رفع سن التقاعد لـ  55واالستقطاع الشهري إلى % 7

إدارة بايدن تدعم السعودية
بمواجهة إرهاب الحوثي

الــحــكــومــة تــضــع الـــقـــانـــون الــجــديــد عــلــى طـــاولـــة الــبــرلــمــان

عواصم ـ وكاالت

أدانـــت الواليـــات المتحدة ،بشـــدة ،الهجوم األخير على الرياض في الســـعودية،
وأكـــدت أن إدارة الرئيـــس األميركـــي الجديد جـــو بايدن تقوم بجمـــع مزيد من

ليلى مال اهلل

المعلومات بشأن الهجوم.

أحالـــت الحكومـــة مشـــروع قانـــون تعديـــل بعـــض

لســـنة  1976المرافق للمرســـوم رقم  5لسنة 2021

ومن أبرز التعديالت الجديدة رفع نسبة االستقطاع

معاشـــات ومكافـــآت التقاعـــد لموظفـــي الحكومـــة

التقاعد لـ 55سنة واحتساب الراتب التقاعدي على

إلى  % 20من الراتب ومســـاهمة الشركات إلى 17

أحكام القانون رقم  13لســـنة  1975بشـــأن تنظيم
المرافـــق للمرســـوم رقم  4لســـنة  2021ومشـــروع
قانـــون تعديـــل بعـــض أحـــكام قانـــون التأميـــن
االجتماعـــي الصـــادر بالمرســـوم بقانـــون رقـــم 24

لمجلـــس النـــواب ،ويتضمّ ن المشـــروعان رفع ســـن

أســـاس متوسط الراتب للسنوات الخمس األخيرة
وزيادة المعاشـــات التي تقل عن  500دينار بنســـبة
قدرها  % 3لمرة واحدة فقط.

وقالـــت وزارة الخارجيـــة األميركيـــة في بيـــان أمس االثنيـــن ،إن الهجوم “يبدو

أنـــه كان محاولة الســـتهداف المدنيين ،ومثل هذه الهجمـــات تؤثر على الجهود

الشهري إلى  % 7ورفع مساهمة الحكومة الشهرية

المبذولـــة للتشـــجيع علـــى الســـام واالســـتقرار” .وأضـــاف البيان “ســـنعمل على
تخفيـــض التوتر فـــي المنطقة عبر الدبلوماســـية وإنهاء الحرب فـــي اليمن ،كما

 ،%واشترط القانون الجديد بلوغ سنة الـ  55سنة
الستحقاق المعاش التقاعدي وبشرط ّ
ّ
تقل م ّدة
أل
االشتراك عن  20سنة.

أننا سنساعد شريكتنا السعودية في التصدي لهذه الهجمات على أراضيها وصد

()١٠

أولئك الذين يحاولون التأثير على االستقرار”.
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إعادة هيكلة “الصحة” وإلغاء مناصب  3وكالء مساعدين

القضاء عنصر أساس لتعزيز سيادة القانون

مجلس الوزراء :إسهامات جاللة الملك ع ّززت األمن العالمي

نائب جاللة الملك ولي العهد :العدالة مرتكز رئيس لبناء النهضة

المنامة  -بنا

وافــق مجلــس الــوزراء علــى مذكرة مجلس الخدمة المدنية بشــأن إعــادة هيكلة وزارة الصحة وذلــك بإلغاء مناصب

 3وكالء مســاعدين وإدارتيــن واســتحداث منصــب وكيــل مســاعد ودمــج إدارتيــن ،وذلــك الســتكمال مراحل إطالق
مشــروع التســيير الذاتــي للمستشــفيات الحكوميــة ومراكز الرعايــة الصحية األولية بما يســهم في تطويــر الخدمات

الصحية ،وتضمنت المذكرة كذلك إعادة هيكلة كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) بتغيير مسمى منصب نائب

رئيس تنفيذي ودمج إدارتين وتغيير تبعية إدارة.
وتـــرأس نائب رئيس مجلـــس الوزراء
ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن مبـــارك آل

خليفة االجتماع االعتيادي األسبوعي
لمجلـــس الوزراء الذي عقـــد أمس عن
بُعد.

المنامة  -بنا

ورفـــع مجلس الـــوزراء أصدق التهاني

أكد نائب جاللة الملك ولي العهد صاحب الســـمو الملكي

قطاعات المملكة.

رئيـــس لبناء نهضـــة األوطان واســـتمرار تحقيق تقدمها
وازدهارهـــا ،منوّ ًهـــا بـــأن مملكـــة البحريـــن حرصت على

محكمـــة التمييـــز نائب رئيـــس المجلس األعلـــى للقضاء

جاللته وسام االستحقاق بدرجة قائد

القضـــاء البحرينـــي في تعزيز ســـيادة القانـــون وحماية

األميركية السابق والذي يعكس حجم

األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ،أن العدالـــة مرتكز

تحقيـــق مبدأ العدالة وترســـيخه وهو األمر الذي أســـهم

في تعزيز األمن واالســـتقرار وتحقيق التنمية في جميع

إلى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك

جـــاء ذلـــك لدى لقاء ســـموه أمس بقصـــر الرفاع ،رئيس

حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة منح

المستشار عبدهللا البوعينين ،حيث أشار سموه إلى دور

أعلـــى مـــن رئيـــس الواليـــات المتحدة

إرساء للعدالة والنزاهة.
ً
الحقوق والحريات

التقدير لإلســـهامات الملكية الســـامية

()٠٢

في تعزيز األمن واالستقرار العالميين،

جلسة استثنائية
للنواب الخميس

شركات التأمين تباشر الحوادث  21يوليو

ّ
يتوج ــه مجل ــس الن ــواب لعق ــد جلس ــة

اســـتنادا إلـــى موافقـــة مجلـــس الـــوزراء فـــي

يعزز من الجهود القائمة لتحســـين اإلجراءات

ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب

أول الشـــيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة ،قرارا

ليلى مال اهلل

كما يؤكـــد على االعتـــزاز البالغ بجهود

جاللة العاهل عبر عقودٍ من الزمن في

المنامة  -وزارة الداخلية

اس ــتثنائية بع ــد غ ــد الخمي ــس الموافق
 28يناي ــر الج ــاري ،وق ــد تس ــلم أعضاء

