر  تعزيـــز  مـــن خـــال 

األنظمـــة  وتســـهيل  العامـــة  للماليـــة 
تكنولوجيـــا  ودمـــج  واإلجـــراءات 
المعلومـــات والرقمنة، وقد تم عرض 
ورقـــة البنك الدولي حـــول متطلبات 
التحول نحو االقتصاد الرقمي لدعم 

الكفاءة والحوكمة في الدول العربية 
وتطرقت ورقة العمل إلى مؤشـــرات 
التطـــور الرقمـــي في منطقة الشـــرق 
األوسط وشمال إفريقيا والتحديات 
التي تواجه الدول والحلول المتاحة 

لمعالجة هذه التحديات.
االجتمـــاع  أعمـــال  جـــدول  وتضمـــن 
عـــدة  فـــي  الـــدول  تجـــارب  تبـــادل 
مجـــاالت منها حوكمة االســـتثمارات 
إصاحـــات  العامـــة،  والمشـــاريع 
منظومـــة األجـــور، اتجاهات األنظمة 
الضريبيـــة الدولية، تداعيات جائحة 
الماليـــة  السياســـة  علـــى  كورونـــا 
الـــدول  فـــي  المتاحـــة  والخيـــارات 

العربية ما بعد الجائحة.

حمود مشاركا في االجتماع عن بعد

المنامة - بنا



￼ القيد:￼7-26941
التاريخ:￼20￼يناير￼2021

وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة￼ٕادارة￼التسجيل
ٕاعالن￼رقم￼)CR2020-￼181772(￼لسنة￼2021￼

بشٔان￼تحويل￼فرع￼من￼مٔوسسة￼فردية￼ٕالى￼شركة￼تضامن

تعلن￼ٕادارة￼التســجيل￼بوزارة￼الصناعة￼والتجارة￼و￼الســياحة￼بٔانه￼قد￼تقدم￼ٕاليها￼السيدة/￼
خيريــه￼جعفــر￼جاســم￼محمــد￼المالكــة￼لـــ￼صالــون￼الســرخس￼للتجميــل￼)مٔوسســة￼فرديــة(￼
والمســجلة￼بموجــب￼القيــد￼رقــم￼26941-7￼،￼يطلــب￼تحويــل￼الفرع￼من￼المٔوسســة￼الفردية￼
المملوكــة￼لها￼وتنازلها￼عنه￼ٕالى￼شــركة￼تضامن￼برٔاســمال￼وقــدره￼200￼دينار￼بحريني￼وذلك￼

لتصبح￼مملوكة￼من￼السادة￼التالية￼اسمائهم:￼
1.￼سبينا￼امير￼علي￼يوسف￼علي
SERAFINA￼FERNANDES￼.2￼

التاريخ￼:2021/1/20
وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة

إدارة￼السجل￼التجاري
￼￼CR2021-￼10745￼￼￼إعالن￼رقم

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￼.
اسم￼التاجر￼:￼جمشير￼محمد￼حاجي￼علي￼نسيمي

االسم￼التجاري￼الحالي￼:￼الثروة￼العالمية￼لالستشارات￼المالية
االسم￼التجاري￼الجديد￼:￼الرائدة￼لالستشارات

رقم￼القيد￼:￼￼￼88190￼–￼1

تاريخ￼:2021/1/21
)￼CR2021-￼11287(￼ٕاعالن￼رقم
تنازل￼–￼عن￼المحل￼التجاري

تقــدم￼ٕالينــا￼المعلــن￼ادنــاه￼:￼محمــد￼عبدالغنــي￼عبدالصاحــب￼عبدالحســين￼حميــدان￼
خطــاب￼بطلــب￼تحويــل￼المحل￼التجاري￼التالي￼ٕالى￼حســن￼ميرزا￼حســن￼علي￼فعلى￼
كل￼من￼لديه￼ٔاي￼اعتراض￼قانوني￼التقدم￼ٕالى￼اإلدارة￼خالل￼خمســة￼عشــر￼يوما￼من￼

تاريخ￼اإلعالن￼بكتاب￼مرفقا￼به￼ما￼يعزز￼اعتراضه￼.
االسم￼التجاري￼:￼واشكو￼لغسيل￼السيارات￼وزيوت￼التشحيم

رقم￼القيد￼:￼￼￼116652￼–￼٢

تاريخ:￼20/يناير/2021
وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة

إدارة￼السجل￼التجاري
CR2021-￼6765￼إعالن￼رقم
تسجيل￼اسم￼تجاري

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

بكتاب￼مرفقا￼به￼ما￼يعزز￼اعتراضه.
رقم￼السجل:￼1-122559

اسم￼التاجر:￼عثمان￼عبدالرحيم￼محمد￼عثمان
االسم￼التجاري￼الحالي:￼هشاب￼للتجارة￼العامه

االسم￼التجاري￼المطلوب:￼أعمال￼هشاب￼للتسويق

مملكة￼البحرين
وزارة￼الصناعة￼والتجــــارة￼والسياحة

ٕادارة￼السجــــل￼التجــاري
CR2021-￼10943￼إعالن￼رقم
تسجيل￼اسم￼تجاري

تقدم￼إلينا￼المعلن￼أدناه￼بطلب￼اسمتجاري،￼فعلى￼كل￼من￼لديه￼أي￼اعتراض￼قانوني￼
التقــدم￼إلــى￼اإلدارة￼خالل￼خمســة￼عشــر￼يوما￼مــن￼تاريخ￼اإلعالن￼بكتــاب￼مرفقا￼به￼

ما￼يعزز￼اعتراضه.
اسم￼التاجر￼:￼علوي￼السيدمجيد￼علوي￼المشقاب
االسم￼التجاري￼الحالي￼:￼مطعم￼شوق￼المنامة

االسم￼التجاري￼الجديد￼:￼دايتوو￼للوجبات￼الصحية
رقم￼القيد￼:￼1-93276

القيد￼￼￼98139
￼￼￼￼￼￼2021/1/19

وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼و￼السياحة
إدارة￼التسجيل

إعالن￼رقم￼)￼98139￼(￼لسنة￼2021
بشأن￼تحويل￼فرع￼من￼شركة￼ذات￼مسئولية￼محدودة￼إلى￼مؤسسة￼فردية

تعلن￼إدارة￼التســجيل￼بوزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والســياحة￼بأنه￼قد￼تقدم￼اليها￼الشــركاء￼
في￼شــركة￼مركز￼الشــرف￼ســباين￼كير￼للعالج￼الطبيعي￼ذ.م.م￼المســجلة￼بموجب￼القيد￼رقم￼
98139￼،￼طالبيــن￼تحويــل￼￼فــرع￼)￼2(￼باســم￼شــركة￼ريفــرش￼العالميــة￼للدعايــة￼واالعــالن￼
ذ.م.م￼الشــركة￼إلــى￼مؤسســة￼فرديــة￼لتصبــح￼مملوكــة￼مــن￼الســيد￼شــريفه￼الســيد￼حســين￼
رضي￼حســين￼فضل￼وتعيين￼شــريفه￼السيدحســين￼رضي￼حســين￼فضل￼للقيام￼بإجراءات￼

التحويل.￼

القيد￼￼31082
التاريخ￼￼19￼-￼1￼-￼2021

وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة￼￼￼-￼￼￼إدارة￼التسجيل
إعالن￼رقم￼￼￼10535￼￼￼لسنة￼2021

بشأن￼تحويل￼مؤسسة￼فردية￼إلى￼شركة￼ذات￼مسئولية￼محدود￼ة

تعلــن￼إدارة￼التســجيل￼بــوزارة￼الصناعــة￼والتجــارة￼والســياحة￼بأنه￼قد￼تقدم￼إليها￼الســيد￼
خميــس￼احمــد￼حســن￼الميــر￼المالــك￼ل￼بوابــة￼رومــا￼للتجــارة￼العامــة￼(مؤسســة￼فرديــة)￼
والمســجلة￼بموجــب￼القيــد￼رقم￼31082￼طالبا￼تحويل￼المؤسســة￼الفرديــة￼للفرعين￼9￼و￼10￼
إلى￼شركة￼ذات￼مسئولية￼محدودة￼برأسمال￼وقدره￼2000￼دينار،￼لتصبح￼الشركة￼مملوكة￼

من￼السادة￼التالية￼اسمائهم:
.￼خميس￼احمد￼حسن￼المير

ABDUL￼SALAM￼PUNATHUM￼KAND￼
MOHAMMAD￼HANEEFA

القيد￼￼16161￼-￼1
التاريخ￼￼18￼-￼01￼-￼2021

وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة￼￼-￼￼إدارة￼التسجيل
إعالن￼رقم￼0000￼لسنة￼2021
بشأن￼تحويل￼مؤسسة￼فردية

إلى￼شركة￼ذات￼مسئولية￼محدود￼ة

تعلــن￼إدارة￼التســجيل￼بــوزارة￼الصناعــة￼والتجــارة￼والســياحة￼بأنه￼قد￼تقدم￼إليها￼الســيد￼
علــي￼رضــا￼مســيب￼غلــوم￼موءمــن￼المالــك￼ل￼اســيا￼للشــحن￼والتغليــف￼(مؤسســة￼فرديــة)￼
والمســجلة￼بموجــب￼القيــد￼رقــم￼16161￼-￼1￼طالبــا￼تحويــل￼المؤسســة￼الفردية￼إلى￼شــركة￼
ذات￼مســئولية￼محدودة￼برأســمال￼وقدره￼20000￼عشــرون￼الف￼لتصبح￼الشــركة￼مملوكة￼

من￼السادة￼التالية￼اسمائهم:
￼-علي￼رضا￼مسيب￼غلوم￼موءمن
-معصومه￼حسين￼كركو￼فريدون

التاريخ￼￼￼2020/12/16
وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة

إدارة￼السجل￼التجاري
CR2020￼￼-￼￼175347￼￼￼إعالن￼رقم

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￼.
اسم￼التاجر￼:￼محمد￼احمد￼فتيل￼علي￼عبدهللا

االسم￼التجاري￼الحالي￼:￼توب￼للتنظيف￼والصيانة
االسم￼التجاري￼الجديد￼:￼فلوريس￼لتشييد￼المباني

رقم￼القيد￼:￼1-128721
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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

  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 

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 

AlShilati Trading Company 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 34667778  or  ABUMADIAN1979@GMAIL.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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

KOTTAKKAL AYURVEDIC CENTRE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PHARMACIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17813150  or  KMRKBH@GMAIL.COM 

AL MUTANABI AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39699269  or  ESHEHABI@HOTMAIL.COM 

RUMAITHA SANITARY WARE CONTRACTING & MAI 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17263611  or  ALBALOOSHI111136@GMAIL.COM 

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

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

Alreef car wash and polishing 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 39155054  or  IMATAR86@HOTMAIL.COM 

DEPAG JEWELLERY 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 17255163  or  shaker@depaj.com 

Isa towers cleaning services 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39810659  or  ykahmed@yahoo.com 

ALMOOSAWI TRADING & ELECTRICAL CONTRACTING B.S.C.C 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 172700000  or  sadeeiq@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 

ABDULJABBAR ABDULRAHMAN ABDULLA   ALKOOHEJI (105741) 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17626779  or  awalunited@gmail.com 

AL WATANI TOWERS SALE OF SECOND HAND GOODS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39458577  or  SAMIALWATANI@YAHOO.COM 

AHMED HABIB AHMED ALI ALMOATHEN 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 36669924  or  mouathen@gmail.com 

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

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

SUNGLASS HUT 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17516810  or  ahmed.director@optica.net 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17708888  or  bahrain91992@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 

BAQER MERZA ABDULHUSAIN NOOH 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17708888  or  bahrain91992@gmail.com 

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

  GENERAL MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 34665973 

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

  CHEMIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17755105  or  MOHAMMED_ZAMAN@BAPCO.NET

ALI ALJANABI AUTO SPARE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICAL SALESMAN (SPARE-PARTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17694546  or  DARKMAN9003@GMAIL.COM 

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

  CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 17595971  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

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

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 39711141  or  murtada@sultanalmazaj.com 

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 

ALJUMAIRI CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 33454520  or  ALJUMAIRI.FURNITURE.FACTORY@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 

Athena Construction 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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 

JAHECON SPC 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17592120  or  albarzakhco@outlook.com 

Alkhawther river carving and deco construction 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact
 39836099  or  river.alkawthar@gmail.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 

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 

BURGER EXPRESS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35414424  or  M.MNAWAZ829@GMAIL.COM 

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

 suitably qualified applicants can contact
 35555866 

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 

Freedom cargo services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39860760  or  CRS68882@HOTMAIL.COM 

AL AHBAB TRADING WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17125204  or  ALAHBAB.CO@HOTMAIL.COM 

Oracle Way Toys 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39205395  or  ABDULLAKA3882AB@GMAIL.COM 

TOP CATERING SERVICES Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 33652525  or  SALMAN@BAHRAINWAVES.COM 

Arflon Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39944155  or  MOHSEN515@HOTMAIL.COM 

ABU ZAHAIB CARS ELECTRICAL 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 33848158  or  TAKECAREBAHRAIN@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 

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 

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 

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 

AMBRO AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33352544  or  M-SANAD@HOTMAIL.COM 

MAXEL INTERNATIONAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39944412  or  ABUTHAR1975@GMAIL.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17294171  or  BADER.KHALAF@DELMONOPTIC.COM 

Master Piont Trading 
has a vacancy for the occupation of

  DATA ENTRY OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 66982216  or  HR.MASTERPOINT26@GMAIL.COM 

Interlock Maintenance Construction 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36438872  or  ramraj007@hotmail.com 

DIGGING & CONSTRACTION SPECIALST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17001640  or  info@SSS.BH 

ARTWISH DECOR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17162307  or  ARTWISHDECOR@GMAIL.COM 

Advance Industrial Solutions General Trading 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33799666  or  HUSSAIN2025@HOTMAIL.COM 

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

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

TRIZONE ELECTRICAL CONTRACTING AND GENERAL TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 66990084  or  AZILONTRADING@GMAIL.COM 

ALSHAMIKH RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17683460  or  FATIALKHAJAAAA@GMAIL.COM 

HOME HEALTH CARE CENTRE w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 39455545  or  INFO@HOMEHEALTH-BH.CO 

ALI ABDULLA FAREA  Car Parks 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33206015  or  ZEESHAN.IBRAHIM1971@gmail.com 

Universal Cold Store Trgd .Co .LTd Foreign Company 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36103031  or  HR_BAHRAIN@UNIVERSALCSC.COM 

RUWAD ALBAHRAIN SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33909150  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 

THAI HOUSE SEE FOOD RESTAURANTS 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact
 37771127  or  Y.ALKAYAT@HOTMAI.COM 

TRAVANCORE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39682833  or  PAYMENT.JAMAL@GMAIL.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 

NB MEDIA & ADVERTISING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33001591  or  MDRASAL2020@YAHOO.COM 

Samurai contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33009736  or  ZTSS-1@HOTMAIL.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 

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 

BANAT ALBUDAYA LADIES SALON 
has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 
 suitably qualified applicants can contact
 34102575  or  SAJI0101@HOTMAIL.COM 

BRIGHT CASTLES CONTRACTING Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 39181993  or  BRIGHT-CASTLES@HOTMAIL.COM 

Alghanah Wood Design Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17722333  or  JAMEEL@ALGHANAH.COM 

Mediterranean Delights Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact
 17433343  or  HFNEICHE@GMAIL.COM 

Samurai contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33009736  or  ZTSS-1@HOTMAIL.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 

CAPRI CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 36620900  or  MBKBM@HOTMAIL.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 

DIRECT BUILDERS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33864666  or  LAZURD.SERVICES@GMAIL.COM 

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 

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 

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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

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

  HEAVY DRIVER 
 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 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

SILVER CITY CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39188855  or  SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

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 

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

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

Bait Al Maraheb restaurant for mandi and madfoon w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17250392  or  SH_AMNAH@HOTMAIL.COM 

MARIAM FAMILY COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39725550  or  AHAMADA1959@GMAIL.COM 

ALMANSOOR AUTO SPARE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17785363  or  MAJEED53.ALAALI@GMAIL.COM 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17784584  or  INFO@AMJASSIM.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17784584  or  INFO@AMJASSIM.COM 

SAJID CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39074948  or  SADIQALHADDAR@GMAIL.COM 

NAEEMA SANDWICHS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39860760  or  cra66851@hotmail.com 

