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“البلديات”: إنهاء خدمات 47 موظفا أجنبيا منذ 2019
المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزارة  عّقبـــت 
والتخطيـــط العمرانـــي )شـــؤون البلديـــات( علـــى 
“البـــاد”  صحيفـــة  فـــي  أمـــس  المنشـــور  الخبـــر 
بعنـــوان )الصالح: ما نشـــرته “البـــاد” عن توظيف 
األجانـــب بالبلديـــات.. فضيحـــة(، بأنهـــا أنهت في 
الفتـــرة الســـابقة خدمـــات 47 موظفـــا أجنبيا في 
“البلديـــات” منذ بداية العـــام 2019 حتى تاريخه، 

ضمـــن خطـــة البحرنـــة واإلحـــال الوظيفـــي، إذ 
بلغت نســـبة البحرنة فـــي نهاية العـــام 2019 )81 
%( بينمـــا تمّكنت الوزارة من رفع نســـبة البحرنة 
مـــن خال تطبيق الخطة لتكون 87 % في نهاية 

العام 2020.
وأضافت أنها بادرت بطلب الســـير الذاتية للعديد 
مـــن الوظائـــف فـــي العـــام 2020 منهـــا الزراعيـــة 

والحيوانيـــة والهندســـية حســـب االســـتراتيجية 
التي تتبعها، والتي نتج عنها رفع نسبة البحرنة.

وأشـــارت إلـــى أنهـــا تعمـــل علـــى تأهيـــل وتدريب 
الكـــوادر البحرينية فـــي الوزارة لشـــغل الوظائف 
التـــي تتطلب مهـــارات وخبرات طويلة وواســـعة 
فـــي مجال العمل البلدي والقوانين والتشـــريعات 

التي تتوافق معها.
)10(

صدر عن ولي العهد رئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، قرار رقم 
)5( لســـنة 2021 باســـتبدال المـــادة العشـــرين مـــن 
القـــرار رقم )25( لســـنة 2012 بضوابـــط التصرفات 

المالية للوزارات والجهات الحكومية جاء فيه:

المادة )1(
ُيســـتبدل بنص المادة العشرين من القرار رقم )25( 
لســـنة 2012 بضوابط التصرفـــات المالية للوزارات 

والجهات الحكومية، النص اآلتي:
“ُيحظـــر على جميع الـــوزارات والجهات الحكومية 
قبـــول المنـــح أو التبرعـــات أو الهبـــات النقديـــة أو 
العينيـــة - مـــن داخـــل المملكـــة أو خارجهـــا، وألي 
غـــرض كان - التـــي تقـــل قيمتهـــا عن عشـــرين ألف 
دينـــار بحريني، إال بموافقة الوزير أو رئيس الجهة 

الحكومية المعنية.
ويجـــب الحصـــول علـــى موافقـــة اللجنـــة الوزارية 

للشـــؤون الماليـــة واالقتصاديـــة والتـــوازن المالـــي 
متـــى بلغت قيمة المنحة أو التبـــرع أو الهبة المبلغ 
المذكـــور بالفقرة الســـابقة وبحد أقصى خمســـمائة 
ألف دينار بحريني، وذلك بعد التنسيق مع وزارتي 
الخارجيـــة والداخليـــة بحســـب مصـــدر المنحة أو 
التبـــرع أو الهبة. كما يجـــب الحصول على موافقة 
مجلـــس الوزراء بشـــأن المنح والتبرعـــات والهبات 
التي تتجاوز قيمتها خمسمائة ألف دينار بحريني.

وذلـــك كله بمراعـــاة القوانين واللوائـــح والقرارات 
المعمول بها في شأن تحديد السلطات التي تجب 

موافقتها على قبول المنح والتبرعات والهبات”.

المادة )2(
علـــى جميع الوزراء ورؤســـاء الجهات الحكومية - 
كٌل فيمـــا يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، وُيعمل 
بـــه من اليـــوم التالـــي لتاريخ نشـــره فـــي الجريدة 

الرسمية.

حظر قبول المنح أو التبرعات إال بموافقة الوزير
سمو ولي العهد رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن ضوابط التصرفات المالية

 المنامة - بنا

مستشار األمن القومي األميركي جيك سوليفان

عواصم ـ وكاالت

قـــال بيان صـــدر أمس األحد إن مستشـــار األمن القومـــي األميركي 
جيك ســـوليفان، أبلغ نظيره اإلسرائيلي أن إدارة الرئيس جو بايدن 
ســـتبني على نجاح اتفاقات السام بين إسرائيل وكل من اإلمارات 

والبحرين والسودان والمغرب.
جاء ذلك في بيان بشـــأن اتصال هاتفي جرى السبت بين سوليفان 

ونظيره اإلسرائيلي مائير بن شبات.

إدارة بايدن تدعم اتفاقات 
السالم مع إسرائيل

ناشـــد رئيـــس جمعيـــة النقـــل العـــام 
البربـــوري،  محمـــد  البحرينيـــة 
القضايـــا  حـــل  المعنيـــة  الجهـــات 
ســـواق  قضايـــا  خصوًصـــا  العالقـــة 
أجـــرة المطـــار، إذ إن شـــركة إدارة 
المطار تشـــترط على السواق توفير 
ســـيارات جديدة لقبولهم في مبنى 
المطار الجديد. ورغم إقرار مجلس 
النـــواب بدعمهم إال أنهـــم لم يتلقوا 
مســـاعدة حتـــى اآلن، إضافـــة إلـــى 
أن بعـــض الســـواق كبـــار في الســـن 
وأكـــد  أمـــواالً.  يقرضهـــم  أحـــد  وال 
بخصـــوص  “البـــاد”،  لــــ  البروبـــري 
مـــا أثيـــر عـــن عـــدم تمكن عـــدد من 
ســـيارات األجـــرة العمل مـــن المطار 
الجديد، أنه لألســـف لم يلتفت أحد 

لمعاناتهم.

“سواق األجرة” 
يطالبون بحل 

قضاياهم العالقة

)07(
)10(

الشـــباب  شـــؤون  وزيـــر  كشـــف 
فـــي  المؤيـــد  أيمـــن  والرياضـــة 
أمـــس  الشـــورى  مجلـــس  جلســـة 
بمقتـــرح  تقدمـــت  الـــوزارة  أن 
إلنشـــاء هيئـــة مســـتقلة للرياضة، 
وســـيكون اختصاصهـــا ترخيـــص 

العاملـــة  والهيئـــات  االتحـــادات 
والرياضـــي،  الشـــبابي  بالميـــدان 
والرقابة عليها، ودراســـة خطوات 
نقل القطـــاع الشـــبابي والرياضي 
مثـــل  واالحتـــراف  لاختصـــاص 

الدول الشقيقة والغربية.

هيئة الرياضة ترخص 
لالتحادات وتراقبها

)٠٥(

إرجاء تحصيل كلفة الطرق و“الصرف” إذا كانت غير متوافرة
المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  أصـــدر 
والتخطيـــط العمراني عصام خلف، قراًرا يقضي 
بتحصيـــل  العاقـــة  ذات  الجهـــات  قيـــام  بعـــدم 
كلفـــة البنيـــة التحتية الخاصـــة بخدمتي الطرق 
والصـــرف الصحي إذا كانتـــا غير متوافرتين في 

مناطق التعمير القائمة.
وأكد الوزيرعصام خلف أن القرار رقم )20( لسنة 
2021 يضمن إرســـاء العدالة فـــي تحصيل كلفة 
الخدمـــات المتوافـــرة فقط في مناطـــق التعمير 

القائمـــة والتـــي توجـــد فيهـــا مرافـــق، وإرجـــاء 
تحصيـــل غيـــر المتوافر منها إلى حيـــن توافرها، 
خصوصـــا خدمتـــي الطـــرق والصـــرف الصحـــي 
اللتيـــن تشـــكان مـــا نســـبته 46 % مـــن إجمالي 

الكلفـــة البالغـــة 12 دينـــاًرا عن كل متـــر مربع من 
مســـاحة البنـــاء، والتـــي تحتســـب مقابل إنشـــاء 
وتطوير كلفة البنية التحتية في مناطق التعمير 

القائمة التي توجد فيها مرافق.
يشـــار إلـــى أن كلفـــة خدمتـــي الطـــرق والصـــرف 
الصحـــي تبلغ 5.5 دينار مـــن إجمالي كلفة البنية 
التحتيـــة فـــي مناطـــق التعميـــر القائمـــة والتـــي 
وجـــدت فيهـــا مرافق والبالغـــة 12 ديناًرا عن كل 

)٠٦(متر مربع من مساحة البناء.

0307101412

افتتاح الجولة األخيرة لدوري “زين للسلة”شباب ينجزون “بقايا سجود”قراصنة يهاجمون سفينة تركية“ديار المحرق” أفضل شركة تطوير عقاريمضاعفة العمل بين السلطتين
استقبلت رئيسة مجلس  «

النواب فوزية بنت عبدالله 
زينل بمكتبها، وزير المالية 
واالقتصاد الوطني الشيخ 

سلمان بن خليفة آل خليفة، إذ 
تم بحث سبل تعزيز التعاون 

المشترك بين الجانبين.

حصدت “ديار المحرق”، أكبر  «
شركة تطوير عقاري في البحرين، 

جائزة “أفضل شركة تطوير 
عقاري متعددة االستخدامات - 
البحرين” للعام 2020، التابعة 

Global Business Out- “لجوائز 
look” لألعمال التجارية السنوية.

أعلنت تركيا، أمس، أن سفينة شحن  «
تابعة لها تعرضت لهجوم من 

قراصنة قبالة سواحل غرب إفريقيا، 
ما أدى إلى مقتل بحار واختطاف 

15 آخرين. وفي الهجوم، توفي أحد 
أفراد الطاقم على متن سفينة 

“موتسارت” التجارية.

أنجز مجموعة من الشباب  «
الواعد والموهوب فيلما قصيرا 
بعنوان “بقايا سجود” مقتبس 
من قصص “ابتسامات هاربة” 

للكاتب محمد أبوحسن، سيناريو 
وإخراج أحمد بن علي، وإنتاج 

مركز تمكين شباب كرزكان.

تفتتح اليوم )االثنين( منافسات الجولة  «
األخيرة لدوري زين ألندية الدرجة األولى لكرة 

السلة بإقامة مباراتين، يلتقي في األولى 
سماهيج مع النويدرات عند الساعة 5:30 

مساًء، وتعقبها مباراة النويدرات مع 
مدينة عيسى في الساعة 7:45، على صالة 

اتحاد اللعبة بأم الحصم.

دبي - العربية.نت

قالـــت الحكومـــة اإلماراتية عبر حســـابها 
على “تويتـــر”: إن مجلس الوزراء صادق، 
أمس، على إنشـــاء ســـفارة للبـــاد في تل 

أبيب بإسرائيل.
وقالت الحكومة في تغريدة على “تويتر” 
إثر جلســـة ترأســـها رئيس الـــوزراء نائب 

رئيس الدولة حاكم دبي الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم “مجلس الوزراء يصادق 
على إنشاء سفارة لدولة اإلمارات في تل 

أبيب في دولة إسرائيل”.
واتفقت اإلمارات وإســـرائيل على تطبيع 

العاقات بينهما في أغسطس.

اإلمارات تصادق على إنشاء سفارة في تل أبيب

)06(

تشكل 5.5 دينار لكل متر 
من إجمالي كلفة البنية 
التحتية بمناطق التعمير

ليلى مال اهلل

سمو ولي العهد رئيس الوزراء

علي الفردان

“تمكين” يفتح التسجيل في “الوطني للتوظيف”
المنامة - تمكين

تنفيـــذا لتوجيهـــات ولـــي العهـــد رئيـــس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، بإطـــاق 
فـــي  للتوظيـــف  الوطنـــي  البرنامـــج 
نســـخته الثانيـــة، أعلـــن صنـــدوق العمل 
)تمكيـــن( عن فتـــح باب التســـجيل أمام 
خدمـــات  مـــن  لاســـتفادة  المؤسســـات 

دعم “تمكين” ضمن النســـخة الثانية من 
البرنامج الوطنـــي للتوظيف، وذلك عبر 
البوابة اإللكترونية الخاصة على الموقع 

اإللكتروني لـ “تمكين”.
وقال الرئيس التنفيذي لصندوق العمل 
)تمكيـــن( إبراهيـــم جناحـــي إن البرنامج 
يقـــدم فرص الدعم لقوائم الباحثين عن 

عمـــل المرشـــحين من قبـــل وزارة العمل 
والتنميـــة االجتماعية، إذ يقوم “تمكين” 
بـــدوره في توفير فرص دعـــم للتدريب 
ولألجور على مدى 3 سنوات )36 شهًرا( 
بواقـــع 70 % مـــن الراتـــب فـــي الســـنة 
الثانيـــة،  الســـنة  فـــي   % و50  األولـــى، 

)03(و%30 في السنة الثالثة.

البحرين تجيز االستخدام الطارئ للقاح أكسفورد
المنامة - وزارة الصحة

وافقـــت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن 
علـــى  أمـــس  الصحيـــة  والخدمـــات 
االستخدام الطارئ للقاح “كوفيشيلد” 
)كوفيـــد  كورونـــا  لفيـــروس  المضـــاد 
19( الذي تنتجه شـــركة “أســـترازينكا” 
بالتعـــاون مع جامعة أكســـفورد، ويتم 

تصنيعـــه فـــي معهـــد ســـيرام الشـــركة 
المصنعـــة للقـــاح في جمهوريـــة الهند، 
لتنضـــم البحريـــن لقائمة الـــدول التي 
أجازت اســـتخدام اللقاح لاســـتخدام 
الطـــارئ للفئات المعرضة بشـــكل أكبر 
لإلصابة بمضاعفات فيـــروس كورونا 

مـــن كبـــار الســـن وأصحـــاب األمراض 
المزمنة والفئات األخرى التي تحددها 
وزارة الصحة؛ بهدف توفير اللقاحات 
المضـــادة للفيروس بمـــا يحفظ صحة 
وســـامة جميع المواطنين والمقيمين 

)٠٣(في مملكة البحرين.

أكد مساعد رئيس األمن العام لشؤون العمليات والتدريب العميد الركن الشيخ 
حمد بن محمد آل خليفة أن رئاسة األمن العام ومن خال المديريات واإلدارات 
األمنيـــة مســـتمرة فـــي اتخاذ اإلجـــراءات القانونيـــة حيال المخالفيـــن للحد من 
انتشـــار فيـــروس كورونا، التي حددتهـــا قرارات الحكومة في ضـــوء التعليمات 
الصـــادرة عـــن الفريـــق الوطني الطبـــي للتصدي لفيـــروس كورونـــا؛ حفاظا على 

صحة وسامة المجتمع.
وذكـــر أن شـــرطة المديريـــات رصدت فـــي محافظـــات المملكـــة وإدارات وزارة 
الداخلية 36992 مخالفة عدم لبس كمامة الوجه في األماكن العامة والمحات 
التجارية، واتخاذ 7814 إجراًء للحفاظ على معايير التباعد االجتماعي، إضافة 

إلى القيام بـ 5285 حملة توعوية.

رصد 37 ألف مخالفة كمامة

المنامة - وزارة الداخلية

)٠٤(
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معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل بن خالد آل خليفة 

رئيس المجلس األعلى للصحة 

ومعالي الشيخ خالد بن عبداهلل بن خالد آل خليفة

نائب رئيس الوزراء

و أنجال الفقيد 

وجميع أفراد العائلة المالكة الكريمة

في وفاة المغفور له  بإذن اهلل تعالى

معالي الشيخ إبراهيم بن عبداهلل بن خالد آل خليفة
الرئيس الفخري لالتحاد البحريني أللعاب القوى والرئيس الفخري للجنة عدائي البحرين

بمزيد من الحزن واألسى 
نتقدم بخالص التعازي إلى

داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته 
وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان

رامز محمد العواضي



القضيبية - مجلس النواب

اســـتقبلت رئيسة مجلس النواب فوزية 
للـــه زينـــل بمكتبهـــا، وزيـــر  بنـــت عبـــدا 
الشـــيخ  الوطنـــي  واالقتصـــاد  الماليـــة 
ســـلمان بـــن خليفة آل خليفـــة، حيث تم 
بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين 
الجانبيـــن، لخدمة الوطـــن والمواطنين، 
ومضاعفـــة العمـــل واإلنجـــاز فـــي ظـــل 
المســـيرة التنموية الشاملة لعاهل البالد 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 

آل خليفة.
وخـــالل اللقـــاء أكـــدت زينـــل اســـتمرار 
الســـلطتين  بيـــن  الفاعـــل  التعـــاون 

التشـــريعية والتنفيذية، ومشيدة بدعم 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد ال خليفـــة، وما يوليه ســـموه من 
اهتمام بارزة فـــي تحقيق الخير للوطن 

والمواطنين.
من جانبه، أكد وزيـــر المالية واالقتصاد 
الوطنـــي حـــرص الحكومـــة علـــى تعزير 
التعـــاون المشـــترك مـــع مجلـــس النواب 
والعمـــل وفـــق رؤيـــة وطنيـــة ومنهجية 
مشتركة، وتحقيق المزيد من المنجزات 
لصالـــح الوطـــن والمواطنيـــن، وباعتبار 

المواطن محور التنمية الشاملة دائًما.

مضاعفة العمل بين السلطتين

local@albiladpress.com03

الزياني والسير توم بيكيت يتباحثان في آليات التعاون
استقبل وزير الخارجية عبداللطيف 
العـــام  بالديـــوان  أمـــس،  الزيانـــي، 
للـــوزارة، المديـــر التنفيـــذي للمعهـــد 
الدولـــي للدراســـات االســـتراتيجية 
فـــي الشـــرق األوســـط، الســـير تـــوم 
وزارة  وكيـــل  بحضـــور  بيكيـــت، 
الخارجية، الشـــيخة رنا بنت عيسى 
بـــن دعيـــج آل خليفـــة، وعـــدد مـــن 

المسؤولين.
أوجـــه  بحـــث  اللقـــاء  أثنـــاء  وتـــم 
وزارة  بيـــن  المشـــترك  التعـــاون 
الدولـــي  والمعهـــد  الخارجيـــة 
للدراسات االستراتيجية في مجال 
تنظيم المؤتمـــرات والمنتديات، بما 
في ذلك مؤتمر حـــوار المنامة الذي 
تنظمـــه الوزارة ســـنوًيا بالتعاون مع 

المعهد.
بالجهـــود  وأشـــاد وزيـــر الخارجيـــة 
البـــارزة التي تقـــوم بها إدارة المعهد 

الدولـــي للدراســـات االســـتراتيجية 
فـــي تنظيـــم مؤتمـــر حـــوار المنامـــة 
نتائـــج  مـــن  حققـــه  ومـــا  الســـنوي 
اســـتمرار  مؤكـــًدا  طيبـــة،  إيجابيـــة 
ومواصلـــة التعـــاون بيـــن الجانبيـــن 
خدمـــًة لألهداف المشـــتركة، متمنًيا 

للسير توم بيكيت ولجميع القائمين 
على المعهد دوام التوفيق والسداد.

من جانبه، أعرب السير توم بيكيت 
عـــن خالص شـــكره وتقديـــره لوزير 
الخارجيـــة علـــى الدعـــم المتواصل 
والالمتناهـــي الذي يلقاه المعهد من 

قبـــل وزارة الخارجيـــة ممـــا أســـهم 
في تعزيز أوجه التعاون والتنســـيق 
المشـــترك بيـــن الجانبيـــن وتحقيـــق 
األهداف المشـــتركة، متمنًيا لمملكة 
البحرين مزيًدا من التقدم والتطور 

واالزدهار.

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - بنا

تلقـــى ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة، برقية 
شكر جوابية من أمير دولة الكويت 
الشـــيخ  الســـمو  صاحـــب  الشـــقيقة 
نواف األحمد الجابر الصباح، وذلك 
ردا علـــى برقية التعزية والمواســـاة 
التـــي بعث بها ســـموه إليه في وفاة 
الشيخة فضاء جابر األحمد الصباح 

)رحمها هللا(.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلقى شكر أمير الكويت

المنامة - تمكين

رئيـــس  العهـــد  ولـــي  لتوجيهـــات  تنفيـــذا 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
إلطـــالق  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان 
البرنامـــج الوطني للتوظيف في نســـخته 
الثانيـــة، أعلـــن صنـــدوق العمـــل “تمكيـــن” 
عن فتح باب التســـجيل أمام المؤسسات 
لالســـتفادة مـــن خدمـــات دعـــم “تمكيـــن” 
البرنامـــج  مـــن  الثانيـــة  النســـخة  ضمـــن 
الوطنـــي للتوظيـــف، وذلـــك عبـــر البوابـــة 
الموقـــع  علـــى  الخاصـــة  اإللكترونيـــة 

اإللكتروني لـ “تمكين”.
وقـــال الرئيس التنفيـــذي لصندوق العمل 
)تمكيـــن( إبراهيـــم جناحـــي إن البرنامـــج 
يقدم فـــرص الدعم لقوائـــم الباحثين عن 
عمـــل المرشـــحين مـــن قبـــل وزارة العمل 
والتنميـــة االجتماعية، إذ يقـــوم “تمكين” 
بـــدوره فـــي توفير فـــرص دعـــم للتدريب 
ولألجور على مدى 3 ســـنوات )36 شهًرا( 
الســـنة  فـــي  الراتـــب  مـــن   % 70 بواقـــع 
األولـــى، و50 % فـــي الســـنة الثانيـــة، و 

%30 في السنة الثالثة.
وأوضـــح جناحي أن البوابـــة اإللكترونية 

ســـتتيح المجـــال أمـــام المؤسســـات التي 
تعتـــزم  التـــي  أو  البحرينييـــن  توظـــف 
توظيف األفراد حديثي التخرج، ممن لم 
يمض على تخرجهم 12 شهًرا، االستفادة 
البرنامـــج الوطنـــي للتوظيـــف عبـــر  مـــن 

تقديم طلبات الدعم لموظفيهم.
عـــن  أخيـــرا  أعلـــن  قـــد  “تمكيـــن”  وكان 
تخصيـــص ميزانيـــة قدرهـــا 120 مليـــون 
 - 2021( دينـــار بحرينـــي لثالثـــة أعـــوام 
2023( لدعم توظيف البحرينيين، والذي 
يمثـــل ضعـــف مـــا تـــم تخصيصـــه خـــالل 
الســـنوات الخمـــس الماضيـــة، مـــع زيـــادة 
مبالغ ومدة الدعم المقدم للمسجلين على 

قوائـــم وزارة العمل والتنمية االجتماعية 
والداخلين الجدد إلى سوق العمل.

 ومـــن المقـــرر أن تشـــمل مجـــاالت الدعم 
المقدمة ضمن البرنامج على دعم األجور 
ودعـــم التدريب، فضـــاًل عن طرح برنامج 
خاص موجـــه لفئة حديثي التخرج يقوم 
علـــى دعـــم فـــرص توظيفهم عبـــر أنماط 
العمل المختلفة، سواء أكان العمل بنظام 
الدوام الكامل أو الجزئي، ودعم تدريبهم 
علـــى رأس العمل؛ تمهيـــًدا لتوظيفهم في 

مؤسسات القطاع الخاص.
 وســـيقوم “تمكين” في إطـــار ذلك بزيادة 
مبالغ ومدة الدعم المقدم للمسجلين على 
قوائـــم وزارة العمل والتنمية االجتماعية 
والداخلين الجدد إلى سوق العمل، فضاًل 
عـــن اســـتحداث حوافز وبرامـــج جديدة، 
منهـــا دعـــم أنمـــاط العمـــل الحديثـــة مثل 

العمل عن بعد والعمل بدوام جزئي. 
ومـــن المقـــرر أن يســـتأنف “تمكين” طرح 
جميـــع برامجـــه األخـــرى بالتركيـــز علـــى 
إطـــار  فـــي  البحرينييـــن  توظيـــف  دعـــم 
مواصلة الجهود الوطنية لجعل المواطن 

البحريني الخيار األول في سوق العمل.

المنامة - وزارة الصحة

وافقـــت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية اليوم 
علـــى االســـتخدام الطـــارئ للقاح “كوفيشـــيلد” المضـــاد لفيروس 
كورونـــا )كوفيـــد 19( الذي تنتجه شـــركة “أســـترازينكا” بالتعاون 
مـــع جامعة أكســـفورد، ويتم تصنيعه في معهد ســـيرام الشـــركة 
المصنعـــة للقـــاح فـــي جمهوريـــة الهنـــد، لتنضـــم البحريـــن لقائمة 
الـــدول التي أجازت اســـتخدام هـــذا اللقاح لالســـتخدام الطارئ 
للفئات المعرضة بشكل أكبر لإلصابة بمضاعفات فيروس كورونا 
مـــن كبـــار الســـن وأصحاب األمـــراض المزمنـــة والفئـــات األخرى 
التـــي تحددهـــا وزارة الصحة؛ بهـــدف توفير اللقاحـــات المضادة 
للفيروس بما يحفظ صحة وسالمة جميع المواطنين والمقيمين 
فـــي مملكـــة البحرين. جاء ذلك بنـــاء على الدراســـة التي قامت 
بهـــا الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بمشـــاركة 
لجنـــة األبحـــاث الســـريرية بالهيئـــة ولجنـــة التطعيمـــات بـــوزارة 
الصحـــة، وذلك على ضـــوء المعلومات التي حصلت عليها الهيئة 
من شركة “أســـترازينكا” بشأن نتائج الدراسات على اللقاح التي 
أجريـــت في بلـــدان عـــدة، ونتائج المناعـــة ومعلومـــات التصنيع 
التي وفرها معهد ســـيرام إلثبـــات أن عملية التصنيع تتوافق مع 
المعاييـــر الدولية، إذ حصل المعهد علـــى ترخيص تصنيع اللقاح 
فـــي الهند مـــن قبل الشـــركة المنتجـــة )أســـترازينكا بالتعاون مع 

جامعة أكسفورد(.
وصرحـــت الرئيـــس التنفيـــذي للهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن 

والخدمـــات الصحيـــة مريـــم الجالهمـــة بأنـــه تـــم إجراء دراســـة 
متعمقة لجميع الوثائق التي قدمها المعهد، والتي شـــملت جودة 
التصنيع ونتائج دراســـة المناعة، مشـــيرًة إلـــى أن الهيئة أجازت 
ترخيـــص االســـتخدام الطـــارئ بالتنســـيق مع الشـــركة المصنعة؛ 
لكونهـــا مطبقـــة للعديـــد مـــن إجـــراءات مراقبة الجـــودة واألمان 
والفعاليـــة للقاح، منها االســـتخدام ضمن نطاق تحـــدده الجهات 
الصحية في مملكة البحرين، وتحديد أعداد الفئات المســـتهدفة 
والجرعـــة ونظـــام التطعيـــم، إضافة إلـــى المراقبـــة واإلبالغ عن 
األحـــداث الســـلبية وتوفيـــر معلومات داعمة للســـالمة والفعالية 
والتصنيـــع. وذكـــرت الجالهمـــة أن اللقـــاح المذكـــور يعطى على 
جرعتين يفصل بينهما 28 يوًما، وقد بينت الدراسة التي نشرتها 
شركة أسترازينكا أن فعالية اللقاح بعد الجرعة الثانية تصل إلى 

.% 70.42
وبإجـــازة االســـتخدام الطـــارئ للقـــاح “كوفيشـــيلد” مـــن شـــركة 
“أســـترازينكا” بالتعاون مع جامعة أكســـفورد، تكون البحرين قد 
أقرت ثالث اســـتخدام طارئ للقاح في البحرين بعد لقاح شـــركة 
“ســـينوفارم” ولقـــاح شـــركتي “فايـــزر وبيونتيك”، وهـــو ما يؤكد 
حـــرص الجهـــود الوطنيـــة للحفـــاظ علـــى صحة وســـالمة جميع 
المواطنيـــن والمقيميـــن والحد من انتشـــار فيـــروس كورونا في 
المجتمـــع. يذكـــر أن مؤسســـة ســـيرام مســـجلة كمصنـــع لألدوية 
واللقاحـــات في مملكة البحرين وتنتـــج أهم اللقاحات المصرحة 
مـــن قبل منظمة الصحة العالمية مثل لقاح الســـل والتهاب الكبد 

الوبائي والحصبة وشلل األطفال واألنفلونزا.

70 % متــوســـط فعاليتـــه ويعطــى علــى جــرعتيــن
البحرين تجيز االستخدام الطارئ للقاح أسترازينكا - أكسفورد

جاللة الملك يتلقى شكر 
خادم الحرمين الشريفين

الجاللـــة  صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  تلقـــى 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، برقية 
شـــكر جوابية من أخيه خـــادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل 
سعود، عاهل المملكة العربية السعودية 

الشـــقيقة؛ وذلك ردا علـــى برقية التعزية 
والمواســـاة التي بعـــث بها جاللته ألخيه 
خـــادم الحرميـــن الشـــريفين فـــي وفـــاة 
صاحب الســـمو األمير خالـــد بن عبدهللا 

بن عبدالرحمن آل سعود )رحمه هللا(.