المجل ــس رس ــائل نصي ــة م ــن إدارة
ش ــؤون دعم النواب تفيد بعقد الجلسة
االس ــتثنائية تم ــام الس ــاعة  9:30صباح

الخمي ــس ،عل ــى أن يت ــم تزويده ــم

اجتماعـــه بتاريـــخ  28ديســـمبر  2020برئاســـة
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة،
علـــى مذكـــرة وزيـــر الداخلية بشـــأن مشـــروع

قـــرار بتنظيـــم إعهـــاد مهمة مباشـــرة الحوادث

المروريـــة البســـيطة إلى شـــركات التأمين ،بما

محرر الشؤون المحلية

بتنظيـــم إعهـــاد تنفيذ بنـــود عقـــد التأمين في

تنـــاول لقاء صحيفـــة “البالد” عن

شـــركات التأميـــن المختصة ،والمقـــرر أن يبدأ

الملـــف التعليمي بالمنطقة ،وذلك

وقائـــع التلفيـــات المتصالح عليها إلـــى ممثلي

بعـــد مع أهالـــي الدير وســـماهيج

()02

وزير الداخلية

ضمـــن مبـــادرة الصحيفـــة “البالد

بجدول أعمال الجلسة الحقا.

تـــزور الطيبين” لتســـليط الضوء

 % 70من الشركات البحرينية
غير محمية إلكترونيا

تشييد  705منازل في مدينة سلمان حتى 2022
علوي الموسوي

المنامة “ -إن جي إن” العالمية

عمل خبراء شركة “إن جي إن” العالمية
بالتعاون مع ش ــركة “ب ــاور ديمارك” على
تحلي ــل  167نط ــاق إنترنت لمؤسس ــات

و 26شقة تمليك.

أي  % 70م ــن إجمال ــي النطاق ــات غي ــر

محمي من االختراق.

اإلســـكانية القائمـــة ألهالـــي الدائـــرة الخامســـة

الحكومة الحالـــي ومن المؤمل إنجازها في 2022

طلبا إســـكانيا لوحدة سكنية و 113قسيمة سكنية

بحريني ــة مختلفة ،وأظهر أن  127منها،
()07

أعلن وزير اإلســـكان باســـم الحمر أن عدد الطلبات

وحدات ســـكنية في مدينة ســـلمان خـــال برنامج

بالمحافظة الشـــمالية يبلـــغ  2191طلبا ،منها 2052

وزير اإلسكان

وس ُتخصص لطلبات المحافظة الشمالية”.

جاء ذلك ر ًدا على السؤال الذي وجهه النائب فالح
هاشـــم بشـــأن تفاصيل وأعداد الطلبات اإلسكانية

وقال “مـــن المؤمل أن يتم االنتهاء من تنفيذ 705

– األميركي.

()٠٣

أهالي الدير وسماهيج يطالبون
بمدرسة ثانوية للبنات

وانسيابية العمل ،أصدر وزير الداخلية الفريق

تنفيذه بتاريخ  21يوليو .2021

دعم التعاون االســـتراتيجي البحريني

في دائرته خامسة الشمالية.

()05

على أبرز احتياجات األهالي.

وأفاد رئيس جمعية المؤسســـات
الصغيرة والمتوسطة عبدالحسن

الديري بأن “مدرسة سماهيج من
المـــدارس التاريخيـــة المعروفة،
ومع التزايـــد الســـكاني للمنطقة،
يفتـــرض بنـــاء مـــدارس ثانويـــة،

وشـــهد لقـــاء الصحيفة مشـــاركة

إضافـــة الســـتكمال المشـــروعات

الجنســـين ،ويمثلـــون مختلـــف

لجامعـــة البحريـــن فـــي المحرق،

شـــخصا مـــن
ً
أكثـــر مـــن 70

المواقـــع

وسماهيج.

واألطيـــاف

بالديـــر

التعليميـــة األخـــرى كفتـــح فـــرع

ولبعض الجامعات الخاصة”.

وأضـــاف “توجـــد مناطـــق كبيـــرة

وتركـــز الحلقة الثانية من تغطية

وجديـــدة فـــي المحـــرق ،كديـــار

ومطالبـــات األهالـــي فيمـــا يتعلق

الجهـــات التعليميـــة الخاصـــة،

“البـــاد” علـــى أبـــرز اقتراحـــات

بالخدمـــات

المنطقة.

التعليميـــة

فـــي

المحـــرق التـــي تحتضـــن بعـــض

مـــا يؤكد أهميـــة إيجـــاد مدارس

حكومية بالتوازي لذلك”)04( .

قطع الكهرباء عن مصنع َّ
خزن مواد “مشتعلة”
المنامة  -وزارة الداخلية

محاكمة عاجلة لمتهم أصيب بـ “كورونا” وتستّ ر على مخالطيه

المنامة  -بنا

باشـــر الفريـــق المختص بالمحافظة الشـــمالية ،الـــذي يضم عددا من الجهـــات المعنية ،اتخاذ

صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات

بعدمـــا ثبـــت لديهـــا مخالفتـــه ألحكام

بذلـــك أحـــكام القانـــون باالمتنـــاع عن

واإلجـــراءات االحترازيـــة للحـــد مـــن

لالشتعال واستخدام أحمال زائدة من الكهرباء ،ومقام في أرض فضاء تابعة لمصنع إلعادة

متهمً ـــا المتناعـــه عـــن اإلفصـــاح عـــن

الطبـــي بأســـماء المخالطيـــن لـــه على

األمراض الســـارية الصادرة عن وزارة

وعـــدم إخفـــاء اإلصابـــة أو االمتنـــاع

اإلجـــراءات القانونية الالزمة حيال موقع مخالف لالشـــتراطات يتم فيه تخزين مواد قابلة

العامـــة بـــأن النيابة العامـــة قد أحالت

تدوير المخلفات ،وسط األحياء السكنية في منطقة مقابة ،ويتضمن سكنا عشوائيا للعمالة

بيانـــات المخالطيـــن لـــه ،عقـــب ثبوت

الوافـــدة ويشـــكل خطورة علـــى األرواح والممتلكات ويهدد الســـامة العامـــة ،وكان من بين
اإلجراءات المتخذة قطع التيار الكهربائي عن الموقع لحين تصحيح أوضاعه.