Bawba al madina al monawrah upholstery 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39289343  or  RASHIDAHMED3314@GMAIL.COM 

GRATITUDE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38772857  or  ABDULKARIM83679@GMAIL.COM 

ECO SHINE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 36729696  or  ECHOSHINEBAHRAIN@GMAIL.COM 

Raybon kingdom 2 cosmetics 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 77744447  or  M.66661666@GMAIL.COM 

FLASH CAR SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CAR CLEANER(WASHING & GREASING W.SHOP) 
 suitably qualified applicants can contact

 17690301  or  mahdii@msn.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 

YUSUF KHAMIS SALMAN ALALAIWI / SAMHAN 999 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17331759  or  YOUSIFKHAMIS610@GMAIL.COM 

BANT ALWATAN LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of
  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 39060666  or  I.ZAINAL666@GMAIL.COM 

MAKKAH DELIVDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39338189  or  rythm.jehad@hotmail.com 

AL SENDDI BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33222533  or  HAMEEDALSANADI92@GMAIL.COM 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 36086266  or  BASHEER.NAJJAR@GMAIL.COM 

KINDOM OF FLOWERS NURSERY 
has a vacancy for the occupation of

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

GULF TISSUES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17874730  or  info@gulftissues.com 

ECOSPAN CONSTRUCTION COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17403535  or  INFO@ECOSPANS.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 

SHADOW PALACE LADIES SALON 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36481188  or  SHAHBAZPALACE@GMAIL.COM 

DANAH KUWAIT FASHION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33628850  or  DANAHKUWAIT22@GMAIL.COM 

ABUBAKER AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33026227  or  Shakil.afzal@hotmail.com 

TOUCH WORLD PHONE ACCESSORISE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17421997  or  GOLDENLENS.BH@GMAIL.COM 

MAHAK TAILORING AND EMBROIDERY 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17251973  or  ASLAMASGHARALI5@HOTMAIL.COM 

Hibba Holding company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 33403319  or  AQUAMAS_ASIF@YAHOO.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 

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 

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 

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

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

WAHAT ALBUSAITEEN PACKAGING ACTIVITIES BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39757271  or  WHAT.ALBUSAITEEN@GMAIL.COM 

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 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com 

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

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 39699296  or  ESHEHABI@HOTMAIL.COM 

KHALIL CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39895615  or  AL_KHALIL_79@HOTMAIL.COM 

SERARI MACHINERY MAINTENANCE SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33043618  or  IMRAN.SAHER2@GMAIL.COM 

BUSABER GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39070950  or  MAHDIVIKIAYOUSIF@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77305030  or  INFO@ALMUSAFERGROUP.ORG 

GULF TISSUES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17874730  or  info@gulftissues.com 

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

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17784584  or  INFO@AMJASSIM.COM 

Perfect manpower 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE WORKER HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 39454336  or  QALASFOOR1234@GMAIL.COM 

Shamal electro mechanical contracting company WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact
 33334448  or  YAQOOBI@HOTMAIL.COM 

NEW REAL TASTE FOOD STUFFS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17212625  or  realtastegroup@gmail.com 

Nami Restaurant & Grill 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34176204  or  AMINSULAIMAN6204@GMAIL.COM 

High-Tech Real Estate Agency S.P.C. owned by Arshad uzzaman 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39272791  or  SWASPC@GMAIL.COM 

Norble home landscaping BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33871603  or  ULLE.CONSTANCE@YAHOO.COM 

Layla line contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39960906  or  LIFELONG.DC.H@GMAIL.COM 

Salmabad Wooden Work Shop S.P.C owned by Arshad Uzzaman 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39272791  or  SWASPC@GMAIL.COM 

NEW SABAR ALAYOOBI REASTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 32380737  or  ALIAYOOB323807@GMAIL.COM 

Farah smithery and welding 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33454044  or  YASSERMARHOIN@GMAIL.COM 

ALFARAQ TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36776376  or  ALABASI31@HOTMAIL.COM 

Sowaileh Car Services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36943334  or  ABDULLA880A@GMAIL.COM 

Gulf Alley Contracting Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33260454  or  zakir34582@gmail.com 

High Resolution General Trading 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39539353  or  MOHSENSITRA@GMAIL.COM 

OTSEN SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17227206  or  WESTERNBAHRAIN2021@GMAIL.COM 

PREPT RESTAURANT S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39111313  or  INFO@BOXITBH.COM 

AHMED AL MAGHREBI PERFUME MANUF W.L.L - FOREIGN BRANCH COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 66382836  or  AKHIL.KNOVENTURE@OUTLOOK.COM 

OTSEN SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17227206  or  WESTERNBAHRAIN2021@GMAIL.COM 

Chalks Trading 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17596080  or  CHALKSTRADING@GMAIL.COM 

ABU HAJAR A/C & REFRIGERATORS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39660606  or  AMEEN2255@GMAIL.COM 

WAY INVESTOR SERVICES S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 32269111  or  SMOHAMMEDBH@GMAIL.COM 

GOLDEN PLATES RESTAURNT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 17234265  or  E-YASSIN@HOTMAIL.COM 

ARHAM INTERIOR DESIGNS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39110664  or  ASUMEERAHMED@GMAIL.COM 

SHAKRA USMAN SHEIKH MOHAMMAD USMAN A.AZIZ 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 34556142  or  shamsheercheppu@yahoo.com 

Allamah banguests 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 36970787  or  mariamalwazzan4@gmail.com 

Chauhdary 227 Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33280814  or  MALAM57@YAHOO.COM 

Oris Food W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33115200  or  LEENAZ333@GMAIL.COM 

Excellence Gate Construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17621185  or  RASH_119@YAHOO.COM 

W Cafe 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 36030287  or  WCAFE.BH@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 

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@macbh.com 

ALMARZOOQ AUTO SERVICES WORK SHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36478899  or  BAHCDA2011@GMAIL.COM 

Diver-S Marine Projects & Services Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17531943  or  ANWARHAYKIN@GMAIL.COM 

Ali Abdulla Ali Malalla Contracting Co.Spc 
has a vacancy for the occupation of

  FABRICATOR(FIBERGLASS RODUCTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 36777578  or  AAAMALALLA@GMAIL.COM 

FALCON WINGS SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 39606304  or  HUSSAINREND@YAHOO.COM 

Riffa west for satellite and phones 
has a vacancy for the occupation of

  CHEMIST (PAINTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 33330363  or  mahmoodesa74@gmail.com 

TEA world cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39919980  or  MOHSIN.SAKRAN@GMAIL.COM 

Diver-S Marine Projects & Services Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contact

 17531943  or  ANWARHAYKIN@GMAIL.COM 

TEA  TOWN RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33093551  or  AMAL.BROTHERS84@GMAIL.COM 

Diver-S Marine Projects & Services Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17531943  or  ANWARHAYKIN@GMAIL.COM 

SHALLAL ALBAHRAIN TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39464260  or  ISAALAWADHI7@GMAIL.COM 

Ideal Bahrain Distribution 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17727198  or  admin@alireza-group.com 

AL KHAZALEH MOBILES 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 36087133  or  ashrafcpkaipuram@gmail.com 

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33330229  or  BEENANAIR52@GMAIL.COM 

Ayaweed al hidd bakery 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33083229  or  SA16687@HOTMAIL.COM 

INTELLEX INFORMATION TECHNOLOGY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17896666  or  ALI@INTELLEX-IT.COM 

City shine cleaning 
has a vacancy for the occupation of

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

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

ORIENT PEARL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 39641957  or  jamal.hakam@gmail.com 

SAAJ TECHNICAL MECHANICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17242583  or  INFO@SAAJTECH.COM 

WHITE  DIAMOND  PLASTICS  INDUSTRY  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 33405161  or  IMPEL.MD@GMAIL.COM 

DANIEL TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36202080  or  AQEELAALSAHAB@GMAIL.CO 

TECTON ENGINEERING AND CONSTRUCTION BRANCH OFFICE 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17215656  or  info@tectonme.com 

TURATH CLEANINGS 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 33452525  or  HA.MANSOOR60@GMAIL.COM 

BUGHAMMAR GENTS TAILORING CLOTHS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17341512  or  M.ALHAMMAD55555@GMAIL.COM 

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

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 39679791  or  fadhelrsadiq@aol.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 

RUBY STAR RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39462260  or  AHUJAIRI@HOTMAIL.COM 

SAUDI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 33313303  or  KHLDMATTAR@GMAIL.COM 

ALMAZAYA CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 17689966  or  lemazaya@hotmail.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 

Janju Food Services CO S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 33301011  or  JANJURESTARANT@GMAIL.COM 

EVIAN ELECTRICAL AND MECHANICAL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39822285  or  AMEERALKHAL@HOTMAIL.COM 

SADIQ ABAD CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35060195  or  WEAKPOINT37@GMAIL.COM 

GULF EQUIPMENT AND TECHNOLOGY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17702684  or  GET@AL-ALAWI.COM 

LIMOUSINA W L L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17326100  or  gro@limousina.net 

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

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  hrheadoffice@mcsix.me 

HANI HUSSAIN M.ALI IDHRABOOH( BUMARJOOSH - 733 ) 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33222661  or  H33221661@GMAIL.COM 

Eagle for Safe and Security  S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17270140  or  alialtmimi@yahoo.com 

AL FAISAL LOGISTICS &TRANSPORT  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 
 suitably qualified applicants can contact

 17737585  or  faisal@alfaisal-bh.com 

HADEEL SANDWITCH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39624430  or  MOH_GOLOM@YAHOO.COM 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17832244  or  admin_pers@alkhalidiagroup.com 

Eagle for Safe and Security  S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17270140  or  alialtmimi@yahoo.com 

RAM MEDICAL CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 33389339  or  GM@RAMCLINICS.COM 

AL SABBAGH TRANSPORT Co. W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33852522  or  anwrooo@gmail.com 

AL FAISAL LOGISTICS &TRANSPORT  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17737585  or  faisal@alfaisal-bh.com 

AMEERAAT DESIGNERS S.P.C Owned by SWARNALATHA SHEENAPPA AMIN 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33360442  or  ANCHANLATA@HOTMAIL.COM 

Eagle for Safe and Security  S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17270140  or  alialtmimi@yahoo.com 

BUGDAD PALACE MOBILE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17676340  or  BAHRAINGARAGE@GMAIL.COM 

Bahrain Guarding Solutions SPC owned by Mohamed Alrayes 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17595971  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

MCDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39468818  or  HR@FAKHRO.COM 

Isam kabbani & partners for construction & maintenance co. ltd 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17252163  or  tariqba6@gmail.com 

KRONOS ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17564981  or  ashokrma@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 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

Bahrain Guarding Solutions SPC owned by Mohamed Alrayes 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17595971  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

Clinica Joelle S.P.C owned by Zainab Mohamed Abdulla Neama 
has a vacancy for the occupation of

  NURSE(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 36698333  or  ZAINAB.NEAMA@GMAIL.COM 

Deccan a/c repairing workshop 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17466057  or  BAHALMAS1@GMAIL.COM 

Bahrain Guarding Solutions SPC owned by Mohamed Alrayes 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17595971  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.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 

GOOD PLANT FOR GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33229915  or  GOODPLANTGENERALTRADING@GMAIL.COM 

TECHNOLOGY ENGINEERING - bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL ENGINEER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 37778058  or  mahmood@techengbh.com 

HIBA CONSTRUCTION AND INTERIOR DECORATION co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17234240  or  RIZWAN@HIBA-CONSTRUCTION.COM 

ALJABRIYA SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact
 39211442  or  SHOWGY61@YAHOO.COM 

Bahrain Guarding Solutions SPC owned by Mohamed Alrayes 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17595971  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

Bahrain Guarding Solutions SPC owned by Mohamed Alrayes 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17595971  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

Prestige Class Office for moving home and office furniture 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39787837  or  PRESTIGECLASSBH@GMAIL.COM 

GOOD PLANT FOR GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33229915  or  GOODPLANTGENERALTRADING@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

MCDONALD,S 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220060  or  HR@FAKHRO.COM 

SKYTAXI BRANCH OF A FOREGN COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  PLANNING SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 33807792  or  GREG@IVOREEN.COM 

ASFI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17777355  or  ALDARALKHALIDAH@GMAIL.COM 

Vape line center 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33878949  or  HANIHDC72@GMAIL.COM 

USMANS NEW LOOK SALON 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39133187  or  USMANS_DC@YAHOO.COM 

ALTAQADEM CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39460608  or  RAJA-ADEL@HOTMAIL.COM 

BURJ ASIA TRANSPORT 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 33742002  or  BURJASIA@HOTMAIL.COM 

ERA CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17500331  or  ERAPROJECTS@BATELCO.COM.BH 

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 

Jeric Building Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 39201360  or  DAVID.GONSP@GMAIL.COM 

LEGEND PAINTS COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  QUALITY INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17458999  or  ZEENATD@HOTMAIL.COM 

EASTERN BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17729595  or  abdulla@hhm-group.com 

FIRESEAL ACTIVE AND PASSIVE FIRE PROTECTION W. L. L 
has a vacancy for the occupation of

  SPRAYER 
 suitably qualified applicants can contact

 17223661  or  HUSSAIN.AKBAR75@HOTMAIL.COM 

ASFI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17777355  or  ALDARALKHALIDAH@GMAIL.COM 

COUNTRY WIDE MECHANICAL SERVICES AND TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39414440  or  ALFADHALACARS@GMAIL.COM 

Apex Steel Construction Company W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17375909  or  MMTHREEM56@GMAIL.COM 

Clean and green services 
has a vacancy for the occupation of

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

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

RED SEA RESTAURANT WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17533293  or  SALEHREDHA@GMAIL.COM 

GULF EXPORT TECH CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500794  or  myra@sevenleisure.net 

EFS Facilities Services Bahrain W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17102960  or  nshah@bfharbour.com 

Hibiscus Trading 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36850066  or  DHAIF57@GMAIL.COM 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DURRAT AL MUHARRAQ CLEANING &MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17535158  or  bucheeri5@gmail.com 

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

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

Jupiter Products Company W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  PACKER(MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contact

 39569472  or  suhail.rehman@parle.biz 

AJYAD SALWA COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17760106  or  AMZ5558@GMAIL.COM 

GOLDEN PALACE FOR CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

EDAMA BAHRAIN CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17484815  or  Edamabh@gmail.com 

Day And Night Market W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17210463  or  imaad_kk@yahoo.com
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تفجيــر انتحــاري مــزودج يوقــع عشــرات القتلــى والجرحى

اإلرهاب ُيدمي قلب بغداد من جديد

مع ارتفاع حصيلة القتلى في التفجير االنتحاري المزدوج الذي استهدف سوقا شعبيا، أمس الخميس، في ساحة الطيران وسط بغداد إلى 32 قتيالً، ترأس رئيس 
مجلــس الــوزراء مصطفــى الكاظمي اجتماعا طارئا لقادة األجهزة األمنية واالســتخبارية بمقر قيــادة عمليات بغداد. ووجه الكاظمي بفتح تحقيق فوري للوقوف 
علــى أســباب التفجيريــن، ومالحقــة الخاليــا اإلرهابيــة التــي ســهلت مــرور المنفذين. كما وجه باســتنفار القــوات األمنية لحفظ أمــن المواطن واتخــاذ اإلجراءات 

الكفيلة بذلك ميدانيا. وقال “وضعنا كل إمكانات الدولة وجهود قطعاتنا األمنية في حالة استنفار قصوى”، وفق ما نقلته وكالة األنباء العراقية.

اإلرهاب مستمرة  “معركتنا ضد  وتابع 
بتشتت  نسمح  ولـــن  األمــــد،  وطــويــلــة 

الجهد االستخباري”.
كما أفادت مصادر مطلعة بأن الكاظمي 
مفاصل  فــي  بتغييرات  بــإجــراء  أمـــر 
ــيـــة واالســـتـــخـــبـــاريـــة  ــنـ األجــــهــــزة األمـ
المسؤولة عن حادث ساحة الطيران .