المنامة - بنا
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ًة َفاْدُخِلي  ِك َراِضَيًة َمْرِضيَّ ُة اْرِجِعي ِإَلى َربِّ ْطَمِئنَّ ْفُس اْلُ ُتَها النَّ »َيا َأيَّ
ِتي« ِف ِعَباِدي َواْدُخِلي َجنَّ

صدق اهلل العظيم

إنا هلل وإنا إليـــه راجعون

بسم اهلل الرحمن الرحيــم

بمزيد من الحزن واألسى 

نتقدم بخالص التعازي

إلى

معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل بن خالد آل خليفة 
رئيس المجلس األعلى للصحة 

ومعالي الشيخ خالد بن عبداهلل بن خالد آل خليفة
نائب رئيس الوزراء

و أنجال الفقيد 

وجميع أفراد العائلة المالكة الكريمة

في وفاة المغفور له  بإذن اهلل تعالى

معالي الشيخ إبراهيم بن عبداهلل بن خالد آل خليفة
الرئيس الفخري لالتحاد البحريني أللعاب القوى والرئيس الفخري

 للجنة عدائي البحرين

داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه 

فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان

رئيس وأعضاء مجلس إدارة وكافة أعضاء ومنتسبي

جمعية المهندسين البحرينية

سمو ولي العهد رئيس الوزراء

خالل االستقبال

خادم الحرمين الشريفين جاللة الملك

تنفيـــذا لتوجيهـــات ســـمو ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء بإطـــاق النســـخة الثانيـــة

“تمكيــن” يفتـح التسجيـل فـي “الوطنـي للتوظيـف”

إبراهيم جناحي



local@albiladpress.com
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منيرة بنت محمد: “اتصال الجمارك” يحقق نقلة نوعية بجودة الخدمات
تلقـــي 2656 معاملـــة خـــال 2020 تضمنـــت 364 رســـالة “واتســـاب”

صرحت مدير إدارة التراخيص الجمركية وخدمة العمالء الشيخة منيرة بنت محمد آل خليفة بأن مركز االتصال بشؤون الجمارك 
قــد حقــق منــذ تأسيســه فــي مــارس 2020 في إطــار تنفيذ الخطــة االســتراتيجية للجمــارك 2017 - 2020 ومــع التزامــه باإلجراءات 
االحترازيــة المعمــول بهــا ضمــن الجهود الوطنية للحد من انتشــار فيروس كورونــا، نقلة نوعية في جودة الخدمــات الجمركية التي 
تقدمها شــؤون الجمارك لجميع عمالئها الكرام، الذين يتمثلون في التجار، األفراد، المخلصين الجمركيين، مشــغلي المنافذ، شــركات 
النقــل الســريع وأصحــاب المســتودعات، وذلــك مــن خالل تلبيــة احتياجات العمــالء كافة داخــل مملكة البحرين وخارجها وتنشــيط 
قنــوات االتصــال مــع العمــالء توفيــًرا للوقــت والجهد، بما يســهم في خلق تجربــة خدمة عمالء رائــدة في القطــاع الحكومي بمملكة 

البحرين، مرتكزة على قيم شؤون الجمارك وهي “األمانة، النزاهة، االحترافية، الشفافية، المساءلة”.

وأضافـــت أن مركـــز االتصـــال فّعـــل 
وتطبيـــق  الموحـــد  االتصـــال  رقـــم 
الواتســـاب على الرقم 17389999، 
وأيًضـــا تقديـــم خدماته عبـــر البريد 
بخدمـــة  الخـــاص  اإللكترونـــي 
CustomerService@( العمـــاء 

customs.gov.bh(؛ لتلقـــي جميـــع 
االستفســـارات، الطلبات، الشـــكاوى 
والمقترحـــات وتحويلهـــا لـــإدارات 
علـــى  الـــرد  ثـــم  ومـــن  المختصـــة 

العماء.
تأسيســـه  منـــذ  المركـــز  واســـتقبل 
وحتـــى ديســـمبر 2020 مـــا يعـــادل 
2656 معاملـــة منهـــا 1625 مكالمـــة 
هاتفية، 667 بريًدا إلكترونًيا و364 
رســـالة عبـــر تطبيـــق الواتســـاب، إذ 
يتم التعامل مع جميع تلك الطلبات 
واالستفســـارات بدقـــة واحترافيـــة 
وســـرعة تحـــوز على رضـــا العماء، 
ويقـــوم المركـــز بتقديـــم العديد من 
خدمات الجمارك كتصنيف البضاعة 
التعرفـــة  بنـــود  مـــن  يناســـبها  بمـــا 
الجمركيـــة، وقيود الجهات الرقابية 
المملكـــة  إلـــى  الـــواردة  للبضائـــع 
االســـتيراد  تخـــص  واستفســـارات 
التجاريـــة  للشـــحنات  والتصديـــر 

والشخصية.
شـــؤون  انضمـــام  أن  أكـــدت  كمـــا 
الوطنـــي  النظـــام  إلـــى  الجمـــارك 
)تواصـــل(  والشـــكاوى  للمقترحـــات 
تماشـــًيا  يأتـــي   ،2020 يونيـــو  فـــي 
مـــع الخطة االســـتراتيجية لشـــؤون 
الجمـــارك والتي تهـــدف إلى تطوير 
منهجيـــة التفاعـــل مـــع العمـــاء، إذ 
اســـتقبل مركـــز االتصال عبـــر نظام 
“تواصـــل” مـــا يعـــادل 178 حالـــة ما 

بيـــن استفســـار، واقتـــراح أو طلـــب 
مـــن العمـــاء تـــم الـــرد عليهـــا كافـــة 
خـــال الوقت المحـــدد وباحترافية 
عاليـــة، كمـــا ويقـــوم مركـــز االتصال 
بتلقـــي الحاالت من نظـــام “تواصل” 
ومعالجتها داخلًيـــا، ومن ثم إخطار 
العميـــل بإنجاز الخدمة، إذ باإلمكان 
اســـتخدام نظام تواصل عبر أجهزة 

www.( الحاســـب اآللـــي عبر موقـــع
bahrain.bh( أو عـــن طريق تحميل 

النظام في الهواتف الذكية.
مركـــز  لحـــرص  نظـــًرا  إنـــه  وقالـــت 
االتصال على ســـرعة االستجابة مع 
كل الحـــاالت المســـتلمة عبـــر نظـــام 
شـــؤون  حصـــدت  فقـــد  “تواصـــل”، 
الجمارك جائزة التميز في التواصل 

مـــع العماء في الملتقـــى الحكومي 
للعام 2020.

تلـــك  جميـــع  أن  إلـــى  وأشـــارت 
الـــواردة  والطلبـــات  االستفســـارات 
لمركز االتصال عبر القنوات المتاحة 
تساعد شؤون الجمارك لبناء قاعدة 
بيانـــات قيمـــة، تبيـــن نقـــاط القـــوة 
ونقاط الضعف، إذ يتم عمل تحليل 

للفجوات والعمل على تحسينها.
الثقـــة  تعزيـــز  منطلـــق  ومـــن 
والمســـؤولية، أصـــدر مركز االتصال 
اســـتبياًنا لقياس رضا العماء؛ لكي 
تتمكن شـــؤون الجمارك مـــن تقييم 
أدائهـــا في تقديـــم الخدمات ووضع 
الحلـــول للمعوقـــات للوصول ألعلى 

مستويات رضا العماء.
ولتعزيز وتطوير الخدمات المقدمة 
من خدمة العماء بشؤون الجمارك، 
فقد أشـــارت مدير إدارة التراخيص 
الجمركية وخدمة العماء الشـــيخة 
منيـــرة بنـــت محمـــد آل خليفـــة إلى 
أنه تـــم وضع خطط مســـتقبلية من 
شأنها رفع مستوى كفاءة الخدمات 
المقدمـــة، منها التحـــول اإللكتروني 
للخدمـــات الجمركية، إضافة خدمة 
الرســـائل النصية القصيرة للرد على 
العماء وتفعيل نظام الدردشـــة عن 
طريـــق الموقـــع اإللكتروني الخاص 
بشؤون الجمارك، إلى جانب التعاقد 
مع شـــركة مزودة لنظام جينيســـس 
العالمي الرائد في خدمة العماء، إذ 
يتم استخدام هذا النظام حالًيا من 

قبل العديد من الشركات العالمية.

المنامة - وزارة الداخلية

د. عبداهلل أحمد منصور آل رضي

قصيدة مهداة إلى مقام عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة؛ بمناســبة منــح جاللتــه وســام 
االســتحقاق بدرجــة قائــد أعلى من قبــل الرئيس األميركي 

السابق دونالد ترامب.

َك لِـــــــلـــــــِوَســـــــاِم َتــــــُجــــــوُد َحـــــــَمـــــــٌد ِبـــــــــِعـــــــــزِّ

ٌة وُصـــــــُعـــــــوُد َبــــــْحــــــَريــــــُن َدأُبـــــــــــــــِك ِعـــــــــــــزَّ

ـــــٌم وُســــــُعــــــوُد َوالــــــَعــــــيــــــُش ِفـــــيـــــِك َتـــــَنـــــعُّ

ــى ِبــــــِك َصـــــــــْرَح َأمــــــَجــــــاٍد َعـــا ــ ـــَن ــٌد َبـ ــ ــَمـ ــ َحـ

ــوُد ــ ــُهـ ــ ــْت َلـــــــُه ِفــــــي َمــــــا َبــــــَنــــــاُه ُجـ ــ ــَمـ ــ ــُظـ ــ َعـ

ــــــــَك َقــــــاِئــــــٌد َحـــــــَمـــــــٌد َوَيـــــْكـــــِفـــــْيـــــَنـــــا ِبــــــــأَنَّ

ــيِّ َتـــــــــُذوُد ــ ــ ــَوِفـ ــ ــ ــِب الـ ــ ــْعـ ــ ـ ــشَّ ــ ــٌث َعـــــــِن الـ ــ ــيـ ــ َلـ

ــا ــ ــًن ــ ــيِّ ــ ــِة َب ــ ــ ــَداَل ــ ــ ــَع ــ ــ ــل ــ ــ ــا لِ ــ ــًجـ ــ ــْهـ ــ َأْرَســـــــــْيـــــــــَت َنـ

َوالــــــــُكــــــــلُّ َيـــــــا َحــــــَمــــــٌد َعـــــَلـــــيـــــِه ُشـــــُهـــــوُد

َوَمــــــــَواِقــــــــٌف  َمــــــــَبــــــــاِدٌئ  َجــــــــاَل  الــــــــرِّ ِإنَّ 

ــوُدوا ــ ــُسـ ــ ــــُعــــوِب َيـ ِبـــِنـــَضـــالِـــِهـــم َبــــْيــــَن الــــشُّ

وَمـــــــَبـــــــاِدٌئ َشــــــِهــــــَدْت َلــــُكــــم َوَمـــــــَواِقـــــــٌف

ــوُد ــ ــ ــٌي ــ ــ ــا ُتــــــــِرْيــــــــُد ُق ــ ــ ــمَّ ــ ــ ــم َع ــ ــُكـ ــ ــِنـ ــ ــْثـ ــ َلـــــــــْم ُتـ

اِئــــــِديــــــَن وِفـــْعـــَلـــُهـــم َفـــــــــــِإَذا َذَكــــــرَنــــــا الــــــرَّ

ــٌة َوُصـــــــُمـــــــوُد ــ ــ ــَم ــ ــ ــْك ــ ــ ــــــــَك ِح ــٌد َفــــــــِإنَّ ــ ــ ــَمـ ــ ــ َحـ

ــــي الـــــَوَرى ـــِة ِف ــَن الـــَمـــَحـــبَّ ــَريـ ــْحـ َفـــَرَفـــْعـــَت َبـ

ــِن ُبــــُنــــوُد ــ ــْي ــ ــَق ــ ــاِف ــ ــَخ ــ َفــــَعــــَلــــْت َلــــَهــــا ِفـــــي ال

ــٌل ــ ــاِف ــ ــَح ــ ــــاِم َم ــــَك لِــــلــــسَّ َصــــــَدَحــــــْت ِبــــُحــــبِّ

ُحــــــــُدوُد َيــــــِذْيــــــَع  َأْن  ِصــــْيــــَتــــَك  َحــــــدَّ  َمـــــا 

َوَغــــــــــــــَدوَت َرْمـــــــــــًزا لِـــــلـــــَوَفـــــاِء َفـــَطـــاَلـــَمـــا

ــوُد ــ ــُه ــ ــم، َحـــــَمـــــٌد، ِبــــــــــَذاَك ُع ــ ــُكـ ــ َشــــــِهــــــَدْت َلـ

ــِحــلــِمــُكــم ـــُعـــوِب ِب ــَت إْعــــَجــــاَب الـــشُّ ــلـ ــْد ِنـ ــ َقـ

ــوُد ــ ــ ــُس ــ ــ َت َأْنــــــــــــَت  اُد  وَّ الـــــــــــــــــرُّ َم  ُكــــــــــــرِّ ِإْن 

ــٌم ــ ــَه ــ ــل ــ ُم ــــــــَك  َفــــــــِإنَّ َحــــــَمــــــٌد  َيـــــــا  َغــــــــــــْرَو  اَل 

َوَوُدوُد ٌد  ــــــدَّ ــــ ـــَـ ــــ ــــ َوُمـــسـ ــٌن  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــكِّ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــَم ُمــَت

ــٍة َلـــُكـــم ــ ــ ــَم ــ ــ ــِح َأوِس ــ ــْن ــ ــَم ــ ــو الـــَجـــِمـــْيـــُع لِ ــُفـ ــْهـ َيـ

ــوُد ــ ــ ــُع ــ ــ َي َذاَك  ِبـــــالـــــَفـــــْخـــــِر  ــُم  ــ ــُهـ ــ ــْيـ ــ ــَلـ ــ ــَعـ ــ َفـ

ُكــــــــــلٌّ ُيـــــــــِرْيـــــــــُد َمـــــــَكـــــــاَنـــــــًة لِـــــــِوَســـــــاِمـــــــِه

َك لِـــــــلـــــــِوَســـــــاِم َتــــــُجــــــوُد َحـــــــَمـــــــٌد ِبـــــــــِعـــــــــزِّ

ـــَمـــا ــَس الــــــــِوَســــــــاُم ُيـــــِزْيـــــُنـــــُكـــــم َلـــِكـــنَّ ــْيــــ ـــ َلـ

ُوُجــــــــوُد لِـــــلـــــِوَســـــاِم  َمـــــا  اْســــِمــــُكــــم  ُدوَن 

ــم ــُكـ ــِمـ ــاْسـ ِبـ َف  َتـــــَشـــــرَّ ِإَذا  الــــــِوَســــــاَم  ِإنَّ 

ُيـــــــِرْيـــــــُد َذاَك  َبـــــــْعـــــــِد  ِمــــــــــْن  َلــــــــــُه  ُكــــــــــلٌّ 

ــُة َيـــــا َمـــِلـــْيـــًكـــا َقــــــْد َســـَمـــا ــ ــيَّ ــ ــِح ــ ــتَّ ــ ــَك ال ــ ــَلـ ــ َفـ

ــا َبــــــِرْحــــــَت َتــــُقــــوُد ــ ــ ــــَفــــاُخــــُر َم ــا الــــتَّ ــ ــ ــَن ــ ــ َوَل

ــا َحــــَمــــٌد ِبـــَنـــا ــ ــِد َيـ ــ ــْج ــ ــَم ــ ــاَر ال ــ ــَحـ ــ ــــْر ِبـ ــاْســــِب َفــ

ــوُد ــ ــ ــُنـ ــ ــ ـــــــــــــى َتـــــــــَشـــــــــاُء ُجـ ــم َأنَّ ــ ــ ــُكـ ــ ــ ـــــــــــــا َلـ ِإنَّ

ً َواِرًثـــــــــــا ُدْمـــــــُتـــــــم َأَبــــــــــا َســـــلـــــَمـــــاَن ِظــــــــــاَّ

ــِد َنــــْعــــُلــــو ِبــــاْســــِمــــُكــــم َوَنــــــُســــــوُد ــ ــْج ــ ــَم ــ ــل ــ لِ

َك ِللِوَساِم َتُجوُد َحَمٌد ِبِعِزّ

رصد 37 ألف مخالفة كمامة و7.8 ألف إجراء للحفاظ على معايير التباعد
اســـتمرار اإلجـــراءات القانونيـــة حيـــال مخالفـــي احتـــرازات الحـــد مـــن انتشـــار فيـــروس كورونـــا

أكد مســـاعد رئيس األمن العام لشـــؤون 
الركـــن  العميـــد  والتدريـــب  العمليـــات 
الشـــيخ حمد بن محمد آل خليفة أهمية 
اســـتمرار التقيـــد بتعليمـــات وتوصيات 
للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق 
لفيـــروس كورونا، وإنجاح جهود مملكة 
البحرين في مواجهـــة الجائحة لخفض 
مستوى انتشار الفيروس، مشيًرا إلى أن 
هذه المرحلة التي تمر بها الباد تحتاج 
إلـــى تكاتـــف المواطنيـــن والمقيمين مع 
الحكومـــة للعبور إلـــى بر األمـــان، داعًيا 
اإلجـــراءات  بجميـــع  لالتـــزام  الجميـــع 
عنهـــا  المعلـــن  والوقائيـــة  االحترازيـــة 

للتصدي للفيروس.
وأوضـــح أن رئاســـة األمـــن العـــام ومـــن 
األمنيـــة  واإلدارات  المديريـــات  خـــال 
اإلجـــراءات  اتخـــاذ  فـــي  مســـتمرة 
القانونيـــة حيـــال المخالفيـــن للحـــد من 
انتشـــار فيـــروس كورونا التـــي حددتها 
قـــرارات الحكومـــة الموقـــرة على ضوء 
التعليمـــات الصادرة عن الفريق الوطني 
الطبي للتصدي لفيروس كورونا حفاًظا 
على صحة وســـامة المجتمع، إذ قامت 
محافظـــات  فـــي  المديريـــات  شـــرطة 
المملكـــة وإدارات وزارة الداخلية برصد 
36992 مخالفة عدم لبس كمامة الوجه 
في األماكن العامة والمحات التجارية، 
علـــى  للحفـــاظ  إجـــراًء   7814 واتخـــاذ 
معايير التباعـــد االجتماعي، إضافة إلى 

القيام بـ 5285 حملة توعوية.
وأضـــاف مســـاعد رئيـــس األمـــن العـــام 
أن  والتدريـــب  العمليـــات  لشـــؤون 
الشـــمالية  المحافظـــة  مديريـــة شـــرطة 
قامـــت بمخالفـــة 10635 شـــخًصا لعـــدم 
ارتـــداء كمامـــة الوجـــه، واتخـــاذ 1692 
إجـــراًء للمحافظة على معاييـــر التباعد 
االجتماعـــي، إلى جانب القيـــام بــ 1194 
حملـــة توعويـــة، فيمـــا قامـــت مديريـــة 
شرطة محافظة العاصمة بتنفيذ 2023 
التباعـــد  معاييـــر  عـــن  توعويـــة  حملـــة 
االجتماعي وارتداء الكمامة، كما حررت 

كمامـــة  ارتـــداء  عـــدم  مخالفـــة   6938
الوجه، واتخذت 531 إجراًء للمحافظة 

على معايير التباعد االجتماعي. 
كمـــا نفـــذت مديريـــة شـــرطة محافظـــة 
المحـــرق عدًدا من اإلجـــراءات الوقائية 
 1664 اتخـــاذ  تـــم  إذ  واالحترازيـــة، 
إجـــراًء للحفـــاظ علـــى معاييـــر التباعـــد 
مخالفـــة   8193 وتحريـــر  االجتماعـــي، 
عـــدم ارتداء كمامـــة الوجـــه، كما قامت 
شـــرطة المديرية بـ 1401 حملة توعوية 

ميدانية في مختلف مناطق المحافظة.
واســـتمرت مديريـــة شـــرطة المحافظة 
الجنوبية بتوعية المواطنين والمقيمين 
عبـــر تنفيـــذ 667 حملـــة، ورصـــد 4836 
مخالفـــة عدم ارتـــداء الكمامـــة، واتخاذ 
معاييـــر  علـــى  للحفـــاظ  إجـــراء   3124
التباعـــد االجتماعـــي، فيمـــا قامت إدارة 
العمليات برئاســـة األمـــن العام في إطار 
دورهـــا بدعم الجهـــود المبذولـــة لتعزيز 
اإلجـــراءات والتدابيـــر الوقائيـــة للحـــد 

مـــن انتشـــار فيـــروس كورونـــا بتحريـــر 
كمامـــة  ارتـــداء  عـــدم  مخالفـــة   6293
الوجـــه واتخاذ 803 إجـــراءات لتحقيق 
معاييـــر التباعد االجتماعي في مختلف 

محافظات المملكة.
إلـــى ذلـــك، فقـــد قامـــت شـــرطة اإلدارة 
العامـــة ألمـــن المنافـــذ من خـــال دورها 
فـــي تأميـــن المرافق الحيوية وتســـهيل 
اإلجـــراءات  باتخـــاذ  الســـفر  إجـــراءات 
القانونية حيال المخالفين لقرار االلتزام 
بلبـــس كمامة الوجه في األماكن العامة، 

حيث تم ضبط 97 مخالفة.
وقامـــت اإلدارة العامـــة للدفـــاع المدني 
بتنفيذ 161465 عمليـــة تطهير وتعقيم 
مختلفـــة للمباني والمنشـــآت الحكومية 
والشـــوارع والطرقـــات وغيرهـــا، فيمـــا 
عـــن  تدريبيـــة  دورة   366 عقـــد  تـــم 
عمليـــات  لتنفيـــذ  الصحيحـــة  الطـــرق 
فـــي  االحتـــرازي  والتعقيـــم  التطهيـــر 
المبانـــي والمنشـــآت الحكوميـــة وأماكن 
العمـــل شـــارك فيهـــا 1160 شـــخًصا مـــن 
المؤسسات والشركات الخاصة، و1051 
مـــن مختلف الجهـــات الحكوميـــة، فيما 
بلـــغ عدد المتطوعيـــن منذ مارس 2020 
ما يقارب 6059 متطوًعا، وتم اإلشراف 
وتعقيـــم  تطهيـــر  عمليـــة   1301 علـــى 
شـــارك فيها المتطوعون، كما تم تدريب 
1230 شخًصا من الكوادر والمتطوعين 
لتعقيم المســـاجد، وتنفيذ 107 عمليات 
تطهيـــر وتعقيـــم بالتعـــاون مع شـــركات 

التنظيف.

المنامة - وزارة الداخلية
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االرتقاء بالرياضة

ــس الــــــشــــــورى  ــ ــل ــجــ ــى مــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ انـ
قانون  مشروع  على  بالموافقة 
بشأن االحتراف الرياضي يهدف 
إلـــى االرتـــقـــاء بــالــريــاضــة، وفــق 
بالرياضة  يهتم  متكامل  قانون 
ــا يــخــص  ــمـ ــيـ ــن فـ ــيــ ــ ــي ــاضــ ــ ــري ــ وال
االحتراف الرياضي؛ ليكون سبًبا 
في نقل الرياضيين ذكورا وإناثا 
إلى  والتطوع  الهواية  إطار  من 

االحتراف الرياضي الكامل.

^ إجازة اقتراح يرفع مدة اإلخطار بإنهاء عقد العمل إلى 4 أشهر

الهيئة المستقلة للرياضة سترخص االتحادات وتراقبها

كشــف وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة أيمن المؤيد، خالل جلســة مجلس الشــورى يــوم أمس، 
عن أن الوزارة تقدمت بمقترح إلنشــاء هيئة مســتقلة للرياضة، وســيكون اختصاصها ترخيص 
االتحــادات والهيئــات العاملــة بالميدان الشــبابي والرياضــي، والرقابة عليها، ودراســة خطوات 

نقل القطاع الشبابي والرياضي لالختصاص واالحتراف مثل الدول الشقيقة والغربية.

وذكـــر أن دور الـــوزارة فـــي حـــال انشـــاء الهيئـــة 
ســـيتركز علـــى تطبيـــق االســـتراتيجية الكاملـــة 
للقطاع والتنسيق مع مجلسي الشورى والنواب 

بالنسبة للتعديالت التشريعية المطلوبة.
مـــن  الدعـــم  علـــى  حصلـــت  الفكـــرة  أن  وبيـــن 
لـــو  وفيمـــا  القطـــاع،  بهـــذا  العاملـــة  االتحـــادات 
أبصـــرت النـــور ســـيجري تســـريع العجلـــة نحـــو 

تحقيق االحتراف.
لرؤيـــة  وفقـــا  الـــوزارات  دور  أن  عـــن  وتحـــدث 
كونهـــا  مـــن  االنتقـــال  االقتصاديـــة  البحريـــن 
مشـــغلة للخدمات الى منظمـــة ورقيبة، والوزارة 
ستتماشـــى مـــع هـــذه التوجيهـــات، وســـيتحول 

عملنا للتنظيم والرقابة فيما لو أنشئت الهيئة.
لدينـــا  تكـــون  لئـــال  تطمـــح  “الـــوزارة  أن  وأكـــد 

منازعات وخالفات بالقطاع الشبابي والرياضي، 
وسيكون دور الوزارة بعد إنشاء مسار التحكيم 
الخاص للنظر في المنازعات الرياضية )التحكيم 
والتنميـــة  العمـــل  وزارة  دور  مثـــل  الرياضـــي( 
االجتماعيـــة عند نظر المنازعـــات العمالية، وهي 
تجمـــع الطرفين لحل الموضوع وديا، وفي حال 
تعـــذر الحـــل يحـــال للقضـــاء أو غـــرف التحكيم 

المعنية”.
وفي موضوع آخر، وافق مجلس الشـــورى على 
اقتـــراح بقانون يرفع مـــدة اإلخطار بإنهاء عقود 
العمـــل مـــن شـــهر إلـــى 4 أشـــهر فـــي المهـــن التي 
يصعـــب فيها الحصـــول على عامـــل بديل خالل 
فترة قصيرة، والتي تحدد بقرار من وزير العمل. 
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شكرت رئيس لجنة شؤون الشباب سبيكة الفضالة أعضاء مجلسي الشورى والنواب 
لدعمهم إقرار مشروع قانون االحتراف الرياضي.

قالـــت الرئيـــس التنفيذي لهيئـــة التخطيط والتطوير العمراني نـــوف عبدالرحمن 
جمشير إن قانون النافذ بتملك العقارات يحدد المناطق السياحية واالستثمارية 
لتملك األجانب فيها والتي ال تكون إال بموافقة لجنة وزارية، مؤيدة قرار المجلس بشأن 

التعديل.

أكد وزير شـــؤون المجلســـين غانم البوعينين أن تمديد فترة اإلخطار 
في القانون الحالي موجودة ألكثر من 30 يوما برضا الطرفين، مشيرا 
إلـــى صعوبة تحديـــد األعمال والقطاعـــات التي أوكل للوزيـــر المختص القرار 

بشأنها.

قالـــت رئيس لجنة الشـــؤون التشـــريعية والقانونيـــة دالل الزايد إن من 
شـــأن رفع مدة اإلخطار بإنهاء عقود العمل إلى 4 أشـــهر تحقيق التوازن 
فـــي العالقة بين العامل وصاحب العمل باالتفاق مع على المدة المناســـبة لتوفير 

البديل وترك تحديد القطاعات للوزير.

شـــهدت جلســـة مجلـــس الشـــورى مناقشـــة العضـــو عبدالرحمن جمشـــير 
لتعديالت بقانون، وتمثيل ابنته بحكم مركزها الرســـمي بهيئة التخطيط 
والتطويـــر العمرانـــي. وقـــال األب إن القطاع العقاري يشـــهد هبوطـــا في التداول 

واألسعار بسبب ظروف مختلفة، داعيا لدراسة حوافز لتنشيطه.

قالـــت النائـــب الثانـــي لرئيـــس مجلـــس الشـــورى إن التعديل 
التشـــريعي بقانـــون العمل لمد فترة إخطـــار إنهاء عقد العمل 
يســـتهدف بعـــض األعمـــال التخصصيـــة التـــي يســـتوجب أن يكـــون 
اإلخطـــار بإنهـــاء العمـــل فيهـــا أكثر مـــن 30 يوما وهذا يشـــكل ضمانة 

للعامل ورب العمل.

دعا الشوري بسام البنمحمد القطاع الخاص لينظر إلى 
القطـــاع الرياضي بنظرة مختلفة بوجود القوانين التي 
من شـــأنها أن ُتنجح االســـتثمار، مؤكـــدا أن القطاع الخاص هو 
من يساهم بالنسبة األكبر في الدول التي نجح فيها االستثمار 

الرياضي.

قال الشـــوري محمد علـــي الخزاغـــي إن البحرين في الوقت 
الراهـــن ال تمتلـــك المقومـــات األساســـية مـــن حيـــث العنصر 
البشـــري مـــن عشـــرات اآلالف مـــن المشـــجعين، فضـــال عـــن افتقارنـــا 
إلـــى المالعـــب والصاالت الرياضيـــة إلقامة الفعاليـــات الرياضية على 

المستوى المحلي.

قال الشـــوري رضا منفردي إن مشـــروع قانون بشـــأن 
االحتـــراف الرياضـــي مـــن شـــأنه النهـــوض بالرياضـــة 
البحرينيـــة مـــن طـــور الهوايـــة إلـــى االحتـــراف ومـــن الطـــور 
اإلقليمـــي والمحلـــي إلـــى العالميـــة وللوصـــول إلـــى المرحلـــة 

صناعة الرياضة.

أكد العضو علي العـــرادي أن النظام العدلي والقضائي 
فـــي البحريـــن متطور وقـــادر على تطوير نفســـه، وأن 
يفعـــل العديد مـــن القونين والقرارات التـــي تؤدي إلى تحقيق 
العدالـــة الناجـــزة، مؤكًدا أن كثيًرا من مبـــادرات التعديل تأتي 

من مجلس الشورى.

أيـــد الشـــوري عادل المعاودة المســـارعة لـــكل ما يعضد 
التعـــاون والتكامل بين الدول اإلســـالمية، وذلك خالل 
مناقشة مشروع قانون بالتصديق على النظام األساسي لمركز 

العمل لمنظمة التعاون اإلسالمي.

والشـــؤون  العـــدل  بـــوزارة  القانونـــي  المستشـــار  أكـــد 
اإلســـالمية إســـماعيل العصفـــور أن التعديـــل المنظـــور 
بالجلسة لقانون إيجار العقارات تمت معالجته وأصبح متحقًقا 
وأدخـــل ضمن النظـــام اإلجرائـــي المعتمـــد أمام المحاكـــم فيما 

يتعلق بقانون المرافعات.

لفتـــت العضـــو جهـــاد الفاضل إلى أن قانـــون االحتراف 
جـــزء من تحديـــث المنظومـــة التشـــريعية، مؤكدة أنه 
قانون ينتظر والدته الجميع ويســـهم فـــي تحويل الرياضة من 
هوايـــة إلى صناعة واســـتثمار وســـيضيف الكثير إلـــى الرياضة 

البحرينية.

قـــال ممثـــل وزارة الخارجيـــة إن مســـاهمة البحرين 
التقديرية في مركز العمل لمنطمة التعاون اإلسالمي 
يتراوح بين 40 و70 ألف دوالر ســـنويا، مؤكدا أن هذا المبلغ 

يحدد بعد دخول النظام حيز التنفيذ بعد انضمام الدول.