اإلطاحة بـ  10آسيويين نصابين

06

» »صرح المدير العام لإلدارة العامة
لمكافحة الفساد واألمن االقتصادي
واإللكتروني بأن إدارة مكافحة الجرائم
االقتصادية تمكّنت من القبض على 10
آسيويين ،قاموا بعمليات نصب واحتيال
من خالل االتصال بالمجني عليهم
واالستيالء على حساباتهم البنكية.

()06

 5ماليين لعمالة طوارئ “الكهرباء”

07

إصابته بفيروس كورونا المستجد.

» »نالت هيئة الكهرباء والماء 3
مناقصات من مجلس المناقصات
والمزايدات ،أكبرها لتوفير عمالة
خارجية لمركزي طوارئ الرفاع
والمحرق لـ 3سنوات ،تنافست عليها
 10شركات كان أقل عطاء من “داون
تاون” بـ  4.9مليون دينار.

وكانـــت النيابـــة العامـــة قـــد أمـــرت

بتقديـــم المتهـــم لمحاكمـــة عاجلـــة

السيسي“ :اإلرهاب” أداة للمؤامرات

10

» »أكد الرئيس المصري عبدالفتاح
السيسي ،أمس أثناء االحتفال
بالذكرى الـ  69لعيد الشرطة
والذكرى العاشرة لثورة 25
يناير ،أن اإلرهاب أصبح أداة
صريحة إلدارة الصراعات وتنفيذ
المخططات والمؤامرات.

القانون برفضه تزويد أعضاء الفريق
الرغـــم مـــن ثبـــوت إصابتـــه بفيروس

كورونا المســـتجد ،كما رفض التعاون
مـــع مأمـــوري الضبـــط القضائـــي مـــن
ً
مخالفا
اختصاصيـــي الصحة العامـــة؛

“مارجريت” ...تصور مختلف

14

» »اقتحم األخوان علي ومحمد شمس
مجال الدراما التلفزيونية بتصور
جديد ومختلف في كتابة السيناريو.
وبعد أن قدما العام الماضي
مسلسل “أم هارون” ،يعودان هذا
العام بتقديم نص درامي بعنوان
“مارجريت الغالية” مع حياة الفهد.

تنفيـــذ إجـــراءات الوقاية والعالج من
الصحـــة للحـــد مـــن الوبـــاء .وأهابـــت

النيابـــة العامة بالجميع احترام أحكام

القانون والقرارات الصادرة عن وزارة
الصحة ،واتبـــاع كل التدابير الوقائية

“أحمر اليد” يخسر أمام اليابان

13

» »أنهى منتخبنا الوطني
األول لكرة اليد مشاركته
في بطولة العالم بخسارة
ثالثة أمام نظيره اليابان
بنتيجة ( )25/29ضمن
الجولة الثالثة واألخيرة
من الدور الرئيس.

انتشـــار فيـــروس كورونـــا المســـتجد؛
عن اإلفصاح عن بيانـــات المخالطين،

والتعـــاون مـــع الجهات المعنيـــة بتتبع
حرصـــا علـــى صحة
ً
آثـــر المخالطيـــن،

وسالمة الجميع بالمملكة.

البحرين تهنئ

جاللة الملك يتلقى شكر خادم الحرمين

بذكرى يوم أستراليا

المنامة  -بنا

بــعــث عــاهــل الــبــاد صــاحــب الــجــالــة

المنامة  -بنا

العهد رئيس مجلس الــوزراء صاحب

تلقـــى عاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد بن

الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي

عيســـى آل خليفـــة ،برقية شـــكر جوابية من عاهل

السمو الملكي األمير سلمان بن حمد
آل خليفة

المملكـــة العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة أخيه خادم

بــرقــيــتــي تــهــنــئــة إلـ ــى الــحــاكــم الــعــام

الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل

ل ــل ــك ــوم ــن ــول ــث األســــتــــرالــــي داي ــف ــي ــد

سعود ،وذلك ر ًدا على برقية التهنئة التي بعث بها

هــيــرلــي ،وذلـ ــك بــمــنــاســبــة ذكـ ــرى يــوم

جاللته إليه بمناســـبة نجاح قمة قادة دول مجلس

أس ــت ــرال ــي ــا ،أع ــرب ــا فــيــهــا ع ــن أطــيــب

التعاون لدول الخليج العربية في دورتها الحادية

تهانيهما وتمنياتهما له بموفور الصحة

واألربعيـــن .وأعرب خادم الحرمين الشـــريفين عن

والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.
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خالص الشكر والتقدير على مشاعر جاللته الطيبة
ودعواتـــه الصادقة ،متمنيا لجاللته موفور الصحة
والســـعادة ولشـــعب مملكـــة البحريـــن مزيـــدا مـــن
التقدم واالزدهار.

رئيسا
سمو الشيخ عيسى بن سلمان
ً

لـ “الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية”

سمو الشيخ عبدالله بن عيسى

خادم الحرمين الشريفين

جاللة الملك

نائب جاللة الملك ولي العهد :العدالة مرتكز بناء النهضة

االهتمـــام الملكـــي بالســـلطة القضائيـــة عـــزز مـــن دورهـــا وإنجازاتهـــا

سمو الشيخ عيسى بن سلمان

المنامة  -بنا

بنـــاء علـــى التوجيهـــات الملكيـــة
ً

للنادي.

الجاللة الملك حمد بن عيسى آل

الملـــك مرســـوم ملكـــي رقـــم ()6

الســـامية لعاهـــل البـــاد صاحـــب
خليفـــة ،تبارك الهيئة العليا لنادي
راشـــد للفروسية وســـباق الخيل

تعيين ســـمو الشـــيخ عبدهللا بن
رئيســـا فخريًا
عيســـى آل خليفة
ً

وقـــد صـــدر عن صاحـــب الجاللة
لســـنة  2021بتعيين سمو الشيخ
عيســـى بـــن ســـلمان بـــن حمد آل

رئيســـا للهيئة العليا لنادي
خليفة
ً

راشد للفروسية وسباق الخيل.