أتــى ذلــك، بعد ارتــفــاع عــدد الضحايا 
إلى 32 قتيالً، وأكثر من 110 جرحى، 
والبيئة  الصحة  أعلن وزير  ما  بحسب 
حــســن مــحــمــد الــتــمــيــمــي فـــي أحـــدث 

إحصاء عصر أمس.
العاصمة  مــن  مــروعــة  وكــانــت مشاهد 
في  الدماء  من  بركا  أظهرت  العراقية 
مــكــان الــهــجــوم بــعــد وقـــت قصير من 

وقوعه.
كــمــا أظــهــر مــقــطــع مــصــور مـــن سطح 
ــلــحــظــات األولـــــى لــالنــفــجــار  مــبــنــى، ال
إلــى تطاير عــدد من  الــذي أدى  الثاني 
األشخاص الذين تجمعوا في المنطقة.
وكان اللواء تحسين الخفاجي الناطق 
ــادة الــعــمــلــيــات الــمــشــتــركــة  ــيـ بـــاســـم قـ
أن  للعربية،  تــصــريــحــات  فــي  أوضـــح 
بحاجة  أنــه  تظاهر  االنتحاريين  أحــد 
أقدم  الناس  تجمع  وحين  للمساعدة، 
على تفجير حزامه الناسف، لجمع أكبر 

عدد من الضحايا.
ــقـــوات األمــنــيــة كــانــت  ــاف أن الـ ــ وأضـ
فجر  أنه  إال  االنتحاريين  أحد  تالحق 
نفسه عند الوصول إلى السوق. وأكد 
أن اإلرهــابــيــيــن يــحــاولــون اســتــهــداف 

المناطق الشعبية لكبر حجمها.
األمنية  األجـــهـــزة  إن  قـــال  ذلـــك،  إلـــى 
ــر مــن  ــيـ ــثـ ــكـ ــــطــــت الـ ــب ــة أحــ ــ ــي ــ ــراق ــعــ ــ ال
أن  مبينًا  مؤخرا،  اإلرهابية  العمليات 

التحقيقات مستمرة لمعرفة من ساعد 

االنتحاريين.
لــم تشهد مــثــل هــذه  بــغــداد  يــذكــر أن 
الهجمات تقريبا منذ أن طردت القوات 
ــتــحــالــف الـــمـــدعـــوم من  ــعــراقــيــة وال ال
من  داعــش  تنظيم  المتحدة  الواليات 
األراضــي التي كان يسيطر عليها عام 

.2017

ــورة بــشــاعــة  ــصـ ــقــطــات مـ ــهــــرت ل وأظــ

األول  بعيد  وقع  الذي  الثاني  التفجير 
ــهــدف  ــان ال ــ ــي نــفــس الـــمـــكـــان، وكـ وفــ
عــلــى األرجـــــح إيـــقـــاع أكــبــر عـــدد من 
الضحايا في منطقة تخلو من المقرات 

السياسية واألمنية وتكتظ بالفقراء.
ولم تتبن حتى اآلن أي جهة مسؤولية 
إلى  تشير  بصماته  لكنه  الهجوم،  لهذا 

تنظيم داعش اإلرهابي الذي شن في 

السابق مرارا مثل هذه الهجمات.
ــش تــكــتــيــك الــهــجــمــات  ــ وانـــتـــهـــج داعـ
االنتحارية التي تنفذ بواسطة أحزمة 
نـــاســـفـــة وتـــســـتـــهـــدف مـــنـــاطـــق تــعــج 
اإلجـــراءات  فيها  وتــخــف  بالمدنيين، 

األمنية.
ورغم الحصيلة الثقيلة، إال أن الحياة 
مشهد  في  المنطقة،  في  تــدب  عــادت 
رغم  بالحياة  العراقيين  تمسك  يظهر 

اإلرهاب.
ــداء يــأتــي  ــتــ ــذا االعــ ــــى أن هــ يــشــار إل
فــي وقـــت تــنــاقــش الــســلــطــات تنظيم 
استحقاق  وهــو  تشريعية،  انتخابات 
في  عنف  أعمال  مع  يترافق  ما  غالبا 

العراق.
كان  التفجيرات مشهدا  وأعــادت هذه 
ــون نــســيــانــه وهــو  ــعــراقــيــون يــحــاول ال
عن  الناجمة  واألشـــالء  الــدمــاء  مشهد 

التفجيرات االنتحارية قبل سنوات.

بغداد ـ وكاالت

قوات أمنية تتفقد مكان االنفجارين 

من موقع التفجير وسط بغداد

رئيسة مجلس النواب األميركي نانسي بيلوسي وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف

دبي - العربية.نت

بعالقة  بالده  تفاؤل  الخميس، عن  السعودي،  الخارجية  أعرب وزير 
ممتازة مع أميركا تحت إدارة الرئيس جو بايدن.

وقال األمير فيصل بن فرحان بن عبد هللا “التعيينات في إدارة بايدن 
تدل على تفهمه للملفات”.

كما أكد أن عالقة تاريخية تربط السعودية بالواليات المتحدة، وقال 
“تعاملنا بشكل ممتاز مع إدارات من الجمهوريين والديمقراطيين”.

لم  المشتركة  أميركا عالقة مؤسسات ومصالحنا  مع  “عالقتنا  وتابع 
تتغير”.

كما أضاف: “سنتشاور مع أميركا بخصوص االتفاق مع إيران ليكون 
ذا أساس قوي”، موضحا أن الدول األوروبية تتفهم أن االتفاق السابق 

مع طهران يحوي نواقص.
وقال “ضعف اتفاقات سابقة مع إيران سببه عدم التنسيق مع دول 
رخاء  على  ويركز  أفكاره  يغير  أن  اإليراني  النظام  وعلى  المنطقة، 

شعبه”.
وتابع “يدنا ممدوة للسالم مع إيران، لكنها ال تلتزم باتفاقياتها”، مؤكدا 

أن دعوات إيران للحوار تهدف للتسويف والهروب من أزماتها.

السعودية: متفائلون بعالقة ممتازة مع أميركا

بروكسيل ـ وكاالت

أعلن االتحاد األوروبي، أمس الخميس، 
تركيا،  مع  العالقات  لتطبيع  استعداده 

لكن بشروط.
وأوضح بيان االتحاد أن على الرئيس 
تحويل  أردوغــان  رجب طيب  التركي 
ــه ألفــعــال وإظــهــار حــســن النية،  أقــوال
ــا بــاتــجــاه تغيير  ــ حــتــى تــتــحــرك أوروبـ

طريقة تعاملها مع أنقرة.
الطرف عن  وأكــد أن أوروبـــا لن تغض 
عن  ستدافع  بل  العدائي،  أنقرة  سلوك 

مصالحها.
ــي قــد شــدد،  ــ ــ ــان الــبــرلــمــان األوروب وكــ
أمــــس، عــلــى أهــمــيــة احـــتـــرام حــقــوق 
اإلنــســان فــي تــركــيــا؛ مــن أجــل تطوير 

العالقات مع أنقرة.
ــيــة،  األوروب المفوضية  عضو  ــدت  وأكـ
الــمــلــف في  هـــذا  أهــمــيــة  ــــي،  دال هيلينا 

ــة  ــ ــيـ ــ ــات األوروبـ ــالقــ ــعــ ــ ــر ال تـــطـــويـ
التركية.

ــمــان إلـــى اإلفـــــراج عن  ــبــرل كــمــا دعـــا ال
ــمــعــارض صــالح  الــســيــاســي الــتــركــي ال
شــروط،  ودون  فــورا  دميرتاش  الدين 
وقال إن اعتقاله منذ 2016 تم لغرض 

حرمانه من حقوقه األساسية.
الــســابــق لحزب  الــرئــيــس  ــد أن  أكـ كــمــا 
في  المحتجز  الديمقراطي  الــشــعــوب 
لمعاملة  يتعرض  التركي  إدرنــة  سجن 

سيئة.
أتـــى هـــذا الــمــوقــف الـــصـــارم بــالــتــزامــن 
بين  منفصلة  مــبــاحــثــات  انــطــالق  مــع 
منسق السياسة الخارجية في االتحاد 
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــل، ووزيـ ــوريـ جـــوزيـــب بـ
بروكسيل  في  أوغلو  جاويش  التركي 

أمس.
أشــار  مــشــتــرك،  صحافي  مؤتمر  وفــي 
ــاع حقوق  ــه بحث أوضـ ــى أن بــوريــل إل
ــر  ــان فـــي تــركــيــا مـــع الـــوزيـ ــســ ــ اإلن

التركي.

أوروبا: لن نغض الطرف عن سلوك أنقرة العدائي

واشنطن ـ وكاالت

أعلنــت رئيســة مجلــس النــواب األميركــي، نانســي بيلوســي، أمــس الخميــس، أنهــا 
ســتبحث فــي الكونغــرس محاكمة الرئيس األميركي الســابق، دونالــد ترامب، بتهمة 
التحريض على أحداث الشغب في مبنى “الكابيتول” بالعاصمة األميركية واشنطن.

وأشــارت فــي مؤتمــر صحفــي لهــا أن “ترامــب حــرض علــى العنــف واقتحــام مبنــى 
الكابيتول في 6 يناير الجاري، الذي تسبب في صدمات نفسية”، بحسب قولها.

ــراءات  ــ ــاتــخــاذ إجـ وتــعــهــدت بــيــلــوســي ب
دونالد  السابق،  الرئيس  محاكمة  بشأن 
إلى  الفتة  الشيوخ.  مجلس  في  ترامب، 
أنه دعا أنصاره إلى الخروج على القانون 
ــــى مبنى  وســـاعـــدهـــم عــلــى الـــوصـــول إل

الكابيتول وإحداث الفوضى”.
وشكرت رئيسة مجلس النواب األميركي 
هللا على خروج دونالد ترامب من البيت 

األبيض.
هناك  “ستكون  أنــه  بيلوسي  أكـــدت  كما 
مبنى  اقتحام  للمسؤولين عن  محاكمات 

الكونغرس”.
وقـــالـــت عـــن مــثــيــري أحــــــداث الــشــغــب 
ــا مـــن شـــك فـــي أن  ــيــتــول: “مــ ــكــاب فـــي ال
ــذه الــهــيــئــة قــدمــوا  هــنــاك أعــضــاء فــي هـ
الــمــســاعــدة لــمــن كـــان لــديــهــم فــكــرة أنهم 
وهي  ترامب،  اختلقها  كذبة  يحتضنون 
أن االنتخابات الرئاسية لم تكن شرعية”.

ترامب  األميركي  النواب  مجلس  ويتهم 
بالتحريض على أعمال الشغب في مبنى 

الكابيتول.
ــد تـــرامـــب  ــ ــالـ ــ ــوســي : “دونـ ــل ــي ــــت ب ــال وقــ

تاريخ  في  مسبوق  غير  انتهاكا  ارتكب 
الكونغرس”.

ــي مجلس  فـ الــديــمــقــراطــيــون  ــول  ــقـ ويـ
الـــنـــواب األمــيــركــي، إن تــرامــب ارتــكــب 
البالد،  ضد  خاص  بشكل  شنيعة  جريمة 
للهجوم على مبنى  التحريض  من خالل 
الــكــابــيــتــول فــي مــحــاولــة إللــغــاء نتائج 

االنتخابات الرئاسية للعام 2020”.

بتهمة التحريض على أعمال الشغب في مبنى الكابيتول
بيلوسي: سنبحث في الكونغرس محاكمة ترامب

دبي ـ العربية نت

أقر وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف، بتمويل بالده للميليشيات 
“إنفــاق مــن أجــل السياســة  أنــه  المنطقــة، مبــررا ذلــك  لهــا فــي  المواليــة 

الخارجية”.

وردا علــى ســؤال حــول تصريحــات محمــود الزهــار، القيــادي فــي حركــة 
“حماس” الفلســطينية الموالية لطهران، الذي أكد تســلمه حقائب تحمل 22 
مليون دوالر من المساعدات من قائد فيلق القدس السابق بالحرس الثوري 
اإليرانــي، قــال ظريف في مقابلة مع صحيفــة “اعتماد” اإليرانية بث مقطع 

منها أمس الخميس على تويتر “ننفق دائًما من أجل السياسة الخارجية”.

أمــا فــي مــا يتعلــق بالعالقة مع الواليــات المتحدة، ومســألة اعتبارها عدوا 
دائمــا، فقــال “لــم أقل إنها عــدوة وأنا المســؤول فقط عــن تصريحاتي. لقد 

دفعت ثمن المحادثات مع الواليات المتحدة عندما حدثت للمرة األولى”.

كما أضاف أن دوره كوزير خارجية 
ــرام االتفاق  ــارزا في إب إليــران كــان ب
السياسة  فــي  دوره  لــكــن  ــووي،  ــنـ الـ
لعب  فيما  “صــفــرا”،  كــان  الخارجية 
صــيــاغــة  ــي  فـ ــدا  جــ مــــحــــدودا  دورا 

السياسات اإلقليمية لبالده.
ــأتـــي تــصــريــحــات ظـــريـــف حــول  وتـ
ــيـــدا عــلــى  ــمــيــلــيــشــيــات تـــأكـ ــم ال ــ دعـ
مختلف  بين  النظر  وجــهــات  اتــفــاق 
المسؤولين واألجهزة اإليرانية حول 

طريق  عــن  اإليـــرانـــي  الــنــفــوذ  إدارة 
تمويل الوكالء.

كــان كشف في  الزهار  أن  إلــى  يشار 
مقابلة الشهر الماضي أن قائد فيلق 
ــثــوري اإليــرانــي  الــقــدس بــالــحــرس ال
قــاســم ســلــيــمــانــي، ســلــمــه فــي لقائه 
22 مليون دوالر   ،2006 العام  األول 

لدعم الحركة.

ظريف يقر بــأن دوره في السياســة الخارجية كان “صفرا”
إيران تدير نفوذها عن طريق تمويل الميليشيات

بيروت ـ وكاالت

لبنان،  فــي  تــطــّور قضائي الفــت  فــي 
مــرتــبــط بــمــلــف تــحــويــل مــســؤولــيــن 
إلى الخارج بمليارات  لبنانيين أمواالً 
ــعــام  الـــــــــدوالرات، اســتــمــع الــنــائــب ال
التمييزي القاضي غسان عويدات إلى 
سالمة،  ريــاض  لبنان  مصرف  حاكم 
وذلـــك بــعــد يــومــيــن عــلــى تــبــّلــغ لبنان 
السلطات  تــعــاون مــن  رســمــيــا طــلــب 
في سويسرا يتعّلق بتقديم مساعدة 
قضائّية حول تحويالت مالية تخّص 

حاكم مصرف لبنان المركزي.
ــن حــاكــم “الـــمـــركـــزي” فــي بيان  وأعــل
المدعي  التقى  الــخــمــيــس”أنــه  أمــس 
العام التمييزي، وقّدم له كل األجوبة 
بــاألصــالــة  الــتــي حملها  األســئــلــة  عــن 
ــة عـــن الـــمـــدعـــي الــعــام  ــيــاب ــن ــال كــمــا ب

السويسري”.
ــة بـــــــأن أي  ــ ــالمـ ــ ــا جـــــــزم سـ ــمــ كــ

ــالت لــــــم تــحــصــل  ــ ــويـ ــ ــحـ ــ تـ

من  أو  لبنان  لمصرف  حــســابــات  مــن 
موازناته.

وأضــــاف “أكــــدت أنــنــي جــاهــز دائــمــا 
لإلجابة عن أي أسئلة، كما احتفظت 
لــنــفــســي بــحــق الــمــالحــقــة الــقــانــونــيــة 
بوجه جميع الذين يصّرون على نشر 
اإلشاعات المغرضة واإلساءات التي 
لسمعة  تسيء  كما  شخصيا  تطالني 

لبنان المالية”.
وأفادت “رويترز”: “أن حاكم مصرف 
االستماع  يتم  أن  قــرر  سالمة  لبنان 

إليه في سويسرا”.
تسّلم  التمييزي  الــعــام  النائب  وكــان 
الطلب السويسري من أجل الحصول 
عــلــى تــفــاصــيــل ومـــعـــلـــومـــات حــول 
ــواالت مــصــرفــيــة تــخــص الــحــاكــم  ــ حـ
وشــقــيــقــه رجـــا ســالمــة ومــســاعــدتــه 
مجموعها  يصل  حــويــك،  مــاريــان 

إلى نحو 400 مليون دوالر.