قالت العضو ابتســـام الـــدالل إن إخطار العامـــل بإنهاء العقد 
لمدة شـــهر واحد يعد إشـــكالية كبيرة في معظـــم القطاعات 
التخصصية، ومن شـــأن تمديد الفترة إلى 4 أشـــهر ديمومة الخدمات 
واالســـتقرار المهنـــي لتعزيـــز اســـتمرارية الخدمـــات فـــي القطاعـــات 

التخصصية.

أكـــد العضـــو درويـــش المناعـــي أن نســـبة تملـــك غيـــر 
البحرينييـــن للعقارات في البحرين ال تتعدى 7 % على 
مســـتوى المملكـــة، ويســـتحوذ مواطنـــو مجلس التعـــاون على 
نســـبة 79 % منهـــا و3 % لمواطنـــي الدول العربيـــة واألجنبية 

وهي نسب ال تأثير لها.

^

^

^

... واالبنة تجيباألب يسأل... 

توفير البديل
^

^

^

^^^

^^ ^

^ ^^

^

التحديد صعب

المقومات األساسيةنظرة مختلفةضمانة للعامل 

التعاون والتكاملنظام متطورصناعة الرياضة أصبح متحقًقا

والدة منتظرة

غير مؤثرةإشكالية كبيرة70 ألف دوالر
ذكـــر الشـــوري عبدالعزيز أبل أن قانـــون العمل النافذ 
مضى على إصداره 30 سنة، مؤكدا أن فيه خلال وال 
يوازن بين العامل وصاحب العمل في مدة اإلخطار بانتهاء 
عقد العمل، مؤكد أن القوانين يجب أن تتغير وهي ليســـت 

قرآنا منزال.

ليست قرآًنا

ليلى مال اهلل
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إرجاء تحصيل كلفة الطرق و“الصرف” بحال عدم توافرها بمناطق التعمير
ــن والــمــســتــثــمــريــن ــوري ــط ــم ــل ــات ل ــي ــه ــس ــت ــم كـــل ال ــدي ــق ــى ت ــل ــلـــف: حـــريـــصـــون ع خـ

أصدر وزير األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيط العمراني عصام خلــف، قراًرا يقضي 
بعــدم قيــام الجهــات ذات العالقة بتحصيل كلفة البنيــة التحتية الخاصة بخدمتي الطرق 

والصرف الصحي إذا كانتا غير متوافرتين في مناطق التعمير القائمة.

ويأتـــي إصـــدار القرار رقم )20( لســـنة 2021 
بإضافـــة مـــادة جديدة برقـــم )6 مكـــرًرا( إلى 
القـــرار رقم )11( لســـنة 2017 بشـــأن تحديد 
فئـــات وآلية تحصيـــل كلفة إنشـــاء وتطوير 
البنيـــة التحتيـــة في مناطـــق التعمير القائمة 
والتـــي توجـــد فيها مرافـــق، وذلـــك على إثر 
موافقـــة اللجنة الوزارية للمشـــاريع التنموية 
والبنيـــة التحتيـــة علـــى مبـــدأ تطبيـــق اآللية 
المســـتحدثة التـــي يقـــوم عليهـــا هـــذا القرار 
والتي تم بحثها في اجتماع اللجنة األسبوع 

الماضي.
وبهـــذه المناســـبة، أعـــرب الوزيـــر خلـــف عن 
شـــكره وتقديـــره للجنـــة الوزارية للمشـــاريع 
التنمويـــة والبنيـــة التحتيـــة، برئاســـة نائـــب 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء الشـــيخ خالـــد بـــن 
عبـــدهللا آل خليفة، علـــى الموافقة على هذا 
القـــرار ومتابعـــة إصـــداره، األمـــر الـــذي يعـــد 
لآلليـــات  المتواصلـــة  للمراجعـــات  انعكاًســـا 
القانونية الكفيلة بتحقيق عنصر االستدامة 
لخدمـــات البنية التحتية في مناطق التعمير 
التعميـــر  مناطـــق  بينهـــا  ومـــن  المختلفـــة، 

القائمـــة والتـــي توجـــد فيها مرافـــق، كما أنه 
تجسيد لالهتمام باألخذ بمرئيات المطورين 
والمســـتثمرين بما يواكـــب متطلبات التنمية 
والتعميـــر في مملكة البحرين والتي تحرص 
الـــوزارة على تقديم كافة التســـهيالت إليهم 

وتوفير الخدمات لمشاريعهم بكل كفاءة.
وأكد الوزير أن القرار رقم )20( لســـنة 2021 
يضمـــن إرســـاء العدالـــة فـــي تحصيـــل كلفة 
الخدمات المتوفرة فقط في مناطق التعمير 
القائمـــة والتي توجـــد فيها مرافـــق، وإرجاء 
تحصيل غير المتوفر منها إلى حين توفرها، 
خصوصا خدمتي الطـــرق والصرف الصحي 
اللتين تشكالن ما نسبته )46 %( من إجمالي 
الكلفة البالغة 12 ديناًرا عن كل متر مربع من 
مســـاحة البناء والتي تحتسب مقابل إنشاء 
وتطويـــر كلفـــة البنيـــة التحتية فـــي مناطق 

التعمير القائمة والتي توجد فيها مرافق.
التـــي  الطبيعـــة  أن  الوزيـــر خلـــف  وأوضـــح 
تتطلبهـــا مشـــاريع إنشـــاء خدمتـــي الطـــرق 
والصـــرف الصحـــي اللتيـــن عادة مـــا تكونان 
مرتبطتيـــن ببعضهـــا بعًضـــا وفـــق البرنامـــج 

التنفيذي للوزارة وســـائر الوزارات والجهات 
الحكومية الخدمية األخـــرى، ومراعاة لعدم 

مطالبة المطورين والمستثمرين في مناطق 
التعميـــر القائمة بســـداد كلفة كافة الخدمات 

فـــي تلك المناطق، بما في ذلك غير المتوافر 
منها، فقد تقرر إرجاء تحصيل كلفة خدمتي 
الطرق والصرف الصحـــي في المناطق التي 
تفتقر إليها، مع التزام المســـتفيدين بموجب 
هـــذا القرار بســـداد الكلفة دفعـــة واحدة عند 
الصـــرف  بشـــبكة  التوصيـــل  طلـــب  تقديـــم 

الصحي.
وشـــدد خلـــف علـــى أن الـــوزارة ماضيـــة في 
رقـــم  بقانـــون  المرســـوم  بتطبيـــق  االلتـــزام 
كلفـــة  تحصيـــل  بشـــأن   2015 لســـنة   )25(
إنشـــاء وتطويـــر البنية التحتيـــة في مناطق 
التعميـــر، ومـــا ورد فيـــه من ضمانـــات تتعلق 
باســـتثناء تطبيق أحـــكام هـــذا القانون على 
األراضـــي والمســـاكن المملوكـــة للبحرينيين 
والمخصصـــة لســـكناهم في مناطـــق التعمير 
الجديـــدة والقائمـــة، أو لســـكن أقاربهـــم مـــن 
الدرجـــة األولـــى في مناطق التعميـــر القائمة 
التي ســـيتم تطوير وتحســـين مرافق البنية 

التحتية فيها.
يشـــار إلى أن كلفة خدمتي الطرق والصرف 
الصحـــي تبلـــغ 5.5 دينـــار مـــن إجمالـــي كلفة 
البنيـــة التحتيـــة في مناطـــق التعمير القائمة 
 12 والتـــي وجـــدت فيهـــا مرافـــق والبالغـــة 

ديناًرا عن كل متر مربع من مساحة البناء.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

تطوير “ممشى الكنكري” واإلسراع بحلحلة ملف سكن العزاب

أكــد وزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمراني عصــام خلف 
أهميــة زيــارة وزارة الخدمات للدوائر ولقاء النواب والبلديين والمواطنين 
والوقــوف علــى احتياجاتهــا، موضًحــا أنها خطــوات تأتي بتوجيــه من ولي 
العهد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة. 

جاء ذلك علـــى هامش زيارته للدائرة 
الثانية بمحافظة المحرق مســـاء يوم 
أمـــس، بمعيـــة النائـــب إبراهيـــم خالد 
النفيعي وعضو المجلس البلدي حسن 

الدوي، وعدد من أهالي المنطقة. 

إزالة الكنكري

بداية، قام الوزير بزيارة للممشى الذي 
اقامته بلدية المحرق في مجمع 221 
والذي ُعرف بممشـــى الكنكري، حيث 
أطلعـــه النائب النفيعـــي على عدد من 
العيوب الكبيرة في الممشـــى المذكور 
حســـب مالحظات األهالي، منها قربه 
بـــدون  العـــام،  الشـــارع  مـــن  الشـــديد 
ســـياج فاصـــل، ممـــا يشـــكل خطـــورة 
على األطفـــال والـــرواد، ووجود خط 
الكنكـــري غير المبرر والمـــؤذي للزوار، 

وعدم وجود العاب لألطفال.
الوزيـــر  انتبـــاه  النفيعـــي  لفـــت  كمـــا 
إلـــى العشـــب الصناعـــي الـــذي زود به 
الممشى مؤخًرا، حيث تم فرشه على 
الرمل بشكل بدائي وشكلي، فقط من 
أجل زيارة الوزير للمكان، وكذلك عدم 
إكمـــال مشـــروع الممشـــى، وافتقـــاره 
لإلنـــارة، الفتـــا إلى أن المشـــروع تنفذ 
بالخرائـــط  مذكـــور  هـــو  مـــا  بخـــالف 

األصلية الخاصة بالمشـــروع، وبأن ما 
حـــدث هو فســـاد في بلديـــة المحرق، 

وهدر للمال العام.
مـــن جهته، وجه الوزير خلف شـــؤون 
مشـــاكل  علـــى  للوقـــوف  البلديـــات 
الممشى، والنظر في شكاوى األهالي، 
وتضمنـــت  بمالحظاتهـــم،  واالهتمـــام 
وتكملـــة  اآلمـــن،  الســـياج  تركيـــب 
الممشـــى، وتزويـــده باإلنـــارة، والعاب 
األطفال، وإزالة الكنكري، واســـتبداله 

بما هو مناسب، كمادة “الفوم”.
إلـــى ذلـــك، التقـــى الوزير خلـــف عددا 
اســـتلم  حيـــث  الدائـــرة،  أهالـــي  مـــن 
منهـــم مشـــكورا طلباتهـــم، ووعدهـــم 

بمساعدتهم بها.
وفـــي ذات الســـياق، وجـــه الوزير إلى 
المباشـــرة بتطوير بقية الشـــوارع في 
إلـــى صيانـــة،  التـــي تحتـــاج  الدائـــرة 
بالفعـــل  طـــال  التطويـــر  أن  موضًحـــا 
العديـــد مـــن الشـــوارع هنالـــك، وحـــل 

المشاكل الخاصة بالصرف الصحي.

حديقة للَمعوقين

بعدها قام الوزير خلف بمعية النفيعي 
بزيـــارة حديقـــة مهملـــة منـــذ ســـنوات 
اقتـــرح  حيـــث   221 بمجمـــع  طويلـــة 

بعمـــل  اســـتغاللها  والـــدوي  النفيعـــي 
حديقـــة فرديـــة فـــي البحريـــن، لذوي 
اإلعاقة، من حيـــث تزويدها باأللعاب 

والخدمات التكميلية الالزمة لذلك.
ولقـــد وجـــه الوزير خلف المســـؤولين 
المرافقيـــن له، بالنظر لهذا المشـــروع، 
وإمكانيـــة تطبيقه، علًما بأنـــه الوزارة 
تخصيـــص  بطلـــب  مســـبًقا  قامـــت 
ميزانيـــة تقدر بـ 24 ألف دينار لتطوير 
الحديقة لكن الطلب رفض، حيث أكد 
النفيعـــي ضرورة التواصل مع جمعية 
الحراك إلمكان جمع التبرعات لتطوير 

الحديقة بالهوية الجديدة.

إزالة البيوت المهجورة

وفـــي المقابـــل، دعـــا النائـــب النفيعي 
الوزيـــر خلـــف إلـــى العمـــل علـــى هدم 
المجمعـــات  فـــي  المهجـــورة  البيـــوت 
)203(، )205(، )206(، )209(، واإلسراع 

بحل مشـــكلة ســـكن العمال المخالف، 
عبـــر  للســـيارات  مواقـــف  وإيجـــاد 
اســـتمالك البيوت المهجورة، وترميم 
البيـــوت القديمة، وإيجاد حل للبيوت 
اآليلة للســـقوط والتي تكثـــر بالدائرة 
ويقدر عددها بـ)474( بيتا، بفرجان بن 
هنـــدي، العمامـــرة، استيشـــن، الحياك، 

القمرة، وفريج الشيوخ.
وعلـــق الوزيـــر خلـــف على ذلـــك، بأنه 
وجـــه إلـــى النظـــر فـــي هـــدم البيـــوت 
المذكـــورة،  بالفرجـــان  المهجـــورة 
وتوفيـــر مواقـــف للســـيارات لألهالـــي 
والمقيميـــن، متفقا مـــع النفيعي حول 
أهمية اإلسراع بتنفيذ تطوير فرجان 
المحرق القديمة، وبأنه من المواضيع 

المهمة.
وفي نقاش مع النفيعي بشـــأن ســـكن 
العـــزاب المشـــترك والمخالـــف، حيـــث 
يبلغ عدد العمال اآلسيويين القاطنين 

عامـــل،  ألـــف   22 بحـــدود  بالدائـــرة 
قـــال الوزيـــر بأنه ســـيتم النظـــر بذلك 

بالسرعة الممكنة.

تطوير حديقة الكازينو

وزيـــر  أكـــد  متصـــل،  صعيـــد  وعلـــى 
األشـــغال أن حديقـــة الكازينو ســـيتم 
تطويرهـــا قريبـــا، بمـــا يليـــق بمكانتها 
التاريخيـــة، بكلفة تقدر بنصف مليون 

دينار ومن ضمن الميزانية الحالية.
النائـــب  قـــدم  ذلـــك،  غضـــون  وفـــي 
النفيعي للوزير خلف عددا من طلبات 
أبنـــاء الدائـــرة الراغبيـــن فـــي العمـــل 

بالوزارة.

البحرنة بالوزارة

قال النائب إبراهيم النفيعي لـ”البالد” 
عصـــام  الوزيـــر  مـــع  تناقـــش  بأنـــه 
خلـــف علـــى هامـــش زيارتـــه للدائرة، 

بخصوص ما نشرته صحيفة “البالد” 
حـــول وجـــود قائمـــة من ترشـــيحات 
الـــوزارة لتوظيف أجانـــب بها، حيث 
ماضيـــة  الـــوزارة  أن  الوزيـــر  أكـــد 
قدًمـــا وفـــق الخطـــة المعروضة على 
اللجنـــة البرلمانية لبحرنـــة الوظائف، 

وبااللتزام بما ورد فيها.
عـــدد  تقليـــل  تـــم  أنـــه  خلـــف  وأكـــد 
األجانب بالوزارة، والذين كانوا فوق 
500 موظـــف بالســـابق، ليصلـــوا اآلن 
إلى 446 موظفا حاليا، ما يؤكد سعي 
الوزارة لتقليل األجانب بها، موضًحا 
أنه ال يوجد هنالك سقف للتوظيف.

وطالب الوزيـــر خلف النائب إبراهيم 
بدعـــم  النـــواب  وبقيـــة  النفيعـــي 
رفـــع  يتـــم  حتـــى  الـــوزارة  ميزانيـــة 
ســـقف التوظيف بهـــا، ويتم توظيف 
بحرينييـــن، مـــا من شـــأنه أن يســـرع 

عملية اإلحالل.

زيارة وزير األشغال لمنطقة البسيتين

الــمــحــرق” “ثــانــيــة  ــي  ف الــمــواطــنــيــن  احــتــيــاجــات  عــلــى  يــقــفــان  والنفيعي  خــلــف 
محرر الشؤون المحلية  |  تصوير: خليل إبراهيم

عّقبــت وزارة األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمراني )شــؤون البلديات( على الخبر المنشــور أمــس األحد )24 
ينايــر( فــي صحيفــة “البــالد” بعنــوان “الصالح: ما نشــرته “البالد” عــن توظيف األجانــب بالبلديات.. فضيحــة”؛ بأنها قامت 
ا في “البلديات” منذ بداية العــام 2019 حتى تاريخه، وذلك ضمن  خــالل الفتــرة الســابقة بإنهــاء خدمات 47 موظًفا أجنبيًّ
خطة البحرنة واإلحالل الوظيفي، حيث بلغت نسبة البحرنة في نهاية العام 2019 )81 %( بينما تمّكنت الوزارة من رفع 

نسبة البحرنة من خالل تطبيق الخطة لتكون )87 %( في نهاية العام 2020.

وأضافـــت أنها بادرت بطلب الســـير 
الوظائـــف  مـــن  للعديـــد  الذاتيـــة 
الزراعيـــة  منهـــا   2020 العـــام  فـــي 

حســـب  والهندســـية  والحيوانيـــة 
االســـتراتيجية التـــي تتبعهـــا والتي 

نتج عنها رفع نسبة البحرنة.

 وأشارت إلى أنها تعمل على تأهيل 
وتدريـــب الكـــوادر البحرينيـــة فـــي 
الوزارة لشغل الوظائف التي تتطلب 

مهـــارات وخبـــرات طويلة وواســـعة 
فـــي مجال العمل البلـــدي والقوانين 
والتشـــريعات التـــي تتوافـــق معهـــا، 
كتقنيـــة  الوظائـــف  بعـــض  وكذلـــك 
المعلومـــات التـــي تتطلـــب المعرفـــة 
الخاصـــة  والبرامـــج  األنظمـــة  فـــي 
بالوزارة باإلضافة إلى المشـــروعات 
التـــي تنفذهـــا الـــوزارة فـــي الفتـــرة 

الحالية ومنها التحول الرقمي.

تولـــي  بأنهـــا  الـــوزارة  وفّنـــدت   
بحرنـــة  بموضـــوع  كبيـــرة  أهميـــة 
الوظائـــف وذلـــك كمـــا نصـــت أنظمة 
المدنيـــة  الخدمـــة  ديـــوان  ولوائـــح 
وتعطـــي الـــوزارة أولويـــة التوظيف 
يكـــون  وأن  دائًمـــا،  للبحرينييـــن 
البحرينـــي كمـــا نّصـــت عليـــه رؤيـــة 
هـــو   2030 االقتصاديـــة  البحريـــن 
الخيار األول للتوظيف، مردفة بأنها 

تتبع في سبيل ذلك قوانين ولوائح 
وأنظمـــة ديـــوان الخدمـــة المدنيـــة، 
حيـــث تنـــص هـــذه اللوائـــح على أن 
يكون التوظيـــف للكوادر البحرينية 
المؤهلـــة للقيـــام بالمهـــام الوظيفية، 
لغيـــر  التوظيـــف  إلـــى  يلجـــأ  وأال 
البحرينيين إال في حالة عدم توافر 
المرشـــحين البحرينييـــن المؤهليـــن 

لشغل تلك الوظيفة.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

“البلديات”: رفعنا نسبة البحرنة من 81 % إلى 87 % خالل عامين
2019 بـــــدايـــــة  مـــنـــذ  ــا  ــيـ ــبـ ــنـ أجـ مـــوظـــفـــا   47 خـــــدمـــــات  إنـــــهـــــاء 
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“ديار المحرق” أفضل شركة تطوير عقاري متعددة االستخدامات
الجـــائـــــــــــزة مـمـنـــــــوحـــــــــــة مـــــــــن “GBO” للــعـــــــــــام 2020

حصــدت “ديــار المحــرق” أكبــر شــركة تطويــر عقاري فــي البحريــن، جائزة “أفضل شــركة تطويــر عقاري 
متعــددة االســتخدامات – البحرين” لعام 2020، التابعة لجوائــز “Global Business Outlook” لألعمال 

التجارية السنوية.

وبهـــذه المناســـبة، صرح الرئيس التنفيذي لشـــركة “ديار 
المحـــرق” أحمـــد العمادي “بفضـــل هللا ســـبحانه وتعالى 
يسرنا أن نعلن عن حصولنا على هذه الجائزة المرموقة 
لعـــام 2020 مـــن “GBO”، والتـــي جاءت لتتـــوج جهودنا 
الســـاعية إلـــى االرتقـــاء بالمشـــهد العقاري فـــي البحرين 
واالرتقاء بالمعايير الموضوعة في هذا القطاع، خصوصا 
مع تطوير أســـلوب الحياة الُمتعـــارف عليه. ونحمد هللا 
على توفيقه وإلتمام هذا اإلنجاز، ونتقدم بجزيل الشكر 
واالمتنان إلى جميع من ســـاهم في تحقيق هذا اإلنجاز 
من شـــركاء ومستثمرين وموظفين ومنتسبين، ونتطلع 
لالســـتمرار بتنفيذ خططنـــا المســـتقبلية ومواكبة جميع 

التطورات مع االلتزام بالنهج ذاته”.
ومنذ تأســـيس هذه الجوائز في العـــام 2015، تم تقييم 

عـــدد هائـــل مـــن الشـــركات بنجـــاح والتـــي هدفـــت إلى 
إبـــراز الشـــركات التـــي قدمـــت مســـتويات أداء متفوقة 
متمثلـــة فـــي توظيف االبتـــكار واإلبداع، وســـاهمت في 
خلـــق القيمـــة المضافـــة عبـــر المؤسســـات علـــى النطاق 
المحلـــي واإلقليمـــي والدولي، وذلك عـــن طريق متابعة 
والتغييـــرات  باســـتمرار،  المتطـــورة  اســـتراتيجياتها 
اإليجابيـــة التي أرســـتها علـــى أرض الواقع في المجتمع 

االقتصادي العالمي.
وتعد “ديار المحرق” من أكبر المدن الســـكنية المتكاملة 
فـــي البحريـــن، إذ تتســـم بطابعهـــا الفاخـــر واحتفاظهـــا 
بالقيـــم العائلية للمجتمع البحرينـــي، وتحتضن بأرجائها 
خيـــارات متنوعـــة مـــن حلـــول الســـكن وســـبل الحيـــاة 

العصرية الراقية.

المحرق - ديار المحرق

المنامة - ميماك اوجيلفي

أعلنت شـــركة إي بـــي إم تيرمينالز 
البحرين، الشـــركة المشـــغلة لميناء 
خليفـــة بن ســـلمان، أمس أن المدير 
العام للشـــركة ســـوزان هانتر تعتزم 
المغـــادرة. وجـــاء في بيـــان “قررت 
هانتـــر متابعة فرصـــة العمل خارج 
الشـــركة وســـتغادر اعتبـــاًرا من 30 
أبريـــل 2021. وبـــدأ مجلس اإلدارة 
عمليـــة اختيـــار مديـــر عـــام لتولـــي 
المهـــام وســـيتم إصدار إعـــالن آخر 

بذلك”.

إم  بـــي  إي  إلـــى  هانتـــر  وانضمـــت 
تيرمينالز البحرين في يناير 2019. 
وأثنـــاء فتـــرة عملهـــا كمديـــر عـــام، 
قامت بتطوير أجندة اســـتراتيجية 
وتحوليـــة للشـــركة، وتقويـــة فريق 
اإلدارة، وتعزيـــز المواهـــب الحالية. 
وقال رئيـــس مجلس اإلدارة ديفيد 
سكوف “لقد تطور األداء التشغيلي 
وبثبـــات  مبهـــر  بشـــكل  والتجـــاري 
خالل قيادة هنتر، إضافة إلى تأكيد 
وضـــع ميناء خليفة بن ســـلمان في 
مركـــز ممتاز لمواصلـــة تقديم قيمة 
وموظفيهـــا  للبحريـــن  اســـتثنائية 
ومســـاهميها في الســـنوات المقبلة. 
يذكـــر أن هانتر وفريقها اســـتجابوا 
بإلحـــاح وعـــزم كبيريـــن لمواجهـــة 
التحدي الفريد المتمثل في فاجعة 
فيـــروس كورونا، وحمايـــة العمالء 

والموظفين على حٍد سواء”.

هانتر تغادر “إي بي إم تيرمينالز” البحرين

المؤشــر العــام لســوق البحريــن الماليــة يصعــد 0.07 %

أسهم البنوك والخدمات ترتفع بـ “البورصة”

ارتفعت بورصة البحرين بنهاية جلســة أمس األحد، بدعم من أســهم البنوك والخدمات متوافقة مع أداء الجلســة الماضية. وبختام التعامالت، 
ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي بنحو 0.07 %، إلى مستوى 1453.74 نقطة، بربحية 1.02 نقطة.

 4.78 بحجـــم  تعامـــالت  وجـــرت 
مليون ســـهم، بقيمـــة 704.58 ألف 
دينـــار، مـــع نهاية تعامالت جلســـة 

يوم أمس.
وعلـــى مســـتوى القطاعـــات، ارتفع 
قطاع البنوك 0.62 %، والخدمات 

0.20 %.وارتفع ســـهم بتلكو 0.17 
%، وإيه بي إم تيرمينالز 1.27 %، 
وصعد ســـهم مصرف السالم 2.74 

%، واألهلي المتحد 0.56 %.
وجـــاءت زين البحريـــن في المركز 
أســـهمها  قيمـــة  بلغـــت  إذ  األول 

المتداولـــة 4.09 مليـــون دينـــار أي 
مـــا نســـبته 85.88 % مـــن إجمالي 
قيمة األســـهم المتداولة.أما المركز 
الثانـــي فـــكان لمجموعـــة جي اف 
اتش المالية بقيمة قدرها 192.74 
 4.04 نســـبته  مـــا  أي  دينـــار  ألـــف 

األســـهم  قيمـــة  إجمالـــي  مـــن   %
المتداولة.

وجـــاء البنك األهلي المتحد بقيمة 
قدرهـــا 151.93 ألـــف دينـــار أي ما 
نســـبته 3.19 % من إجمالي قيمة 

األسهم المتداولة.

المنامة - بورصة البحرين

دمشق - أف ب

طرح أكبر ورقة نقدية 
جديدة بسوريا

طرح مصرف سوريا المركزي أمس ورقة 
نــقــديــة جـــديـــدة لــفــئــة خــمــســة آالف لــيــرة 
هــي األكــبــر حتى اآلن، وســط أســوأ أزمــة 
ــبــالد.  اقــتــصــاديــة ومــعــيــشــيــة تــواجــهــهــا ال
ونشرت الصفحة الرسمية لمصرف سوريا 
وعليها  الــجــديــدة  الفئة  صـــورة  الــمــركــزي 
صورة لجندي سوري يوّجه التحية للعلم، 
بعل  معبد  مــن  جــدرايــة  لوحة  إلــى جانب 
وسيبدأ  األثــريــة.  تدمر  مدينة  فــي  شمين 

األحد التعامل بالورقة النقدية الجديدة.
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أرســـى مجلـــس المناقصـــات والمزايدات 
مناقصـــات  الماضـــي 106  ديســـمبر  فـــي 
تجـــاوزت  إجماليـــة  بقيمـــة  ومزايـــدات 

114.9 مليون دينار.
وكانت أعلى 5 جهات حكومية من حيث 
قيمـــة ترســـيات المناقصـــات والمزايدات 
فـــي ديســـمبر، اآلتـــي: جاءت أوالً شـــركة 
تطويـــر للبتـــرول، التـــي حظيـــت بأعلـــى 
الوزارات والهيئات والشركات الحكومية 
مـــن حيث قيمة المناقصـــات والمزايدات 
دينـــار  مليـــون   66.85 بنحـــو  المرســـاة 
مـــا نســـبته 58.2 % مـــن إجمالـــي قيمـــة 
المناقصـــات التـــي تمـــت ترســـيتها، ثانًيـــا 
وزارة األشغال وشـــؤون البلديات بقرابة 
10.7 مليـــون دينـــار، ثالًثـــا وزارة الصحة 
بنحـــو 10.4 مليـــون دينـــار، رابًعـــا هيئـــة 
الكهربـــاء والمـــاء بنحـــو 4.4 مليون دينار 
مـــا نســـبته 3.8 %، وأخيـــًرا شـــركة نفـــط 
البحريـــن )بابكو( بنحـــو 3.9 مليون دينار 

ما نسبته 3.4 %.
واســـتحوذت وزارة األشغال على 9.3 % 
من إجمالي قيمة المناقصات والمزايدات 
التـــي أرســـيت، تمثـــل 15 مناقصـــة، كان 

أبرزها: مناقصة لمشروع المرحلة الرابعة 
لتوســـعة محطة توبلي للصـــرف الصحي 
في البحرين ضمن المشـــاريع التي يمولها 
الصنـــدوق الكويتي للتنميـــة االقتصادية 
العربيـــة والصنـــدوق الســـعودي للتنميـــة 
فازت بها شـــركة داداباي للمقاوالت بنحو 
لتقديـــم  ومناقصـــة  دينـــار،  مليـــون   4.5
الخدمـــات االستشـــارية لإلشـــراف علـــى 
تنفيذ مشروع تطوير شارع الفاتح فازت 
بارســـونز جلوبـــل سيرفســـز  بهـــا شـــركة 
ليمتد بنحو 2.3 مليـــون دينار، ومناقصة 
المقاولـــة الزمنيـــة لرصف وإعـــادة رصف 
الطـــرق لألعمـــال )2017 - 2019( بــــ 840 
صالـــة  إلنشـــاء  ومناقصـــة  دينـــار،  ألـــف 
متعـــددة األغـــراض بمنطقـــة الحـــد فازت 
للتجـــارة  الزيانـــي  يوســـف  شـــركة  بهـــا 

والمقـــاوالت بـ 976 ألـــف دينار، ومناقصة 
جمـــع واصطيـــاد الـــكالب الضالة بــــ 25.2 

ألف دينار.
كمـــا اســـتحوذت وزارة الصحـــة علـــى ما 
المناقصـــات  إجمالـــي  مـــن   % 9 نســـبته 
التـــي أرســـيت، تمثـــل 4 مناقصـــات، كان 
أبرزهـــا: مناقصـــة لتوفير األدويـــة العامة 
مليـــون   9.86 بنحـــو  للـــوزارة  المخزنـــة 
دينـــار، ومناقصة لتوريـــد وتركيب معمل 
األشـــعة / المختبرية / ومختلف األجهزة 
الطبية لمركز مدينة خليفة ومركز عسكر 

الصحي بنحو 521 ألف دينار.
وكذلك استحوذت هيئة الكهرباء والماء 
إجمالـــي  مـــن   %  3.8 نســـبته  مـــا  علـــى 
 8 تمثـــل  أرســـيت،  التـــي  المناقصـــات 
مناقصـــات، كان أبرزهـــا: مناقصة لشـــراء 

أمتـــار كهربـــاء ذكيـــة لغرض اســـتخدامها 
مـــن قبل إدارة توزيـــع الكهرباء بنحو 3.7 

مليون دينار فازت بها شركة أمكو.
وأيًضا اســـتحوذت شركة “بابكو” على ما 
نســـبته 3.4 % مـــن إجمالـــي المناقصـــات 
التـــي أرســـيت، تمثـــل 13 مناقصـــة، كان 
أبرزهـــا: مناقصـــة اتفاقيـــة األمـــد لتوفير 
وإدارة المخـــزون للصمامـــات، الفلنجـــات 
والتركيبات بنحو 2.4 مليون دينار فازت 

بها شركة نان لتجارة التكنولوجيا.
المجلـــس  أرســـى  ذلـــك،  إلـــى  إضافـــة   
مناقصة لبنك اإلســـكان لشراء 27 وحدة 
سكنية في منطقة السهلة على مجموعة 
عبدالجبـــار الكوهجـــي بنحـــو 3.2 مليون 
دينـــار، ومناقصـــة أخـــرى لبنك اإلســـكان 
وتركيـــب 462  ومـــورد  لتعييـــن مصمـــم 

مظلة شمســـية لمواقف السيارات لمباني 
شـــقق التمليـــك التابعـــة لوزارة اإلســـكان 
بعـــدة مناطق بالبحرين بنحو 143.1 ألف 

دينار.
وأيًضـــا أرســـى المجلس مناقصة لشـــركة 
مطـــار البحريـــن إلعادة بناء بيـــت الهواء 
المكيـــف مســـبًقا فـــي المحطـــة 26 بمطار 
البحرين الدولي فازت بها شركة كافوتك 
الشـــرق األوســـط بنحو 1.9 مليون دينار، 
ومناقصـــة أخـــرى للقيـــام بأعمـــال ديكور 
لمتجر بمبنى المسافرين الجديد بالمطار 
بنحـــو 43.7 ألـــف دينار، ومناقصـــة لهيئة 
اإللكترونيـــة  والحكومـــة  المعلومـــات 
 3.0 ســـجالت  نظـــام  تطويـــر  لمشـــروع 
بنحـــو 1.2 مليون دينار، ومناقصة لوزارة 
شؤون الشباب والرياضة للتعاقد الزمني 

الستئجار صهاريج المياه لمرافق الوزارة 
بنحو 435.8 ألف دينار، ومناقصة لشركة 
بـــالج الجزائـــر للتطويـــر العقـــاري لتوفير 
والصيانـــة  العامـــة  التنظيفـــات  خدمـــات 
لســـاحل بـــالج الجزائر بنحـــو 241.9 ألف 

دينار.
عالوة على ذلك، أرســـى المجلس مزايدة 
ومناقصـــة لـــوزارة الماليـــة بنحـــو 909.2 
ألف دينار، إذ تم ترســـية مناقصة تجديد 
والموجـــودات  األصـــول  تأميـــن  وثائـــق 
بالـــوزارات  المتعلقـــة  والمســـؤولية 
ســـنوات   4 لمـــدة  الحكوميـــة  والجهـــات 
التكافـــل  شـــركة  علـــى   )2024  -  2021(
العالمية بنحو 707.7 ألف دينار، ومزايدة  
 لبيع   40   سيارة   صالون   حكومية   مستعملة  

 بنحو 201.5 ألف دينار.