المنامة  -بنا

البحرين تهنئ الهند

أكـــد نائـــب جاللـــة الملـــك ولـــي العهـــد

المنامة  -بنا

بع ــث عاه ــل الب ــاد صاح ــب الجالل ــة

فيه ــا عن أطي ــب تهانيهم ــا وتمنياتهما

العه ــد رئيس مجلس ال ــوزراء صاحب

المناس ــبة الوطني ــة .كم ــا بعث صاحب

الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي
الس ــمو الملكي األمير س ــلمان بن حمد

آل خليف ــة برقيت ــي تهنئ ــة إل ــى رئيس
جمهورية الهند رام ناث كوفيند ،وذلك

بمناس ــبة ذكرى يوم الجمهورية ،أعربا

ل ــه بموف ــور الصح ــة والس ــعادة به ــذه
الس ــمو الملك ــي ول ــي العه ــد رئي ــس

مجل ــس ال ــوزراء برقية تهنئ ــة مماثلة
إل ــى رئي ــس وزراء جمهوري ــة الهن ــد

المنامة  -بنا

صرّح رئيـــس محكمـــة التمييز نائب
رئيـــس المجلـــس األعلـــى للقضـــاء
النجـــاح الـــذي حققه مشـــروع قضاة
يعـــد دافعً ـــا مـــن أجـــل بـــذل مزيـــد

الشرعي اسوة بالقضاء المدني.

العدالة وترســـيخه وهو األمر الذي أسهم

التنموية الشاملة للمملكة.

البحريـــن حرصـــت علـــى تحقيـــق مبـــدأ

القضائيـــة وإنجازاتهـــا خـــال المســـيرة

فـــي تعزيـــز األمـــن واالســـتقرار وتحقيق

جـــاء ذلـــك لـــدى لقـــاء ســـموه أمـــس

برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان

عبدالله البوعينين

المنظومـــة القضائية فـــي ظل العهد

بـــن حمـــد آل خليفـــة ،على مذكـــرة وزير

الداخليـــة بشـــأن مشـــروع قـــرار بتنظيم

إعهاد مهمة مباشـــرة الحوادث المرورية

القضائيـــة دليـــل واضح علـــى نجاح
االســـتقطاب واالختيـــار والتعييـــن

بـــن حمـــد آل خليفـــة ،فـــي تحقيـــق

آل خليفـــة ،قـــرارا بتنظيـــم إعهـــاد تنفيذ

وشـــروط وإجراءات عديدة تســـهم

والعمل على ترسيخ العدالة وتوثيق

المتصالـــح عليهـــا إلـــى ممثلـــي شـــركات

التـــي تشـــهدها مملكـــة البحرين في

العدالة الناجزة.

تنفيذه بتاريخ  21يوليو .2021

مشـــروع قضـــاة المســـتقبل فـــي

صاحب السمو الملكي األمير سلمان

الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا

فـــي الســـلك القضائـــي وفـــق معايير

رســـالة المجلـــس األعلـــى للقضـــاء

بنـــود عقـــد التأمين فـــي وقائـــع التلفيات

فـــي مســـيرة التنميـــة والنهضـــة

المكتســـبات الوطنيـــة مـــن خـــال

التأميـــن المختصـــة ،والمقـــرر أن يبـــدأ

المنامة  -وزارة الخارجية

اجتمـــع وكيـــل وزارة الخارجيـــة

خليفـــة ،حـــرص مملكـــة البحريـــن

أحمـــد آل خليفة ،أمس ،في الديوان

بيـــن البلديـــن ،بمـــا يحقـــق المنافـــع

علـــى االرتقـــاء بعالقـــات التعـــاون

تســـهيل إجـــراءات مباشـــرة الحـــوادث

الرجوع لـــإدارة العامة للمـــرور؛ لتحديد

المرورية وسرعة تخليص متطلباتها مع

المســـؤولية المدنية الناشئة عن حوادث

شـــركات التأمين مـــن خالل تنفيـــذ بنود

المركبات.

عقـــد التأميـــن دون تدخـــل مـــن اإلدارة

وبموجب القرار ،تلتزم شـــركات التأمين

الشيخ راشد بن عبدالله

العامة للمرور ،وبمـــا ال يخل باإلجراءات

بوضـــع آليـــة توافق عليهـــا اإلدارة العامة

وأكد أن المشـــروع ،والذي يأتي متماشيا

ترتبط بهذه الحوادث وتستدعي تدخال

الداخلية ،سيكون له انعكاسات إيجابية

عـــن ثقتـــه فـــي وعـــي وثقافـــة ســـائقي

وانســـيابها ،فضـــا عـــن كونه يســـهم في

وأشـــار مدير عـــام اإلدارة العامـــة للمرور

في إطار االرتقـــاء بالخدمات الحكومية

كافـــة الجهـــات ذات العالقة فـــي تطوير

الفتا إلى اســـتكمال الدراسة مع الشركاء

وبمـــا يتوافـــق مـــع التوجيهـــات الرامية؛

المركبـــات مـــن خـــال جمعيـــة التأميـــن

تقديم الخدمات.

المختصـــة فـــي ســـبيل قيامهـــا بذلـــك

للمرور ،وينبغي ألطراف الحادث إخراج

المركبات مـــن الطريق إذا كانت تعيق أو
تعطـــل حركة المـــرور أو تعرضها للخطر،
وذلـــك لحيـــن نقلهـــا أو تســـييرها إلـــى
عـــدم القـــدرة على تحريكهـــا أو إخراجها

إرادتهـــم ،ويجـــوز لهـــم تصويـــر الحادث

ألعمـــال تقييـــم األضـــرار من قبل شـــركة

التأمين المختصة.

مـــع قـــرار مجلس المـــرور برئاســـة وزير

القانونية في شـــأن أي مخالفات جسيمة
مـــن جانـــب اإلدارة العامة للمـــرور ،معربا

واسعة على مستويات الحركة المرورية

المركبات والتزامهم باألنظمة والقوانين.