مالحقة غربية ألموال سياسيي لبنان
الخرطوم ـ وكاالت

ــت الــــــواليــــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــفــ وصــ
ــودان في  ــسـ وإيــطــالــيــا مــوقــف الـ
األثيوبي  النهضة  ســد  محادثات 
ــا عــلــى حق  ــ ــدت ــ بــالــعــقــالنــي، وأك
المعلومات  تبادل  في  الخرطوم 
ســدوده  لتأمين  منتظمة  بصورة 
ومـــنـــشـــآتـــه الـــمـــائـــيـــة وســـالمـــة 
مـــواطـــنـــيـــه عـــنـــد تــشــغــيــل الــســد 

األثيوبي.
وشرح وزير الري والموارد المائية 
ــاس لـــدى  ــبـ ــر عـ ــاسـ ــــي يـ ــودان ــــســ ال
المتحدة  الــواليــات  سفيري  لقائه 
وإيطاليا، آخر تطورات مفاوضات 
سد النهضة وكفاءة إدارة الموارد 

المائية ومياه الشرب بالريف.
حيال  موقفه  أن  الــســودان  وأكــد 
سد النهضة يتمحور بشأن مفاهيم 

ثابتة تقوم على الوصول إلى 
آلية  يتضمن  ملزم  اتفاق 

تعظيم  تــضــمــن  محكمة  تنسيق 
أضرار  أي  ومنع  السد  من  الفوائد 
قــد تــلــحــق بــالــســودان مــن جــراء 
ملء  أو  األثــيــوبــي  الــســد  تشغيل 

بحيرته.
دور  بإعطاء  الــخــرطــوم  وتطالب 
أكــبــر لــخــبــراء االتــحــاد اإلفــريــقــي 
السماح  عــدم  منطق  إلــى  يستند 
ــد الـــتـــفـــاوض ومــنــح  ــ ــالـــة أمـ بـــإطـ
وجهات  لتقريب  للجنة  الــفــرصــة 
ــــســــودان وأثــيــوبــيــا  الــنــظــر بــيــن ال
الواضح  التباين  ظــل  فــي  ومصر 

في بعض الجوانب المهمة.
التوصل  إلـــى  الـــســـودان  ويــســعــى 
إلى اتفاق يقلل المخاطر المتعلقة 
التي  تلك  أو  البيئية  بــالــجــوانــب 
الروصيرص،  سد  بسالمة  تتصل 
كيلومتر   100 نحو  يبعد  الــذي 

من السد األثيوبي.

أميركا وإيطاليا تدخالن على خط أزمة سد النهضة

قرقاش: نصبو 
إلى خليج موحد

دبي- العربية.نت

أعرب وزير الدولة للشؤون الخارجية في 
ــارات، أنـــور قــرقــاش، عــن أمــلــه بفتح  ــ اإلمـ

صفحة جديدة بين دول الخليج.
وقال في تغريدة على حسابه على تويتر 
إلى مسقط  الكويت  “من  الخميس:  مساء 
ــريـــاض والـــمـــنـــامـــة والـــدوحـــة  ــالـ مــــــرورا بـ
وأبــوظــبــي نــفــتــح صــفــحــة جـــديـــدة مليئة 
إلى  “نصبو  أضاف:  كما  والتفاؤل”.  باألمل 
إلى  وننظر  ومــزدهــر،  مستقر  عربي  خليج 
المستقبل بكل ثقة وبإرادة صلبة وعزيمة 

واثقة، هذا هو شعورنا في اإلمارات”.
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لماذا ترامب؟
لم يتعرض رئيس أميركي للمســـاءلة البرلمانية مرتين بتاريخ 
الواليـــات المتحدة السياســـي إال الرئيس دونالـــد ترامب، ولم 
يســـتنفر حزب مـــن الحزبيـــن “الديمقراطـــي والجمهوري” ضد 
رئيس أميركي مثل اســـتنفار الحـــزب الديمقراطي ضد رئيس 
جمهوري، ولم يجيش اإلعالم األميركي بمختلف وســـائله ضد 
رئيس أميركي مثل ترامب، لكن لماذا الرئيس دونالد ترامب؟

باختصـــار شـــديد للقـــارئ هنـــاك عـــدة أســـباب دفعـــت الحزب 
الديمقراطـــي واإلعـــالم األميركـــي للهجـــوم عليـــه بشـــكل لـــم 
تشهده الساحة السياسية األميركية وهي كالتالي: إنهاء حلم 
تولي سيدة البيت األبيض، فالحزب الديمقراطي دفع هيالري 
كلينتون كأول ســـيدة ستفوز برئاسة البيت األبيض، ما يجعل 
الحـــزب الديمقراطي يدخل التاريخ مع هيالري كلينتون، لكن 
ترامـــب وجـــه صفعـــة لهما وأنهـــى هذا الحلـــم الذي لـــن يتكرر 
إال بعـــد ســـنوات قـــد تكـــون طويلـــة. ثانيا ضيـــاع فرصة حكم 
الديمقراطييـــن لثـــالث فتـــرات متتاليـــة، فالحـــزب الجمهوري 
فـــاز بثالث فترات متتالية، ليس لمرة واحدة، بل كررها ثالث 
مـــرات، ومرة أخرى فاز 4 مـــرات متتالية وهي 1896 – 1900 
– 1904 - 1908، وكان الحـــزب الديمقراطـــي يطمـــع ألول مرة 
بالفـــوز لمـــدة ثالث مرات متتالية بعد فـــوز أوباما مرتين، لكن 
ترامـــب أنهى هذا الحلم وحطم ســـفينة الحـــزب الديمقراطي. 
ثالثـــا: البيت السياســـي. ترامـــب لم يأت من البيت السياســـي 
األميركـــي بـــل كان رجـــال اقتصاديا بحتا، لهـــذا، فإن فوز رجل 
اقتصادي وهزيمته لتاريخ سياسي يمثله الحزب الديمقراطي 
صفعـــة كبيرة لهذا الحزب وما يمثله من إرث سياســـي. رابعا: 
فشـــل توقعـــات اإلعـــالم. كان اإلعـــالم األميركـــي ومـــا ســـمي 
بتوقعـــات االســـتطالعات تشـــير إلى حتمية فـــوز كلينتون، إال 
أن فوز ترامب وجه أيضا صفعة لمصداقية اإلعالم األميركي، 
عالوة على أن ترامب كان أول رئيس أميركي يقوم بتســـفيه 
وســـائل اإلعالم واتهامها بالكذب والتزييف، ما جعل التحالف 

اإلعالمي األميركي يستهدف ترامب بكل شاردة وواردة.
الخالصة، كل تلك األسباب توحدت واستهدفت ترامب بشكل  «

لم يسبق لرئيس أميركي أن تعرض له، ناهيك عن جائحة كورونا 
التي أيضا انضمت لهذا التحالف إلسقاطه، وكان ترامب رجال 

تحدى كل هذه الحمالت بشجاعة وصبر، وهو لن يتكرر أبدا.

tariq@cogir.org 

د. طارق آل شيخان

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

للتواصل: 17111483

العالم يبكي عندما نخسر صديقا
ذات يوم قال الفيلســـوف الهندي “أوشـــو” ألحد تالميذه “األرض 
بذرة، واألصدقاء هم الثمار، ارقص مع الموت وتوجع معه، لكن 
ال تخسر صديقا يحبك ويبادلك اإلخالص”، وهناك حكمة صينية 
قديمـــة وجدت فـــي مخطوطة بـــأرض “التيبت” تقول.. “تشـــدنا 
الحكمـــة دائمـــا إلى كســـب األصدقاء، ألنهـــم مفاتيح ســـعادتنا”، 
وليـــس هنـــاك أروع من العبارة التـــي قالها الشـــاعر العظيم بابلو 
نيـــرودا “الصديـــق هـــو من يكتـــب لحـــن الربيع ويمســـح الدموع 

ويفجر روح الحياة فينا.. فال تخسروهم”.
أمـــا دايـــل كارنيغـــي فيأخذنـــا إلـــى أفق أبعـــد حينما يخبرنـــا أننا 
جميعنا، ســـواء كنا جزارين أو خبازيـــن أو أثرياء، جميعنا نحب 
من يقدرنا، خذ القيصر األلماني مثال، ففي نهاية الحرب العالمية 
األولى، كان ربما أكثر الرجال توحشـــا وتفردا على األرض، حتى 
أن بالده انقلبت ضده حين فر إلى هولندا لينفذ بجلده، ازدادت 
كراهيته حتى تمنى الماليين تمزيقه إربا إربا، وفي وسط جحيم 
الغضب، كتب صبي رســـالة بسيطة إلى القيصر، تتوهج بالحنان 

واإلخالص، قال الصبي إنه مهما فكر اآلخرون، سيظل على حبه 
للقيصـــر، تأثر القيصر كثيـــرا، ودعا الصبي للمجيء لرؤيته. جاء 
الصبـــي، وكذلـــك أمه “وقـــد تزوجها القيصر فيما بعـــد”، ولم يكن 
هـــذا الصبـــي بحاجة إلى قـــراءة الكتب والتعلم فقـــد عرف ذلك 

غريزيا.
إذا أردنا أن نكســـب األصدقاء حسب وصفة “كارنيغي”، لنكرس 
أنفســـنا لخدمة اآلخرين والقيام بأشياء تحتاج الوقت والطاقة 
وعدم األنانية والتفكير.. إذا أردنا أن نكسب األصدقاء لنخاطب 
اآلخريـــن بـــود وحمـــاس، إن أردت أن يحبـــك اآلخـــرون، وجـــه 

اهتمامك نحوهم.

في الكتاب الهندي المقدس “الجيتا” هناك حكم عديدة عن  «
الصداقة، كما تزخر الكونفوشيوسية بمثلها، وفي سائر الفلسفات 
التي مرت على تاريخ البشرية تجد للصداقة مقاما عاليا ألنها عالقة 

فريدة، ويكفي ما قاله “سادجورو”.. العالم يبكي عندما نخسر 
صديقا.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

النسخة الثانية من برنامج التوظيف الوطني
أطلـــق صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفـــة ولـــي العهد نائب القائد األعلى رئيـــس مجلس الوزراء 
في جلســـة مجلـــس الوزراء التي عقدت ــ عـــن ُبعد ــ “البرنامج 
الوطنـــي للتوظيف بنســـخته الثانية ويهـــدف لتمكين 25 ألف 
وظيفة في 2021م وتوفير 10 آالف فرصة تدريبية ســـنوًيا”، 
وســـيرتكز هذا البرنامج على ثالث مبادرات أساســـية، األولى 
“تخصيـــص تمكيـــن لميزانيـــة قدرها 120 مليـــون دينار لثالثة 
ــــ 2023م” والثانيـــة “تمديد فتـــرة اإلعالن على  أعـــوم 2021مـ 
الشـــواغر قبـــل اســـتقدام العمالـــة إلى ثالثـــة أســـابيع” والثالثة 
“تشديد اإلجراءات األمنية للرقابة على العمالة غير النظامية”، 
بجانب االستمرار في تقديم النسخة األولى من البرنامج الذي 

تم إطالقه في 25 فبراير 2019م.
إن البرامـــج التدريبية والمشـــاريع التنمويـــة التي توضع ويتم 
تنفيذهـــا في القطاعين تعمـــل على خلق الوظائف للمواطنين، 
خصوصـــا أن البحرين تتمتع بمخزون مـــن الكفاءات الوطنية 
وبمـــا تـــدره الجامعات العامة والخاصة ســـنوًيا من الخريجين 
البحرينييـــن، فهذا البرنامـــج وغيره من البرامج تخصص لهم، 
حيث تعمل هـــذه البرامج على وضع البحرينيين ذكوًرا وإناًثا 
فـــي جميع مواقـــع العمـــل المتوفرة فـــي القطاعيـــن، فالتنمية 
الوطنيـــة أداتهـــا وهدفهـــا المواطـــن. لـــذا، فالبحرينـــي دائًمـــا 
الخيـــار األول واألمثل في التوظيف في بالده بما يتوافق مع 
مبدأ االســـتثمار الفعـــال للتوظيف الوطني واســـتثمار طاقات 

وكفاءات الشباب البحريني.

عبدعلي الغسرة

أعلنت الواليات المتحدة األميركية وضع جماعتي حســـم ووالية 
ســـيناء علـــى قائمـــة الجماعـــات اإلرهابية مع حـــزب هللا وجماعة 
عبدالملـــك الحوثـــي، تلك الجماعات المســـؤولة عـــن االضطرابات 
والخراب في أنحاء العالم العربي، فحزب هللا ســـبب مآسي لبنان 
على األقل، وجماعة الحوثي سبب خراب اليمن، أما حسم ووالية 
ســـيناء فهمـــا مـــن األذرع العســـكرية لجماعة اإلخـــوان اإلرهابية، 
حيث يتوليان تنفيذ عمليات إرهابية ضد جنود الجيش المصري.

هذه الخطوة األميركية التي تأخرت، لها أهمية كبيرة جدا للدول 
التـــي تكتـــوي بنار اإلرهاب اإلخواني، ألن العالم كله ســـيأخذ هذه 
الخطـــوة األميركيـــة في االعتبـــار، خصوصا أنه ال يتـــم إعالن أية 
جماعـــة علـــى قائمة اإلرهـــاب إال بعد بحث وتحقـــق طويل حول 
ضلوع هذه الجماعة أو تلك في عمليات إرهابية، وهذا سينعكس 
بالتأكيد على دعم مادي أو معنوي يقدم لهذه الجماعات المجرمة 

التي كانت ســـببا أساســـيا فيما صارت إليه األوضاع في أكثر من 
دولة عربية.

إلـــى جانب أنهـــا شـــهادة موثقة للدول التـــي تقـــوم بمحاربة هذه 
الجماعـــات بأنهـــا كانـــت طوال الوقـــت على حق ومـــن حقها على 
العالم أن يقف إلى جوارها في حربها ضد هذه الجماعات، واألكثر 
أهميـــة هـــو إعطاء رســـالة لمنظمات حقوق اإلنســـان التي دافعت 
منذ ســـنوات عن ممارســـات جماعة اإلخـــوان اإلرهابية واعتبرت 
محاكمتهم انتهاكا لحقوق اإلنسان، رغم ارتكابهم جرائم في حق 

بالدهم.
بال أدنى شك هذه ضربة نوعية وقاسمة لجماعة اإلخوان جنبا إلى  «

جنب مع مليشيا نصر الله وميليشيا الحوثي، بعد سنوات طويلة 
من توفير المأوى والحماية ألعداد كبيرة من أتباع هذه الجماعة التي 

أصبحت رسميا جماعة إرهابية.

مـــن ذا الـــذي يشـــارُكنا الغرَس مـــن باطـــِن األرض وال ُنـــدرُك دوَرُه 
ووجـــوَده؟ نزرُع الجيَد من البذور ونرويه بماِء الُمهج، ثم نحصُد 
نباتًا هزيالً بال ثمر، فكيف يحدُث ذلك بعد كِل الرعايِة التي ُنوليها 
ـــَي األلعاب اإللكترونية  ألبنائنـــا؟ إْن كنتـــم ال تتفقون معي بأنَّ ِجنِّ
الذي يســـكُنهم هو ما يغسُل أدمغَتهم، فأنتم بال شك تعيشون في 
فقاعـــٍة خاصـــٍة بكم وُتحِلقوَن في فضاء العالـــِم الوردي وال تروَن 

سواَده، يا أولياَء األموِر المحترمين، أبناؤنا في خطر!
أنـــا ال أتصـــوُر أنَّ العلمـــاَء والمخترعيـــن الذيـــن ابتكـــروا األجهـــزَة 
الكهربائيـــة واإللكترونيـــة كانـــوا ُيضِمـــرون شـــرًا للبشـــريِة علـــى 
اإلطـــالق، بل فعلـــوا ذلك رغبًة منهم في تطويـــِر الذات والنهوِض 
بالمجتمعـــات وتذليِل الصعاب؛ بْيَد أنَّ الوضع الُمزري الذي وصلنا 
م علينا الرضوَخ لرغباِت أبنائنا وتمليِكهم أجهزًة ذكية ال  إليـــه، حتَّ
ليتعلموا من خاللها وأجهزة تلفاٍز ال لُيشاهدوا المفيَد من البرامج 
عبَر شاشـــاتها، بـــل ليدمنوا على ألعاٍب إلكترونيـــٍة ال فائدَة ُترجى 
اها  منهـــا، ولـــْم يقتصر األمُر علـــى انعدام الفائدِة فحســـب، بل تعدَّ
لكونهـــا تحمـــُل نزعـــَة عنٍف وعـــداء بالِغ الخطـــورة. هـــذه األلعاُب 

القاتلـــة التـــي ُتشـــِجُع أبناءنا على القتِل وســـفك الدمـــاء وتقطيِع 
األشـــالء، هي الســـبُب الرئيس في اتســـامهم بالعدوانية ونزعتهم 
الشـــديدة للعنـــِف والتنمـــر واالعتـــداِء اللفظـــي والجســـدي علـــى 
أقرانهـــم في المدرســـة، وال ننســـى جرائم القتل التـــي حدثْت في 
بعـــِض الدول إثَر انصيـــاِع المراهقين واألطفال ألوامر اللعبة التي 
هـــم على قتِل شـــخٍص مـــا، فينفذون ذلك كمغســـولي األدمغة  تحثُّ
للوصوِل إلى مرحلٍة أعلى في اللعبة والشـــعور بالغلبة في الواقع 

لعجزهم عن ذلك أثناء اللعب.
وتبقى الرقابُة األبوية والرعايُة المجتمعية الدرع الحصين ألبنائنا  «

للحيلولِة من وقوِعهم في ُجِبّ االستغالل اإللكتروني والشذوِذ 
الجنسي وانتزاِع القيم واإلساءِة للدين والذاِت اإللهية وتدنيس 

المقدسات، وحماية لجيِل الغد ووقايًة لمستقبِل أمتنا من السوِس 
الرقمي الذي ال ينفُكّ ينخُر في ُجدران أُسِرنا ومجتمعاِتنا، نهيُب 
بالمسؤولين تشديد الرقابِة على محتوى تلك األلعاب وفحصها 

قبل أْن ُيمنح مروجوها رخصَة االتجاِر بها وتسويقها، وحظِر المواقع 
األجنبيِة التي تمنُح المشتركيَن من الشباب والمراهقين حقَّ 

تحميِل تلك األلعاِب القاتلة.