قيمــة ترسيـــة المنــاقصــات فــي ديسمبـــر
شـــراء 27 وحـــدة ســـكنية فـــي الســـهلة بــــ 3.2 مليـــون دينـــار

ناشد رئيس جمعية النقل العام البحرينية 
محمـــد البربـــوري، الجهـــات المعنيـــة بحل 
القضايـــا العالقة وخصوًصا قضايا ســـواق 
أجـــرة المطـــار، إذ إن شـــركة إدارة المطـــار 
تشـــترط علـــى الســـواق توفيـــر ســـيارات 
جديـــدة لقبولهم في مبنى المطار الجديد، 
بدعمهـــم  النـــواب  مجلـــس  إقـــرار  ورغـــم 
إال أنهـــم لـــم يتلقـــوا مســـاعدة حتـــى اآلن، 
باإلضافة إلى أن بعض الســـواق كبار ســـن 

ال أحد يقرضهم أمواالً.

وأكـــد بروبري لــــ “البالد” أنـــه بخصوص ما 
أثيـــر عـــن عـــدم تمكـــن عـــدد من ســـيارات 
األجـــرة العمـــل من المطـــار الجديد، أنه تم 
االجتمـــاع مـــع اإلدارة المعنية وتم إبالغها 
بـــأن ظـــروف الســـواق الماليـــة ال تســـمح 
باســـتبدال سياراتهم، وأنه تم طلب الدعم 
الســـتبدال الســـيارات إال أنـــه لألســـف لـــم 

يلتفت أحد لمعاناتهم.
 وأكـــد بـــروري مـــا أثارتـــه مجموعـــة مـــن 
ســـائقي ســـيارات األجـــرة العامليـــن فـــي 
بأنهـــم  وذلـــك  الدولـــي،  البحريـــن  مطـــار 
خدمـــوا لمـــدد تتفـــاوت ما بين 5 ســـنوات 

و50 ســـنة قضوهـــا فـــي خدمـــة القادمين 
إلـــى مملكة البحريـــن، حيث تفاجـــأوا بأن 
شـــركة مطار البحرين تعقـــد اتفاقيات مع 
شركات لديها سواق غير بحرينيين للعمل 
كسواق ســـيارات أجرة، في حين تشترط 
على أصحاب سيارات األجرة البحرينيين 
امتالك ســـيارات جديدة ال يتجاوز عمرها 

ست سنوات.
 وأشاروا في رســـالة نشروها على وسائل 
التواصـــل إلـــى أنهم فـــي الوقـــت الحاضر 
في أزمـــة حقيقية جـــراء جائحـــة كورونا 
حيـــث لجأوا لالقتراض وشـــراء ســـيارات 

ســـنتين  نحـــو  عليهـــا  مضـــى  مســـتعملة 
و3 ســـنوات بحســـب إمكانـــات كل منهـــم 
ســـيارات  بشـــراء  قـــام  اآلخـــر  والبعـــض 
ميزانيتـــه،  يرهـــق  بتقســـيط  جديـــدة 
والباقـــون أصبحـــوا مهددين بعـــدم تقديم 
الخدمـــة مـــن المطار؛ لعـــدم مقدرتهم على 
االقتـــراض وتوفيـــر ســـيارات حديثـــة إما 
بســـبب الديـــون المتراكمة عليهـــم أو لكبر 
ســـنهم إذ ترفض جميع البنـــوك إعطاءهم 
قرًضا لشراء ســـيارات علًما بأن سياراتهم 

صالحة ومجتازة للفحص الفني.
 وطلب سواق األجرة مهلة للسماح بالعمل 

فـــي المطار وإعطاءهم فترة زمنية كافية 
حتى يتســـنى لهم ترتيب أمورهم وشراء 

سيارات جديدة ومن ثم العمل عليها.
مبنـــى  افتتـــاح  ســـيتم  أنـــه  إلـــى  يشـــار   
المســـافرين الجديـــد فـــي مرحلتـــه األولى 
ضخـــم  مشـــروع  ضمـــن  األســـبوع  هـــذا 
 14 إلـــى  االســـتيعابية  لمضاعفـــة طاقتـــه 
مليـــون مســـافر. ويأتي االفتتـــاح بعد عام 
عصيـــب انخفضت فيه حركة المســـافرين 
بشـــكل كبير وقدمت مـــن خالله الحكومة 
ا لســـواق “التاكســـي” إلى جانب  دعًمـــا ماليًّ
لهـــا  يتســـن  لـــم  التـــي  الفئـــات  مـــن  عـــدد 

الحصول على الدعم المادي السخي الذي 
قدمتـــه الحكومـــة ألجـــور البحرينيين في 

القطاع الخاص.

الــمــطــار فـــي  للتشغيل  جـــديـــدة  ــارات  ــيـ سـ ــراط  ــتـ اشـ ضــمــنــهــا  مـــن 

“سواق األجرة” يناشدون الجهات المعنية حل قضاياهم العالقة

115
مليون دينار

أمل الحامد

علي الفردان

محمد البربوري

مناقصة جمع 
واصطياد الكالب 

الضالة بـ 25.2 
ألف دينار

تركيب 462 
مظلة شمسية 
لمواقف شقق 

وزارة اإلسكان

976 ألف دينار 
إلنشاء صالة 

متعددة األغراض 
في الحد

سوزان هانتر
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بناء وتنفيذ

Grnata Contracting

القيد:  80494   -  التاريخ: 2021/1/19 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   إدارة التسجيل

إعالن رقم   8824   لسنة 2021
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدود ة

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها 
الســيدة ســميره اكبر غالم رضا المالك ل بيتا تاور للمقاوالت (مؤسســة فردية) 
والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 80494 طالبــا تحويــل المؤسســة الفرديــة إلــى 
شــركة ذات مســئولية محدودة برأســمال وقدره 5000 دينار، لتصبح الشــركة 

مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
 سميره اكبر غالم رضا

GEORGE PEACE COTTAGE JACOB 
BABY ROY 

JOSEPH VETTIMOOTTIL KURIEN

تاريخ : 2021 / 21/1
  CR2021- 10965   إعالن رقم

تنازل عن المحل التجاري  

تقــدم إلينــا المعلــن ادنــاه : نجــاه الســيد مجيــد كاظــم محفــوظ خطــاب بطلــب 
تحويل المحل التجاري التالي إلى نسيمه علي عباس علي احمد خميس

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

رقم القيد  : 22833 – 5
االسم التجاري : مغسلة الحجيات

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

الطلب   تاريخ 21 / 1 / 2021
) CR2021- 10961 ( إعالن رقم

تنازل عن المحل التجاري

قيد: 1-88141
االسم  التجاري: العدالة لتاجير معدات البناء

تقدم الينا  السيدة/السيد شيخه احمد حمد العريج
بطلب تحويل / المحالت التجارية التالية الى السيد / السيدة

احمد حمد ناصر العريج
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر 

يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

التاريخ : 2021/1/7
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
  CR2021 -181367   إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب تغيير  اسم تجاري ، فعلى كل من لديه أي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر :   توفيق حسن جمعة علي

االسم التجاري الحالي :  مخابز صدد
االسم التجاري المطلوب : على كيفك لفبركة الحديد واللحام

رقم السجل : 40806 - 6

  For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

 السبت: 9 صباحًا حتى 3 مساًء
األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات: 
17111501 - 17111504 - 17111444

38344464

االثنين 25 يناير 2021 - 12 جمادى اآلخرة 1442 - العدد 084486



Vacancies Available
BAYAN AL BAHRAIN CLEANING 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
17259995  or  nhbahrain@gmail.com 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17500791  or  hr@seven-energy.com 

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

  OPERATOR (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 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

Blue k Beauty Parlour W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

39763636  or  bluekay.bh@GMAIL.COM 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

17740666  or  RIYASBANGKOK@YAHOO.COM 

AL BADYAH CONTRAETING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17402477  or  MOHD@AL-MAHD.COM 

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

  DRAFTSMAN 
 suitably qualified applicants can contact

39997929  or  sayed.atlasaluminum@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 

GENETECH SERVICES Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

13691113  or  YASEENSABT@HOTMAIL.COM 

EXPRESS BROASTED LAND 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39335393  or  ASIAFAKHROO@GMAIL.COM 

AL BADYAH CONTRAETING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17402477  or  MOHD@AL-MAHD.COM 

AL MUTANABI AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  GENERAL MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
39699269  or  ESHEHABI@HOTMAIL.COM 

Desert Landscape Co S P C 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

32352004  or  AHMAD.JUMA@DESERTGROUP.AE 

AL- NAWAISEEB ABAYAT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
33994476  or  KHALID111@GMAIL.COM 

QUALITY WIRE PRODUCTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact
17874000  or  Admin@qualitywire.com.bh 

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

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

AL BADYAH CONTRAETING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17402477  or  MOHD@AL-MAHD.COM 

TWO SEAS ELCTRO MECHANICAL SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17540777  or  SHB.ALKHALIFA@GMAIL.COM 

AL BADYAH CONTRAETING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17402477  or  MOHD@AL-MAHD.COM 

Fluffy Pets W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  GROOM 
 suitably qualified applicants can contact
38869888  or  JBAQER12@GMAIL.COM 

ALAMTHAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
77005523  or  ABDALI015@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 

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 

AL BADYAH CONTRAETING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17402477  or  MOHD@AL-MAHD.COM 

Waad market 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

39857572  or  HIND.ALTHAWADI@GMAIL.COM 

FAME CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33223153  or  FAME_CONSTRUCTION@HOTMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

36574740  or  admin@enmabh.com 

AL BADYAH CONTRAETING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17402477  or  MOHD@AL-MAHD.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 

YOUSIF KHALIL ALMOAYYED AND SONS 
has a vacancy for the occupation of

  PROJECT LEADER 
 suitably qualified applicants can contact

17211211  or  AQEEL@ALMOAYYED.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

39964163  or  PINEWOODBAHRAIN@GMAIL.COM 

AL BADYAH CONTRAETING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17402477  or  MOHD@AL-MAHD.COM 

GOLDEN STAR FOR MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

66665366  or  ALKAMAL@LIVE.COM 

AL BADYAH CONTRAETING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17402477  or  MOHD@AL-MAHD.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

36574740  or  admin@enmabh.com 

SIAM WARA TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

17224445  or  JAFFAR.SABBA@HOTMAIL.COM 

DELMON ABAYAT 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR(HAND AND MACHINE).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

39795151  or  39795151BAHRAIN@GMAIL.COM 

LEAVES WEDDING WLL 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTING ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
17777090  or  ali@LEAVESBAHRAIN.COM 

Star Lion Contracting Services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36606011  or  STARLIONSERVICE@GMAIL.COM 

ALNAIREH CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39611160  or  alhadibh66@gmail.com 

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

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

33346825  or  ABDULLAHMASOODK@GMAIL.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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 

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 

LAMCY TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

33903084  or  KHALI62YOUSIF@GMAIL.COM 

Desi House Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33197678  or  MOHAMMEDSAYEED@OUTLOOK.COM 

MONALISA ADVERTISING DISING & MARKTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
37102424  or  BATUTAB5@YAHOO.COM 

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

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

MISTER MACHINE B.S.C c 
has a vacancy for the occupation of

  SHOVEL OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

17705050  or  TAHAABDULLA@MISTER-MACHINE.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact
17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

MISTER MACHINE B.S.C c 
has a vacancy for the occupation of

  SHOVEL OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

17705050  or  TAHAABDULLA@MISTER-MACHINE.COM 

LIFE CONNECTIONS CONTRACTING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

39079094  or  ADMIN@LIFCON.NET 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact
17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

Desert Landscape Co S P C 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

32352004  or  AHMAD.JUMA@DESERTGROUP.AE 

MISTER MACHINE B.S.C c 
has a vacancy for the occupation of

  SHOVEL OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

17705050  or  TAHAABDULLA@MISTER-MACHINE.COM 

Mohin Interior Decoration  co. S.P.C Owned by mohin golam mostaf 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33939324  or  mdmohin339393@GMAIL.COM 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

33346825  or  ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM 

Red Mist Trading 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

39629988  or  BIRELARTME.BH@GMAIL.COM 

Al danachl building materials 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17411490  or  SAEEDAMEED01@GMAIL.COM 

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

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

Arabian International Contracting CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

39677780  or  AWALSERV@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

33346825  or  ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM 

UBHANALLA JEWELLERY FACTORY COMPANY (PARVES AKHTAR & PARTNER 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17212029  or  NADEEMPERVAIZ75@GMAIL.COM 

TRANS GULF CAR RENTAL W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

17230815  or  CEO@EATCORP.COM 

DERATY AL BAHRAIN TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

17244305  or  MOH_GOLOM@YAHOO.COM 

Advanced Lighting Solutions co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TEAM LEADER 
 suitably qualified applicants can contact

39887610  or  NASSER@HUDALIGHTING.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 

AL DISTOR ELECTRICAL EQUIPMENTS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

39833499  or  FADHEELAJAAFAR123@GMAIL.COM 

SANTY EXCAVATION AND CONSTRUCTION COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (OPERATIONS) 
 suitably qualified applicants can contact

17401013  or  SANTEC.GLORVS@GMAIL.COM 

MUHAMMAD SAGHIR CARGO HANDLING CO S.P.C Owned by MOHAMMAD SAGHIR 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
33742114  or  MSG.SPCBH@GMAIL.COM 

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

  PROJECT LEADER 
 suitably qualified applicants can contact

17595971  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

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

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

HAI ALDOSARI SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILE ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
17691054  or  ALHADIKH@YAHOO.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM

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

  CARPENTER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

33346825  or  ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM 

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

  BLACKSMITH 
 suitably qualified applicants can contact

77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

Mantech Commercial services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

17731717  or  hkaiksow@mantechonline.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 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

TWO SEAS ELCTRO MECHANICAL SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

17540777  or  SHB.ALKHALIFA@GMAIL.COM 

Fatema  Ebrahim Supermarket 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
36112205  or  SHAD.BAYAN@GMAIL.COM 

AL JAZIRA COLD STORES CO. 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

17720700  or  SHAIMAABBASSHAHEEN@GMAIL.COM 

AL HUBAIL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36122296  or  ehsanhubail@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 

AL KHALIDIA CONTRACTING CO. W .L .L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

39460926  or  MUBARAK@olympic.bh 

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 

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 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

Almoayyed Air Conditioning W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
17400407  or  ameer@almoayyedcg.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 

Just cup cake 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

35135500  or  AHMED.LAWRY@GMAIL.COM 

Trisons For Tyre Retreading S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  TIRE MAKER AND VULCANISER 
 suitably qualified applicants can contact

39872123  or  HAFEZAYOUB@GMAIL.COM 

INTERTRADE COMMERCIAL AND LOGISTICS SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

39845301  or  SODAM.REDDY058@GMAIL.COM 

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

ORIENTAL COMMERCIAL ACENEIES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
17211440  or  almahmod@batelco.com.bh 

Almoayyed Air Conditioning W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

33346825  or  ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

17785353  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

Just cup cake 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

35135500  or  AHMED.LAWRY@GMAIL.COM 

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com.biz 

PENIEL STAINLESS STEEL WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39698916  or  PENIELSTEEL12@GMAIL.COM 

Almoayyed Air Conditioning W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

H H BRIGHT MAS CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  CRANE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

17681764  or  brightmascontracting@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 

WA Tech Water Technology W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN (INSTRUMENT) 
 suitably qualified applicants can contact

17720180  or  CONTACT@WATECHMENA.COM 

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

Hamad isa ali alshakhoorr 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39626109  or  ALSHAKHOORI82@GMAIL.COM 

FATENAT ALKHALEEJ BEAUTY CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

39332314  or  BEAUTY.GULF@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

33346825  or  ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM 

MALAYSIA CORNER 
has a vacancy for the occupation of
  WORKER(JUICE & SANDWICHES) 

 suitably qualified applicants can contact
17666181  or  FATMATHANI@HOTMAIL.COM 

Grip Fitness Center W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TRAINER 
 suitably qualified applicants can contact

35555070  or  AAALWARDIPT@GMAIL.COM 

ALHOOTY GENERAL TRADING W L L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17727450  or  ALHOTYAN@BATELCO.COM.BH 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17514166  or  ABUNAJID@GMAIL.COM 

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

  DRIVER(FORKLIFT) 
 suitably qualified applicants can contact

17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

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

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

Hisign Technologies WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
37220124  or  BAHRAIN394@YAHOO.COM 

Rashed Abdul Karim Mohamed Ibrahim Supermarket 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17411584  or  BURASHED1984@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 

Al Sale Eastern Limited (Foreign Branch Company) 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

66366600  or  ABUKHALID1954@GMAIL.COM 

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

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

33877388  or  fars_x@hotmail.com 

K F SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  SUPERVISOR(INTERNAL WORKS) 

 suitably qualified applicants can contact
36597963  or  KFSWLL786@GMAIL.COM 

EDAMA BAHRAIN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17484815  or  Edamabh@gmail.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

ISA ALAWADHI CONTRACTING AND PROPERTIES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39464260  or  isa_alawadhi_cont@hotmail.com 

ABDULGHANI HAMZA ABDULQAHER QAROONI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
17828877  or  GQAROONI@GMAIL.COM 

GULF GATE CUSTOMS CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

33393430  or  NADEEMAALHAIKI@GMAIL.COM 

WA Tech Water Technology W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17720180  or  CONTACT@WATECHMENA.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 

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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

CHKN Restaurant Company W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
17000117  or  avalon9300@hotmail.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

39997929  or  sayed.atlasaluminum@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

HAJEEN HOUSE BUILING INSTALLATION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33610210  or  hajen.const@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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17268111  or  HRD1@macbh.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 

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 

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

  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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

Wood line carpentry workshop 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36922339  or  BURASHED20@GMAIL.COM 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

17295879  or  billing@arabasian.com 

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

  RETAIL TRADE SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
17556665  or  shameerkt@bh.lulumea.com 

Wafi Marketing and Promotion Company Bahraini partnership 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

66975656  or  rgomaa633@gmail.com 

TAKHAR CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17242566  or  MH2990M@GMAIL.COM 

STATERRA CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

33129135  or  a.zubaidi@sta-terra.com 

AWAL FIBER GLASS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17830866  or  AWALBATH@BATELCO.COM.BH 

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

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

RAO B S B CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36815455  or  NAEEM.BAJWA1@GMAIL.COM 

BASHARAT MECHANICAL WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
33117285  or  BAHLOVE6@GMAIL.COM 

Sayedaty Kitchens 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17622862  or  gm@skkitchens.com 

MY PETS 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE HELPER 
 suitably qualified applicants can contact
17536617  or  MYPETS.WLL@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 

Enerflex Middle East S.P.C. Owned By Enerflex Middle East LTD 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

33667675  or  bshuqair@enerflex.com 

Edugermany  Bahraini partnership 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

32213637  or  ARUN.SADASIVAN@GMAIL.COM 

ALFATH PHARMACY.S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

17000604  or  F.ZAHRAA@ALFATHPHARMACIES.COM 

TEA TIME PLEASURE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39867872  or  HASH2H2@GMAIL.COM 

FEDORA CONTRACTING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
33871955  or  maheshyogidas@gmail.com 

WADIE GUL ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
17320625  or  SS_TAJJ@HOTMAIL.COM 

Fit out Workshop 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
39864262  or  SASSM100@GMAIL.COM 

WALD AHMED CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39625104  or  EMANALIJASSIMALAYADHI@GMAIL.COM 

TWENTY FOUR X SEVEN COMPANY S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR FOR SERVICES 
 suitably qualified applicants can contact

17216411  or  MUSHTAK@24X7ROOMS.COM 

PRETTY  WOMAN  BEAUTY  AND  MASSAGE 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

39446689  or  PRETTY.WOMAN@OUTLOOK.COM 

SAAJ TECHNICAL MECHANICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

17242583  or  INFO@SAAJTECH.COM 

FEDORA CONTRACTING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
33871955  or  maheshyogidas@gmail.com 

Afro  Entertainment Middle East S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

38844417  or  afroentertainmentspc@gmail.com 

Qatra  for Trading 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

36998883  or  ALROOMI71@HOTMAIL.COM 

AL FAISAL TRAVEL AND TOURISM 
has a vacancy for the occupation of

  TICKETING CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

36779965  or  JAFARALMADHOOB@HOTMAIL.COM 

Afro  Entertainment Middle East S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

38844417  or  afroentertainmentspc@gmail.com 

Malabar Live cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39501060  or  MUATH-AHMED@HOTMAIL.COM 

NASEEM  ALWARD COLD STORES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

39286076  or  AA99@BATELCO.COM 

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
33367000  or  A_1999_A@HOTMAIL.COM 

Sofrat alya restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

16639000  or  ALIABAHRAM85@GMAIL.COM 

PUROHITS MANAMA SWEETS RESTAURANT & CAFE. CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33270307  or  VISHAL0PUROHIT@GMAIL.COM 

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
33367000  or  A_1999_A@HOTMAIL.COM 

MIRZA DALAL BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contact
17595954  or  M595954@HOTMAIL.COM 

HIDD POWER CO. B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  POWER PLANT OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

17679414  or  HR@hpc.com.bh 

FLUID TECH TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17623583  or  FLUIDTECHBH@GMAIL.COM 

ALFAROOQ GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

39339792  or  JASSIM.KHALIFA@SULB.COM.BH 

TAMADHER BUILDING MATERIALS HIRING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17341713  or  arifalbanki63@gmail.com 

GLITTER BRIGHT REPAIR OF MECHINERY AND EQUIPMENT WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  A/C MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact
17277747  or  BASEM@ALMARKH.COM 

GHAZI ABDULLA HASAN ALHULAIBI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
39887082  or  ghazialhulaibi@yahoo.com 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

17786500  or  enily@kcbahrain.com 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

Professional touch for services 
has a vacancy for the occupation of

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

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 

BUILDING MATERIALS STORE 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

17346000  or  hr@ALMEER.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 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

Professional touch for services 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17404949  or  SECURITY@MANGUARD.COM.BH 

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

  RETAIL TRADE SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
17556665  or  shameerkt@bh.lulumea.com 

9667 contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33009736  or  BU-KHALID-@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17252256  or  ALDALEEM@HOTMAIL.COM 

MIRZA HASAN MANSOOR HASAN 
has a vacancy for the occupation of

  FARMER 
 suitably qualified applicants can contact

39440170  or  FIVE_STAR_CENTER@HOTMAIL.COM 

UNIVERSE STAR GENERAL TRADING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

66613536  or  FASTWAYBAH@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17404949  or  SECURITY@MANGUARD.COM.BH 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

17786500  or  enily@kcbahrain.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17404949  or  SECURITY@MANGUARD.COM.BH 

AL NOOR EXPRESS MART W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
17554872  or  admin@alnoorexpress.com 

Red house garage 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

36305165  or  mtahirnawaz786@GMAIL.COM 

ALHIDDI ALUMINUM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

39466277  or  ABDULLA.ALHIDDI55@GMAIL.COM 

IDEAL HOME FURNITURE INDUSTRY 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contact
17276711  or  MOR997@HOTMAIL.COM 

FLYING JUT SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
37344333  or  NFLIX346346@GMAIL.COM 

PRECISE WORKS TRADING AND CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

37705060  or  PRECISE.WORKS@HOTMAIL.COM 

Aries designs and trading 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17414224  or  HELLO_STAR16@HOTMAIL.COM 

ALMEDAF Construction 
has a vacancy for the occupation of

  MASON(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17000949  or  AE.ALMANNAI@GMAIL.COM 

SUPER GLOBAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
33506525  or  samialmajedbh@gmail.com 

GREEN TECK ARTIFICIAL MARBLE 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17677114  or  ZAKEYA@YKAWOOSH.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 

EASTERN INTERNATIONAL CONTRACTING  CO  WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
34085745  or  jayan@hamcoarabia.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

36574740  or  admin@enmabh.com 

Tayf Alkofeia company Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR KITCHEN 
 suitably qualified applicants can contact

17006164 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

FLYING JUT SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
37344333  or  NFLIX346346@GMAIL.COM 

PRECISE WORKS TRADING AND CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

37705060  or  PRECISE.WORKS@HOTMAIL.COM 

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

  STEEL CHIPPER 
 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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

KAFLAN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39871069  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

Red house garage 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

36305165  or  mtahirnawaz786@GMAIL.COM 

KING KRAK CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
39857572  or  S208030@HOTMAIL.COM 

HASHEM ALORDON RESTAURANTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33060088  or  NAGEHFARES0@GMAIL.COM 

ABDULNABI ABDULLA MAHMOOD ‘ZARAGHAT ALBAHAR’ 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
39063284  or  LAHRAAM50@GMAIL.COM 

HESTON INTERNATIONAL COMPNAY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COORDINATOR(MATERIAL INVENTORY CONTROL) 
 suitably qualified applicants can contact
17537743  or  Recruitment.bh@heston.net 

ALKUWAITI FOR ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17672254  or  alkuwaiti74@gmail.com 

HASHEM ALORDON RESTAURANTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33060088  or  NAGEHFARES0@GMAIL.COM 

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

  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

ORYX ALUUMINIUN INDUSTRY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17466002  or  wael@oryxindustry.com 

Eram Arabia W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  FABRICATOR(FIBERGLASS PRODUCTS) 
 suitably qualified applicants can contact

33628081  or  adminbahrain@eramarabia.com 

ALKUWAITI FOR ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17672254  or  alkuwaiti74@gmail.com 

DR. NUTRITION CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact
33303848  or  GCC@DRNUTRITION.COM 

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

  DIESEL MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

ALROMAIHI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
33272827  or  alqattanservice@gmail.com 

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

  ESTIMATOR(COST) 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

Golden Diyar construction 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact
36746666  or  HWBAHRAIN@GMAIL.COM 

Riffa fort cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

17772264  or  ADEL33155@HOTMAIL.COM 

AIRMECH COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORK SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

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 

True Cleaner Co. Partenership Co. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39625104  or  EMANALIJASSIMALAYADHI@GMAIL.COM 

New Century Construction W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17536773  or  AHMED@KARIZMABAHRAIN.COM 

CONTINENTS MARKETS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

39622300  or  ALMURRAN.MOHAMED@GMAIL.COM 

WASAN LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17345456  or  N.ALHAYKI88@HOTMAIL.COM 

FALCON MULTI SERVICES LIMITED-FOREIGN BRANCH 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

17574362  or  ashok@falconmsl.com 

AMAZING TOWER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33000206  or  TABASSUMFAROOQ61@GMAIL.COM 

Union Press Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

17738111  or  MD@UNIONGROUP.CC 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

SECURI CORE S.P.C OWNED BY RASHEED AL-FAWAZ 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

CONSTRUCTION LAB CONTRACTING Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ANTENNA INSTALLER AND REPAIRER 
 suitably qualified applicants can contact
17879688  or  fadi@constructionlab.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17712700  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

AL AHBAB TRADING WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17125204  or  ALAHBAB.CO@HOTMAIL.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

39273711  or  NKTWLL@GMAIL.GMAIL 

KOTLY BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36309954  or  MR_FAISALLL@HOTMAIL.COM 

TYLOS PLASTIC INDUSTRIES CO.  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

17830554  or  hrd@tpi-bahrain.com 

SHAHRAKAN GATE TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR(LADIES) 
 suitably qualified applicants can contact

36744199  or  MANAMA2005@HOTMAIL.COM 

Lucca fabrication workshop 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17231303  or  KANNAN@ECHOBAHRAIN.COM 

Al Tandoori Night Grills 2 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
33303746  or  adeel_rauf2003@yahoo.com 

BUKHOWA HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT(COST) 
 suitably qualified applicants can contact

17610666  or  pro@ramadamanama-citycentre.com 

UNITED SPECIALISED MAINTENANCE W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact
17162348  or  KCALL34@HOTMAIL.COM 

Isa towers cleaning services 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

39810659  or  ykahmed@yahoo.com 

Hot Pack Trading Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

36361073  or  ABDUL@HOTPACK.AE 

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

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
33667000  or  REDLINE020@YAHOO.COM 

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

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

17181500  or  CAREERS@JBFBAH.COM.BH 

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

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

17181500  or  CAREERS@JBFBAH.COM.BH 

World Wide Trading And Markting Est 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

17009891  or  info.fmbhdc@gmail.com 

DAIREX BUILDING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17212625  or  REALTASTEGROUP@GMAIL.COM 

LANTERNS LOUNGE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (RESTURANTS) 
 suitably qualified applicants can contact
17591807  or  SKAPUR100@YAHOO.COM 

Lalabella flowers 
has a vacancy for the occupation of

  FLORIST/FLOWER SETTER 
 suitably qualified applicants can contact
17471111  or  accounts@lalabellabh.com 

BLUE LINE CARS CLEANING AND BOLISHING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
36664455  or  72BLUELINE@GMAIL.COM 

GREEN APPLE GARDEN KITCHEN 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

38886062  or  RORO.310@GMAIL.COM 

PRESIDENT HEIGHTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

17004500  or  HR@PRESIDENT-GROUP.COM 

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

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

39553392  or  KHALILEBRAHIM.IBOOK@GMAIL.COM 

Jasnoor Auto Parts 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

39228875  or  jasnoorcarservice@gmail.com 

UNIVENT FOR SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

17623723  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM 

Abu Dhabi FOR BUILDING MATERIALS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39111097  or  YOUHAVEAGOODTRIP@GMAIL.COM 

Zeeshan line trading W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLERK TYPIST 
 suitably qualified applicants can contact
36465693  or  USMANUSE@GMAIL.COM  
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حكومة نتانياهو توافق على رفع مستوى العالقات مع المغرب

إدارة بايدن تدعم اتفاقات السالم العربية اإلسرائيلية

قال بيان صدر أمس األحد إن مستشار األمن القومي األميركي جيك سوليفان، 
أبلغ نظيره اإلسرائيلي أن إدارة الرئيس جو بايدن ستبني على نجاح اتفاقات 

السالم بين إسرائيل وكل من اإلمارات والبحرين والسودان والمغرب.