ســـرعة تقديم الخدمات وجودتها ،وذلك

إلـــى أن اإلدارة ماضيـــة بالتعـــاون مـــع

المقدمـــة ،والتعاون مـــع القطاع الخاص،

خدماتهـــا مـــن خالل تســـهيل اإلجراءات

كافـــة ،وفـــي مقدمتهـــم قطـــاع تأميـــن

لتعزيـــز التعاون مع القطـــاع الخاص في

“الجمارك” :منح شركات شهادة المشغل االقتصادي

وقد أشاد رئيس الجمارك الشيخ أحمد

المنامة -وزارة الداخلية

المشـــتركة ،متمن ًّيا للســـفير التوفيق

تزامنـــا مـــع احتفـــال شـــؤون الجمـــارك

مـــن جانبه ،أعرب ســـفير الجمهورية

هـــذا العام تحت شـــعار “الجمـــارك تعزز

شـــكره وتقديـــره لمـــا يلقـــاه من دعم

سلســـلة التوريـــد المســـتدامة” ،قامـــت

مملكة البحرين ،لتسهيل مهام عمله،

االقتصادي المعتمد لعدد من الشركات

بين البلدين.

والشـــروط المؤهلـــة؛ للحصـــول علـــى

في مهام عمله الدبلوماسي.

يتطلبها المشـــروع في إطـــار العمل على

ممثلي شـــركات التأمين المختصة ،دون

بـــن عبدالوهـــاب آل خليفـــة حـــرص

أمن وســـامة كافة مســـتخدمي الطريق

ســـائقي المركبـــات باإلجـــراءات التـــي

في وقائـــع التلفيات المتصالح عليها إلى

مـــن الطريق راجعً ا إلى ســـبب خارج عن

والمبادرات التي تسهم في الحفاظ على

تقوية المصالح مع لبنان

تنظيـــم إعهـــاد تنفيـــذ بنود عقـــد التأمين

وأكـــد مديـــر عـــام اإلدارة العامـــة

وزيـــر الداخليـــة علـــى تبنـــي المشـــاريع

وأوضـــح أن وزيـــر الداخليـــة ّ
وجـــه إلـــى

الســـامة المرورية المطلوبة ،مشيرا إلى

شـــركة التأميـــن المختصـــة ،مـــا لـــم يكن

للمـــرور العميـــد الشـــيخ عبدالرحمـــن

بن حمد آل خليفة بالشـــركات الحاصلة
علـــى الشـــهادة ،والتـــي ســـتتمكن مـــن

باليـــوم العالمـــي للجمارك والـــذي يأتي

تناول االجتماع ،استعراض عالقات

اللبنانيـــة لـــدى مملكـــة البحرين ،عن

التعافـــي والتجديـــد والمرونة من أجل

الشـــقيقين ،كما جرى بحث عدد من

وتعاون من المســـؤولين في حكومة

شـــؤون الجمارك بمنح شـــهادة المشغل

من أجـــل تطويـــر وتنميـــة العالقات

نظيـــر اجتيازهـــا كافـــة المتطلبـــات

وأكـــد الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمد آل

يضطلع به المجلس األعلى للقضاء.

أن قـــرار وزيـــر الداخليـــة ،يتـــم بمقتضاه

وبدعم من ولي العهد رئيس الوزراء

المشترك.

سموه لتعزيز فعاليته وأهمية الدور الذي

ضـــرورة إطـــاق حملة توعويـــة لتعريف

وانســـيابية العمل ،أصـــدر وزير الداخلية

الموضوعات والقضايا ذات االهتمام

واســـتقاللية القضـــاء البحرينـــي ودعـــم

اســـتنادا إلـــى موافقـــة مجلـــس الـــوزراء

الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة،

التعـــاون القائمـــة بيـــن البلديـــن

وعزم كافة منتســـبيه على تحقيق كل ما
فيـــه خير ونمـــاء المملكة ،مؤكـــ ًدا أهمية

العهـــد علـــى مـــا يبديه مـــن تأكيـــد نزاهة

وتقديـــم أفضـــل الخدمـــات ،بمـــا يحقـــق

من الجهود القائمة لتحســـين اإلجراءات

البحرين ميالد نمور.

وفاعليـــة القضـــاء البحرينـــي وحـــرص

شـــكره وتقديره لنائب جاللة الملك ولي

البحرينية.

وقـــال إن أثر اســـتراتيجية الســـلطة

الجمهوريـــة اللبنانيـــة لـــدى مملكـــة

القانـــون وحمايـــة الحقـــوق والحريـــات
إرســـاءً للعدالة والنزاهة ،مشـــي ًدا بكفاءة

نائب رئيس المجلس األعلى للقضاء عن

الــقــرار يحسن الــحــركــة الــمــروريــة وحــمــلــة تــوعــويــة بـــاإلجـــراءات

الزاهر لعاهـــل البالد صاحب الجاللة

العـــام لـــوزارة الخارجيـــة ،مع ســـفير

بـــه القضـــاء البحريني في تعزيز ســـيادة

من جانبه ،أعرب رئيس محكمة التمييز

شركات التأمين تباشر حوادث السير  21يوليو

البســـيطة إلى شـــركات التأمين ،بما يعزز

للشـــؤون الدولية الشيخ عبدهللا بن

الملك حمد بن عيســـى آل خليفة ،والذي
كان لـــه عظيـــم األثـــر فيمـــا تحقـــق مـــن
تحديـــث وتطويـــر ع ّزز من دور الســـلطة
ٍ

فـــي اجتماعه بتاريخ  28ديســـمبر 2020

المستقبل بنسختيه األولى والثانية

لمشـــروع قضـــاة المســـتقبل للقضاء

واهتمام من عاهل البالد صاحب الجاللة
ٍ

حيث أشار سموه إلى الدور الذي يضطلع

القضائية فـــي مملكة البحرين من رعايةٍ

المستشـــار عبد هللا بن حسن البوعينين،

أجهزته المختلفة.