B7747 
@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

هدى حرم

ضربة موجعة لإلخوان

متعة قاتلة



خالد بن حمد يوجه إلقامة #أسبوع_القوة
وّجه سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب األول لرئيس المجلس 
األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة، مكتــب 
ســموه اإلعالمــي لإلعداد والتحضيــر إلقامة #أســبوع_القوة في الفترة 
-23 27 فبرايــر المقبــل فــي الســاحة المقابلــة لمجمــع صــاالت المغفور له 
الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة بمدينة عيسى الرياضية، والذي يأتي 

ضمن مبادرات سموه لدعم المجال الرياضي. 

فعاليـــات  ســـموه  اعتمـــد  وقـــد 
يتضمـــن  والـــذي  #أســـبوع_القوة، 
بطولـــة  هـــي:  بطـــوالت،   5 إقامـــة 
كروس فـــت، بطولـــة رفـــع األثقال، 
وبطولـــة  البدنيـــة،  القـــوة  بطولـــة 
وبطولـــة  #أقوى_رجل_خليجـــي 
#أقوى_رجل_فالعالـــم، مـــع مراعاة 

اإلحترازيـــة  اإلجـــراءات  كافـــة 
للمحافظة على ســـامة المشاركين 
كورونـــا  بفايـــروس  اإلصابـــة  مـــن 

كوفيد 19. 
وقال سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفـــة: “وجهنـــا إلقامة #أســـبوع_
القـــوة في فبرايـــر، والـــذي اعتمدنا 

وذلـــك  بطـــوالت،   5 إقامـــة  خالـــه 
بهـــدف ترجمـــة توجيهـــات ســـيدي 
الوالد حضرة صاحب الجالة الملك 

حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة عاهل 
البـــاد المفـــدى حفظـــه هللا ورعاه، 
للتأكيـــد علـــى أن مملكـــة البحريـــن 
محطة مثالية الســـتضافة وتنظيم 
مختلـــف الفعاليـــات الرياضيـــة في 
الظـــرف  الظـــروف، الســـيما  جميـــع 
االســـتثنائي الـــذي فرضتـــه جائحة 
19، والـــذي يعـــزز  كورونـــا كوفيـــد 

مـــن مكانتها المرموقة على خارطة 
الرياضة العالمية”. 

أن  علـــى  “حرصنـــا  ســـموه:  وتابـــع 
تتضمـــن فعاليـــات #أســـبوع_القوة 
3 بطـــوالت محليـــة دعمـــا أللعـــاب 
القـــوة والتحمل، وفرصة لتشـــجيع 
الشـــباب البحرينـــي الممـــارس لهذه 

األنـــواع مـــن الرياضـــات للمشـــاركة 
في مثـــل هذه البطـــوالت، بالصورة 
التي تســـهم في اكتشاف المواهب 
الرياضيـــة، والتـــي يمكـــن أن تحمل 
لواء البحرين في مختلف البطوالت 
القاريـــة والدوليـــة”، متطلًعا ســـموه 

لـ#أسبوع_القوة النجاح والتميز.

سمو الشيخ خالد بن حمد

الرفاع- المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة:

دعـــا عضـــو مجلـــس إدارة نـــادي المالكية 
ورئيـــس لجنـــة العاقـــات العامـــة يعقوب 
يوسف بوعلي كافة محبي النادي وأهالي 
المنطقـــة المبـــادرة باســـتخراج العضويـــة 

لإلنضمام إلى الجمعية العمومية النادي.
وأكـــد بوعلـــي لــــ “البـــاد ســـبورت” أهمية 
جماهيـــر  قبـــل  مـــن  العضويـــات  إصـــدار 
نقـــدر  “إننـــا  مضيًفـــا  النـــادي،  ومحبـــي 
ماحظات الجماهيـــر وانتقاداتهم النابعة 
مـــن حبهـــم وغيرتهـــم على النـــادي ولكننا 
ندعوهـــم فـــي الـــوقaت نفســـه بتجديـــد 
العضويـــة أو طلـــب عضويـــة جديدة ألننا 
نستمد قوتنا من الجمعية العمومية وكلما 
زاد العـــدد فـــإن ذلـــك يصب فـــي مصلحة 
النـــادي..”. واســـتغرب بوعلـــي من عزوف 
محبي النادي عن إصدار العضوية، حيث 
إن عدد األعضاء المســـجلين والمسددين 
ـــا يبلـــغ 57 عضًوا رغم  الشـــتراكاتهم حاليًّ

أن جمهـــور المالكيـــة أكبر بكثيـــر من ذلك 
وعـــدد الذيـــن كانـــوا يحضـــرون مباريات 

الفريق من مشجعين أكثر من ألف.
 12 العضويـــة  مبلـــغ  كان  “لقـــد  وأضـــاف 
دينـــاًرا وتم تخفيض المبلـــغ إلى 8 دنانير 
ثم إلى 4 دنانير، ومع ذلك مازال العزوف 
ا عن التقدم بالعضويـــة، مع العلم  مســـتمرًّ
بـــأن هنـــاك أشـــخاًصا يطالبـــون بمميزات 
للعضويـــة رغـــم وصولها إلـــى 4 دنانير!!.. 
النـــادي  ينتقـــدون  أشـــخاص  وهنـــاك 

ويطالبون بتغيير سياسة مجلس اإلدارة 
وهم ال يملكون أي عضوية في النادي..”.
بكافـــة  النـــادي  ترحيـــب  بوعلـــي  وأكـــد 
الراغبيـــن في تجديد أو إصدار العضوية، 
مشيًرا إلى أن مداخيل النادي وميزانيته 
المشـــروع االســـتثماري  محـــدودة وبعـــد 
المزمـــع تدشـــينه قريًبـــا ســـيصبح الوضع 
المالي أفضل، مؤكًدا أهمية تكاتف جميع 
أبنـــاء النادي فـــي هذه المرحلـــة للنهوض 
بفريق كرة القدم وسائر األنشطة األخرى.

يعقوب يوسف 

بوعلي: خفضنا المبلغ لـ 4 دنانير ومازال العزوف مســتمرًّا
المالكية يدعو جماهيره إلصدار العضوية

الرفاع - لجنة الموروث:

انتهـــت المرحلـــة التمهيديـــة من مســـابقة تحدي القعـــدان والتي 
تقـــام بتنظيم من اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشـــعبي 

التابعة للمجلس األعلى للشباب والرياضة. 
وأســـفرت نتائـــج المرحلـــة األولـــى مـــن المســـابقة عـــن تأهل 10 
مشـــاركين للمرحلـــة النهائيـــة المزمـــع إقامتها الســـبت فـــي قرية 
البحرين الدولية لســـباقات القدرة.  في المجموعة األولى، تأهل 
5 مشـــاركين هـــم جمعة أحمـــد الحمادي )15.99 ثانيـــة(، إبراهيم 
خليفـــة الحـــدي )22.78 ثانية(، أحمد عواد هـــال )28.64 ثانية(، 
محمـــد عثمان البدوي )39.33 ثانية(، وحميد عواد هال )55.00 
ثانية(. وعلى مســـتوى المجموعة الثانية، تأهل ثاثة مشـــاركين 
للمرحلـــة النهائيـــة وهم خليفـــة محمـــد العامـــري )11.43 ثانية(، 
نصيـــب محبـــوب نصيب )14.15 ثانية(، وتركي ســـلطان الجودر 
)19.65 ثانيـــة(. أمـــا المجموعـــة الثالثـــة، فتأهـــل منها مشـــاركان 
فقـــط وهما صالـــح محمـــد موســـى )22.81 ثانية(، وســـالم خالد 
العبســـي )65.34 ثانية(. وشـــهدت المرحلة األولى من المســـابقة 
التـــي أقيمـــت من غير حضور جماهيري، حماًســـا كبيـــًرا من قبل 
المشـــاركين الذيـــن دخلوا فـــي التحدي.  وتعتبر مســـابقة تحدي 
القعـــدان فـــي نســـختها الثانيـــة مـــن المســـابقات الرئيســـية على 
روزنامـــة اللجنـــة البحرينيـــة لرياضات الموروث الشـــعبي، حيث 

تأتـــي بتوجيهات كريمة من قبل ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل 
خليفـــة النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشـــباب والرياضة 
رئيـــس اللجنـــة األولمبية البحرينيـــة.  ويدخل المتســـابق تحديا 
داخـــل حلبـــة مغلقة ذات مســـاحة محـــددة في مواجهـــة القعود 
بغيـــة طرحه على األرض في أســـرع زمن ممكـــن، علًما بأن الحد 
األعلـــى للوقت لطرح القعود هو دقيقـــة واحدة فقط، فيما يفوز 

من يسجل أسرع زمن في عملية طرح القعود.

جانب من الفعالية

المرحلــة األولى شــهدت حماًســا كبيــًرا لدى المشــاركين
10 متأهلين للمرحلة النهائية من “تحدي القعدان”

يقام في الفترة 
23 - 27 فبراير 

ويضم 5 بطوالت

حسن علي

Sports@albiladpress.com
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النصف يترأس اللجنة المنظمة العليا لليوم الرياضي
ــيــة ــبــحــريــن ــة األولـــمـــبـــيـــة ال ــن ــج ــل ــس ال ــيـ ــن رئـ ــ ــادر م ــ ــ ــرار ص ــ ــ ق

أصـــدر ســـمو الشـــيخ خالد بن 
حمـــد آل خليفـــة النائـــب األول 

لرئيس المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضة، رئيس اللجنة األولمبية 

البحرينية قرار رقم )8( لسنة 2021م 
العليـــا  اللجنـــة  بتشـــكيل 
الرياضي  لليوم  المنظمة 
الوطني لمملكة البحرين 

لعام 2021م.
القـــرار  وجـــاء فـــي المـــادة )1( مـــن 

بأنه يتم تشـــكيل اللجنة العليا المنظمة 
لمملكـــة  الرياضـــي  الوطنـــي  لليـــوم 
البحريـــن لعـــام 2021 برئاســـة محمـــد 
النصـــف األميـــن العام للجنـــة األولمبية 
البحرينيـــة وعضوية كا مـــن: مندوب 
عن المجلس األعلى للشباب والرياضة، 
الشـــباب  شـــئون  وزارة  عـــن  منـــدوب 

منـــدوب  والرياضـــة، 
التربيـــة  وزارة  عـــن 
والتعليـــم، منـــدوب عن 
وزارة الداخليـــة، مندوب 
عـــن وزارة الصحة، مندوب 
وزارة  عـــن 
شـــئون الدفـــاع، 
عـــن  منـــدوب 
اإلعـــام،  وزارة 
مندوب عن وزارة األشغال وشئون 
العمرانـــي،  والتخطيـــط  البلديـــات 
والتنميـــة  العمـــل  وزارة  عـــن  منـــدوب 
االجتماعية يمثل جمعيات ومؤسسات 
وهيئـــات ذوي االحتياجـــات الخاصـــة، 
منـــدوب عن جامعـــة البحرين، مندوب 
المحافظـــات  مـــن  محافظـــة  كل  عـــن 
األربـــع )العاصمـــة، المحـــرق، الشـــمالية، 

الجنوبية(، هشـــام البلوشي مدير دائرة 
االتحادات الرياضية باللجنة األولمبية، 
الونـــاس مـــادن مديـــر إدارة المشـــاريع 
باللجنة األولمبية، رؤى ســـالم بوعسلي 
المؤسســـية  العاقـــات  دائـــرة  مديـــر 
باللجنة األولمبية، حســـن علي الخاجة 

مندوب قســـم المـــوارد الماليـــة باللجنة 
األولمبية. 

 وجـــاء فـــي المـــادة )2( تجتمـــع هـــذه 
اللجنـــة بالطريقـــة وفي الزمـــان اللذين 
القيـــام  وعليهـــا  رئيســـها،  يحددهمـــا 
بالمهام المنوطة بها بشأن تنظيم اليوم 
2021 وفًقـــا  لعـــام  الرياضـــي الوطنـــي 
للمهام والتفصيات واألحـــكام المبينة 
فـــي الئحة تنظيم هـــذا اليوم، ومراعاة 
اإلحترازيـــة  والتدابيـــر  اإلجـــراءات 
المعمـــول بهـــا بشـــأن مكافحـــة انتشـــار 
فيـــروس كورونـــا المســـتجد “كوفيـــد - 

.”19
 كمـــا جـــاء في المـــادة )3( علـــى األمين 
العـــام وكافة المعنيين تنفيذ هذا القرار 
- كل فيمـــا يخصه - ويعمـــل به اعتباًرا 

من تاريخ صدوره.

محمد النصف

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية:

اتحاد الكرة- المركز اإلعالمي:

أجريت الخميس مراســـم ســـحب قرعـــة الدوري المفتوح للهـــواة لكرة القدم 
2021، والذي سينظمه االتحاد البحريني لكرة القدم بمشاركة 24 فريًقا.

 وجـــرت مراســـم ســـحب القرعة في مقـــر االتحاد البحريني لكـــرة القدم عبر 
ا. تقنية االتصال المرئي عن بعد، إذ حضرها ممثلو الفرق المشاركة مرئيًّ

 وأســـفرت نتائـــج القرعـــة عـــن توزيـــع الفرق الــــ 24 إلى 4 مجموعـــات بواقع 
6 فـــرق لكل مجموعـــة يتأهل منها فريقـــان إلى الدور ربـــع النهائي. وجاءت 
المجموعات كالتالي: المجموعة األولى: عالي، اإلمبراطور، الجسرة، أبوقوة، 
المعامير والنســـر الذهبي الصحي. المجموعة الثانية: اتحاد الريف، أساطير 
المحرق، ســـند، أبوصيبع، ســـار والنويـــدرات. المجموعة الثالثـــة: أم الحصم، 
 .black castle academyالصقر األبيض، سماهيج، كرانة، شباب المحرق و

المجموعة الرابعة: بوري، القرية، صدد، الهملة، العكر ومؤسسة نادي العمر.

سحب قرعة دوري الهواة لكرة القدم 2021

انطــالق بطولــة خــالد بن حمــد لقفــز الحواجـــز
ــة ــسـ ــامـ ــخـ ــة الـ ــ ــول ــ ــط ــ ــب ــ مــــشــــاركــــة واســـــعـــــة وإثــــــــــــارة مـــنـــتـــظـــرة فـــــي ال

تحــت رعايــة ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة النائــب األول لرئيــس 
المجلس األعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة األولمبية البحرينية، قائد 
اســطبالت الخالديــة تنطلــق صبــاح اليــوم الجمعة منافســات بطولة ســموه 
لقفــز الحواجــز وتقــام منافســاتها علــى ميــدان االتحــاد الرياضي العســكري 
بالرفه، حيث ينتظر أن تشــهد البطولة الخامســة منافســات مثيرة وشــيقة 
بالميــدان بنــاء علــى ما شــهدته البطوالت األربع الســابقة من تحــٍد كبير بين 
الفرســان وإثارة وتشــويق إلى جانب المشاركة الواسعة وخصوًصا مع رفع 

مستويات الجواجز إلى ارتفاع 145 سم للمرة الثانية هذا الموسم. 