جــاء ذلــك فــي بيــان بشــأن اتصال هاتفــي جرى الســبت بين ســوليفان ونظيره 
اإلسرائيلي مائير بن شبات.

وقال البيان “ناقش المسؤوالن فرص 
المتحدة  الواليات  بين  الشراكة  تعزيز 
بما  المقبلة،  األشهر  خــال  وإسرائيل 
اتفاقات  نــجــاح  على  البناء  ذلــك  فــي 
السام بين إسرائيل وكل من اإلمارات 

والبحرين والسودان والمغرب”.
ــا ســولــيــفــان نــظــيــره اإلســرائــيــلــي  ودعــ
الفترة  في  استراتيجي  بحوار  للبدء 

القريبة المقبل، وفًقا لوكالة رويترز.
وكانت إدارة الرئيس األميركي السابق 

لتوقيع  توسطت  قــد  تــرامــب،  دونــالــد 
إسرائيل  بين  تاريخية  سام  اتفاقات 
اإلمـــــــارات  ــي  ــ وهـ ــيـــة،  ــربـ عـ دول  و4 

والبحرين والمغرب والسودان.
ــوزراء  الـ مجلس  وافـــق  ناحيته،  مــن   
ــي، أمـــــس األحــــــــد، عــلــى  ــ ــل ــ ــي ــ ــرائ اإلســ
رفـــع مــســتــوى الــعــاقــات مــع الــمــغــرب، 
وكـــان بــيــان إســرائــيــلــي قــد أشـــار في 
ــوزراء  ــ وقـــت ســابــق إلـــى أن رئــيــس ال
تحدث  نتانياهو،  بنيامين  اإلسرائيلي 

ــعــاهــل الــمــغــربــي الــمــلــك محمد  مـــع ال
السادس عن “المضي قدًما” بناء على 

االتفاق الذي تم بوساطة أميركية.
إعان  على  التوقيع  الرباط  وشهدت   
ثاثي بين الواليات المتحدة والمغرب 
وإسرائيل، يؤّكد التعاون في مجاالت 

ــارة  عـــــّدة، وذلــــك فـــي خــتــام أول زيــ
إلى  أميركي  إسرائيلي  وفــد  يجريها 
استئناف عاقاته  إعانه  المغرب منذ 

مع إسرائيل بوساطة أميركية.
ــر  ــ وأكـــــــد اإلعـــــــــان الـــــــذي تــــــاه وزيـ
الخارجية المغربي ناصر بوريطة، على 
المباشرة  الجوية  للرحات  الترخيص 
”االستئناف  و  وإسرائيل  المغرب  بين 
واألخوية”  الكاملة  لاتصاالت  الفوري 

بين مسؤولي البلدين.
ــة  كــمــا نـــص عــلــى تــشــجــيــع “ومــواصــل
ــعـــاون” فـــي مـــجـــاالت اقــتــصــاديــة  ــتـ الـ
ــدة، مــع الــتــوقــيــع عــلــى 4 اتــفــاقــات  عــ
الطيران  تهم  وإسرائيل  المغرب  بين 
الــمــدنــي وتــدبــيــر الــمــيــاه والــتــأشــيــرات 
الــدبــلــومــاســيــة وتــشــجــيــع االســتــثــمــار 

والتجارة بين البلدين.

عواصم ـ وكاالت
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جيك سوليفان

أنقرة ـ وكاالت

أعلنت تركيا، أمس، أن سفينة شحن تابعة لها تعرضت لهجوم من قراصنة 
قبالة سواحل غرب إفريقيا، ما أدى إلى مقتل بحار واختطاف 15 آخرين.

وقالت المديرية البحرية في تركيا إن “الطاقم حبس نفسه في البداية في 
التي  بالواقعة  6 ساعات”،  بعد  الغرفة  اقتحموا  القراصنة  لكن  آمنة،  منطقة 

حدثت في خليج غينيا.
“موتسارت”  سفينة  متن  على  الطاقم  أفـــراد  أحــد  توفي  الهجوم،  وخــال 

التجارية.
وتعرفت وسائل اإلعام التركية على الضحية، وهو المهندس األذربيجاني 

فرمان إسماعيلوف، وهو عضو الطاقم الوحيد غير التركي.
وقالت وكالة أنباء “األناضول” التركية الرسمية، إن القراصنة غادروا السفينة 

وعلى متنها 3 بحارة، بعد أخذ معظم أفراد الطاقم، السبت.
وتتجه السفينة حاليا إلى ميناء جنتيل في الغابون، حسب الوكالة.

“مالكو ومشغلو  بيان  “بودن ماريتايم” ومقرها إسطنبول في  وقالت شركة 
في خليج  الساح  تهديد  تحت  اختطفت  التي  التجارية  موتسارت  سفينة 

غينيا أكدوا لألسف مقتل أحد أفراد طاقمها واختطاف آخرين”.

قراصنة يهاجمون سفينة تركية... مقتل بحار واختطاف 15

لندن ـ وكاالت

األسكتلندية،  ــوزراء  الـ رئيسة  أعلنت 
أنها  األحــد،  أمــس  ستورجون،  نيكوال 
تــعــتــزم إجـــــراء اســتــفــتــاء عـــام حــول 
انــفــصــال بــادهــا عــن بــريــطــانــيــا، على 

الرغم من معارضة لندن للخطوة.
غالبية  أن  ــرأي  ال استطاعات  وتظهر 
عن  االنفصال  يؤيدون  األسكتلنديين 

بريطانيا، بحسب رئيسة الوزراء.
ــزب الــوطــنــي  ــحــ ــ وفـــــي حـــــال نـــــال ال
تتزعمه ستورجون،  الذي  األسكتلندي 
نتائج طيبة في االنتخابات اإلقليمية 
ــو الــمــقــبــلــة، فـــإن  ــايـ ــي مـ الـــمـــقـــررة فــ
استفتاء  إلى  ستدعو  الــوزراء  رئيسة 

االنفصال.
الرغم  على  التصريحات  هــذه  وتأتي 
ــوزراء الــبــريــطــانــي،  ــ ــ مــن أن رئــيــس ال

ــارض  ــعـ ــون، يـ ــســ ــ ــون بــــوريــــس جــ
استفتاء  إن  وقــال  الخطوة، 

مرة  يعقد  أن  يجب  كهذا 

في كل جيل.
مصدر  عن  “التايمز”  صحيفة  ونقلت 
المستوى في حكومة جونسون  رفيع 

أن األخير سيرفض طلب االنفصال.
ــقــول ســتــورجــون إن أحـــد أســبــاب  وت
ــراء االســتــفــتــاء يــعــود إلــى  ــ نــيــتــهــا إجـ
بــأن  الــتــي تظهر  الــــرأي  اســتــطــاعــات 
االستقال  تؤيد  األسكتلنديين  غالبية 

التام.
غير أن استطاًعا للرأي أجرته صحيفة 
“التايمز” أظهر أن 50 من الناخبين في 
اسكتلندا يريدون استفتاًء آخر خال 
 % و49  المقبلة،  الــخــمــس  الــســنــوات 
و44  االستقال،  يــريــدون  منهم  فقط 

% يرفضونه.
الـــحـــزب  يـــنـــاقـــش  أن  ــرر  ــقـ ــمـ الـ ومـــــن 
الــوطــنــي فــي اســكــتــلــنــدا فــي وقــت 
الحق “خريطة طريق” تؤدي إلى 

االستفتاء.

بعد البريكست.. “طالق” بريطاني جديد يلوح في األفق

عواصم ـ وكاالت

الــواليــات  األحـــد،  أمــس  الكرملين،  اّتــهــم 
ــؤون  ــشـ ــل” فــــي الـ ــدخـ ــتـ ــالـ الـــمـــتـــحـــدة “بـ
سفارتها  نشرت  بعدما  لروسيا  الداخلية 
األميركيين  للرعايا  تحذيًرا  في موسكو 
ــتــظــاهــرات  ــاكـــن ال ــى أمـ ــ مـــن الــتــوجــه إل
توقيف  على  احتجاًجا  الباد  تعم  التي 
ــنــي. وكــانــت  ــافــال الـــمـــعـــارض ألــيــكــســي ن
موقعها  على  دعــت  األميركية  السفارة 
اإللكتروني، الرعايا األميركيين إلى عدم 
مع  السبت  التجمعات  هذه  إلى  التوجه 

تحديد مواقعها.
وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم 
في  بوتين  فاديمير  الــروســي  الرئيس 
تصريحات لقناة “روسيا 1” العامة نشرت 
اإللكتروني،  موقعها  على  منها  مقاطع 
بشكل  “تــشــكــل  الـــمـــنـــشـــورات  ــذه  هــ إن 
غــيــر مــبــاشــر تــدخــا ًكــامــاً فــي شؤوننا 
مباشر،  غير  “بشكل  الداخلية”. وأضاف: 

قانون  النتهاك  مباشًرا  دعًما  هذا  يشكل 
االتحاد الروسي من خال دعم األعمال 
بيسكوف  وتـــابـــع  بـــهـــا”.  ــمــصــرح  ال غــيــر 
ــه لــو تصرفت الــســفــارة الــروســيــة في  أن
الواليات المتحدة بالطريقة نفسها خال 
االضـــطـــرابـــات الــتــي شــهــدتــهــا األراضــــي 
األميركية “لكان ذلك قد تسبب بالتأكيد 
في نوع من عدم االرتياح في واشنطن”.

في  الــروســيــة  الخارجية  وزارة  ودانـــت 
بيان، إعان السفارة األميركية بموسكو، 
إدارتها  استدعاء  سيتم  أنه  إلى  مشيرة 
ـــ”مــحــادثــة جـــديـــة”. وكـــانـــت الـــواليـــات  ل
المتحدة “دانت بشدة استخدام أساليب 
وحشية ضد المتظاهرين والصحافيين” 
خال تظاهرات السبت، في بيان لإلدارة 

الجديدة للرئيس جو بايدن.

قالت الحكومة اإلماراتية عبر حسابها 
على تويتر: إن مجلس الوزراء صادق، 
أمس األحد، على إنشاء سفارة للباد 

في تل أبيب بإسرائيل.
وقــالــت الــحــكــومــة فــي تــغــريــدة على 
ــتــر” إثـــر جــلــســة تــرأســهــا رئــيــس  ــوي “ت
وحاكم  الدولة  رئيس  ونائب  الــوزراء 
دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
إنشاء  على  يصادق  ــوزراء  ال “مجلس 
أبيب  تل  في  اإلمـــارات  لدولة  سفارة 

في دولة إسرائيل”.
ــيــل على  واتــفــقــت اإلمـــــارات وإســرائ
تطبيع العاقات بينهما في أغسطس. 
 15 احتضن في  األبيض  البيت  وكان 
التوقيع على معاهدة  سبتمبر مراسم 
اإلمارات  دولة  بين  التاريخية  السام 

العربية المتحدة وإسرائيل.
ــارات  ــ ــاق تــقــيــم اإلمـ ــفـ وبــمــوجــب االتـ

ــة  ــاريـ ــجـ ــة وتـ ــيـ ــاسـ ــومـ ــلـ عــــاقــــات دبـ
ــتــي لم  ــيــل ال واقــتــصــاديــة مـــع إســرائ

تخض حربا ضدها من قبل.
وبعد زيــارة الوفد اإلمــاراتــي إلــى تل 
أبــيــب وتــوقــيــع اتــفــاقــات قــبــل أشــهــر، 
أعـــلـــن رئـــيـــس الـــــــوزراء اإلســرائــيــلــي 
بنيامين نتنياهو، أن باده تبادلت مع 
دولة اإلمارات العربية المتحدة تقديم 
طــلــب فــتــح ســفــارتــيــن فـــي أبــوظــبــي 
يتقدم  السام  أن  مؤكدا  أبيب،  وتــل 

شتى  في  عالية  بوتيرة  البلدين  بين 
المجاالت.

وقبل أسبوعن، قالت وزارة الخارجية 
العربية  اإلمـــــارات  إن  اإلســرائــيــلــيــة، 
السفر  لتدشين  اتفاقا  المتحدة علقت 
بـــدون تــأشــيــرة لــإلســرائــيــلــيــيــن حتى 
األول من يوليو، بسبب انتشار جائحة 

فيروس كورونا.
وقالت الوزارة يوم االثنين، إنه حتى 
ذلـــك الــحــيــن، ســيــحــتــاج الــمــواطــنــون 

ــيــون الـــذيـــن يــســعــون إلــى  ــل ــي اإلســرائ
على  للحصول  اإلمــــارات  ــى  إل السفر 
تــأشــيــرة، وكــذلــك مــواطــنــو اإلمــــارات 

الذين يسعون للسفر إلى إسرائيل.
ــادقـــت اإلمــــــارات عــلــى اتــفــاقــيــة  وصـ
السفر دون تأشيرة مع إسرائيل، وكان 
من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بعد 

30 يوًما من ذلك الحين.
بين  تطبيع  اتفاق  بعد  االتفاق  ويأتي 

البلدين تم توقيعه في سبتمبر.

توقيف محتج في التظاهرات المؤيدة لنافالني في موسكو

إثــر التظاهــرات المؤيــدة للمعــارض أليكســي نافالنــي
موسكو تتهم واشنطن بالتدخل في شؤونها

نيويورك تايمز

باقتصادها  المتحدة  الــواليــات  تتباهى 
ــتــفــوق في  ــالـــم، كــمــا ت ــي الـــعـ األقــــــوى فـ
مجاالت كثيرة، ولذلك، قد ال يخطر ببال 
البعض أن مايين األميركيين يتضّورون 
لــتــوفــيــر وجــبــة لسد  جــوًعــا أو يــشــقــون 
ــيــويــورك  ــق. وبــحــســب صــحــيــفــة “ن ــرمـ الـ
تايمز” األميركية، فإن الجوع ازداد شدة 
الماضي،  العام  خال  األميركيين،  وسط 
الطعام،  ينتظرون  من  طوابير  فامتدت 
بــشــكــل الفــــت. وفـــي ديــســمــبــر الــمــاضــي، 
األميركيين  البالغين  من  مليون   29 قال 
البالغين في  14 % من إجمالي  أي نحو 
في  أو  أحياًنا  تفتقر  بيوتهم  إن  الــبــاد، 
غالب أيام األسبوع لما يكفي من الطعام.

وصــــــــدرت هـــــذه األرقـــــــــام عــــن مــكــتــب 
اإلحصاء األميركي بشأن ما تعانيه األسر 
وكشفت  العالم.  في  األغنى  هو  بلد  في 
البيانات أن األميركيين من أصل إفريقي 

وذوي األصل الاتيني ممن يعيشون مع 
أطفال، يعانون الجوع بشكل أكبر.

الماضي،  الــعــام  خــال  الكونغرس،  وزاد 
حجم الــمــســاعــدات الــغــذائــيــة، فــي إطــار 
ما  لكن   ،”19 “كوفيد  لجائحة  االستجابة 
تقدمه الدولة األميركية ما يزال غير كاف 
أو  الغذائية  المعونة  وتقدُم  الجوع.  لسد 

ما يعرف بـ ”طابع الطعام” عبر منح 2.30 
دوالر فقط لوجبة الشخص الواحد.

الرئيس  أن  بــدا  الماضي،  الجمعة  ويــوم 
تعزيز  نحو  يسير  بــايــدن،  جــو  الــجــديــد، 
األمر  من خال  الغذائية  المساعدة  هذه 
اإلنقاذ  الذي وقعه بشأن خطة  التنفيذي 

االقتصادي.

الجوع ازداد شدة وسط األميركيين خالل 2020

29 مليون أميركي ال يستطيعون الحصول على الطعام يوميا
في أقوى اقتصاد بالعالم.. عشرات الماليين “يتضورون جوعا”

مسقط ـ أ ف ب

أعــلــنــت ســلــطــنــة عــمــان أمـــس األحـــد 
ــــب من  ــان ــاء الــمــقــيــمــيــن األجــ ــن ــث اســت
حكرا  لتصبح  عــدة  ومــهــن  قــطــاعــات 
الساعية  الدولة  في  المواطنين  على 
ــلــخــروج مـــن أزمــــة اقــتــصــاديــة في  ل
منطقة ثرية لطالما اعتمدت على اليد 

العاملة األجنبية.
40 % من  الوافدون حوالي  ويشكل 
سكان عمان البالغ عددهم 4,5 مايين 
نسمة.  وأعلنت وزارة العمل العمانية 
المهن  مــن  عــدد  “توطين  تويتر  على 
في منشآت القطاع الخاص، إذ سيتم 

تراخيص  تــجــديــد  بــعــدم  تطبيقها 
بعد  حاليا  للعاملين  العمل  مــزاولــة 

انتهائها”.
مــمــارســة  أن  وأوضـــحـــت 

المهن “ستقتصر  هذه 
العمانيين  على   )...(

تدخل  أن  على  فــقــط” 

حيز التنفيذ بعد نحو 6 أشهر.
ومن بينها المهن اإلدارية والمالية في 
والمحاسبة  والبيع  التأمين  شــركــات 
ــبــضــائــع في  ــة وتــرتــيــب ال ــرافـ ــصـ والـ
التجارية  المجمعات  فــي  الــمــحــات 
االستهاكية، ومهن تدقيق الحسابات 

في وكاالت السيارات.
ــجــديــدة  ــارات ال ــيـ ــسـ ــيــع الـ وتــشــمــل ب
والمستخدمة، ونشاط بيع قطع الغيار 
لوكاالت  التابعة  الجديدة  للمركبات 
الخاصة  المركبات  وقيادة  السيارات، 
المواد  والوقود  الزراعية  المواد  بنقل 
تواجه  التي  عمان  وكانت  الغذائية. 
االقتصادية  التحديات  مــن  العديد 
بما في ذلك انخفاض أسعار النفط، 
دعت في ابريل الماضي الشركات 
اســتــبــدال موظفيها  ــى  إل الــعــامــة 
المسؤولة  المواقع  في  األجــانــب 

بالمواطنين.

مسقط تستثني األجانب من مهن عدة
ان ـ وكاالت عَمّ

إلى  األمــمــي  المبعوث  مكتب  أعــلــن 
اليمن، مارتن غريفثس، أمس األحد، 
انــطــاق االجــتــمــاع الــخــامــس للجنة 
تنفيذ  بمتابعة  المعنية  اإلشــرافــيــة 
والمحتجزين  األســرى  تبادل  اتفاق 

ان. في العاصمة األردنية عمَّ
وبــحــســب بــيــان صــــادر عـــن مكتب 
ــإن الــلــجــنــة  ــ الـــمـــبـــعـــوث األمــــمــــي، فـ
تــســتــأنــف مــنــاقــشــاتــهــا بــيــن طــرفــي 
إطاق  في  للنظر  اليمن  في  ــزاع  الــنِّ
ــداد إضــافــيــة مــن األســـرى  ــراح أعــ سـ
والــمــحــتــجــزيــن بــعــد إطــــاق ســـراح 
فــي شهر  ومــحــتــجــًزا  أســـيـــًرا   1065

أكتوبر الماضي.
ــــث غــريــفــثــس الـــطـــرفـــيـــن عــلــى  وحـ
مناقشاتهما  ــات  ــويـ أولـ تــتــصــدر  أن 

ــرى  إطــــاق ســــراح جــمــيــع األســ
ــمــرضــى  والــمــحــتــجــزيــن ال

والــجــرحــى وكــبــار السن 

إلى إطاق سراح  إضافة  واألطفال، 
تعسفًيا  المحتجزين  المدنيين  جميع 
بمن فيهم النساء، على الفور دون أي 

قيد أو شرط.
كـــمـــا حــــث الـــطـــرفـــيـــن أيــــًضــــا عــلــى 
ــاق عليها  ــفـ مــنــاقــشــة األســـمـــاء واالتـ
ــان  بــمــا يــتــجــاوز قــوائــم اجــتــمــاع عــمَّ
اتفاق  بموجب  بالتزاماتهما  وفـــاًء 
ــــذي يــقــضــي بــإطــاق  ســتــوكــهــولــم، ال
سراح جميع األسرى والمعتقلين على 
خلفية النِّزاع في أقرب وقت ممكن. 
ــر الــمــبــعــوث األمــمــي أيــًضــا عن  وعــبَّ
الهاشمية  األردنــيــة  للمملكة  امتنانه 

الستضافتها لهذا االجتماع.
وتقدر منظمات حقوقية وجود أكثر 
من 10 آالف مختطف لدى ميليشيات 
الـــحـــوثـــي، وذلــــك فـــي نــحــو 270 
في  للميليشيات  خاضعا  سجنا 

أماكن سيطرتها.

ان اجتماع بين الشرعية والحوثيين لتبادل األسرى في عَمّ

أمير الكويت يكّلف الشيخ 
صباح الخالد برئاسة الوزراء

أصـــدر أمــيــر الــكــويــت الشيخ نــواف 
ا، أمــس األحــد،  األحــمــد، أمــًرا أميريًّ
رئيًسا  الخالد  صباح  الشيخ  بتعيين 
باختيار  وتكليفه  ــوزراء  ــ ال لمجلس 
ــاء  ــب ــقــالً عـــن وكـــالـــة األن الـــــــوزراء، ن
قد  الــكــويــت  أمــيــر  وكـــان  الكويتية. 
ا، اإلثنين الماضي،  أصدر أمًرا أميريًّ
برئاسة،  الحكومة  استقالة  بقبول 
وتكليفها  الــخــالــد،  صــبــاح  الــشــيــخ 
بــتــصــريــف األعـــمـــال الــعــاجــلــة حتى 

موعد تشكيل الحكومة الجديدة.
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مجلس الوزراء اإلماراتي

اإلمارات تصادق على إنشاء سفارة في تل أبيب

الكويت ـ أ ف ب
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

البحرين.. نموذج للدولة الرائدة ذات الحضارة العريقة والمحبة للخير
لـــدول مجلـــس التعـــاون الخليجي ســـمة أساســـية واحدة مشـــتركة، وهي 
رابطـــة الـــدم والمصير المشـــترك، لكن يبـــدو أن دولة قطـــر ال تكترث لهذه 
الســـمة وتعمـــل لمنفعتهـــا الخاصـــة وتســـتمتع بالتوتـــرات المزمنـــة بكل ما 
يترتـــب علـــى ذلـــك من آثـــار، وتبـــذل جهـــودا محمومة من أجل أي شـــيء 
يضـــر بمملكـــة البحرين، وبإمـــكان القاصي والداني رؤيـــة النظرة األحادية 

والغريبة لدولة قطر التي تتخذ أشكاال غير متوقعة.
وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشـــد الزياني قال “إن الســـلطات 
القطرية لم ُتبِد بعد صدور بيان العال أية بادرة تجاه حلحلة الملفات العالقة 
مـــع مملكـــة البحرين، أو اســـتجابة للتفاوض المباشـــر حول تلـــك الملفات، 
مؤكدا أنه على دولة قطر التعامل مع متطلبات التوافق الخليجي، ومراعاة 
مصالح البحرين االستراتيجية، واإلسراع في معالجة القضايا العالقة بين 
البلديـــن بما يضمن عالقات ســـليمة وإيجابية بين البلدين في المســـتقبل، 
مضيفا أن مملكة البحرين دولة مؤسسات وتقاليد عريقة وتؤمن بالتكامل 
الخليجـــي، كما أن المملكة ومن هذا المنطلق الراســـخ رحبت بصدور بيان 
العـــال باعتبـــاره مرحلة جديدة لالســـتقرار اإلقليمـــي، وأن البحرين قدمت 

حســـن النوايـــا كمقدمة إلزالـــة األضرار التـــي لحقت بها على مـــدى العقود 
األخيرة جراء السياسات القطرية”.

إن مســـيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية تتسم بالجدية وتحديد 
األهـــداف والســـعي إليهـــا بثقة وثبـــات، وعلى مـــر التاريخ كانـــت عالقات 
البحريـــن مع أشـــقائها عالقات أخـــوة أساســـها االحترام المتبـــادل والعمل 
بـــكل الطـــرق لخدمـــة الطموحـــات والتطلعـــات، ومـــع ذلـــك عانـــت كثيـــرا 
مـــن السياســـات القطريـــة، وخروج قطـــر عن الثوابـــت الخليجيـــة المتينة 
بتدخالتها المســـتمرة في الشـــؤون الداخلية للبحريـــن، والنزول إلى أدنى 
مراتـــب الوعـــي السياســـي، وألن البحريـــن نمـــوذج للدولـــة الرائـــدة وذات 
حضـــارة عريقة ومحبة للخير، وتؤمن بالتكامل الخليجي، قدمت كما بين 
وزير الخارجية حســـن النوايا كمقدمة إلزالة األضرار التي لحقت بها على 
مدى العقود األخيرة جراء السياسات القطرية، بيد أن قطر مازالت تواصل 

عداءها للبحرين وتستهتر بالقرارات وتسير معاكسة اتجاه التاريخ. 
شتان بين البحرين التي تبث في الحياة اإلنسانية كثيرا من الخير، وبين 

“الدول” التي تصيبها بكثير من الشر والضر.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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شـــكلت أهداف التنمية المســـتدامة السبعة عشر التي وضعتها منظمة األمم 
المتحـــدة وذكرتها في قـــرار الجمعية العامة أهمية كبـــرى لدى المملكة فيما 
يخـــص األطر الموضوعة للمضـــي قدما في تحقيقها، حيث جاءت األهداف 
لمعالجـــة العديـــد مـــن قضايـــا التنميـــة االجتماعيـــة واالقتصاديـــة التي تهم 
البشـــرية والتي مـــن بينها الفقر والجـــوع والصحة والتعليـــم، وتغير المناخ، 
والمســـاواة بين الجنســـين، والمياه والطاقة والبيئـــة وغيرها، حيث اتخذت 
المملكـــة العديد مـــن الخطوات، وقدمـــت الكثير من المبـــادرات التي تحقق 

هذه األهداف.
ومثـــل “التعليـــم الجيـــد” مادة أساســـية للتنمية لما له مـــن أهمية عظمى في 
بنـــاء الدول وتقدم المجتمعات، لذلك أتى الهـــدف الرابع من أهداف التنمية 
المســـتدامة المتمثـــل في “ضمان التعليـــم الجيد المنصف والشـــامل للجميع 
وتعزيـــز فـــرص التعّلم مدى الحياة” على رأس أولويات العمل الحكومي في 
المملكـــة، ونحـــن إذ نمر بذكرى اليوم الدولي للتعليم البد لنا من رصد التقدم 
المحـــرز نحـــو تنفيـــذ غايات ومؤشـــرات الهـــدف الرابـــع من أهـــداف التنمية 
المســـتدامة في المملكة، حيث تابعت المملكة رســـم خارطة تطوير التعليم 

ومخرجاتـــه بما يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية مالئمة وفعالة بحلول عام 
2030، حيـــث عملت ومازالـــت على تحقيق مقاصد الهـــدف كضمان وصول 
التعليـــم إلـــى الجميـــع بما في ذلـــك األشـــخاص ذوي اإلعاقة وبنـــاء المرافق 
التعليميـــة التـــي تراعـــي الفروق بين الجنســـين، واإلعاقـــة، واألطفال، ورفع 

مستوى المرافق التعليمية القائمة وتهيئة البيئة بشكل فعال. 
نقطة أخيرة «

في اليوم الدولي للتعليم نذكر بكل فخر أن المملكة استطاعت المضي قدما 
بفضـــل كوادرها العظيمة من المعلمين الذين واصلوا بإخالص وجهد كبير - 
حتى في الظروف االســـتثنائية الخطيرة ومع اشتداد جائحة كورونا - أداء 
رســـالتهم الســـامية في رفد أبنائنـــا الطلبة بمختلف العلـــوم والمعارف وبكل 
الطـــرق المتاحة عن بعد وفـــي ميادين العمل في المدارس وفي مراكز البث 
وإعداد الدروس المركزية واإللكترونية التي دشنتها وزارة التربية والتعليم 
أثنـــاء الجائحة وفـــي مراكز التصويـــر التلفزيوني وغيرها مـــع الدعم الكبير 
وغيـــر المحدود من قبل قيـــادات الوزارة الذين واكبـــوا بالمتابعة والتوجيه 

جميع المراحل حتى يومنا هذا.