بالســـلك القضائـــي بمـــا يدعـــم تطويـــر

المنامة  -وزارة الداخلية

المستشـــار عبـــدهللا البوعينيـــن بـــأن

مســـتقبلية مقبلـــة منهـــا نســـخة

نائـــب رئيـــس المجلـــس األعلـــى للقضاء

لبنـــاء نهضة األوطان واســـتمرار تحقيق
تقدمهـــا وازدهارهـــا ،منوّ ًهـــا بـــأن مملكة

ناريندرا مودي.

نسخة مقبلة لـ “قضاة
المستقبل” في القضاء الشرعي

مـــن الجهـــود المثمـــرة لمشـــروعات

صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن
حمـــد آل خليفة ،أن العدالة مرتك ٌز رئيس

التنميـــة فـــي كافـــة قطاعـــات المملكـــة،
الف ًتـــا ســـموه إلى مـــا تحظى به الســـلطة

بقصـــر الرفـــاع ،رئيـــس محكمـــة التمييـــز

مواصلة تنمية الكـــوادر الوطنية العاملة

الشـــهادة ،والتي تتضمن االلتزام بالحد

االســـتفادة مـــن مزاياهـــا المتمثلـــة في
تســـهيل عمليات االســـتيراد والتصدير
واالســـتفادة مـــن اتفاقيـــة االعتـــراف
الدولـــي المتبـــادل ،مؤكـــدا أن شـــؤون
األعلى من الشروط والمعايير المتعلقة
باإلجـــراءات واألنظمـــة الجمركيـــة

واألنشـــطة ذات العالقـــة ،وأدرجـــت

في دليل المشـــغل االقتصادي لشـــؤون

الجمارك ،وهي شـــركة البحرين لسحب
األلمنيـــوم ،شـــركة ميـــدال للكابـــات

المحـــدودة ،شـــركة برجـــر لألصبـــاغ

البحرين ،وشركة اجيليتي البحرين.

الجمـــارك تطمـــح لمنـــح أكبـــر عـــدد من
الشـــركات شهادة المشـــغل االقتصادي؛
ســـعيا لتســـهيل التجـــارة فـــي مملكـــة
البحرين.
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إعادة هيكلة “الصحة” تمهي ًدا إلطالق مشروع “التسيير الذاتي”

مــجــلــس الــــــــــوزراء :إســـهـــامـــات جـــالـــة الـــمـــلـــك عـــــــ ّززت األمــــــن الــعــالــمــي

ﺳﻤﻮ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
ﺧﻼل ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء  25ﻳﻨﺎﻳﺮ 2021

أﺑﺮز ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
ﻣﻨﺢ ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻤﻔﺪى وﺳﺎم اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﺑﺪرﺟﺔ ﻗﺎﺋﺪ أﻋﻠﻰ
ً
ﺗﻘﺪﻳﺮا ﻹﺳﻬﺎﻣﺎت ﺟﻼﻟﺘﻪ ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ ورﻋﺎه ﻓﻲ اﻷﻣﻦ
ﻳﻌﺪ
واﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻴﻦ.

اﻫﺘﻤﺎم ﺣﻜﻮﻣﻲ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ
ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻣﺨﺮﺟﺎﺗﻪ.

اﺳﺘﻨﻜﺎر ﻣﺤﺎوﻻت
ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎ اﻟﺤﻮﺛﻲ
إﺳﺘﻬﺪاف اﻟﺮﻳﺎض.

إداﻧﺔ اﻟﺘﻔﺠﻴﺮ اﻻﻧﺘﺤﺎري
اﻟﻤﺰدوج ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد.
المنامة  -بنا

ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة

االجتماع االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد أمس عن ُبعد.
في مســـتهل االجتماع ،رفع مجلس

رئيسا وحكومة وشع ًبا في
الشـــقيقة
ً

البـــاد صاحـــب الجاللـــة الملك حمد

تمنياته للمصابين بسرعة الشفاء.

الـــوزراء أصـــدق التهاني إلـــى عاهل
بن عيســـى آل خليفة بمناســـبة منح
جاللتـــه وســـام االســـتحقاق بدرجـــة
قائـــد أعلـــى مـــن رئيـــس الواليـــات

المتحـــدة األميركيـــة الســـابق والذي

يعكـــس حجـــم التقديـــر لإلســـهامات

الملكيـــة الســـامية فـــي تعزيـــز األمن

واالســـتقرار العالمييـــن ،كمـــا يؤكـــد
علـــى االعتـــزاز البالـــغ بجهـــود جاللة

العاهل عبر عقودٍ من الزمن في دعم

التعـــاون االســـتراتيجي البحريني –

األميركي.

ثـــم أكـــد مجلـــس الـــوزراء بمناســـبة
اليـــوم الدولـــي للتعليـــم أن الحكومة
تولـــي اهتمامً ـــا ً
بالغـــا بتطويـــر قطاع

التعليم وتحرص أن تكون مخرجاته

ضحايـــا هذا التفجيـــر اإلرهابي وعن
ثم نظـــر المجلس فـــي الموضوعات

المدرجـــة علـــى جدول أعمالـــه وقرر

ما يلي:

أوالً :الموافقة على المذكرات التالية:
 .1مذكـــرة مجلـــس الخدمـــة المدنية
بشـــأن إعـــادة هيكلـــة وزارة الصحـــة
وذلـــك بإلغـــاء مناصب ثالثـــة وكالء
مســـاعدين وإدارتيـــن واســـتحداث

اهتمام حكومي بالغ بتطوير
التعليم ليكون رافدا أساسيا للتنمية
بدال من
اقتصار انضمام  10جهات
ً
 18لـ “المعلومات االئتمانية”
استنكار محاوالت الحوثي اإلرهابية
استهداف مناطق مدنية بالرياض
تحديد شكل الشركات المسموح
لألندية اتخاذها وآلية الرقابة عليها

منصـــب وكيـــل مســـاعد ودمـــج

إدارتيـــن ،وذلـــك الســـتكمال مراحل
إطـــاق مشـــروع التســـيير الذاتـــي

للمستشـــفيات الحكوميـــة ومراكـــز

الرعايـــة الصحيـــة األولية بما يســـهم
فـــي تطويـــر الخدمـــات الصحيـــة،

التشـــريعية بمجلســـيها عـــن مجلس

الموارد المائية.