  وســـتنطلق فعاليـــات البطولـــة عنـــد 
اليـــوم  صبـــاح  مـــن   8:00 الســـاعة 
وهـــي  المســـابقات  بأولـــى  الجمعـــة 
الناشـــيئن  لفئـــة  االولـــى  المســـابقة 
التأهـــل  )مســـابقة  األول  المســـتوى 
لمرحلة التمايز( وهي مســـابقة جولة 
مع جولة تمايز ضد الزمن للمتعادلين 

على المركـــز األول وارتفاع الحواجز 
 350 المســـلك  ســـرعة  ســـم،   105
متر/دقيقـــة، المســـابقة الثانيـــة فئـــة 
الناشـــئين المســـتوى الثاني )مسابقة 
الجوكـــر(  حاجـــز  مـــع  النقـــاط  جمـــع 
وارتفـــاع الحواجز 115 ســـم ســـرعة 
المســـلك 350 متر/دقيقة، المســـابقة 

الثالثـــة فئـــة المبتدأيـــن مـــن العمـــوم 
المســـتوى األول، وهي )مسابقة على 
مرحلتين( وارتفاع حواجزها من 60 
وحتى 80 ســـم وسرعة المسلك 350 
متر/دقيقة، وســـتكون هذه المسابقة 
خاصـــة للفرســـان الجـــدد الذيـــن لـــم 
يشـــاركوا مـــن قبـــل وللخيـــل الجديد 
المســـابقات  أجـــواء  علـــى  لاعتيـــاد 
والميدان، ونظًرا لنجاحها في بطولة 
االتحـــاد الملكي الماضيـــة وبناء على 
شـــهدتها  التـــي  الواســـعة  المشـــاركة 
ورغبـــة الفرســـان للمشـــاركة فيها تم 
اعتمادهـــا فـــي بطولـــة ســـمو الشـــيخ 
خالد بن حمد هذا األسبوع، المسابقة 
علـــى  )مســـابقة  للمتقدميـــن  الرابعـــة 
مرحلتيـــن( وارتفـــاع حواجزهـــا 115 

سم، سرعة المسلك 350 متر/دقيقة، 
والمسابقة الخامســـة فئة المتقدمين 
التأهـــل  مســـابقة  الثالـــث  المســـتوى 
لمرحلـــة التمايـــز وارتفـــاع حواجزها 
125 ســـم، سرعة المســـلك 350 متر/ 
دقيقة والمســـابقة السادســـة مسابقة 
الجوكـــر  حاجـــز  مـــع  النقـــاط  جمـــع 
وارتفاع حواجزها 135 ســـم، ســـرعة 
المســـلك 350 متر/دقيقة والمســـابقة 
جولتيـــن  مســـابقة  وهـــي  الســـابعة 
علـــى مســـلكين مختلفين ضـــد الزمن 
وســـتكون أقـــوى وأهـــم المســـابقات 
وهي المســـابقة الكبرى لهذه البطولة 
وارتفاع حواجزها 145 ســـم، ســـرعة 
المسلك 350 متر/دقيقة وتقام للمرة 

الثانية.

تغطية - اللجنة االعالمية

من منافسات قفز الحواجز



خالد بن حمد يوّجه بصرف مكافآت مالية لمنتخب اليد
وّجه النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة، رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ خالد 
بــن حمــد آل خليفــة، بصــرف مكافآت ماليــة لمنتخبنا الوطني األول لكــرة اليد بعد تأهله للدور الرئيســي في بطولة 
العالــم الـــ 27 التــي تحتضنهــا جمهورية مصــر العربية حتى نهاية يناير الجاري تقديًرا لمســتواهم المشــّرف وبهدف 

تحفيز الالعبين على تقديم أفضل ما لديهم فيما تبقى من منافسات البطولة. 

القتاليـــة  بالـــروح  ســـموه  وأشـــاد   
والعزيمـــة واإلصـــرار التـــي تحلى بها 
الالعبـــون إثـــر فوزهم علـــى منتخب 
الكونغـــو وهو ما اعتـــاد عليه الجميع 
منّوًهـــا  المحاربيـــن”،  “منتخـــب  مـــن 
المتميـــز  الفنـــي  بالمســـتوى  ســـموه 
والعـــرض القوي الذي قدمه الالعبون 
للـــدور  التأهـــل  بطاقـــة  ليخطفـــوا 

الرئيسي. 
 وأكد ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل 
خليفـــة علـــى أهمية مواصلـــة تقديم 
العروض القوية فيما تبقى من بطولة 
العالـــم لتأكيـــد التطـــور الـــذي وصلت 
إليـــه كـــرة اليـــد البحرينيـــة وتحقيق 
مركـــز متقـــدم يفـــوق مـــا تحقـــق في 

النسخ الماضية. 

بـــن  خالـــد  الشـــيخ  ســـمو  وأضـــاف   
حمـــد آل خليفـــة “لقد حقـــق منتخبنا 
مهمـــة  نتيجـــة  اليـــد  لكـــرة  الوطنـــي 
للغايـــة بوصولـــه للدور الرئيســـي بين 
نخبـــة منتخبات العالـــم وكان العبونا 
على قـــدر التحدي ونحن نقـــّدر عالًيا 
جهودهم وعطائهم المتميز، كما نثمن 
الدور البارز للجهاز الفني واإلداري..”. 

 وأشـــار ســـموه بـــأن أمـــام المنتخـــب 
مضاعفـــة  يتطلـــب  جديـــد  مشـــوار 
الجهـــود للظهور بصـــورة متميزة في 
المباريـــات القادمـــة بالدور الرئيســـي 
لتشـــريف كرة اليد البحرينية، مؤكًدا 

األولمبيـــة  اللجنـــة  ووقـــوف  دعـــم 
فـــي  الالعبيـــن  بجانـــب  البحرينيـــة 
المعتـــرك العالمـــي، متمّنًيـــا للمنتخب 
التوفيـــق والنجاح فـــي تقديم أفضل 
العـــروض والمســـتويات التـــي تليـــق 

بسمعة ومكانة كرة اليد البحرينية. 
األولمبيـــة  اللجنـــة  وستباشـــر  هـــذا   
البحرينية بإجراءات صرف مكافآت 
الفوز لالعبي المنتخب بالتنســـيق مع 
االتحـــاد البحرينـــي لكرة اليـــد تنفيًذا 
لتوجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد 

آل خليفة.
سمو الشيخ خالد بن حمد

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية:

تنطلــق الجمعــة منافســات الجولــة الســابعة لــدوري ناصر بن حمــد الممتاز 
لكرة القدم للموسم الرياضي 2020 - 2021، وذلك بإقامة 3 مباريات.

ويلعـــب البديـــع مـــع البســـيتين على 
اســـتاد الشـــيخ علـــي بـــن محمـــد آل 
خليفة عنـــد 4.40 عصًرا، وعلى ذات 
الملعـــب يلتقـــي المالكيـــة مـــع الحـــد 
عند 7.10 مســـاًء. ويلعب األهلي مع 
الرفاع عند 7.10 مســـاًء على اســـتاد 
البحرين الوطني. وتختتم منافسات 
الجولة الســـبت بإقامـــة لقاءين على 
اســـتاد البحريـــن الوطنـــي: المنامـــة 
مـــع الرفـــاع الشـــرقي والنجمـــة مـــع 

المحرق.

بالعودة إلـــى مباريـــات الجمعة، فإن 
البديـــع يالقـــي البســـيتين فـــي لقاء 
متكافـــئ إلـــى حـــد كبيـــر، خصوًصـــا 
مـــع الفـــارق النقطـــي بينهمـــا. يقـــود 
الفريقيـــن مدربـــان وطنيـــان: هشـــام 
الماحـــوزي مع البديـــع وخالد تاج مع 
البسيتين. ويسعى الطرفان لتحقيق 
الفـــوز بعـــد أن تعثـــرا بالتعـــادل فـــي 
الجولة الماضية، إذ تعادل البديع مع 
المالكية والبسيتين مع األهلي سلبًيا 
بـــال أهـــداف. وفـــي المبـــاراة الثانية، 

يدخـــل المالكية بهدف تحقيق الفوز 
اآلن  الـــدوري حتـــى  فـــي  لـــه  األول 
بعـــد مـــرور 6 جـــوالت، إذ تعادل في 
مباراتيـــن وخســـر 4 مباريـــات؛ ليقبع 
علـــى إثرها في المركز األخير بســـلم 
الترتيب، أما الحد )حامل اللقب( فهو 
اآلخـــر يبحث عـــن تعويـــض نتائجه 
الســـلبية في الجوالت الماضية، بعد 
أن حقـــق نقطـــة مـــن أصـــل 9 ممكنة 
بتلقيـــه خســـارتين وتعادلـــه الجولـــة 

الماضيـــة مع المنامة. يقـــود المالكية 
مبـــارك  موســـى  الوطنـــي  المـــدرب 
محمـــد  الوطنـــي  المـــدرب  والحـــد 
الثالثـــة،  المبـــاراة  وفـــي  الشـــمالن. 
لمواصلـــة صدارتـــه  الرفـــاع  يســـعى 
للترتيـــب العام، حينما يالقي األهلي 
صاحـــب المركز قبل األخيـــر. الرفاع 
الـــذي لـــم يخســـر حتـــى اآلن بقيادة 
عاشـــور  علـــي  الوطنـــي  المـــدرب 
ســـيكون في لقاء مع األهلي الهادف 

لتحقيـــق فـــوزه الثانـــي فـــي الدوري 
واالبتعاد عن مراكـــز الهبوط. ويقود 

األهلي المدرب البوسني أمير علي.

3 مبــاريــات في انطــالق الجــولـة الســابعــة

خســـر منتخبنـــا الوطني مواجهـــة نظيره 
الكرواتـــي بنتيجة )18/28( فـــي المباراة 
التي جمعتهما مســـاء الخميس لحســـاب 
الرئيســـي  الـــدور  مـــن  األولـــى  الجولـــة 
لنهائيات كأس العالم والمقامة حالًيا في 

مصر.
وكان منتخبنـــا قـــد أنهـــى الشـــوط األول 
 ،)8/13( أهـــداف   5 بفـــارق  متخلًفـــا 
وســـيلتقي منتخبنـــا مباراتـــه الثانية في 
هذه المرحلة يوم السبت بلقاء المنتخب 

القطري.
وعلـــى رغم نتيجة الخســـارة التي تلقاها 
“األحمر”، إال أن العبينا قدموا أداًء طيًبا، 
تمكن من خالله مجـــاراة عمالقة كرواتيا 
بمدربهم الذي اشـــتاط غضًبا على العبيه 

في أكثر من لقطة تم رصدها. 
عودة للمجريات، إذا ما استثنينا أول 15 
دقيقـــة مـــن عمر المبـــاراة والتي شـــهدت 
أخطـــاء دفاعيـــة مـــن جهـــة وصيـــام في 

التسجيل من جهة أخرى وحينها النتيجة 
)2/7( لكرواتيا، فإن باقي الدقائق للشوط 
األول وحتـــى منتصـــف الشـــوط الثانـــي، 
ظهـــر فيهـــا منتخبنـــا بشـــكل جيـــد فـــي 
الجانـــب الدفاعـــي لبعض الفتـــرات ومن 
خلفهم يقظة حارسنا محمد عبدالحسين 
الـــذي تصدى لعـــدة كرات، وفـــي الهجوم 
كانت ســـمة االختراق هي البـــارزة للقائد 

حســـين الصيـــاد وبجانبـــه محمـــد حبيب 
باإلضافة للفاست بريك لمهدي سعد.

الدقائق العشرة األخيرة اتسع فيها فارق 
األهداف من )17/22( حتى النتيجة التي 
انتهـــت عليهـــا المبـــاراة؛ بســـبب األخطاء 
صفـــوف  فـــي  والدفاعيـــة  الهجوميـــة 
كرواتيـــا  اســـتغله  الـــذي  األمـــر  األحمـــر، 

بالهجمات المرتدة وتسجيل األهداف.

لقاء منتخبنا وكرواتيا

مصـــر فـــي  اليـــد  لكـــرة  العالـــم  كأس  نهائيـــات 
“األحمـــر” يخـــسر أمــام كرواتـيا

كســـب فريق النجمة مواجهة نظيره النويدرات بنتيجة )73/79( 
فـــي المبـــاراة التـــي جمعتهما مســـاء الخميـــس لحســـاب الجولة 

العاشرة من دوري زين ألندية الدرجة األولى لكرة السلة.
وجائت نتائج األشـــواط األربعة كاآلتي: )13/17 النجمة، 12/23 
النجمـــة، 21/28 النويـــدرات، 18/20 النويـــدرات(، وبذلـــك أصبح 
رصيـــد النجمة )15 نقطة( معـــزًزا موقفه بالمنافســـة للرباعي مع 
حســـابات الجـــوالت األخـــرى فيما النويـــدرات صـــار رصيده )15 
نقطة(. وبرز في صفوف النجمة علي جابر بتسجيله )24 نقطة(، 
فضـــل هللا عبـــاس )19 نقطـــة(، وفي النويدرات مرتضى ســـلمان 

والمحترف جون بإحرازهما )19 نقطة( لكل منهما.
وفـــي مبـــاراة أخرى، تمكن فريـــق البحرين من تحقيـــق انتصاره 
الثانـــي بالمســـابقة عبـــر نظيره مدينة عيســـى بنتيجـــة )73/99(، 
وبواقـــع األشـــواط: )18/18، 20/33 البحريـــن، 20/25 البحريـــن، 
15/23 البحريـــن(، وبذلـــك أصبح رصيـــد البحرين )12 نقطة( من 
10 مباريات، فيما مدينة عيســـى تكبد الخســـارة العاشـــرة وبات 
رصيده )10 نقاط(. وبرز في صفوف البحرين دراغان بتســـجيله 
)41 نقطـــة(، باقر عيســـى )17 نقطة(، وفي مدينة عيســـى محمد 

نبيل )12 نقطة(، طارق حسان )12 نقطة(.

وتختتم اليوم )الجمعة( منافســـات الجولة بإقامة مباراتين، في 
األولى يلتقي المنامة مع الرفاع عند الساعة 5.30 مساًء، وتليها 

مباراة الحالة وسترة في الساعة 7.45.

لقاء النجمة والنويدرات

البحريــن يحقق انتصــاره الثاني من بوابة مدينة عيســى
النجمة يكسب النويدرات بدوري زين

تقديًرا لمستواهم 
المشّرف وبهدف 
تحفيزهم لتقديم 

األفضل

علي مجيدسبورت

أحمد مهدي

أحمد مهدي

Sports@albiladpress.com
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الخالدية يقلب النتيجة على قاللي في دوري “الثانية”
أهداف بال  يتعادالن  والتضامن  والبحرين  األولى..  نقطته  يحقق  التضامن 

كســـب الخالدية فوزا ثمينا على حســـاب 
قاللـــي بهدفين مقابل واحد، في المباراة 
الخميـــس، علـــى  بينهمـــا،  أقيمـــت  التـــي 
اســـتاد األهلـــي، ضمـــن ختـــام منافســـات 
الجولـــة الســـابعة لدوري الدرجـــة الثانية 

لكرة القدم.
وجاءت المباراة مثيرة في مجرياتها، إذ 
تقدم قاللـــي بهدف حمل إمضاء الالعب 

طـــالل النعـــار، قبـــل أن يضيـــع الخالديـــة 
ركلـــة جـــزاء عـــن طريـــق الالعـــب محمد 
أوالد بتصدي الحارس يوسف بوحاجيه 
بلغـــت  الثانـــي  الشـــوط  وفـــي  للكـــرة. 
اإلثـــارة ذروتها، إذ شـــهدت المباراة طرد 
مـــدرب قاللي صديق زويد، فيما ســـجل 
الخالديـــة هدفيـــن متتاليين عبـــر البديل 
ســـليم اكعابـــا، كما تم طـــرد العب قاللي 
عبدالرحمـــن ســـعد. أدار المبـــاراة الحكم 
عيســـى عبـــدهللا، وعاونـــه ســـيد جـــالل 

محفـــوظ وجالل حســـن، والحكـــم الرابع 
عبدالعزيز شريدة.