Mohamed.salman
@albiladpress.com

محمد الحلِّي

التعليم وأهداف التنمية المستدامة

ُيـــراد بالســـكن المالئـــم أو المـــأوى الالئق بالحـــّق الذي ُيكتســـب بأبعـــاده االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية وفق ما تنّص عليه الدســـاتير وتقّره المواثيق على مســـتوى 
العالـــم أجمع كاإلعالن العالمي لحقوق اإلنســـان الـــذي يعترف وفق ما ورد في مادته 
)25( بهـــذا الحـــّق كجزء من الحّق في مســـتوى المعيشـــة الالئق أو الكافـــي، وكذا ما 
تضمنتـــه الفقرة األولى للمـــادة )11( من العهد الدولي الخـــاص بالحقوق االقتصادية 
واالجتماعيـــة والثقافيـــة مـــن إقـــرار الدول بحّق كل شـــخص في مســـتوى معيشـــي 
كاف له وألســـرته ويوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكســـاء والمأوى وحّقهم في 
تحســـين متواصل لظروفهم المعيشـــية. فيما أوضحت المادة )38( عربيًا ما ورد في 
الميثـــاق العربـــي لحقوق اإلنســـان في أّن هذا الحّق يوفر الرفـــاه والعيش الكريم من 

غذاء وكساء ومسكن وخدمات في بيئة سليمة.
علـــى المســـتوى المحلي، أظهر هـــذا الحّق واحدًا من القضايا الرئيســـة التي تصّدرت 
فيها الجهات المعنية ممثلة في وزارة اإلســـكان ووزارة األشـــغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيط العمراني، بعد الكّم التصاعدي “لَمَنالية” السكن المتاح لجميع المواطنين 
فـــي هذا الوطن المعطاء الذي ينعم قطاعه اإلســـكاني بالهيـــاكل والخدمات والمواد 
والمرافـــق التـــي تتواءم مع احتياجات المواطن الضرورية، وتتناســـب مع متطلباته 
المعيشية دون إكراه أو مضايقة أو تعطيل أو مماطلة، بل وإعطاء الفئات المحرومة 

األولويـــة، وهنـــا نذكـــر قصة عائلة المواطـــن البحريني الذي تواصل مـــع الكاتب  بعد 
أن نـــال نصيبـــًا غير قليل من “التعطيـــل والمماطلة” حتى باتت أســـرته ألكثر من )5( 
سنوات مضْت، بين “مطرقة” وزارة اإلسكان التي ألغت طلبه اإلسكاني بعد امتالكه 
أرضًا اســـتنزفته تحويشـــة العمر! وبين “ســـندان” وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيط العمراني التي “أحجمت” إدارتها العامة للتخطيط العمراني عن تصنيفها 

سكنيًا حتى اليوم بالرغم من تصنيف ما جاورها من أراض وفق ما أفاد. 

نافلة: 

هـــذا المواطـــن – الـــذي تقطّعـــت به الُســـُبل منـــذ مطلع العـــام 2015م بعـــد أْن فاضت 
مراجعاتـــه المســـتمرة لـــإلدارة العامـــة للتخطيـــط العمراني لإلســـراع فـــي إجراءات 
تخطيط األرض الواقعة في مجمع 518 بمنطقة باربار وتحقيق حلمه بتشـــييد بيت 
العمر الذي يؤوي أســـرته الُمشـــتتة - َلْم يجْد إال طرق باب المسؤولين عبر هذا المنبر 
في إثبات حّقه المكفول في النصوص الدستورية )9/ و( التي تؤكد أّن “الدولة تعمل 
علـــى توفير الســـكن لـــذوي الدخل المحـــدود من المواطنيـــن”، وإنهاء معاناة أســـرته 
التي فقدت “مأســـوفة” أحد أركانها مؤخرًا وإعادة أملها بَجمع شـــتاتها بعد تفّرٍق دام 

طويالً.

jasim.almahari
@hotmail.com

د. جاسم المحاري

أسر مشتتة... تنتظر تصنيف “إدارة التخطيط العمراني”

العالم لن يعود كما كان
تبيـــن األحداث والتصريحات الصادرة عن العلماء واألطباء ومراكز البحوث أن 
فيـــروس كورونا ربما يكون محطة تاريخية مهمة في تاريخ كوكب األرض كله 
وليس تاريخ دولة أو أمة فقط، فالعالم قبل كورونا لن يكون كالعالم بعد كورونا 

عندما يأتي هذا البعد.
العالـــم كان ينـــام ويصحـــو على ذكر اللقاح ويعـــد األيام والدقائـــق للوصول إلى 
اليوم الذي يأتي فيه إنتاج اللقاح لوقف هذا الوباء الذي أرعب البشـــرية وفاقم 
كل األشـــياء الســـيئة، فاالقتصاديـــات الســـيئة أصبحت أكثر ســـوءا، واألمراض 
العقليـــة أصبحـــت أكثر انتشـــارا، وعندمـــا جاء اللقـــاح وجد في انتظاره أســـئلة 
كثيـــرة بـــال إجابـــة وتبين أنـــه ال يزال مـــن المبكر جـــدا أن تقول البشـــرية وداعا 
لكورونـــا، وقد خـــرج علينا باألمس رئيـــس وزراء أكثر دولة معانـــاة من كورونا، 
بريطانيا، ليعلن أن الساللة البريطانية الجديدة من الفيروس ستكون أكثر فتكا 
وأكثـــر انتشـــارا من الســـالالت األخرى، لكن الشـــيء المزعج حقا هـــو أن يطالب 
بعض العلماء بعمل تعديالت على اللقاح لكي يتناســـب مع الســـالالت الجديدة، 
فهـــو نبـــأ لو تأكد خالل األيام القادمة معنـــاه أن العالم يمكن أن يظل داخل هذه 

الدوامة المرعبة لوقت أطول وال يعلم إال هللا متى تكون النهاية.
وبغـــض النظر عن ثبوت هذه المعلومـــة األخيرة أو عدم ثبوتها، فهناك غيرها ما 
ســـيجبر العالم على أن يغير أنماط ســـلوكه وعاداته وســـيصبح الناس أكثر ميال 
لميكنة كل شـــيء، وســـوف تظل المؤتمرات واالجتماعات تعقـــد على اإلنترنت 

بدال من السفر إلى مكان المؤتمر أو االجتماع.
العلماء يقولون إن الشخص الذي تم تطعيمه باللقاح لن يكون محميا تماما من 
الفيـــروس، لكنه قد يصاب بأعـــراض خفيفة أو ال تظهر عليه أية أعراض مطلقا، 
ومعنـــى هـــذا أنه لن يكـــون معرضا للخطر، لكن هذا الشـــخص الـــذي بال أعراض 
سيظل ناقال للمرض إلى غيره... بعد كل هذا الماراثون الطويل لم يثبت العلماء 
ســـوى شـــيئين فقط همـــا قواعد النظافة وغســـل األيـــدي والتباعـــد االجتماعي، 
ومعنى ذلك أننا البد أن نواصل تنفيذ هذين الشيئين حتى يقضي هللا أمرا كان 

مفعوال، ولم ال نلتزم بهما كأسلوب حياة؟!

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

الهدف... إسقاط حكومة الكاظمي!
ليـــس مؤكـــدًا أّن تنظيم “داعـــش” اإلرهابي - ومعه “القاعـــدة” - هو الذي ارتكب 
جريمـــة بغـــداد اإلرهابيـــة األخيرة التي كانـــت “مذبحًة” بكلِّ معنى هـــذه الكلمة، 
وحقيقـــة أنه غير مســـتبعٍد أنه هو مـــن ارتكبها وأنها جاءت بعـــد انقطاٍع طويٍل 
وأّن المستهدف هو هذه الحكومة العراقية التي على رأسها هذا الرجل العروبي 
مصطفى الكاظمي الذي لم ُيعط فرصة كي ينفذ ما بقي يحاول تنفيذه إْن على 
الصعيد الداخلي وإْن على الصعيد العربي، وذلك بعد كل هذا االنقطاع الطويل 

منذ عام 2003، وحقيقة حتى اآلن حتى هذه الضربة الموجعة األخيرة.
ولعـــّل ما تجدر اإلشـــارة إليه، في هذا المجـــال، هو أّن هناك من يرى أّن “داعش” 
هذا مثله مثل: “راجح” في مســـرحية “بّياع الخواتم” الشـــهيرة وأّن هذه الضربة 
اإلرهابية الموجعة موجهٌة لهذه الحكومة العراقية التي على رأسها هذا العروبّي 
وهـــذا الوطنـــي العراقـــي مصطفى الكاظمي الـــذي لم ُيعط فرصـــًة لينفذ ما بقي 
يفكـــر في تنفيـــذه إن على الصعيد الداخلي أو على الصعيـــد العربي واإلقليمي، 
حيـــث إّن العوامـــل المعرقلـــة متعّددة وكثيرة وفـــي مقدمتها التدّخـــل اإليراني 

السافر في الشؤون الداخلية العراقية.. أّي في كل شيء.
لقد بقي اإليرانيون وأتباع إيران ُيفْرملون عمل هذه الحكومة التي على رأســـها 
مصطفى الكاظمي، والتي لوال الهيمنة اإليرانية العسكرية واألمنية والسياسية 
وكل شـــيء لحّققت إنجازات فعلية كان من الممكن أْن تنقل بالد الرافدين نقلًة 
نوعيـــة حقيقية تعيـــد لهذا البلد العربي الطليعي ألقه الســـابق قبل أْن يبتلى بما 
ابتلـــي به بعد إســـقاط النظام الملكي الذي كان على رأســـه ذلك الشـــاب الصاعد 
فيصـــل الثانـــي الـــذي ال يزال بعـــض العراقيين يذكرونه بكل خيـــر وال يزال كبار 

السن منهم يذرفون عليه الدموع الغزيرة.
ويقينـــًا أنـــه كان بإمـــكان رئيس الوزراء مصطفـــى الكاظمـــي وحكومته تحقيق 
إنجازات فعلية كثيرة وفي كل االتجاهات لوال أّن قوى الشـــدِّ العكسي اإليرانية 
والتابعـــة إليران قـــد واصلت تعطيلها أّي إنجـــاٍز عراقي، فاإليرانيـــون وأتباعهم 
كانـــوا واليزالـــون يعملون ويتصرفون على أّن هذا العراق العظيم جزٌء من دولة 
الولي الفقيه وأّن مرجعيته السياســـية واألمنية والعسكرية ليست في العاصمة 
العباسية وال في بلد الرشيد، إنما هناك في “قْم” وطهران وهذا هو سبب تعّطل 
عمل هذه الحكومة العراقية الوطنية... لهذا فإّن هذه الضربة اإلرهابية الدامية 
والموجعة، وسواًء أكان الذي قام بها “داعش” الفعلي أم الـ “دواعش” اإليرانيون 
أّي “الســـافاك” )منظمـــة المخابرات واألمن القومي اإليراني - ســـازمان إطالعات 
وأمنيت كشور( فإّن الهدف هو إظهار أّن هذه الحكومة التي على رأسها الدكتور 
مصطفى الكاظمي عاجزة وغير قادرة على الحفاظ على األمن المطلوب إلجراء 

االنتخابات التشريعية المقررة!. “إيالف”.

صالح القالب



اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

تفتتـــح اليوم االثنين منافســـات الجولة األخيرة لدوري 
زين ألندية الدرجة األولى لكرة الســـلة بإقامة مباراتين، 
إذ يلتقـــي فـــي األولـــى ســـماهيج مـــع النويـــدرات عنـــد 
الســـاعة 5.30 مســـاًء، وتعقبهـــا مبـــاراة النويـــدرات مـــع 
مدينة عيسى في الساعة 7.45 وذلك على صالة اتحاد 

اللعبة بأم الحصم.
وتستكمل مباريات الجولة يوم السبت بمباراتي 

المحرق والبحرين، االتحاد وسترة.
وفي يوم األحد يلتقي الحالة مع الرفاع، 
وتختتـــم يـــوم الثالثاء 3 فبرايـــر بلقاء 

الغريمين التقليديين المنامة واألهلي.

سماهيج والنجمة

يدخل سماهيج هذه المباراة برصيد )14 
نقطـــة( مـــن 10 مباريـــات، والنجمـــة برصيد 

)15 نقطة( من 9 مباريات، وهدف الفوز مشـــترك بينهما 
ولكن بحســـابات أخرى. والنجمة يهـــدف للفوز للحفاظ 
علـــى أمـــل التأهل للرباعي مـــع وجود مبـــاراة أخرى له، 
إضافة لما ستفسر عنه مواجهات أخرى لخصومه، فيما 

سماهيج يسعى للفوز والتقدم بمركزه لألمام.

النويدرات ومدينة عيسى

يخـــوض الفريقـــان مباراتهـــم األخيـــرة 
فـــي هـــذه المرحلة، فالنويـــدرات فقد 
فرصة المنافســـة للرباعي بخسارته 
األخيـــرة وفـــي جعبتـــه )15 نقطة(، 
ومدينة عيســـى أمام فرصة أخيرة 
لتحســـين صورته في هذه المسابقة 
وتحقيـــق الفـــوز األول لـــه بعدما جمع 

)10 نقاط( من 10 هزائم متتالية.

حقـــق فريـــق Bs Action بطولة 3X3 الرابعـــة للرجال للهواة 
والتـــي أقيمـــت بتنظيم من االتحـــاد البحريني لكرة الســـلة، 
وبمشـــاركة 15 فريًقـــا تنافســـوا فيمـــا بينهـــم وســـط أجـــواء 
ســـالوية رائعة للغاية، والمركز الثاني كان لفريق D2 وحقق 

فريق 5th quarter المركز الثالث.
وســـتتواصل بطـــوالت الهواة، إذ ســـتقام البطولة الخامســـة 

ستكون يوم األربعاء 27 يناير، والسادسة في 28 يناير.
ويتكون الفريق من 4 العبين فقط من الهواة غير المسجلين 
في كشوفات األندية باالتحاد البحريني لكرة السلة، ويجب 
أن يكـــون الالعب مســـجاًل فـــي االتحاد الدولي لكرة الســـلة 

“فيبا”، إذ تم التنسيق مع كافة الفرق إلتمام هذه العملية.
ويحرص االتحاد البحريني لكرة السلة على االهتمام بكافة 
الفئات وإقامة البطوالت والفعاليات والمســـابقات لهم، على 
اعتبـــار أن كـــرة الســـلة مـــن األلعاب التـــي لها شـــعبية كبيرة 

وواسعة في مملكة البحرين.
المســـابقات  لجنـــة  أنشـــطة  ضمـــن  البطولـــة  هـــذه  وتأتـــي 

وبالتعـــاون مـــع اللجـــان األخـــرى فـــي االتحاد، ومـــن ضمنها 
لجنتـــي التســـويق والحـــكام والمركـــز اإلعالمـــي، إذ جـــرت 

األمور التنظيمية بسالسة تامة وسط إشادة الجميع.
ويشـــيد االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة الســـلة بجهـــود فريق كن 
مســـتعًدا التطوعي في إجـــراء فحوصات كورونا الســـريعة 

لالعبين والمشاركين قبل انطالق الفعاليات.

ـــة ـــع المدين ـــدرات م ـــة... والنوي ـــي النجم ـــماهيج يلتق فــريــقــاس  15 ــة  ــارك ــش ــم ب رائـــعـــة  ســـاويـــة  أجـــــواء 
“Bs Action” يحقق بطولة 3×3 الرابعة للهواةافتتاح الجولة األخيرة لدوري “زين للسلة”
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ودعـــت الرياضـــة البحرينيـــة أحد أبرز 
رجاالتهـــا أمس األحـــد بوفـــاة الرئيس 
أللعـــاب  البحرينـــي  لالتحـــاد  الفخـــري 
القـــوى والرئيس الفخري للجنة عدائي 
البحرين الشيخ إبراهيم بن عبدهللا بن 

خالد آل خليفة.
الراحل هو شقيق نائب رئيس الوزراء 
الشـــيخ خالـــد بـــن عبـــدهللا بـــن خالـــد 
آل خليفـــة، ورئيـــس المجلـــس األعلى 
للصحـــة الفريـــق طبيب الشـــيخ محمد 

بن عبدهللا بن خالد آل خليفة.
ويعتبـــر المغفـــور لـــه بـــإذن هللا تعالـــى 
الشـــيخ إبراهيـــم بـــن عبدهللا بـــن خالد 
آل خليفـــة أحد أبـــرز الداعمين لرياضة 

ألعـــاب القـــوى، وترأس االتحـــاد خالل 
الـــدورة االنتخابيـــة مـــن 2001 لغايـــة 
2004، وتحققـــت في عهده الكثير من 
اإلنجـــازات، كمـــا أنـــه ســـاهم فـــي دعم 
لجنة عدائي البحرين عبر إقامة العديد 
من األنشطة والفعاليات المتنوعة منذ 

تأسيسها.
ألعـــاب  باتحـــاد  الراحـــل لصيقـــا  وكان 
القـــوى ويحضر معظـــم الفعاليات التي 
ينظمها االتحاد، مثل سباقات اختراق 
الضاحية وسباقات الميدان والمضمار. 
ويتوج األبطال ويزور االتحاد ويلتقي 

والالعبيـــن  اإلدارة  مجلـــس  بأعضـــاء 
والمدربين، وكان يعامل لجنة العدائين 
بالمثل ويحرص على حضور فعالياتها، 
كما ارتبط الراحل بنادي الرفاع وعرف 
عنـــه بالســـخاء والكرم ودعـــم مختلف 

العدائين.

ونعـــى االتحاد البحريني أللعاب القوى 
والعديـــد  البحريـــن  عدائـــي  ولجنـــة 
الراحـــل،  الرياضيـــة  األوســـاط  مـــن 
المتميـــز  وعطائـــه  بمناقبـــه  مشـــيدين 
ورياضـــة  عمومـــا  الرياضيـــة  للحركـــة 
مســـتذكرين  خصوصـــا،  األلعـــاب  أم 

االرتقـــاء  فـــي  المخلصـــة  إســـهاماته 
بالقطاع الرياضي من مختلف المواقع 

والمناصب التي شغلها.
وبوفـــاة الشـــيخ إبراهيم بن عبدهللا 
بن خالد آل خليفة، فإن ألعاب القوى 
البحرينية فقدت أحد أبرز رجاالتها 
المخلصين. وتتقدم “البالد سبورت” 
بخالـــص التعـــازي والمواســـاة بوفاة 
المغفـــور لـــه بإذن هللا تعالى الشـــيخ 
إبراهيـــم بـــن عبـــدهللا بـــن خالـــد آل 
خليفـــة، داعيـــن هللا العلـــي القديـــر 
أن يتغمده بواســـع رحمته ويســـكنه 
فســـيح جناتـــه ويلهـــم أهلـــه الصبـــر 
والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

ــن ــري ــح ــب ال ولــجــنــة عـــدائـــي  ــاب  ــ ــع ــ األل أم  لـــريـــاضـــة  الـــداعـــمـــيـــن  أبـــــرز  أحــــد 

ألعاب القوى البحرينية تودع إبراهيم بن عبداهلل

“Bs Action” بطل البطولة

الراحل أثناء حضوره إحدى فعاليات اتحاد ألعاب القوى أثناء مشاركة الراحل في تتويج إحدى المسابقات المحلية الشيخ إبراهيم بن عبدالله

“باريس أف سي” يفوز على “أميان” بشعار “فيكتوريوس البحرين”

التعويض للحصــول على المركز الخامس في ســلم الترتيب

ناصر بن حمد: أهمية االنتصارات في الدوري الفرنسي

“األحمر” يختتم مشاركته العالمية أمام اليابان

أعـــرب ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال 
ســـمو  الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية 
الشـــيخ ناصر بـــن حمـــد آل خليفة عن 
ســـعادته بفوز “باريس أف سي” بشعار 
“فيكتوريـــوس البحريـــن” علـــى أميان 
للدرجـــة  الفرنســـي  الـــدوري  فـــي   4/2
الثانية، مشـــيًرا ســـموه إلـــى أن الفريق 
يســـير بصورة صحيحـــة نحو مواصلة 
تحقيق النتائج اإليجابية التي تعكس 

تطور الفريق. 
 وأوضح ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد 
آل خليفـــة أن اســـم مملكـــة البحريـــن 
فـــي الـــدوري الفرنســـي يمثـــل الكثيـــر 
في عملية الترويج وفتح آفاق أوســـع 
علـــى النطـــاق األوروبـــي للمملكـــة فـــي 
ظل الحرص على اســـتغالل الفعاليات 
ووجـــود  الكبـــرى  الدوليـــة  الرياضيـــة 

اســـم البحرين في هذه المحافل، وهو 
مـــا ينعكـــس علـــى الجانـــب الســـياحي 

واالقتصادي في البالد. 
 وأكد سموه أن الفريق يقدم مستويات 
طيبـــة تســـاهم فـــي تحقيـــق النتائـــج 
اإليجابيـــة، وهـــو نتـــاج جهـــد ومتابعة 

إدارة النادي للفريق، إضافة إلى حرص 
المســـتويات  تقديـــم  علـــى  الالعبيـــن 
األهـــداف  تحقيـــق  بهـــدف  المميـــزة؛ 
المرجـــوة، متمنًيـــا ســـموه للفريق دوام 

التوفيق في المباريات القادمة. 
 وحقـــق “باريس اف ســـي” فـــوًزا ثميًنا 

علـــى أميان بـ 4 أهداف مقابل هدفين، 
الفرنســـي  للـــدوري   21 األســـبوع  فـــي 
للدرجة الثانية، وسجل أهداف باريس 
عصمان كانتي وغايتن الورا وكارليس 
بولـــي ومارفيـــن غاكبـــا، ورفـــع الفريق 

رصيده إلى 35 نقطة.

يختتـــم منتخبنـــا الوطنـــي لكـــرة اليد 
فـــي  الموندياليـــة  مشـــاركته  للرجـــال 
والعشـــرين،  الســـابعة  العالـــم  بطولـــة 
بمالقـــاة المنتخـــب الياباني فـــي تمام 
الســـاعة الخامســـة والنصف من مساء 
ســـتاد  صالـــة  علـــى  )اإلثنيـــن(  اليـــوم 
القاهرة الدولي، وذلك ضمن منافسات 
الرئيـــس  بالـــدور  الثالثـــة  الجولـــة 

لمنتخبات المجموعة الثانية.
ويســـعى منتخبنا إلى الخروج بنتيجة 
إيجابية في مباراته األخيرة بالبطولة؛ 
مـــن أجـــل الحصول علـــى أفضل مركز 
واألهـــداف  النقـــاط  حســـب  ممكـــن 
التي يتـــم احتســـابها بيـــن المنتخبات 

الواقعـــة فـــي نفـــس المركـــز فـــي بقية 
المجموعات.

األخيـــرة  مباراتـــه  منتخبنـــا  وخســـر 
في الـــدور الرئيس على يـــد المنتخب 
القطـــري، وقبلها لـــم يوفق في مباراته 
األولى أمام كرواتيا، وبالتالي سيدخل 
التعويـــض  أجـــل  مـــن  اليـــوم؛  مبـــاراة 

للحصـــول علـــى المركـــز الخامـــس في 
سلم الترتيب.

في المقابل، تعرض المنتخب الياباني 
أيضـــًا إلـــى خســـارتين متتاليتين أمام 
الدنمارك واألرجنتيـــن ما أخرجته من 
دائـــرة المنافســـة على التأهـــل لألدوار 
النهائيـــة، إذ يدخـــل اليابانيـــون مباراة 

اليـــوم بنفـــس الهدف بحثـــًا عن أفضل 
مركز لهم في هذه البطولة.

التـــي  المواجهـــات  تمتـــاز  مـــا  وعـــادة 
تجمـــع المنتخبيـــن بالنديـــة والتقارب 
فـــي  التشـــابه  المســـتوى بســـبب  فـــي 
األســـلوب الفنـــي مـــن خـــالل االعتماد 
على المدرســـة اآليسلندية الممثلة في 
الجهـــاز الفني لـــكال المنتخبيـــن، إال أن 
السجل التاريخي للقاءات المنتخبين 
فـــي  منتخبنـــا  أفضليـــة  نحـــو  تســـير 
السنوات األخيرة رغم فوز اليابان في 
آخـــر اللقاءات التي جمعت المنتخبين 
في البطولة اآلســـيوية التاســـعة عشر 

بالكويت.

تغطية - المكتب اإلعالمي

اللجنة اإلعالمية

االثنين 25 يناير 2021 - 12 جمادى اآلخرة 1442 - العدد 4486

أوروبا تحت المجهر
* رغــم أنــه فــي عالــم كــرة القــدم تبقــى كل االحتمــاالت واردة، إال أن خروج نــادي ريال 
مدريد من بطولة كأس ملك إسبانيا أمام فريق ينتمي للدرجة الثالثة ويدعى ألوكيانو، 
وللمــرة األولــى نكتــب عنه ونســتخدم اســمه بين الســطور، أمــر ال يمكن تقبلــه واعتباره 

مجرد مفاجأة من ضمن مفاجآت المستديرة المجنونة.
انحنــاء الريــال أمــام المغمــور ألوكيانو أعاد لألذهان ذاك الســقوط المــر للريال أيضا في 
بطولــة الــكأس أمــام فريق مغمور آخــر يدعى الكوركون في العام 2009، وحينها شــنت 
الصحف اإلسبانية هجوما الذعا على المرينغي واعتبرت أن ما حدث له أمام الكوركون 
رســم وصمــة عــار علــى جبين الفريــق الملكي، لتأتي خســارة ألوكيانو وتبــرز وصمة عار 

جديدة لن يمسحها التاريخ ما حيينا.
* فوز يوفنتوس بلقب كأس السوبر لن يغير من واقع يوفنتوس شيئًا بقيادة بيرلو خصوصا 
بعد المســتوى المخيب الذي ظهر عليه الفريق أمام االنتر في قمة جولة الكالتشــيو الماضية 
التي سبقت نهائي السوبر، حين ظهر الفريق بشكٍل باهت ولم يقدم أي لمحة كروية واضحة.
هزائم يوفنتوس الثالث هذا الموســم أمام كل من برشــلونة، فيورنتينا واالنتر على التوالي 
كلها جاءت بنفس السيناريو وكلها خسرها يوفنتوس بسهول، وهذا مؤشر ال يتوافق إطالقا 
مع فريق يطمح الستمرار إحكام سيطرته المحلية والمنافسة بقوة على لقب دوري األبطال، 

كما يطمح رئيس النادي انيللي. باختصار، مع بيرلو، ال يبدو أن يوفنتوس سيكون بمأمن.
* كمــا أشــرنا مســبقا إلــى أن تصريحــات نجم ليفربــول محمد صالح األخيرة ســينعكس 

مردودها على أداء الفريق؛ نظرا لما يمثله صالح من قيمة كبيرة مع الريدز.
ليفربــول تراجــع مســتواه بشــكل الفــت في الجــوالت الماضيــة وفقد نقاطا كثيــرة أمام 
فــرق اعتــاد علــى الفوز عليها بســهولة، ما أفقــده الصدارة، ومن المنتظر أن يســتمر أداء 
الفريق المهزوز في الجوالت المقبلة وربما ينتهي به الحال إلى الخروج من هذا الموسم 

صفر اليدين.

alaynati82@gmail.com

علي العيناتي

فرحة الفريق بالفوز

منتخبنا الوطني األول لكرة اليد

سمو الشيخ ناصر بن حمد

حسن علي

علي مجيد



انضـــم نجـــم منتخبنـــا الوطني األول 
لكـــرة اليـــد محمـــد حبيب إلـــى نادي 
ليمثـــل  الســـعودي  الوحـــدة  نـــادي 
صفـــوف فريقـــه بالموســـم الرياضـــي 

.2021 - 2022
وأعلن النادي السعودي عبر حساباته 
في مواقع التواصـــل االجتماعي عن 

تعاقده مع نجم البحرين. 
وبحســـب معلومات “البالد ســـبورت” 
فـــإن الوحـــدة رصـــد حبيـــب ليكـــون 
عنصـــرا إضافي للفريق بجانب القائد 
حســـين الصيـــاد، وقـــد تحـــرك فعلًيـــا 
تجاه الالعب بعد المستويات الالفتة 
التـــي ظهـــر بها خـــالل مباريات كأس 
العالـــم والمقامـــة حالًيـــا فـــي مصـــر، 
كمـــا ســـبق لحبيـــب أن مثـــل النـــادي 
نفســـه في البطولة اآلسيوية لألندية 

السابقة.
خدماتـــه  لكســـب  اإلدارة  وتســـعى 
وتعزيـــز صفـــوف فريقهـــا للمنافســـة 

على األلقاب المحلية إضافة لتحقيق 
كأس آســـيا لألندية الذي ســـيقام في 

المملكة العربية السعودية.
ومـــن دون شـــك، فإن وجـــود حبيب، 
مســـتوياته  أفضـــل  يقـــدم  الـــذي 
الفنيـــة بقميـــص األحمـــر، مـــع الفريق 
الســـعودي بالمرحلة المقبلة ســـيصب 
لصالـــح األخير فـــي تحقيـــق أهدافه 
التنافســـية، كمـــا أنها فرصـــة جديدة 
لالعـــب لكـــي يبـــرز بصـــورة أكبر في 
االحتـــراف الخارجـــي؛ خصوًصـــا أنه 

يمتلك كل مقومات ذلك.