 .4مذكـــرة اللجنة الوزارية للشـــؤون

الماليـــة واالقتصاديـــة والتـــوازن

أساســـيا للمســـيرة التنمويـــة
رافـــ ًدا
ًّ
الشـــاملة بقيـــادة صاحـــب الجاللـــة

هيكلـــة كليـــة البحريـــن التقنيـــة

الجهـــات الحكوميـــة لمركـــز البحرين

بعدهـــا ،اســـتنكر المجلس محاوالت

منصـــب نائب رئيـــس تنفيذي ودمج

اللجنة بعـــد األخذ بمرئيـــات مجلس

اســـتهداف مناطـــق مدنيـــة فـــي

 .2مذكـــرة اللجنة الوزارية للشـــؤون

الحكومية للمركز إلى  10جهات بدالً

شـــكل الشـــركات التي يجوز لألندية

لمرحلة تجريبية.

وآليـــة الرقابـــة عليهـــا وشـــروط

القانونيـــة بشـــأن رد الحكومة على 4

عاهل البالد.
ميليشـــيات

الحوثـــي

اإلرهابيـــة

وتضمنـــت المذكـــرة كذلـــك إعـــادة
(بوليتكنـــك البحرين) بتغيير مســـمى

إدارتين وتغيير تبعية إدارة.

المالـــي بشـــأن انضمـــام عـــدد مـــن
للمعلومـــات االئتمانيـــة ،وتوصيـــة
النـــواب باقتصـــار انضمـــام الجهـــات

القانونية والتشـــريعية بشأن تحديد

مـــن  18جهـــة وعلـــى أن يخضع ذلك

اتخاذهـــا والقواعـــد المنظمـــة لعملها

 .5مذكـــرة اللجنة الوزارية للشـــؤون

الترخيص بتملك األسهم والحصص

اقتراحات برغبة من مجلس النواب.

بعدها ،أدان مجلس الوزراء التفجير

 .3مذكـــرة اللجنة الوزارية للشـــؤون

التالي:

بالعاصمـــة العراقية بغداد ،معربًا عن

وزير شـــؤون الكهرباء والماء ليكون

القانونية والتشـــريعية بشأن تعديل

الرياض بالمملكة العربية الســـعودية
الشـــقيقة ،مؤكـــ ًدا المجلـــس وقـــوف
مملكـــة البحرين إلى جانـــب المملكة

العربية الســـعودية الشـــقيقة في كل
ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها

واستقرارها وسالمة مواطنيها.

االنتحـــاري المـــزدوج الـــذي وقـــع
أصـــدق تعازيـــه لجمهوريـــة العـــراق

باألندية.

ثانيا :اســـتعرض المجلس الموضوع
ً

القانونية والتشـــريعية بشأن تسمية

.1مذكـــرة اللجنـــة الوزارية للشـــؤون

الوزيـــر المســـؤول أمـــام الســـلطة

قانون الصحافة والطباعة والنشر.

خدمة الصالونات الخارجية بالمنازل  ...ممنوعة

“الصحـــة” تهـــدد المخالفيـــن لإلجـــراءات بالغلـــق

المنامة  -وزارة الصحة

صـــرح استشـــاري الوبائيـــات والصحـــة

احتماالت نقل فيـــروس كورونا ( كوفيد

بـــإدارة الصحـــة العامـــة بـــوزارة الصحـــة

وأكـــد أنه يتوجـــب على العاملين غســـل

العامـــة ورئيس قســـم مكافحة األمراض

 )-19للزبائن أو من الزبائن إلى العاملين.

عـــادل الصيـــاد بأهمية مواصلـــة االلتزام

األيدي باســـتخدام الماء والصابون لمدة

باإلجـــراءات االحترازية واالشـــتراطات

 20ثانيـــة على األقل قبل وبعد كل زبون

الصحية والوقائية بالصالونات ومحالت
الحالقة وذلك للحد من انتشـــار فيروس
كورونا (كوفيد .)19

أو عند مالمســـة الوجه أو عند اســـتبدال

عادل الصياد

وشـــدد علـــى أهميـــة التأكـــد مـــن التـــزام

وذلـــك للتأكـــد والتحقق من مـــدى التزام

المحـــات باالشـــتراطات الصحية والتي

االحترازية والوقائية وعدم التهاون في

وواقـــي الوجـــه والقفـــازات عنـــد أداء

أفـــراد المجتمـــع ،وإن أي صالون ال يلتزم

مـــع الزبائن باإلضافة إلى تعقيم األدوات

ســـيعرض محلـــه للغلق ،مشـــددا على أن

مـــن أجـــل الحفـــاظ على صحة وســـامة

بالمنازل غير مسموح.

مخاطر انتقال العدوى بالفيروس.

تعقيـــم األدوات والمعـــدات واســـتبدال

مقدمـــي الخدمـــة للزبائـــن بداخـــل هـــذه

هذه المحالت بتطبيـــق كافة اإلجراءات

مـــن أهمهـــا لبـــس الكمـــام طـــوال الوقت

تنفيذهـــا لصالـــح الصحـــة العامة وصحة

الخدمات التي تتطلب االتصال المباشـــر

باالشـــتراطات الصحيـــة المطلوبـــة ،فإنه

والمعدات بعد وقبل كل استخدام؛ وذلك

تقديـــم الصالونات الخدمـــات الخارجية

مرتـــادي هـــذه المحـــات وحمايتهـــم من

وأضـــاف الصيـــاد أنـــه مـــن الضـــروري

وقـــال عـــادل الصيـــاد إنـــه يتـــم تنظيـــم

أدوات الوقاية الشـــخصية والمستخدمة

الجهات المختصة على جميع الصالونات

االجتماعـــي بيـــن الزبائـــن ،والتأكـــد مـــن

حمالت للتفتيش بشكل عشوائي من قبل

فـــي العمـــل مـــع المحافظة علـــى التباعد

ومحـــات الحالقـــة بصـــورة مســـتمرة؛

ارتـــداء الكمامات؛ وذلـــك من أجل تقليل

القفـــازات ،كمـــا يجـــب مراعـــاة توفـــر

التهوية الجيدة للصالون وزيادة التهوية
الخارجيـــة عـــن طريـــق فتـــح النوافـــذ