وفي لقـــاء احتضنه ملعب نـــادي الرفاع، 
تعـــادل الحالـــة وســـترة بهـــدف لكليهمـــا، 
ســـجل للحالة فهد جاسم ولسترة حسن 
محمـــد. أدار المباراة الحكم ســـيد عدنان 
محمد، وعاونه سلمان طالسي، والحكم 
الرابع محمد إبراهيم. وفي لقاء احتضنه 
ملعـــب مدينـــة حمـــد، تعـــادل التضامـــن 
والبحرين بـــال أهداف في المبـــاراة التي 

أدارهـــا الحكـــم محمـــد مرشـــد، وعاونـــه 
عبدالسالم فواز وأحمد الغريب، والحكم 

الرابع إسماعيل حبيب.
وبنـــاء علـــى ذلـــك، يكـــون ترتيـــب دوري 
الدرجة الثانية كاآلتي: االتفاق 17 نقطة، 
الشباب 15 نقطة، الحالة 13 نقطة، سترة 
11 نقطة، مدينة عيسى 10 نقاط، قاللي 
10 نقـــاط، الخالديـــة 10 نقـــاط، البحرين 
7 نقاط، االتحـــاد 4 نقاط، والتضامن في 

المركز األخير بنقطة وحيدة.

من لقاء الحالة وسترة من لقاء البحرين والتضامن من لقاء الخالدية وقاللي

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

للفروســـية  راشـــد  نـــادي  ينّظـــم 
وســـباق الخيل فـــي الواحدة و20 
دقيقـــة مـــن ظهـــر اليـــوم الجمعـــة 
السباق الثاني عشـــر لهذا الموسم، 
والذي سيقام على كؤوس اللكزس 
“برعاية شركة أبراهيم خليل كانو” 
وكأس فطيـــس الهاجـــري للجيـــاد 
الملكـــي  النـــادي  وكأس  العربيـــة 
للغولـــف وذلك على مضمار ســـباق 

النادي بمنطقة الرفة بالصخير. 
بالشـــوط  الســـباق  وســـينطلق 
كأس  علـــى  ســـيقام  الـــذي  األول 
والمخصـــص  الهاجـــري  فطيـــس 
لجيـــاد الدرجـــة الثالثـــة والرابعـــة 
والمبتدئـــات مـــن خيـــل البحريـــن 
فـــي  المســـجلة  األصيلـــة  العربيـــة 
متـــر   1200 مســـافة  “الواهـــو” 

والجائزة 1500 دينار.
ويقـــام الشـــوط الثانـــي على كأس 
اللكـــزس للجياد المبتدئـــات “نتاج 
محلي” مسافة 1000 متر مستقيم 

والجائزة 2000 دينار.

ويقام الشـــوط الثالث لجياد سباق 
مســـافة  محلـــي”  “نتـــاج  التـــوازن 
والجائـــزة  مســـتقيم  متـــر   1200

2000 دينار.
ويقـــام الشـــوط الرابـــع علـــى كأس 
اللكـــزس لجيـــاد جميـــع الدرجـــات 
مســـافة  “مســـتورد”  والمبتدئـــات 
والجائـــزة  مســـتقيم  متـــر   1200

2000 دينار.
ويقام الشوط الخامس على كأس 
التـــوازن  ســـباق  لجيـــاد  اللكـــزس 
متـــر   1400 مســـافة  “مســـتورد” 

والجائزة 3000 دينار.
ويقام الشوط السادس على كأس 
النادي الملكي للغولف لجياد سباق 
مســـافة  محلـــي”  “نتـــاج  التـــوازن 

1600 متر والجائزة 2500 دينار.
ويقـــام الشـــوط الســـابع على كأس 
اللكـــزس لجيـــاد الدرجـــات الثالثة 
والرابعـــة والمبتدئـــات “مســـتورد” 
مسافة 1600 متر والجائزة 2000 

دينار وبمشاركة 8 جياد.

صراع قوي في سباق الخيل اليوم

الرفاع أمام األهلي بهدف مواصلة صدارة 
دوري ناصر بن حمد الممتاز

)16 نقطة( « 1.الرفاع   

)13 نقطة( « 2.الرفاع الشرقي  

)11 نقطة( « 3.المنامة   

)8 نقاط( « 4.المحرق   

)8 نقاط( « 5.الحد   

)8 نقاط( « 6.البديع   

)5 نقاط( « 7.البسيتين  

)5 نقاط( « 8.النجمة   

)5 نقاط( « 9.األهلي   

)نقطتان( « 10.المالكية  

جدول الترتيب
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جــاذبيتــك بحســب بـرجــك
صفـــة  لديـــه  شـــخص  كل 
أو مجموعـــة مـــن الصفات 
عنـــده،  القـــوة  نقـــاط  هـــي 
ومن خـــال األبـــراج يمكن 
كل  بالتحديـــد  التعـــرف 
مـــا يجـــذب اآلخريـــن إلـــى 
مواليد كل بـــرج، فهل تعلم 
ما نقاط القوة والجاذبية التي 

تجذب الطرف اآلخر إليك؟
والمشاعر والعواطف دائرة أساسية 
لـــدى األبـــراج المائيـــة جميعهـــا، هـــم: 

برج الســـرطان، بـــرج العقرب وبرج الحـــوت، لذلك نجد 
أن مـــا يجـــذب اآلخريـــن لـــدى مواليـــد هذه األبـــراج هو 
مـــا يتمتعـــون بـــه مـــن شـــغف وعواطـــف قويـــة بجانب 
الرومانســـية الشـــديدة والتـــي تعد أمورا مشـــتركة بين 

األبراج الثاثة. 
فـــي حين نجد أن العنصر المشـــترك بين مواليد األبراج 
الناريـــة، هم: األســـد، الحمـــل والقوس، هي الشـــخصية 
بمختلـــف أنواعهـــا وتغيراتها، فمواليد بـــرج الحمل على 
سبيل المثال يتمتعون بشخصية جريئة محبة للمغامرة 

وال تخشى التغيير.
 في حين أن مواليد برج القوس لديهم شـــخصية طيبة 

وصادقـــة هـــي ما تنعكس علـــى ابتســـامتهم دائمًا وهذا 
القلب الطيب، الذي يتمتعون به هو ما يجذب اآلخرين 

إليهم بعد دقائق فقط من التعامل معهم.
أمـــا مواليـــد برج األســـد فهـــم أبطـــال االســـتعراض وما 
يجـــذب اآلخريـــن إليهـــم هـــو الكاريزمـــا القويـــة التـــي 
يتمتعـــون بهـــا، بجانـــب أن لديهم قلوبا طيبـــة لكن حب 

الظهور والبقاء تحت األضواء هو ما يحركهم.
فـــي حيـــن نجـــد أن المحـــرك األســـاس لمواليـــد األبراج 
الهوائيـــة، هـــم: برج الدلـــو، برج الجوزاء وبـــرج الميزان 
هو الطاقة، فبين اإلبداع الشديد، الذي يتمتع به مواليد 
بـــرج الدلـــو وبين الحيوية التي هي أســـاس التعامل مع 

مواليـــد برج الجـــوزاء، وصـــوالً إلى الوفـــاء واإلخاص 
وهـــي األشـــياء التي تميز بـــرج الميزان، نجـــد أن طاقة 

حب الحياة وحب الناس هو العنصر المشترك بينهم.
أما المجموعة األخيرة من األبراج فهي األبراج الترابية 
والتي تتكون من برج الجدي، برج الثور وبرج العذراء، 
ونجـــد أن العنصر المشـــترك والجذاب لـــدى مواليد هذه 
األبراج هو الغموض ســـواء كان هذا الغموض هو عقلي 
مثـــل بـــرج العذراء، الـــذي يتمتع بذكاء حـــاد أو غموض 
خارجـــي مثـــل بـــرج الثـــور التي يتمتـــع بســـحر مميز أو 
غمـــوض فـــي الطباع مثل بـــرج الجدي الـــذي يعد محل 

ثقة كبير لكل من يتعامل معه.

تصدرت النجمة تايلور سويفت قائمة “Billboard 200” بألبومها  «
الجديد “Evermore”، لألسبوع الثالث غير المتتالي، بعد أن كان رقم 
2 قبل أسبوع. وحصل األلبوم على 56000 وحدة ألبوم مكافئة في 

الواليات المتحدة.
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الــدورة األولــى  يشــارك الفنــان المخــرج البحرينــي عمــار الكوهجــي منــذ 
فــي مهرجــان العيــن الســينمائي الناجــح ومن اليــوم األول لــه، وكانت آخر 
مشــاركاته ضمــن الــدورة الثانيــة العــام الماضــي، للجنــة تحكيــم مســابقة 
الصقــر ألفــالم المقيميــن، ومســابقة أفــالم الطلبــة التي ضمت معــه كال من 
الفنانــة المصريــة بشــرى والمخــرج خالد علي والممثل ياســر النيــادي، وتم 

تكريمه من قبل الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان.

وفـــي تصريـــح خاص عـــن المهرجان 
أن  الكوهجـــي  أكـــد  العـــام،  هـــذا 
المهرجان منذ االنطاقة األولى قدم 
نفسه بقوة للمنافسة وقدم المواهب 
والعربيـــة،  الخليجيـــة  واألفـــام 
بحضـــور اهـــم األســـماء في الســـينما 
العربيـــة. وأشـــاد المخـــرج البحريني 
علـــى عزيمة القائمين على المهرجان 
وإدارته المتمثلة في مؤسس ومدير 
عـــام المهرجان عامـــر المري، والمدير 
الفنـــي هانـــي الشـــيباني، ومســـؤول 
المرزوقـــي،  العامـــة علـــي  العاقـــات 
والمخرج سعيد سالمين، الذي انضم 
إلـــى إدارة المهرجـــان ليتولـــى مهمـــة 
المديـــر الفنـــي لبرنامج ســـينما العالم 
وحـــول ذلك قال ”إن مشـــاركة اســـم 

مـــن األســـماء الناجحة فـــي اإلخراج 
الفني السينمائي مثل سعيد سالمين 
إضافـــة مهمة جـــدا للمهرجـــان؛ نظرا 
لخبرتـــه الطويلة في مجال الســـينما 
والعربيـــة، ويعتبـــر ســـعيد  العالميـــة 
الـــذي عملـــت معـــه فـــي عـــدة أعمال 
ســـينمائية، كاتب ســـيناريو ومخرجا 
لفـــوزه  واشـــتهر  مبدعـــا،  إماراتيـــا 
بالعديـــد مـــن الجوائـــز، منهـــا جائـــزة 
أفضـــل مخـــرج إماراتـــي فـــي دبـــي 

الســـينمائي الدولـــي، وقـــدم فيلميـــن 
طويلين، هما “ثوب الشـــمس” الحائز 
جائـــزة لجنـــة التحكيـــم الخاصة في 
مهرجان مسقط الســـينمائي الدولي، 
وفيلـــم “ســـاير الجنـــة” الحاصل على 
جائـــزة المهر اإلماراتـــي ألفضل فيلم 
فـــي مهرجان دبي الســـينمائي 2015 

والعديد من األعمال األخرى“.
وأضـــاف الكوهجـــي أن إقامـــة هـــذا 
المهرجان في هـــذا الوقت من العام، 

ووســـط كل المصاعب التي نواجهها 
معا، ومع انتشـــار الجائحة يعد إنجاز 
بحـــد ذاتـــه، وهـــذا يدل علـــى حرص 
إدارة العين الســـينمائي بقوته وسط 
المهرجانات الدوليـــة على الرغم من 
صغر ســـنه، وبالطبع مع وضع خطط 
بديلـــة لضمـــان االلتـــزام باإلجراءات 
الوقائية لحضوره، وســـايرت اإلدارة 
األوضـــاع الصحيـــة بتقديم مســـابقة 
“اصنـــع فيلمـــك فـــي زمـــن كورونـــا”، 
مـــع تقديـــم الفرصـــة لصنـــاع األفام 
الصحـــي  الحجـــر  مـــن  االســـتفادة 
القصيـــرة  األفـــام  أحـــد  بتصويـــر 

مدتـــه تتـــراوح بيـــن 3 و15 دقيقـــة، 
تـــدور أحداثه حـــول تفاصيل الحياة 
اليومية في ظل الحجر الصحي وتم 
تخصيـــص جائزتين األولـــى ألفضل 

فيلم والثانية ألفضل فكرة“.
“العيـــن  إدارة  الكوهجـــي  وشـــكر 
الســـينما  بتشـــجيعه  الســـينمائي” 
البحرينيـــة كمـــا هو الحال مـــع اليوم 
مـــن  العديـــد  مـــع  النطاقـــه  األول 
وتكريـــم  الســـينمائية،  المبـــادرات 
وهـــذا  البحرينيـــة،  الفنيـــة  األســـماء 
الكبيـــرة  بمبادرتهـــا  قامـــت  العـــام 
لتكريم اســـم عزيز علينـــا جميعا في 

البحرين والمنطقة ألستاذ السيناريو 
الراحـــل فريد رمضـــان ضمن برنامج 
“تكريم إنجازات الفنانين“، وقال ”إن 
تقديم جائزة “فريد رمضان” ألفضل 
ســـيناريو لفيلـــم خليجـــي طويل في 
الـــدورة الثالثـــة مـــن العيـــن لمبـــادرة 
ذهبيـــة من العين الســـينمائي، والتي 
كشـــف عنهـــا عامـــر المـــري، ورصدت 
لتشـــجيع كتـــاب الســـيناريو وكذلـــك 
تكريًما لروح الكاتب والسيناريســـت 
البحرينـــي الراحل فريـــد رمضان، لما 
لـــه مـــن حضـــور بـــارز فـــي الدورتين 

األولى والثانية من المهرجان“.

المخرج عمار الكوهجي: ”العين السينمائي” يواصل دعمه للسينما البحرينية
تقديــم جائــزة “فريــد رمضــان” ألفضــل ســيناريو لفيلــم خليجــي طويــل مبــادرة ذهبية

الخوف الشديد سبب ظهور منديل أم كلثوم
اعتـــاد الجمهـــور في الوطن العربي أن يشـــاهد كوكب الشـــرق أم 
كلثـــوم بإطالـــة مميزة، فســـتان ومنديـــل بنفس اللـــون لتبدأ 
حفاتهـــا الغنائية التـــي كانت كاملة العدد، ليكـــون “المنديل” 

أحد أبرز عامات أكثر الفنانين شعبية في الوطن العربي.
وتحدثـــت مريم أميـــن عبر برنامج “متحف المشـــاهير” على 
“نجـــوم إف إم”، عـــن “منديـــل” أم كلثوم، موضحـــة أن مرضا 
نفســـيا كان ســـبب ظهورها بالمنديل فـــي حفاتها الفنية 
وكانت تســـعى إلخفائه. وتابعت “المنديل المرافق 
لهـــا كان تيمـــة فـــي كل الحفـــات، وكان دائمـــا 
يكـــون نفس لـــون الفســـتان الـــذي تظهر به، 
مـــن  أنـــه جـــزء  المشـــاهدون  حتـــى ظـــن 

إكسسواراتها تستخدمه لكي يميزها”.
وأضافـــت “هنـــاك تســـجيل إذاعـــي نادر 
لكوكـــب الشـــرق، تحدثت فيه عن ســـر 
المنديل، إذ أوضحت أنها تشعر بشعور 
غريـــب عندمـــا تواجـــه الجمهـــور للغناء 
وتمـــر بحالـــة توتـــر كبيـــرة، وتخشـــى مـــن رد 
فعـــل الجمهـــور، فتبـــدأ بالتعـــرق طـــول الوقت من 
االرتبـــاك، لذا كان المنديل هو الســـبيل الوحيد لها 

لمنع التعرق”.