بحث المجلس البحريني لأللعاب القتالية مع اللجنة البارالمبية البحرينية 
الســبل لتطويــر برامج األلعاب القتالية لــذوي العزيمة؛ من أجل دعم هذه 
الرياضة على صعيد هذه الفئة، بما يســهم في تشــكيل الفرق والمنتخبات 

الوطنية، لتمثيل مملكة البحرين في مختلف المشاركات القادمة.

جـــاء ذلك، خـــالل اللقـــاء الذي جمع 
بيـــن األمين العام للجنـــة البارالمبية 
وعضـــو  الماجـــد  علـــي  البحرينيـــة 
المجلس البحريني لأللعاب القتالية 
فجر البنعلي بمقر اللجنة البارالمبية 

البحرينية بضاحية السيف.
وفـــي مســـتهل اللقاء، أشـــاد األمين 
العـــام للجنـــة البارالمبيـــة البحرينية 
المجلـــس  بجهـــود  الماجـــد  علـــي 
البحرينـــي لأللعاب القتالية برئاســـة 
محمـــد  بـــن  ســـلمان  الشـــيخ  ســـمو 
آل خليفـــة، فـــي تنفيـــذ آليـــات عمل 

رؤيـــة  مـــع  يتوافـــق  بمـــا  المجلـــس 
المجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
األعلـــى للشـــباب والرياضـــة رئيـــس 
اللجنـــة األولمبيـــة البحرينية ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفة، 
العزيمـــة،  ذوي  برياضـــة  لالرتقـــاء 
بعـــد أن حققت هـــذه الفئة في العام 
المملكـــة  إنجـــازات  أول  الماضـــي 
ـــا في مجـــال األلعـــاب القتالية،  دوليًّ
مـــن  4 العبيـــن  إحـــراز  مـــن خـــالل 
والصـــم”،  الذهنيـــة  “اإلعاقـــة  فئـــة 
الميداليـــات الملونـــة فـــي بطـــوالت 

البارابومسي االفتراضية “عن بعد”.
وتركـــز اللقـــاء حـــول أهميـــة العمل 
اللجنـــة  بيـــن  وانســـجام  بتناغـــم 
والمجلـــس  البحرينيـــة  البارالمبيـــة 
البحرينـــي لأللعـــاب القتاليـــة، وفًقـــا 
لألنظمـــة واللوائح التي تنظم العمل 
في كلتا الجهتين، بما يخدم ارتقاء 
عمـــل االتحـــادات الوطنيـــة ويوحد 
جهودهـــا، علـــى الشـــكل الـــذي يعّزز 
جسور التعاون بالصورة التي تحقق 

العديد من النجاحات والمكتســـبات 
للرياضة البحرينية.

 من جهتها، أشـــادت عضو المجلس 
البحرينـــي لأللعـــاب القتاليـــة فجـــر 
علـــي البنعلـــي بالـــدور البـــارز للجنة 
البارالمبية البحرينية برئاسة الشيخ 

محمـــد بـــن دعيـــج آل خليفـــة، فـــي 
تنفيذ الخطـــط والبرامج لدمج فئة 
ذوي العزيمة في المحيط الرياضي، 
وتهيئتهم للمشـــاركة والمنافسة في 
أكبـــر المحافـــل الدوليـــة. مؤكدة أن 
مـــا تحقق مـــن إنجـــازات مميزة في 

فئـــة ذوي العزيمـــة خالل فترة عمل 
المجلس البحريني لأللعاب القتالية 
برئاســـة ســـمو الشـــيخ ســـلمان بـــن 
محمد آل خليفة، يؤكد ســـير العمل 
ســـمو  رســـمها  التـــي  الرؤيـــة  وفـــق 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفة، 
لتعزيز الحضـــور البحريني في هذه 

الرياضات
الوعـــي  ورفـــع  ثقافتهـــا  ونشـــر 
المجتمعي بها، مضيفًة أن المجلس 
البحرينـــي لأللعاب القتالية يســـعى 
المالئمـــة  األجـــواء  لتهيئـــة  جاهـــًدا 
كل  وتذليـــل  الطريـــق  لتســـهيل 
المعوقـــات أمـــام فئـــة ذوي العزيمة 
للوصول بها إلى مستويات متقدمة، 
بما يعّزز مكانة البحرين في الحركة 
البارالمبيـــة على الخارطـــة الرياضة 

العالمية.

المجلس البحريني لأللعاب القتالية - المركز اإلعالمي

بحث سبل تطوير األلعاب القتالية لذوي العزيمة

جانب من اللقاء

محمد حبيب

سبورت

علي مجيد

محمد حبيب ينضم للوحدة السعودي

اتحاد الرماية

أناب ســـمو رئيس الحـــرس الوطني اللواء 
الركـــن عبدالرحمن راشـــد الســـعد لحضور 
وتتويـــج الفائزيـــن في ختام بطولة ســـمو 
رئيس الحرس الوطني السادســـة للرماية 
والقـــوس والســـهم )2021(، في حفل أقيم 
فـــي ميدان الرماية بحضور ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بـــن ســـلمان بـــن محمـــد آل خليفة 
البحرينـــي  االتحـــاد  أعضـــاء  مـــن  وعـــدد 
للرمايـــة. وقـــّدم اللواء الركـــن عبدالرحمن 
السعد هدية تذكارية لسمو الشيخ خليفة 
بـــن ســـلمان بـــن محمـــد آل خليفـــة وهدية 

أخرى لالتحاد البحريني للعبة.
 وجـــاءت نتائـــج الفائزين في المســـابقات 
المتنوعـــة على النحو التالي: في مســـابقة 
10 متـــر بندقيـــة هوائي للســـيدات حققت 
المركـــز  الدوســـري  الراميـــة ســـارة راشـــد 
العميـــري  حمـــد  مـــروة  والراميـــة  األول، 
فـــي المركـــز الثانـــي والرامية نـــوف خليل 

الدوسري في المركز الثالث.
وفـــي مســـابقة 10 متـــر بندقيـــة هوائـــي 
للرجـــال، فقـــد جـــاء الرامـــي خالد ســـلمان 
والرامـــي  األول  المركـــز  فـــي  الدوســـري 
ناصـــر بن تركي في المركز الثاني والرامي 

محمود علي حاجي في المركز الثالث.
وفـــي مســـابقة 10 متـــر مســـدس هوائـــي 
ســـيدات فقد حققت الراميـــة هنادي علي 
الكعيـــد المركز األول، بينما جاءت الرامية 

فوزيـــة ياســـر الحـــاج فـــي المركـــز الثانـــي 
والرامية عايشة هالل البريكي في المركز 

الثالث.
 وفـــي مســـابقة 10 متـــر مســـدس هوائـــي 
للرجال، فقد استطاع الرامي أحمد سراج 
الشـــيخ من تحقيـــق المركز األول والرامي 
عبدالماجـــد جمعة عبدالخالـــق في المركز 
الثانـــي، وجاء فـــي المركز الثالـــث الرامي 

أحمد عصام الشيراوي.
وفـــي مســـابقة 25 متر مســـدس ســـيدات 
حققـــت الراميـــة مـــوزة علـــي عبدالرحيـــم 
هـــالل  عايشـــة  والراميـــة  األول،  المركـــز 
البريكي المركز الثاني والرامية مريم علي 

القاسمي في المركز الثالث.
25 متـــر مســـدس ســـريع  وفـــي مســـابقة 
للرجال فقد اســـتطاع الرامـــي عبدالماجد 

المركـــز  مـــن تحقيـــق  جمعـــة عبدالخالـــق 
األول، ثـــم الرامي عبدهللا خالد رحمه في 
المركـــز الثانـــي، بينما الرامي جاســـم علي 

الدوسري جاء في المركز الثالث.
وفـــي مســـابقة تـــراب للســـيدات فجـــاءت 
الراميـــة فاطمـــة خالـــد فـــرج فـــي المركـــز 

األول، بينمـــا حلـــت الراميـــة مريـــم فاضل 
السليطي في المركز الثاني.

وفـــي مســـابقة تـــراب للرجـــال، اســـتطاع 
الرامي اسماعيل محمد حمزة من تحقيق 
المركـــز األول، وجاء الرامي علي يوســـف 
عبدهللا في المركـــز الثاني، والرامي أحمد 

صقر الضويحي في المركز الثالث.
وفي مســـابقة ســـكيت ســـيدات، فحققت 
الرامية مريم رمضان العسم المركز األول 
والراميـــة مريم جمال حســـاني في المركز 
الثانـــي والرامية لطيفة أحمـــد الناجم في 

المركز الثالث.

وفي مســـابقة سكيت رجال، حقق الرامي 
حســـن محمد ماجـــد المركـــز األول، وجاء 
الرامـــي تمار علي الوطا في المركز الثاني، 
والرامي سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل 

خليفة في المركز الثالث.
وفي مســـابقة القوس والســـهم للسيدات، 
اســـتطاعت الرامية سارة علي الخضراوي 
مـــن تحقيـــق المركـــز األول، ثـــم الراميـــة 
مريم فريد الجابر في المركز الثاني، بينما 
جـــاءت الرامية ســـاره عبدالرحمن مرزوق 

في المركز الثالث.
وفـــي مســـابقة القـــوس والســـهم للرجـــال 
فقـــد حقـــق الرامي أحمـــد صالح الشـــمري 
المركز األول، والرامي عيســـى سمير نايم 
فـــي المركـــز الثاني والرامـــي عبدهللا نبيل 

الجامع في المركز الثالث.

ــة لــلــرمــايــة والـــقـــوس والــســهــم ــادس ــس ــي ال ــوطــن ــرس ال ــح ــس ال ــي لــبــطــولــة ســمــو رئ

عبدالرحمن السعد يتّوج الفائزين بالمراكز المتقدمة
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داركليب يهزم المحرق ويهدي الصدارة لألهلي
النصـــر يجتـــاز البســـيتين وحظوظـــه تتضـــاءل بالصعـــود للمربـــع الذهبـــي

تضاءلـــت حظوظ النصر فـــي بلوغ المربع 
الذهبـــي لـــدوري عيســـى بن راشـــد ألندية 
الدرجـــة األولـــى للكرة الطائـــرة رغم فوزه 
علـــى البســـيتين 3/2 فـــي المواجهـــة التي 
جمعتهمـــا أمـــس األحد على صالة عيســـى 
بن راشد الرياضية لحساب الجولة الثالثة 
عشـــرة. البســـيتين قلب تخلفه بشـــوطين 
25/23، 25/23، للفـــوز بالشـــوطين الثالث 
والرابـــع 25/20، 25/21، قبـــل أن يحســـم 

النصر الشوط الفاصل لمصلحته 15/9.
أدار المباراة طاقم الحكام الدولي المكون 
مـــن األول محمـــد عبـــاس والثانـــي علـــي 

عبدالحميد.
النصـــر رفع رصيده إلـــى 18 نقطة بالمركز 
عـــن  نقطـــة  بفـــارق  متخلفـــا  الخامـــس 
النجمـــة الرابـــع، وهـــو يحتـــاج للفـــوز فـــي 

الجولـــة المقبلـــة علـــى عالـــي، إلـــى جانب 
خســـارة النجمـــة أمـــام بني جمـــرة ليتأهل 

للمربـــع الذهبي، أمـــا البســـيتين فإنه تلقى 
الخســـارة الثالثـــة عشـــرة؛ ليحصـــد نقطـــة 

ويرفـــع رصيـــده إلـــى 4 نقـــاط فـــي المركز 
األخيـــر، وبـــات هبوطـــه للدرجـــة الثانيـــة 
وشيكا بانتظار الحسم النهائي في الجولة 
المقبلة، إذ يتصـــارع مع عالي الذي يمتلك 
5 نقـــاط ولديـــه فـــوزان، بينمـــا ال يمتلـــك 

البسيتين أي فوز.
وفـــي اللقـــاء اآلخـــر منـــي المحـــرق بـــأول 
خســـارة فـــي الـــدوري بعدمـــا تغلـــب عليه 
داركليـــب بثالثـــة أشـــواط مقابـــل شـــوط 
انتهـــت كالتالـــي: 24/26، 25/20، 25/19، 

.25/20
داركليـــب رفـــع رصيده إلـــى 28 نقطة في 
المركـــز الثالث بينما توقف رصيد المحرق 
عند 35 نقطة ليهـــدي العنيد فريق األهلي 
صـــدارة الدوري )36( بفـــارق نقطة واحدة 

عن المحرق الذي تراجع للمركز الثاني.

المحرق تعرض للخسارة األولى بالدوري 

لقاء جمع المجلس 
البحريني لأللعاب 

القتالية مع 
“البارالمبية البحرينية”

االثنين 25 يناير 2021 - 12 جمادى اآلخرة 1442 - العدد 4486



ال تكتِف بأحالم اليقظة التي تفضل دائما العيش 
فيها.

اعمل خالل الفترة المقبلة على وضع خطة 
لتنفيذ أفكارك.

تحاول االهتمام بتناول الوجبات الصحية كثيرا. 

التمارين الرياضية مناسبة لك في هذه األيام.

حدوث تغيرات إيجابية في حياتك المهنية 
نتيجة ثباتك.

يجب أن تنسى األخطاء التي ارتكبتها في 
الماضي.

تعلم أشياء جديدة تساعدك على التطور في 
العمل.

في الحب ينبغي أن تقبل الحبيب بعيوبه قبل 
مزاياه.

حاول أن تنظم مواعيد نومك وتحصل على 
قسط من الراحة.

ال ينبغي التسرع في اتخاذ قرار قبل أن تدرسه 
جيدا.

حاول أن تهتم بالتخطيط حتى تستفيد من 
الوقت. 

تهتم بصحة بشرتك من خالل اإلكثار من شرب 
الماء.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

انتهى المطرب سامو زين من تسجيل أغنية جديدة تحمل 
اســما مبدئيا “حبيته”، من كلمات وألحــان وتوزيع أكرم 
عــادل، ومن المقرر أن يتم طرحها في عيد الحب المقبل. 
ويجدد سامو التعاون مع الملحن أكرم عادل بعد النجاح 

الــذي حققاه معا في عدة أغنيات منهــا “القطة”، و”قصة 
حب”، و”أنا وأنت”، و”كسرت قلبي”.

وكان ســامو قــد طرح أخيــرا، أغنيــة “اخطبوطــا مــش عنكبوتا”، عبــر موقع 
الفيديوهات “يوتيوب”، واألغنية من كلمات محمود شــوقي، وألحان سامو زين 

ومعتز أمين.

انضــم كل مــن الفنــان شــريف ســامة وحمــزة العيلــي 
لمسلســل “شقة 6” للنجمة روبي ليشــاركوها في بطولة 
المسلســل، المقرر أن تنافس به روبي في موســم شــهر 
رمضــان، وينتمى العمــل لنوعية الـ 15 حلقــة حول اإلثارة 

والغمــوض والتشــويق بأحداث تتصاعد حلقــة تلو األخرى. 
مسلســل “شــقة “6، تأليــف رفيــق القاضي ومحمــود وحيد 

وســعاد القاضي ونبيل شعيب، وإخراج محمود كامل، وإنتاج أيمن يوسف، وبطولة 
روبي، شــريف ســامة، ســيد رجب، وأحمد بدير، ومحمود البزاوي، وصاح عبد الله، 

وحمزة العيلي.

عّبــرت الفنانــة اللبنانية نيكول ســابا عــن انزعاجها من 
اســتمرار الحجر المنزلي؛ بسبب تفشي الموجة الثانية 
مــن فيروس كورونا. وأعربت ســابا عن أملها أن تنتهي 
هــذه األزمة بســرعة؛ ألن ســنين العمر تمــر من دون 

الشعور بها والوقت يسرق أجمل األيام، مطالبة محبيها 
في الوقت نفسه بأن ينتبهوا جيدا على صحتهم.

وتابعت: ســئمنا هــذا الوضع الصعــب، فهناك قيــود مفروضــة واحترازات 
وتدابير في كل موضوع أو أمر تنوي القيام به، إنها ظروف استثنائية وصعبة 

جدا.

سأم نيكولمسلسل شقة 6تسجيل أغنية
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“بقايا سجود” خير نموذج لألفالم القصيرة التي يقدمها الشباب البحريني
الواعـــد  الشـــباب  مـــن  مجموعـــة  أنجـــز 
والموهـــوب فيلمـــا قصيـــرا بعنـــوان “بقايا 
ســـجود” مقتبـــس من قصص “ابتســـامات 
هاربة” للكاتب محمد أبو حســـن، سيناريو 
وإخـــراج أحمـــد بـــن علـــي، وإنتـــاج مركـــز 
تمكين شباب كرزكان. والفيلم من تمثيل 
شـــذى العصفـــور، الســـيد محمـــد العلـــوي، 
صـــادق الغديـــر، علـــي أحمـــد علـــي، مريم 
أحمـــد علـــي ، ومكيـــاج شـــذى العصفـــور، 
تصوير ومونتاج سيد عباس، حسن قمبر، 
الموسيقى التصويرية حسين السهالوي، 
مخطوطـــة محمـــد العالـــي، إدارة اإلنتـــاج 
جاســـم علـــي جاســـم جواد عطية جاســـم 

زهير أحمد كاظم.

يمكننـــي أن أشـــير بعد مشـــاهدتي الفيلم 
علـــى  الفيلـــم ال تقتصـــر  قـــراءة  أن  إلـــى 
موضوعـــه أو قصتـــه، لكنهـــا تتجـــاوز إلى 
تمكـــن  حيـــث  للفيلـــم،  البصـــري  الحكـــي 
المخرج أحمد بن علي من االلتزام حرفيا 
بثيمـــة القصـــة كمـــا رواها الكاتـــب محمد 
أبوحسن، والمشـــهد الختامي للفيلم “األم 
ميتـــة وهي راكعـــة على ســـجادة الصالة” 
يعـــد من أروع المناظر التي قد نشـــاهدها 
فـــي ســـينما األفـــالم القصيـــرة، وحســـب 

تقديـــري أن فيلـــم “بقايـــا ســـجود” ينتمي 
إلـــى ســـينما اإليمـــان، فكمـــا هـــو معـــروف 
أن الســـينما العالميـــة وجدت منـــذ مهدها 
فـــي حيـــاة القصـــص الدينيـــة والعائليـــة 
تحولـــت  ثريـــة  دراميـــة  مـــادة  المؤثـــرة 
إلـــى أعمـــال ســـينمائية، ولـــم تكـــن أفالما 
دينيـــة بحتـــة، بل تحمـــل قيما فنيـــة، كما 
فعـــل هنا مخرجنا الشـــاب أحمـــد بن علي 
الذي اســـتطاع أن يســـير اللقطات بشـــكل 
ســـلس وكذلك في أحجامهـــا ومضمونها، 

فاللقطات كانت تحمل توازنا ملموسا في 
التشكيل والتكوين.

موضوع الفيلم يعد من المواضيع القوية، 
فهو يتعلق ببر الوالدين ورد الجميل لهما، 
فنـــرى األم تلـــح علـــى ابنها للـــزواج، وهو 
يصـــر أن يبقى عازبـــا لخدمتها خاصة بعد 
أن نـــال منها التعـــب، وعلى مدى 8 دقائق 
جمـــع المخـــرج كل مـــا يتوقى لمشـــاهدته 

واختيـــار  القصيـــرة،  األفـــالم  جمهـــور 
الموسيقى التصويرية كان موفقا وأعطى 
رد فعل قويا في عملية تحقيق التشويق.
يعـــد هـــذا الفيلـــم خيـــر نمـــوذج لألفـــالم 
القصيرة التي يقدمها الشـــباب البحريني، 
وقدرته على إيصـــال المعاني والعواطف 
طريـــق  عـــن  بوضـــوح  المشـــاهد  إلـــى 

التعبيرات الصادقة.

افتتح الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان 
مســـاء أمـــس فـــي مدينـــة العيـــن فعاليات 
الدورة الثالثة لمهرجان العين الســـينمائي، 
بقلعـــة الجاهلي، بحضور مؤســـس ومدير 
المهرجـــان عامر المـــري وإدارة المهرجان، 
مـــن  وعـــدد  األوروبـــي  االتحـــاد  وســـفير 
السفراء األوروبيين، وسفير دولة الجزائر 
باإلمارات، إلى جانب عدد كبير من نجوم 

الفن السابع في المنطقة.
وبمشـــاركة بحرينيـــة ممثلـــة فـــي المخرج 
البحرينـــي بســـام الـــذوادي، الـــذي يـــرأس 
لجنة التحكيم لمســـابقة “الصقر الخليجي 
“الصقـــر  ومســـابقة  الطويلـــة”،  لألفـــالم 
الخليجـــي لألفـــالم القصيـــرة“ إلـــى جانب 

مشاركة األفالم البحرينية.
وأقيم تكريم كبير للسيناريست البحريني 
الراحل فريد رمضان، الذي تسلمه بالنيابة 
عنـــه بســـام الـــذوادي، وشـــكر فـــي كلمتـــه 
المهرجـــان علـــى هـــذه المبـــادرة الجميلـــة 
ضمن برنامج ”تكريم إنجـــازات الفنانين“، 

على مسيرتهم الفنية الحافلة.
وشـــهد أيضا تكريم الشـــيخة اليازية بنت 
نهيان آل نهيان، والمخرجة نجوم الغانم. 

وحضـــر حفـــل االفتتـــاح عدد كبير وســـط 
نجوم الفـــن الخليجي والعربي والضيوف 
إبراهيـــم  المخـــرج  غلـــوم،  حبيـــب  مثـــل: 
الجنيبي، والفنان الســـعودي عبدالمحســـن 
النمـــر، والفنان ناصـــر التميمـــي، والمخرج 

ناصر الظاهري وغيرهم.
وقـــال مؤســـس ومديـــر المهرجـــان عامـــر 
المـــري في كلمـــة االفتتاح الـــذي أقيم في 
أن  المهرجـــان  “اســـتطاع  الطلـــق  الهـــواء 
يســـجل تحديـــا كبيـــرا فـــي هـــذا الظـــرف 
عـــدد  تزايـــد  خـــالل  مـــن  االســـتثنائي، 
مشـــاركات األفـــالم عـــن الـــدورة الماضية 
اســـتقطاب  عـــن  فضـــال   ،%  35 بنحـــو 

مجموعـــة من األفالم المحلية والخليجية 
والعربية والعالمية”.

وأوضح أنه في دورته األولى كان ســـباًقا 
في عـــرض فيلم االفتتـــاح المصري ”الكنز 
2“ فـــي عرضـــه العالمـــي األول، ونجح في 
الفيلـــم  بعـــرض  الثانيـــة  الـــدورة  افتتـــاح 
فـــي  ”ســـتموت  االوســـكاري  الســـوداني 
العشـــرين“ فـــي عرضـــه الخليجـــي األول، 
وأكد أن المهرجان في دورته االستثنائية 
هـــذا العـــام يحمـــل مفاجآت كثيرة ســـواء 
على مستوى الحضور الفني، أو الفعاليات 
والملتقيـــات  النـــدوات  أو  الجديـــدة، 
وحجـــم المشـــاركات، فالمكاســـب كثيـــرة، 

والتحديـــات أيًضا كبيـــرة، لكننا نتجاوزها 
دون أدنـــى شـــك فـــي أننـــا قـــادرون فـــي 
تجابـــه  أن  اســـتطاعت  التـــي  اإلمـــارات 
“كوفيـــد 19”، وأن تتصدى له باإلجراءات 
االحترازية الصارمة، حفاًظا على السالمة 
والصحـــة العامـــة، فالمهرجـــان فـــي هـــذه 
الدورة اســـتطاع لّم شـــمل أهل الفن، معلًنا 

شعار الحب والسالم“.
وتتولـــى التحكيـــم فـــي مســـابقات الدورة 
الثالثـــة لمهرجـــان العين الســـينمائي نخبة 
صنـــاع الســـينما الخليجية، منهـــم: الكاتب 
اإلماراتـــي محمـــد حســـن أحمـــد، ورئيس 
مهرجان مســـقط السينمائي الدولي قاسم 

السليمي.

ويتـــرأس السيناريســـت اإلماراتـــي محمد 
حســـن أحمـــد لجنتـــي تحكيـــم مســـابقتي 
“الصقر اإلماراتي القصير” و ”اصنع فيلمك 
في زمـــن كورونا”، ويمثل الفنـــان العماني 
ياســـر  العراقـــي  والمخـــرج  زعـــل  صالـــح 

الياسري أعضاء التحكيم في اللجنتين.
مســـقط  مهرجـــان  رئيـــس  ويتـــرأس 
الســـينمائي الدولي قاسم السليمي لجنتي 
تحكيم “الصقر ألفالم المقيمين” و ”الصقر 
ألفـــالم الطلبـــة”، ويمثل الشـــاعر والكاتب 
اإلماراتـــي خالـــد بـــدور، والممثـــل عبدهللا 
ســـعيد بـــن حيـــدر أعضـــاء التحكيـــم فـــي 
اللجنتين، وتستمر فعاليات المهرجان إلى 

27 يناير الجاري.

25 يناير

 1126
نشوب معركة مرج الصفر 

جنوب دمشق بين الصليبيين 
بقيادة بالدوين والسالجقة 

بقيادة ظاهر الدين طغتكين، 
وتكبد الصليبيون خسائر كبيرة 

أجبرتهم على االنسحاب.

 1260
سقوط حلب في يد التتار، وهي أول مدينة شامية تواجه الغزو المغولي.

 1479
السلطان محمد الفاتح يجبر إمارة البندقية على توقيع معاهدة إسطنبول.

 1915
 ألكسندر غراهام بيل يجري أول اتصال هاتفي عبر قارة أمريكا الشمالية.

 1975
زلزال في تايوان، وهو باألصل زلزالين متتالين األول بقوة 7.5 على مقياس ريختر.

 2010
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طارق البحار

تكريم الراحل فريد رمضان

تكريم الراحل فريد رمضان في افتتاح “العين السينمائي”

أسامة الماجد



“عقارات السيف” تبرم شراكة مع “ستاربكس”
أعلنــت شــركة عقارات الســيف، إحــدى الشــركات الرائدة في مجــال التطوير 
العقــاري فــي البحريــن، عن إبرامها شــراكة مع “ســتاربكس”، سلســلة المقاهي 
الرائــدة علــى مســتوى العالــم، الفتتــاح فرع جديد في مشــروع الليــوان، أحد 
المشــاريع الواعــدة التــي ُتطورهــا الشــركة مــن خــال شــركة المــا العقاريــة 

بمنطقة الهملة في المحافظة الشمالية. 

ويحتـــل مقهـــى “ســـتاربكس” الليوان 
– األحـــدث علـــى مســـتوى البحريـــن – 
مســـاحة 220 متـــًرا مربًعـــا. ووجـــدت 
فـــي  “ســـتاربكس”  مقاهـــي  سلســـلة 
ويقـــدم   ،2000 العـــام  منـــذ  المملكـــة 
مـــن  متنوعـــة  تشـــكيلة  “ســـتاربكس” 
المنتجـــات والخدمات لـــرواده، والتي 
تشمل توفير خدمة طلبات السيارات 
وقاعـــة جلـــوس عصرية تقـــدم فرصة 

فريـــدة للتمتـــع بأشـــهى أنـــواع القهوة 
المأكـــوالت  مـــن  متنوعـــة  وخيـــارات 

الساخنة والباردة.
الرئيـــس  قـــال  المناســـبة،  وبهـــذه 
الســـيف  عقـــارات  لشـــركة  التنفيـــذي 
أحمـــد يوســـف “يســـعدنا أن نرحـــب بـ 
الليـــوان.  فـــي مشـــروع  “ســـتاربكس” 
وتتســـق هـــذه االتفاقيـــة مـــع أهـــداف 
شـــركة عقارات السيف في استقطاب 

لهـــا  ســـيكون  فريـــدة  اســـتثمارات 
مســـاهمة كبيـــرة فـــي اســـتدامة نمـــو 
االقتصـــاد الوطني وتهيئـــة المزيد من 
فرص العمل للشـــباب البحريني الكفؤ 
ومضاعفـــة دور القطـــاع الخـــاص في 
تحقيق التنمية المســـتدامة انســـجاًما 
مع أهداف الرؤية االقتصادية 2030”. 
بالقـــول  يوســـف  أحمـــد  واســـتطرد 

نقطـــة  الليـــوان  مشـــروع  “ســـيكون 
جذب الفتة بالنســـبة لكبرى العالمات 

التجاريـــة والمؤسســـات التـــي تطمح 
للتوســـع على مســـتوى المملكة، بحكم 
مميـــزات  مـــن  المشـــروع  يملكـــه  مـــا 
قـــّل نظيرهـــا علـــى مســـتوى المملكـــة 
مـــن مرافـــق تســـوق وترفيـــه وتجزئة 
احتياجـــات  جميـــع  تواكـــب  عصريـــة 

المقيمين والزوار والسياح”. 
بدوره، قال رئيس عالمة “ستاربكس” 
التجاريـــة في الشـــرق األوســـط، آندي 
هولمز “يســـعدنا افتتاح فرعنا الجديد 
في مشـــروع الليوان، الذي يعد زبائننا 
مقهـــى  فـــي  تجربـــة  أفضـــل  بتقديـــم 
عصريـــة  بيئـــة  ضمـــن  “ســـتاربكس” 

ومريحة وودية”. 
وكانـــت شـــركة عقـــارات الســـيف قـــد 

أعلنـــت أخيـــًرا عـــن توقيعهـــا اتفاقية 
تأجيـــر مـــع شـــركة بـــن داود القابضـــة 
إقامـــة  بموجبهـــا  ســـيتم  الســـعودية، 
ســـوبرماركت الدانـــوب فـــي مشـــروع 
مســـاحة  علـــى  يمتـــد  الـــذي  الليـــوان 
إجماليـــة قدرها 122,000 متًرا ويضم 
مزيًجـــا فريـــًدا مـــن وجهات التســـوق 
والترفيـــه، مـــن بينهـــا 7 صاالت عرض 
ســـينمائية، إضافة إلـــى مركز ترفيهي 
يعـــد األكبـــر مـــن نوعـــه على مســـتوى 
المشـــروع  يحتـــوي  كذلـــك  المملكـــة. 
علـــى مركز رياضـــي متكامـــل، إضافة 
إلـــى مجموعـــة مميـــزة مـــن المطاعـــم 
لتقديـــم  البيـــع  ومتاجـــر  والمقاهـــي 

أفضل تجربة لزوار المشروع.

أحمد يوسف

إلقامة مقهى 
في مشروع 

الليوان بالهملة
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األحمـــر  الهـــالل  جمعيـــة  نظمـــت 
لتدريـــب  برنامجـــا  البحرينـــي 
متطوعيها من الشـــباب والناشـــئة 
تحـــت عنـــوان “شـــباب مـــن أجـــل 
الخير”؛ في إطار مساعي الجمعية 
لدمج الشـــباب البحرينـــي بفاعلية 
في برامجها وأنشـــطتها، وتحقيق 
التميـــز في مجـــال العمـــل اإلغاثي 
واإلنســـاني وضمـــان االســـتمرارية 

وإحراز التقدم والتجديد.
وأوضحـــت رئيســـة لجنة الشـــباب 
نيلوفـــر  الجمعيـــة  فـــي  والناشـــئة 
جهرمـــي، أن البرنامج الذي نظمته 
اللجنـــة علـــى مـــدى نحـــو 10 أيـــام 
تضمن ورش عمل تتناولت محاور 
اإلســـعافات  بينهـــا  مـــن  عديـــدة 
األولية وتدوير المخلفات والعناية 

بالبيئة ولغة اإلشـــارة وأساســـيات 
التصوير إضافة إلى دليل “إسفير” 
وكيفيـــة تطبيق معاييـــره ومبادئه 
ميدانيـــا لتعزيـــز القـــدرات المهنية 
اإلنســـانية  االســـتجابة  بشـــأن 
ومبادئ الحماية والمعيار اإلنساني 
والمســـاءلة  للجـــودة  األساســـي 

ومصادر األمن الغذائي والتغذية.
وأشارت جهرمي إلى أنه تم تنفيذ 
البرنامـــج لمجموعـــات صغيرة من 
متطوعي الهالل األحمر البحريني، 
مـــع مراعـــاة جميـــع االشـــتراطات 
االحترازيـــة الصحيـــة، وقالـــت إن 
مدربيـــن متخصصيـــن مـــن داخـــل 
وخـــارج الجمعية ســـيتولون مهمة 

التدريب في هذا البرنامج.

“الهالل األحمر” البحريني ينظم “شباب من أجل الخير”

“التطبيقية” األولى في مسابقة “تزيين المباني”
ــة ــمـ ــاصـ ــعـ ــة الـ ــظـ ــافـ ــحـ ــمـ ــي لـ ــمـ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ عـــــن الــــقــــطــــاع الـ

توشحت جامعة العلوم التطبيقية باللونين األبيض واألحمر لتحصد وللسنة 
السادســة علــى التوالــي المركــز األول عــن القطــاع التعليمــي فــي مســابقة 

محافظة العاصمة ألجمل تزيين للمباني الحكومية والمباني الخاصة.

مـــع  تزامًنـــا  المســـابقة  هـــذه  وتقـــام 
بالعيـــد  البحريـــن  مملكـــة  احتفـــاالت 
الوطني المجيـــد وعيد جلوس جاللة 
الملـــك، رغبة من المحافظة في تعزيز 
قيـــم المواطنـــة واالنتماء لـــدى فئات 

المجتمع.
وتســـلم رئيس الجامعة غســـان عواد، 
جائزة المركز األول أثناء حفل تكريم 
افتراضي عبر تقنيـــة االتصال المرئي 
أقامتـــه المحافظـــة برعايـــة محافـــظ 
هشـــام  الشـــيخ  العاصمـــة،  محافظـــة 
بـــن عبدالرحمـــن بن محمـــد آل خليفة 
الفائـــزة  وبمشـــاركة ممثلـــي الجهـــات 
وعـــدد من المســـؤولين في المحافظة 

والجامعة.
وتأتي هذه المســـابقة إلتاحة الفرصة 
الحكوميـــة  والمؤسســـات  للهيئـــات 

للمشـــاركة  بالمحافظـــة  والخاصـــة 
فـــي احتفـــاالت المملكة بذكـــرى العيد 
الوطني المجيـــد وعيد جلوس جاللة 
الملك؛ بالمســـاهمة في تزيين المباني 
بما يبـــرز الوجه الحضـــاري والعمراني 

لمحافظة العاصمة.
رئيـــس  أعـــرب  المناســـبة،  وبهـــذه 
الجامعـــة عن ســـعادته بفـــوز الجامعة 
فخـــره  عـــن  معبـــًرا  المســـابقة،  بهـــذه 
واعتـــزازه بالمشـــاركة فـــي المســـابقة 
وبالجهـــود التـــي بذلتها كافـــة إدارات 
تحقيـــق  فـــي  المشـــاركة  الجامعـــة 
هـــذا اإلنجاز، ومســـاهمتهم فـــي إبراز 
الجامعـــة.   عـــن  الحســـنة  الصـــورة 
كمـــا توجـــه رئيـــس الجامعـــة بالشـــكر 
لمحافـــظ محافظـــة العاصمة الشـــيخ 
هشـــام بـــن عبـــد الرحمـــن بـــن محمـــد 

آل خليفـــة واللجنـــة المنظمـــة وجميع 
العاملين بمحافظة العاصمة لتنظيمها 
تعـــزز  التـــي  المســـابقات  هـــذه  لمثـــل 
قيـــم المواطنة واالنتماء لدى شـــرائح 
المجتمع كافة، مشيًرا إلى أن الجامعة 

وانطالًقا من دورها كمؤسسة تعليمية 
بحرينيـــة تفتخـــر بمشـــاركة المملكـــة 
ال  إذ  الوطنيـــة،  باألعيـــاد  احتفاالتهـــا 
تدخـــر جهـــًدا في ســـبيل نشـــر الرؤية 

الحضارية للمملكة.

أعلنـــت شـــركة رينـــرز الشـــرق األوســـط 
أخيًرا عن انتهائها من مشـــروع ترحاب، 
فنـــدق وريزيدنس فـــي إمارة الشـــارقة 
بدولة اإلمارات العربيـــة المتحدة، الذي 
يمثـــل إضافـــة قّيمـــة لمشـــاريع األبـــراج 

الرائدة على مستوى الدولة. 
ويشـــتمل المشروع على فندق “بولمان” 
ذو الخمـــس نجـــوم، إضافة إلى الشـــقق 
تزويـــد  تـــم  وقـــد  الفاخـــرة.  الســـكنية 
المشـــروع بنظـــام )CW 50-SC(، وهـــو 
أحد أنظمة ســـتائر األلمنيـــوم الجدارية 
التـــي  لخصائصـــه  نظـــًرا  طلًبـــا،  األكثـــر 
عـــالوة  توفـــر حريـــة تصميـــم عاليـــة.  
علـــى ذلك، فقـــد تم تزويـــد المبنى أيًضا 
 ،)CP 130( المتطـــور  الســـحاب  بنظـــام 
الذي ُيضفي لمســـة من الفخامة لبرجي 
طابًقـــا.   40 مـــن  المكونـــان  المشـــروع 
 CP 130 - Concept( نظـــام  ويعتبـــر 
Patio® 130( هـــو نظـــام ســـحاب عالـــي 
العزل يلبي أعلى المتطلبات فيما يتعلق 
بالعزل الحراري واالســـتدامة. وفي هذا 
الصدد، أعرب المدير التنفيذي للشـــركة 
علي خلف، عن فخره للتعاون في إتمام 
هـــذا المشـــروع الرائـــد، مؤكـــًدا أن هـــذا 
يعكـــس الثقـــة الكبيرة التـــي تحظى بها 

الشـــركات البحرينيـــة في جميـــع أنحاء 
العالـــم. وقـــال فـــي هـــذا الصـــدد “ُيعتبر 
مشـــروع ترحاب، فندق وريزيدنس من 
المشـــاريع الرائـــدة التي نحـــن فخورون 
أن نتـــرك بصمـــة واضحة فيهـــا، وهو ما 
يؤكد مســـاعينا الحثيثـــة لتمثيل مملكة 
المنطقـــة،  فـــي  تمثيـــل  خيـــر  البحريـــن 
باعتبارنـــا شـــركة وطنية نســـعى إلظهار 
جـــودة منتجاتنـــا”.  تجـــدر اإلشـــارة إلى 
أن رينـــرز لأللمنيوم هي شـــركة أوروبية 
متخصصة ورائدة في تطوير وتسويق 
حلـــول األلمنيوم المبتكرة والمســـتدامة 
للنوافـــذ واألبـــواب والســـتائر الجدارية 
واألنظمة السحابة والواقيات الشمسية 

والبيوت الزجاجية.

“رينرز” تنجز مشروع “ترحاب” في الشارقة

للعمــاء الرقميــة  المصرفيــة  الخدمــات  بتجربــة  لارتقــاء 

“البحرين الوطني” يطلق تطبيقه الجديد والُمطور للهواتف الذكية

أطلــق بنــك البحريــن الوطنــي تطبيقه الجديــد والُمطور للهواتف الذكيــة، الذي تم تصميمه لارتقــاء بتجربة الخدمات المصرفيــة الرقمية للعماء 
لمســتويات جديدة، وليتم عبره إنجاز المعامات المصرفية بســهولة وســرعة. ويتيح التطبيق اإللكتروني للعماء الجدد إمكانية إنشــاء حســاب 
رقمــي لــدى بنــك البحريــن الوطنــي بخطــوات سلســة وفي دقائــق معدودة وفــي أي وقت ومكان. وتم تدشــين التطبيــق اإللكترونــي الجديد أثناء 
مناسبة داخلية لمجموعة بنك البحرين الوطني بشكل افتراضي يوم أمس األحد، ويدعم هذا التطبيق أهداف االستراتيجية الرقمية للبنك والتي 
ترتكــز علــى التواصــل مــع العمــاء وتزويدهم بحلــول وخدمات فورية عن ُبعد. ويهدف التطبيق اإللكتروني للمســاهمة فــي توفير نمط حياة أكثر 

ذكاء للمستخدمين، وذلك من خال سهولة الوصول إليه، إضافة لتجهيزه بأحدث التقنيات المتطورة والخدمات المصرفية المتقدمة.

وتـــم تطويـــر التطبيـــق اإللكتروني 
الجديد بجهود مشتركة بين فريق 
بنـــك البحريـــن الوطني وشـــريكي 
Back- الرائديـــن  “التكنولوجيـــا 

base” و ”Bring”، وبالشراكة أيًضا 
البحرينيـــة   ”Lenium“ مـــع شـــركة 
التكنولوجيـــا  بمجـــال  المختصـــة 
التطويـــر  فريـــق  وأنشـــأ  الماليـــة. 
رحلـــة تجمع الخدمات اإللكترونية 
البحريـــن  بنـــك  بفـــروع  الُمقدمـــة 
الوطني في متجـــر رقمي متكامل 
عمليـــة  وخيـــارات  ميـــزات  مـــع 
ُمصممة لتبسيط الرحلة المصرفية 

للعمالء.
التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
لإلســـتراتيجية لـــدى البنـــك ياســـر 
الشـــريفي “نظـــًرا للتغيـــر المســـتمر 
في متطلبـــات العمالء والتطورات 
نشـــهدها  التـــي  التكنولوجيـــة 
اليـــوم فـــي ضـــوء انتشـــار وتبنـــي 
أصبـــح  الماليـــة،  التكنولوجيـــا 
الوصـــول إلى الخدمات المالية في 
غايـــة الســـهولة، لذا بـــات تطويرها 
حاجـــة مّلحـــة لتشـــمل أيًضـــا نمط 
الحيـــاة والمتطلبـــات األخـــرى لدى 
العمالء. لقد تركزت استراتيجيتنا 
الرقمية على تطوير منصة مطّورة 
مـــن شـــأنها أن تواكـــب متطلبـــات 
العمالء بشكل ســـلس للغاية. ومن 
شـــأن شراكة بنك البحرين الوطني 
“Backbase” أن تؤكـــد علـــى  مـــع 
التزامنـــا بتزويـــد عمالئنـــا بحلـــول 

مصرفية ومالية مبتكرة”.
وتـــم تطويـــر التطبيـــق اإللكتروني 
باســـتخدام أحدث التقنيات ليوفر 
تجربة اســـتخدام سلسة وبسيطة، 
وليخـــدم المســـتخدمين باللغتيـــن 
العربيـــة واإلنجليزية. ويتم عرض 
وعـــروض  وخدمـــات  منتجـــات 
البنك بشـــكل مصنـــف في التطبيق 
- وتتضمن الحســـابات والبطاقات 
التمويليـــة  والحلـــول  والقـــروض 
للبطاقـــات  الترويـــج  وعـــروض 
ونظام المكافآت. ويتمتع التطبيق 
القـــدرة  والســـهولة  بالســـرعة 
علـــى إجـــراء مختلـــف المعامـــالت 
المصرفيـــة، بمـــا فـــي ذلـــك إتمـــام 

مرحلـــة اإلعـــداد بالتطبيـــق وفتح 
الحســـاب وغيرهـــا مـــن المعامالت 

المصرفية المتنوعة.
من جهتـــه، قال الرئيـــس التنفيذي 
للخدمـــات المصرفيـــة لألفـــراد في 
صبـــاح  الوطنـــي  البحريـــن  بنـــك 
الزيانـــي “يتركـــز اهتمامنـــا بشـــكل 
أســـاس علـــى تطبيـــق المقترحـــات 
تقديـــم  تمّكـــن  التـــي  الجديـــدة 
التقليديـــة  المصرفيـــة  المنتجـــات 
بشـــكل رقمـــي، إضافة إلـــى توفير 
منتجـــات رقميـــة جديـــدة تواكـــب 
نمط حياة عمالئنا الحاليين بشكل 
تقديـــم  لجنـــب  جنًبـــا  شـــخصي، 
أفضـــل الحلول التمويليـــة للعمالء 

المناســـبين وفي الوقت المناسب. 
وندعـــو عمالئنـــا الجـــدد لالنضمام 
إلـــى عائلـــة الوطنـــي عبـــر خيارات 
التطبيـــق الســـريعة واآلمنـــة لفتح 
الحســـابات واالســـتفادة من جميع 
المصرفيـــة.  ومنتجاتنـــا  خدماتنـــا 
فنحـــن نؤمـــن أن وجودنـــا الرقمي 
هـــو  العمـــالء  احتياجـــات  لتلبيـــة 
الخطـــوة األولى لنصبـــح أكثر قرًبا 
إليهـــم، بالنظر إلى المســـتقبل، نرى 
الوطنـــي”  “البحريـــن  تطبيـــق  أن 
سيصبح أكثر من منصة للخدمات 
المصرفية، وســـيكون خيـــاًرا رائًدا 
للحصـــول على االستشـــارة المالية 

لعمالئنا الكرام”.
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قضى شــاب دهســا بقطار في باكســتان أثنــاء تصويره مقطعا بكاميــرا صديقه أثناء 
المشي على سكك حديد بغية نشر التسجيل عبر “تيك توك”، على ما أعلن مسؤولون 
فــي الشــرطة وهيئــات اإلنقاذ. ووقعــت الحادثة الجمعة في ضاحيــة روالبندي قرب 
العاصمــة إســام آباد. وقال الناطق باســم هيئــة اإلغاثة المحلية رجــا رفاقت الزمان 
“إن الشاب حمزة نافيد البالغ 18 عاما كان يمشي على سكة حديد حين كان صديق 
لــه يصــوره”، مشــيرا إلــى أن “القطار الذي كان يتحرك صدمه لدى التقاطه التســجيل 
المصور أثناء المشي على السكة”. وأشار الناطق باسم هيئة اإلغاثة إلى أن أصدقاء 
الضحيــة أبلغــوا المســعفين أنــه كان يصــور مقطــع فيديــو لنشــره علــى “تيــك تــوك” 

وحساباته األخرى على شبكات التواصل االجتماعي.

يموت دهًسا بقطار بسبب.. “تيك توك”

داهــم أكثــر مــن 100 قــرد مزارع فــي تايلند للحصــول على الطعام، بعــد أن أدت 
جائحــة كورونــا إلــى غياب الســياح الذيــن اعتادوا علــى إطعام هــذه الحيوانات 
الجائعــة. وأظهــرت لقطات فيديــو قردة كبيرة وصغيرة، تتســابق للحصول على 
قطع من الذرة، في مقاطعة ناخون راتشاســيما. وشــاهد القرويون القرود وهي 
تســطو علــى محاصيلهــم، دون أن يجــرؤوا علــى االقتــراب منهــا، إذ قــد تهاجــم 
اإلنســان لو شــعرت أن مصدر رزقها في خطر. وحســب تقارير صحافية محلية، 
قــال أحد الســكان: إنــه والمزارعين اآلخرين تركوا القرود تــأكل محاصيلهم “ألن 
االقتراب منها خطير”، وأضاف “ســيكون من المســتحيل إيقاف القرود الجائعة. 

ذلك يشكل خطرا”.

عصابة قرود تسرق محاصيل المزارعين في تايلند

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

أعلــن باحثــون أميركيــون، أن فاكهــة 
المانجــو قــادرة علــى تثبيت مســتوى 
الحالــة  وتحســين  الــدم  فــي  الســكر 
العامــة لألشــخاص الذيــن يعانون من 

النوع الثاني من السكري.
اتضــح  أنــه  “إكســبرس”،  وتفيــد 
البوليفينــول  مــادة  أن  للباحثيــن 
الموجــودة فــي المانجو، لها خصائص 
مضادة لألكسدة وااللتهابات. واختار 
المصابيــن  المتطوعيــن  الباحثــون 
الســكري،  مــرض  مــن  الثانــي  بالنــوع 
وأضافــوا إلــى نظامهــم الغذائــي لــب 
المانجــو المجفــف. وبعد مضي بضعة 
أشــهر انخفــض مســتوى الســكر فــي 
دم المتطوعيــن بعــد تنــاول الطعــام. 
كمــا الحــظ الباحثون انخفاض نســبة 
الدهون في جسم غالبية المتطوعين. 
أن  مــن  الباحثــون  يحــذر  ذلــك  ومــع 
فاكهــة المانجــو تحتــوي علــى نســبة 
عاليــة مــن الســكر، لذلــك يجــب علــى 

المرضى تناولها بكميات صغيرة.

وقــع  درجــات   7,1 بقــوة  زلــزال  أثــار 
الجنوبيــة  القطبيــة  القــارة  قبالــة 
الســبت، تحذيرات من احتمال وقوع 
تســونامي لتتبعــه حالــة ذعــر عندمــا 
وصلت رسالة نصية إلى عدد كبير من 
التشــيليين تدعوهم لمغادرة المناطق 
الســاحلية، إذ ضــرب زلــزال منفصــل 
أقــل شــدة. ووقــع الزلــزال الســطحي 
فــي  الجنوبيــة  القطبيــة  القــارة  فــي 
منطقــة شــرق قاعــدة “إدواردو فــري” 
مكتــب  أفــاد  مــا  وفــق  تشــيلي،  فــي 
الطــوارئ الوطنيــة )أونيمــي(، مــا دفع 
الوكالــة لحــض الســكان علــى إخــاء 
علــى  المطلــة  الســاحلية  “المنطقــة 
المحيــط المتجمــد الجنوبــي” تحســبا 
لوقــوع تســونامي. لكــن عطــا تقنيــا 
تســبب بصــدور تحذيــر بالخطــأ إلــى 
البالــغ  البــاد  قســم كبيــر مــن ســكان 
عددهــم 18 مليونــا إلخــاء المناطــق 

الساحلية.

فاكهة المانجو تخفض 
مستوى السكر في الدم

تحذير تسونامي خاطئ 
يثير الذعر في تشيلي

بيعت لوحة للرســام بيار ســوالج كانت مملوكة للشــاعر والرئيس الســنغالي الســابق 
ليبولد ســيدار ســنغور، بســعر يقرب من 1,5 مليون يورو في مدينة كان غرب فرنسا، 
وفــق منظمــي المــزاد. وقالــت دار كان للمــزادات: إن هــذه اللوحة الزيتية المرســومة 
علــى قمــاش الكانفــاس مع خلفية صفــراء قريبة من اللون الذهبــي، بيعت في المزاد 
بســعر 1,21 مليــون يــورو )1,48 مليــون يورو مع المصاريف(. وأشــارت الــدار إلى أن 
اللوحة بيعت لشــخص “أوروبي” شــارك في المزاد عبر الهاتف، من دون إعطاء مزيد 
من التفاصيل. وقدم بيار سوالج هذه اللوحة التي تحمل عنوان “لوحة 81x60 سم، 
3 ديسمبر 1956” “لصديقه” ليوبولد سيدار سنغور بعد وقت قصير من إنجازها، كما 

أوضخت الدار.

1,5 مليون يورو مقابل لوحة لبيار سوالج

عارضة األزياء التشيكية ميكايا تومانوفا تشارك في تقديم 
مجموعة ربيع وصيف 2021 لمصمم األزياء الفرنسي جوليان فورني 

في باريس )أ ف ب( وكانت اللوحة موجودة في منزل الرئيس السنغالي وزوجته في فيرسون قرب كان، إذ عاش 
الزوجان منذ الثمانينات.

فـــــاز العـــــب يــانــصــيــب 
مـــحـــظـــوظ مــــن واليــــة 
األمــيــركــيــة،  ميشيغان 
التي  الــكــبــرى  بالجائزة 
تبلغ قيمتها مليار دوالر.
ــحــســب الــمــنــظــمــيــن،  وب
ــإن الـــجـــائـــزة الــكــبــرى  فــ

“ميجا مليونز” من أكثر الجوائز قيمة على اإلطاق في اليانصيب. وتطابق 
تذكرة واحــدة جميع األرقــام الستة 4 و 26 و 42 و 50 و 60 و 24 وهي 
لم يتم  الذي  للفائز،  بمليار دوالر. ويمكن  المقدرة  بالجائزة  للفوز  ضرورية 
الكشف عن هويته بعد، االختيار بين المدفوعات طويلة األجل أو دفع مبلغ 
إجمالي له قدره 739.6 مليون دوالر، بعد قطع قيمة الضرائب. وحقق أكبر 
فائز بالجائزة الكبرى الفردية أرقام “ميجا مليونز” مقابل 1.537 مليار دوالر 

في أواخر العام 2018.

أميركي يربح مليار دوالر بين ليلة وضحاها الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

5:03

 11:50 

2:54 

5:15

6:45 

ليس هناك أسهل من الكلمات!
   فــي حــركاٍت تــكاد تكــون أقــرب إلــى المســرحية الدراميــة وبصــوت عــاٍل غيــر مبــّرر 
أخــذ المحاضــر يــرّدد مخاطًبــا الحضــور: هــل تعرفــون أو ســمعتم عن هنري فــورد ذلك 
االقتصــادي واإلداري، بــل القائــد اإلداري المتمّيز والمتمّرس؟ أنا على يقين بأن بعضكم 
علــى معرفــة بذلــك. وتابع وبــذات نبرة الصوت العاليــة والحركات التمثيلية: ســأعرض 
أمامكــم مقولــة نــادرة ومهمــة لهــذه الشــخصية غيــر العاديــة وهي ِنتــاج خبــرة حياتية 

ومهنية.
   يقول فورد ‘‘أي شخص يتوّقف عن التعلم هو شخص عجوز سواء أكان هذا اإلنسان 
فــي العشــرين مــن ُعمــره أم فــي الثمانيــن، وأي شــخص مســتمر فــي التعلم يبقى شــابًّا 
مهمــا بلــغ مــن الُعمــر، فــإن أعظم شــيء في الحيــاة هو أن تظــل عقولنا شــابة’’. وتوّقف 
المحاضــر للحظــات ليــرى تأثير مــا قاله على الحضور. ثــم تابع: أنا شــديد اإليمان بهذه 
المقولــة وهــي المبــدأ الــذي ال أحيد عنه أبًدا. مــن عمل معي يعرف هــذه الحقيقة عني، 
فأنــا ال أتــرّدد أبــًدا فــي حضور المنتديــات والفعاليات التدريبية، فهي الوســيلة لمواكبة 

التطورات والمتغيرات في مجال العمل وهذا واجب مهني.
   كان أحدهــم يتابــع ذلــك المحاضــر باهتمــام غيــر عــادي واالبتســامة ال تفارقــه، األمــر 
الذي جعل زميله الجالس بجانبه يســأله عن ســر تلك االبتســامة، فأجابه صاحبنا قائًا: 

ستعرف ذلك عندما أقابل المحاضر خال االستراحة.
   بحث صاحبنا عن المحاضر فوجده جالًســا مع عدد من المشــاركين، اصطحب زميله 
وذهبا إلى حيث كان. قال صاحبنا مخاطًبا إياه: هل تذكرني؟ كنت أعمل تحت إمرتك 
اإلدارية! أجابه المحاضر: نعم أذكرك، أنت المســؤول عن التدريب في المؤسســة وأحد 
الكفــاءات المميــزة فــي مجال التدريــب. التفت صاحبنــا إلى الحاضرين قائًا: األســتاذ 
المحاضــر مــن المهتميــن بالتحــدث عــن التدريب والتعلم. كنت أرســل لــه معلومات عن 
المؤتمرات والفعاليات التدريبية في مجال مهامه باستمرار. أذكر أنه وافق في إحدى 

المرات على حضور إحدى تلك الفعاليات وكان ذلك بأمر من الرئيس التنفيذي!
يقول آرثر جوردون في هذا الســياق ‘‘ليس هناك أســهل من الكلمات وليس أصعب من 

معايشتها يوًما بعد يوم’’، ما رأيك سيدي القارئ؟
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ناصر بن حمد: “مقناصنا” نابعة من التراث الوطني األصيل

تغنت وســائل التواصل االجتماعي 
بأغنيــة “مقناصنا” مــن كلمات ممثل 
اإلنســانية  لألعمــال  الملــك  جالــة 
وشــؤون الشباب سمو الشيخ ناصر 
غنــاء  ومــن  خليفــة،  آل  حمــد  بــن 
الفنان اإلماراتي حســين الجســمي، 

والتي حظت بمشاهدة عالية.
وبهذه المناسبة، أعرب سمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة عن تقديره 
للفنــان االماراتي حســين الجســمي 
على األداء الراقي والمميز في نقل 
والــذي  الجميــل،  بصوتــه  الكلمــات 
يدمــج بيــن األصالــة والهمــس فــي 

إيصال الكلمات بأفضل صورة.
وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفــة أن اختيار الفنــان اإلماراتي 
حسين الجســمي ألداء األغنية نابع 
من الصوت الشجي والهامس، وهو 
من أكثر األصوات جاذبية للجمهور، 
إذ اســتمتع الجمهور بــاألداء الراقي 
من حسين الجسمي الذي تفنن في 

إخراج القصيدة بصوته الجميل.
وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة أن كلمات القصيدة نابعة 
مــن الحــرص علــى المحافظــة على 
التــراث الوطنــي فــي “المقناص”، إذ 
ال تخلــو ذاكــرة النــاس مــن مشــهد 
الطيــور، وأيًضــا لهــا مدلــول تراثــي 
فــي تاريــخ الشــعوب خصوًصــا أنها 
تمثــل عامة فارقة في حب الصيد 

للطيور.
وأشــار ســمو الشــيخ ناصــر بن حمد 
آل خليفــة إلــى أن األغنيــة العربيــة 
لهــا مكانتهــا لــدى الجمهــور وتســير 
نحو التطور في ظل امتاك الشعب 
العربــي نخبة مــن الفنانين القادرين 
على حمل الرســالة الهادفة لألغنية، 
مبيًنا ســموه أن الشــعراء حريصون 
على اختيار أفضــل األصوات ألداء 
أكثــر  لتكــون  وإيصالهــا  كلماتهــم 
تأثيــًرا فــي مواصلة مســيرتهم نحو 

االرتقاء. 
وتناقــل العديــد مــن رواد التواصــل 
حملــت  التــي  األغنيــة  االجتماعــي 
الشــيخ  ســمو  مــن  جميلــة  كلمــات 
ناصر بن حمد آل خليفة ومن أنامل 
ذات  شــخصية  مــن  ونابعــة  راقيــة 

طابع جميل في الشعر والوصف.
وهنا كلمات األغنية:

“مقناصنا”

مـا دام فـي مقناصنا راحة البال 
نفوسنا فـي مـا بغينا عجولة

مـا باقـي إال هّدت الطير فـي الحال 
إلـي يبشر بالعشا ال دعوله

وطيري ال شاف الخرب مـا يكفح 
الفال 

حتى يحولها لألرض بسهولة

له فـي صدر راعيه مركى ومنزال 

ال قرب لغيره وال قربوله

إال الهنوف إلـي لها قدر وإجال 
إلي غاها فـي ضميري قبوله

فيها وصوف الطير فـي بعض 
األشكال

وفيها اختاف بوقفته وبمثوله

الطير عجل وال يجي حوله جفال
والبنت فيها ثقل لكن جفوله 

والطير فيه عيون مجرم وقتال 
والبنت فيها عيون دعج وكسولة

والطير مـا يخجل ال فرع الرجال 
والبنت ال من فرعوها خجولة

ال شفت طيري قلت يا حي 
األزوال 

إلـي غاهم حال وانحال حوله 

حتى ولو ِمن بيننا أميال وأميال 
شوقي لهم دايم تدرهم ذلوله

لهم بقلبي شي باقـي وال زال 
ما باقي إال أصيح من كثر هوله

متى على هللا نجمع الشمل بـ 
وصال

واقطف زهرهم قبل حزة ذبوله

يرتاح ال من شافني سمح القبال 
وارتاح ال من شفت شكله وزوله 

وال أنا والطير مـا نبغي جدال 
إلى بغينا الشي الزم نطوله 

ال صار مال الرجل مخرج ومدخال
ما كل ما يبغى ينوله ينوله  .. 

طيري

الــجــســمــي ــن  ــي ــس ح اإلمـــــاراتـــــي  ــان  ــنـ ــفـ الـ أداء  ــن  ــ م ــة  ــيـ ــنـ األغـ

الفنان اإلماراتي حسين الجسمي