وأشـــارت مريـــم أمين إلى أن أم كلثوم أضافت فـــي حوارها النادر أنه كلما 
كبرت كلما بدأت في الخوف من الجمهور أكثر، موضحة “حسيت إني الزم 
أحاســـب على الجمهور والزم أخاف منه، ألن المغني اللي مش بيعمل ألف 

حساب لجمهوره، الجمهور هو كمان مش هيعمله حساب”.
وقالـــت مريـــم: إن أم كلثـــوم كان تعانـــي مـــن “مـــرض نفســـي”، وهو خوف 
الشـــخص مـــن مواجهـــة الناس الـــذي ال يعرفهم ســـواء للغنـــاء أو التمثيل، 
مضيفـــة “عنـــد الوقـــوف أمامهـــم يشـــعر بأعراض توتـــر كثيـــرة ومنها عرق 

اليدين وهو ما عانت منه أم كلثوم”.
وتابعـــت “كانـــت ســـيدة ذكية جـــدا وتعاملت مـــع المنديـــل وجعلته عامة 
مميزة لها، وحولته لمناديل من األبيض أللوان مختلفة تصنع خصوًصا لها 
على حســـب لون الفستان وتحول أليقونة شياكة وفخامة تضيف لكوكب 
الشـــرق”. واســـتطردت أن هانـــي الوشـــاحي الطبيـــب وصديـــق أم كلثـــوم، 
أوضح أن أم كلثوم كانت تعاني بجانب التوتر النفسي من خلل في الغدة 

الدرقية، موضحا “كان يجعلها تتعرق أكثر من أي شخص بأضعاف”.
وأشارت إلى أن الطبيب صرح أن الغدة الدرقية سببت لها التهابا في العين 
واســـتلزم األمر جراحة طبية، مؤكدا “لكن األزمة التي واجهت األطباء أن 

العملية من الممكن أن تؤثر على األحبال الصوتية وهو مارفضته
وقالت “قررت أم كلثوم أن تحول المرض من شيء سلبي إلى أمر إيجابي، 
وأخفـــت مشـــاكل عينهـــا بارتداء نضارة ســـوداء زينتها باأللمـــاس من أجل 

األناقة، ومن هنا بدأت نضارتها تصبح أيقونة مثل المناديل”.

طارق البحار
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مأساة كورونا في بريطانيا.. المستشفيات “مناطق حرب”
بعــد  قاتمــا”  “يومــا  بريطانيــا  شــهدت 
تســجيلها أعلــى معــدل وفيــات بســبب 
منــذ  األربعــاء،  كورونــا،  فيــروس 
تفشــي جائحــة كورونــا، بينمــا تحولــت 

مستشفياتها “لساحات حرب”.
وعانــت بريطانيا من أســوأ يوم لها في 
الوبــاء، إذ تــم تســجيل أكثر مــن 1800 
حالــة وفــاة خــال 24 ســاعة، كما حذر 
لرئيــس  العلمييــن  المستشــارين  كبيــر 
الوزراء بوريس جونسون من أن بعض 
المستشفيات تبدو اآلن “وكأنها منطقة 
حرب”. وارتفع عدد ضحايا كورونا في 
بريطانيــا، الذيــن لقــوا حتفهــم بعــد 28 
يومــا أو أقــل من اإلصابــة، إلى 93290 
المستشــفيات  تكتــظ  بينمــا  شــخصا، 
البريطانيــة بـــ 40 ألــف مصــاب بكورونا 
لإلغــاق  إنجلتــرا  وتخضــع  حاليــا. 
الوطني الثالث، وهناك إجراءات مماثلة 
بريطانيــا،  أنحــاء  جميــع  فــي  مطبقــة 
ولكن في حين بدأت القيود في خفض 

المســؤولون  يقــول  اإلصابــة،  معــدالت 
“إن معــدالت الوفيــات والضغــوط على 
الخدمــات الصحيــة الوطنية ستســتمر 
فــي النمــو”. وقــال كبيــر المستشــارين 
فاالنــس،  باتريــك  للحكومــة  العلمييــن 
لشــبكة ســكاي نيــوز، عندمــا ســئل عــن 
“الوضــع  المستشــفيات  فــي  الوضــع 
ســيء للغاية في الوقــت الجاري، هناك 
المستشــفيات  بعــض  هائلــة..  ضغــوط 

تبدو وكأنها منطقة حرب”.

أن  “غارديــان”  صحيفــة  وأعلنــت 
قــررت  بريطانيــا  فــي  الصحــة  وزارة 
تحويــل عــدد من حافــات النقــل العام 
لنقــل  إســعاف مؤقتــة”  “ســيارات  إلــى 
المصابيــن بكورونــا. وتمت إزالة معظم 
الطابــق  ذات  الحافــات  فــي  المقاعــد 
الواحــد بحيــث يمكــن لــكل منهــا نقل 4 
مرضــى، في محاولــة لتخفيف الضغط 
وخدمــة  المستشــفيات  علــى  الشــديد 

اإلسعاف في لندن.

طــور علماء بريطانيــون روبوتا على 
شــكل قنديل بحــر، ال يحاكي طريقة 
ســباحة هــذا الحيــوان فحســب، بــل 
قوامــه الناعــم أيضا حتى يتمكن من 
استكشــاف الشــعاب المرجانيــة دون 

اإلضرار بها.
الــذي  الصغيــر  الروبــوت  ويحاكــي 
عــرض فــي المجلة العلمية “ســاينس 
تحــرك  طريقــة  روبوتيكــس”، 
فــي  الموجوديــن  الســباحين  “أكثــر 
الطبيعــة كفــاءة مثــل قنديــل البحــر 
مــن جامعتــي  لعلمــاء  األزرق” وفقــا 
إنكلتــرا(  )جنــوب  ســاوثهامبتون 

وادنبره )اسكتلندا(.
وقرر الباحثون استغال “تفرد” هذه 
أداة  لتطويــر  “المدهشــة”  الكائنــات 
جديــدة لاستكشــاف أعمــاق البحــار 
فرانشيســكو  للبروفيســور  وفقــا 
جورجو سيرتشي من جامعة إدنبره.

قنديل بحر روبوت 
إلنقاذ الشعاب 

المرجانية
التجاريــة  “بــرادا”  عامــة  أنهــت 
الصينيــة  الممثلــة  مــع  تعاونهــا 
الشــهيرة شنغ شــوانغ بعدما كشفت 
عــن  تخليهــا  المحليــة  الصحافــة 
طفليهــا المولودين مــن أم بديلة إثر 

انفصالها عن شريكها.
كل  “أوقفــت  أنهــا  “بــرادا”  وذكــرت 
عاقــات التعــاون” مع الممثلــة التي 
ظهــرت فــي حملــة إعانيــة للماركة 
الســنة  رأس  لمناســبة  العالميــة 
القمريــة، مــن دون توضيــح الســبب 

الذي دفعها إلى اتخاذ هذا القرار.
كمــا تواجــه شــنغ شــوانغ المعروفــة 
المسلســات  فــي  بأدوارهــا 
عبــر  كبيــرة  انتقــادات  التاريخيــة، 
االجتماعــي  التواصــل  شــبكات 
بعدما كشــفت وسائل إعام صينية 
أنهــا هجــرت شــريكها فــي الواليات 
المتحدة مع طفليهما المولودين من 

أم بديلة.
قبــل والدة  الزوجــان  انفصــل  وقــد 
الطفليــن؛ بســبب خيانــة شــانغ هنــغ 

شريك الممثلة.
هــذا وتمنــع الصيــن عمليــات تأجيــر 
األرحــام منذ 2001، غيــر أن أزواجا 
صينيين ميســورين يدفعون أحيانا 
الخــارج  فــي  لنســاء  كبيــرة  مبالــغ 

ليحملن بأبنائهن.
واعتبــر الحــزب الشــيوعي الحاكــم 
البتــة”،  بريئــة  “ليســت  الممثلــة  أن 
متهما إياها باستغال ثغرة قانونية 
لتغطيــة تكاليف عملية حمل لفائدة 

الغير في الخارج.

“فضيحة” تنهي تعاون عالمة “برادا” مع ممثلة شهيرة

زائر يعاين لوحة “مادونا والطفل مع مائكتين” بعد إعادة افتتاح معارض أوفيزي في فلورنسا، وهو متحف مشهور 
بمجموعته من روائع عصر النهضة اإليطالية )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

قتل 5 أشــخاص في حريق اندلع في 
أحــد مبانــي أكبــر مصنــع لقاحــات في 
العالــم بغرب الهند أمس الخميس كما 
أعلــن مســؤولون. وقال رئيــس بلدية 
موهــول  مورليدهــار  بونــي  مدينــة 
إثــر  أشــخاص   5 “قتــل  للصحافييــن 
ســيروم  فــي  اندلــع  الــذي  الحريــق 
انســتيتيوت أوف إنديــا”. وعثر عمال 
اإلنقــاذ على 5 جثــث في المبنى الذي 
تمــت  بعدمــا  اإلنشــاء،  قيــد  يــزال  ال 
الســيطرة علــى الحريــق كمــا أفــادت 
تقاريــر إعاميــة، لكــن الشــركة أكدت 
أن إنتــاج اللقاحــات ضد وبــاء كوفيد 
- 19 لــم يتأثــر. وظهــرت فــي لقطــات 
الهنديــة  التلفزيونيــة  القنــوات  بثتهــا 
ســحابة ضخمة مــن الدخــان الرمادي 
فــوق موقــع المعهد ســيروم في بوني 
)غــرب( حيث يتم حاليا إنتاج مايين 

الجرعات من لقاح “كوفيشيلد”.

النار تلتهم أكبر 
مصنع إلنتاج 

اللقاحات في العالم

أعلنت تيفاني، ابنة الرئيس األميركي المنتهية واليته، دونالد ترامب، قبل 
ساعات من مغادرتها للبيت األبيض عن خطوبتها على صديقها األميركي 

 لبناني األصل، مايكل بولس.
وأشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إلى خاتم الخطبة الذي قدمه 

مايكل، والذي يزن 13 قيراطا ويصل ثمنه إلى حوالي 1.2 مليون دوالر.

تــداول عــدد مــن مســتخدمي منصــات التواصــل االجتماعــي، مقطــع فيديــو 
يظهر خاله عريس يرقص مع عروســه، خال مراســم الزفاف، ولكن الافت 

في الفيديو هو ظهور العروس وهي حامل، وهو ما آثار الجدل في الباد.
وانتشــرت صور وفيديوهات “العروس الحامل”، وهي ترتدي فســتاًنا أبيض 
يظهــر بطنهــا المنتفخــة، وترقــص بصحبة زوجها وســط أجواء من الســعادة، 
األمــر الــذي أثــار تســاؤالت عديــدة وانتقــادات دفعــت الزوج مجــدي محمود 
للتوضيح، قائاً: إن “االحتفال لم يكن بزواجهما وإنما لكشــف جنس المولود 
بحضــور بعــض األصدقــاء واألقارب.  وأكد الزوج، عبــر تدوينة على صفحته 
عبــر موقــع “فيســبوك”، علــى أن مــا جــرى تداولــه علــى صفحــات التواصــل 
االجتماعــي عــار تماًمــا من الصحــة، وأنهما متزوجان منذ ســنتين، مضيًفا أن 
“الشــهرة حلوة ونفســنا نبقي مشــاهير بــس بالحاجة اللي بنعملهــا والمحتوي 

اللي بنقدمه، مش بقلت األدب والخوض في األعراض”.
وأضاف: “دي حفلة بنعرف أصحابنا والناس اللي متابعنا فيها نوع الجنين”.

مــن جانبهــا، قالــت زوجتــه آية مجــدي: “حبيت أشــارككم فرحــة معرفة نوع 
الجنين ولكن بطريقة مختلفة، ولكن البعض فهم الموضوع بطريقة خاطئة”.

“العروس الحامل” تثير ضجة في مصر

مــن  أميركيــة  عــروس  احتفلــت 
فــي  مدينــة ميدلتــاون، بزفافهــا 
فيــه  يرقــد  الــذي  المستشــفى 
بالســرطان  المريــض  والدهــا 
حرًصــا منهــا على حضــور والدها 

للزفاف قبل وفاته.
 ووفًقا لقناة “KPLC 7” التلفزيونية، قّررت سارة إستيا وخطيبها مايكل كريستيك 
إقامة حفل زفاف في المستشفى 16 يناير بعد اكتشاف إصابة والدها خوان إستيا 

بمرض السرطان.
 وقالت العروس: “أردنا أن يكون كل شــيء مثل قصة خيالية. بالنســبة لي كان من 
المهــم أن يكــون والدي هناك”. وبحســب القناة، ارتدت العــروس بدلة واقية صفراء، 

وارتدى الحضور أقنعة وقفازات. 
وتوفي والد سارة يوم 18 يناير. وصرحت سارة أنها وزوجها سيتبادالن النذور مرة 

أخرى في شهر يونيو تكريًما لعيد مياد والدها المتوفى.

أميركية تتزوج في مستشفى يحتضر فيه والدها

الممثلة الصينية الشهيرة شنغ شوانغ“مآسي” في مستشفيات بريطانيا

الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

05:03

 11:49 

02:51 

05:12

06:42 

عبدالنبي الشعلة abdulnabi.alshoala
@albiladpress.comرئيس مجلس اإلدارة

أحمد البحـر ahmed.bahar
@albiladpress.comالرئيس التنفيذي

مؤنس المردي moanes.almardi
@albiladpress.comرئيس التحرير

نيــوز”  “فوكــس  محطــة  انتقــدت 
حفــل  ضيــوف  خــرق  التلفزيونيــة 
الجديــد  األميركــي  الرئيــس  تنصيــب 
جــو بايدن، قواعد التباعد االجتماعي 

لتفادي اإلصابة بفيروس كورونا.
وقالــت المحطة: إن شــخصيات بارزة 
مبــدأ  علــى  تحافــظ  لــم  الحفــل  فــي 

الحديث عن بعد 6 أقدام )1.8 متر(.
عــدد  أن  الرغــم  علــى  أنــه  وأضافــت 
الوبــاء،  بســبب  قليــا  كان  الحضــور 
لكــن الشــخصيات رفيعــة المســتوى ال 

تحترم التباعد االجتماعي.
الســابقين  الرؤســاء  أن  إلــى  ولفتــت 
األقنعــة  ارتــدوا  األوائــل  والســيدات 
الطبيــة، لكنهــم لــم يلتزمــوا بالتباعــد 
يحتضــن  بعضهــم  وراح  االجتماعــي 

عددا من الحضور.
وأشــارت إلى أن بايــدن ونائبته كاماال 
هاريــس كانــا قريبــا جــدا مــن بعضهما 
تلقــى  بايــدن  أن  موضحــة  البعــض، 
جرعتــي اللقــاح، فــي حيــن لــم تتلــق 

هاريس سوى جرعة واحدة.

غــارث  والشــاعر  المغنــي  وأصبــح 
التواصــل  شــبكات  حديــث  بروكــس، 
االجتماعــي فــي العالــم عندمــا ضــرب 
فيــروس  مــن  الوقايــة  بإجــراءات 
فــرط  مــن  الحائــط،  عــرض  كورونــا 
حماسه للوجود في الحفل التاريخي.
وبعــد غنائــه ألغنيــة “أميزنــغ غريــس” 
األميركــي  المغنــي  بــدأ  الشــهيرة، 
يتوجــه  أن  قبــل  الجميــع،  بمصافحــة 

لمعانقــة أبــرز السياســيين األميركيين 
السابقين بطريقة مضحكة.

ولــم تكــن تغطيــة “فوكــس نيــوز” فــي 
التنصيــب،  المجمــل احتفاليــة لحفــل 

كما كثير من وسائل اإلعام األخرى.
وذّكــرت القناة باالنتقادات التي كانت 
تطــال ترامــب عندمــا كان يشــارك في 
قواعــد  فيهــا  تراعــى  ال  احتفــاالت 

التباعد االجتماعي.

فوكس نيوز عن حفل التنصيب: أين التباعد االجتماعي؟
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أسمى آيات التهاني والتبريكات نرفعها إلى 

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

على منح جاللة الملك وسام االستحقاق برتبة قائد أعلى 
من قبل فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الواليات المتحدة األمريكية 

تقديــراً للجهــود المشــهودة التــي قــام بهــا جاللــة الملــك المفــدى أيــده اهللا لتوطيــد تقديــراً للجهــود المشــهودة التــي قــام بهــا جاللــة الملــك المفــدى أيــده اهللا لتوطيــد 
ــي  ــارز ف ــه الب ــن، ودور جاللت ــن الصديقي ــن البلدي ــة بي ــراكة الوثيق ــة والش ــات الصداق عالق
دفــع مســيرة التعــاون الثنائــي مــع البلــد الصديــق إلــى آفــاق أرحــب وأشــمل بمــا يعــزز 

محمـــد خلـــــف سليـــم 
رئيـــــس مجلـــــس اإلدارة 