واألبواب ،مع أهمية استخدام المعقمات
الكحوليـــة التـــي ال يقـــل تركيزها عن 70

 %من المادة الكحولية وتوفيره عند كل
خدمـــة ،مشـــيرا إلـــى أهمية توفيـــر جهاز

لقيـــاس الحرارة للزبائن وللعاملين يوميا
وفي حـــال ظهور أية أعـــراض للفيروس
كارتفـــاع في درجـــة الحرارة أو الســـعال

أو التعـــب يتوجب االتصـــال فورا بالرقم
 444ألخـــذ التعليمـــات الالزمـــة في مثل
هـــذه الحاالت ،كما يســـتلزم ذلـــك توفير
ســـجل يومـــي لجميـــع العمـــاء يكتب به
اســـم الزبـــون ورقـــم التواصـــل ووقـــت

الزيـــارة ويتم االحتفاظ به لمدة  30يوما
منذ وقت الزيارة للصالون.

ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ...اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ:
دﻋﻤﺎ
إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ وزارة اﻟﺼﺤﺔ
ً
ﻟﺨﻄﻮات ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ.

إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ )ﺑﻮﻟﻴﺘﻜﻨﻚ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ(
ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﺴﻤﻴﺎت ودﻣﺞ إدارات.

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺷﻜﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﻮز
ﻟﻸﻧﺪﻳﺔ اﺗﺨﺎذﻫﺎ وﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ذﻟﻚ.

ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﺴﺆول أﻣﺎم
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ.

اﻧﻀﻤﺎم  10ﺟﻬﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ.

اﺳﺘﻌﺮض
اﻟﻤﺠﻠﺲ

ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ

 4اﻗﺘﺮاﺣﺎت ﺑﺮﻏﺒﺔ ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب.

الحلقة 2

فريق التغطية:

منسق مبادرة “^ تزور الطيبين” :رئيس قسم الشؤون المحلية والمحتوى اإللكتروني راشد الغائب
التغطية :سعيد محمد وإبراهيم النهام
اإلسناد التقني :عباس إبراهيم | تصوير :رسول الحجيري وخليل إبراهيم
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 1088طالبة بمدرسة الدير االبتدائية االعدادية للبنات

أهالي الدير وسماهيج يطالبون بمدرسة ثانوية للبنات

تـــحـــدثـــوا فـــي لـــقـــاء “^” عـــن ضــــــرورة تــوظــيــف الــمــعــلــمــيــن الــعــاطــلــيــن

^ تنــاول لقــاء صحيفــة “البــاد” عــن بعــد مــع أهالــي الديــر

احتياجات األهالي .وشهد لقاء الصحيفة مشاركة أكثر من 70

وتركــز الحلقــة الثانية مــن تغطية “البالد” على أبــرز اقتراحات

الصحيفــة “البــاد تــزور الطيبيــن” لتســليط الضــوء علــى أبــرز

بالدير وسماهيج.

المنطقة.

وســماهيج الملــف التعليمــي بالمنطقــة ،وذلــك ضمــن مبــادرة

ً
شــخصا مــن الجنســين ،ويمثلــون مختلف المواقــع واألطياف

ومطالبــات األهالــي فيمــا يتعلــق بالخدمــات التعليميــة فــي

فرع الجامعة
ورأى رئيـــس جمعيـــة المؤسســـات
الصغيـــرة والمتوســـطة عبدالحســـن

الديـــري أهميـــة بناء مـــدارس ثانوية
بالمنطقـــة وفتـــح فـــرع لجامعـــة
البحريـــن فـــي المحـــرق والجامعـــات

الخاصة.

وعبـــر أميـــن ســـر نـــادي ســـماهيج
ّ

الرياضي عبدهللا المســـيح عن شكره
لصحيفـــة “البـــاد” لتواجدهـــا مـــع

المواطنيـــن ،متابعً ا “نعانـــي من تأخر
حلحلـــة ملـــف المعلميـــن العاطليـــن،

والـــذي يتخطى تعطـــل البعض منهم

خصوصـــا
ً
ألكثـــر مـــن  10ســـنوات،

معلمي الفصل”.

علي بوعباس:
وظفوا المواطنين
العاطلين بالتعليم
بدال من االستقدام
ً

مدينة محمد:
نقص معلمات
بالمرحلة
االبتدائية

الديري :لفتح
فروع للجامعات
الخاصة في
المحرق

رئيس جمعية
الهدى يطالب
بمدرسة
صناعية

عيسى طاهر:
تمدد في شمال
ّ
الدير والديار وأمواج
ويجب التخطيط

مخرجات التعليم
وقـــال المهنـــدس بشـــركة صناعيـــة

والناشـــط المدنـــي مـــن الديـــر فاضل
عبـــاس “توجـــد مناطـــق شاســـعة

جديدة بالقرب من مدرسة سماهيج،
باإلمـــكان اســـتغاللها لبنـــاء مـــدارس

جديـــدة ،وأقتـــرح نقل مدرســـة الدير

االبتدائيـــة للبنين إلى داخـــل القرية،
حيـــث إنها تطـــل على الشـــارع العام،

ويشكل موقعها خطورة على الطلبة”،
ومؤكـــدا على ضـــرورة توظيف أبناء

القريتين من العاطلين.

وقال المـــدوّ ن والناشـــط االجتماعي
والرئيـــس الســـابق لمنتـــدى الديـــر

اإللكترونـــي أحمد يوســـف مهدي بأن
مـــا تفتقـــده المنطقـــة هـــو المدرســـة
ً
مضيفـــا
خصوصـــا البنـــات،
ً
الثانويـــة

“مـــن غيـــر المعقول بأن تذهـــب بناتنا

لمدرســـة االســـتقالل الثانويـــة ،وإلى

مدارس أخرى بالمنامة ،حتى لو كان
على حســـاب تأخير إنشـــاء مدرســـة

لـــأوالد ،هـــذا واقـــع صعـــب ومريـــر

ومتعب لهم وألولياء األمور”.

أمين سر نادي
سماهيج :معلمون
عاطلون ألكثر من
 10سنوات

فاضل عباس:
إطاللة مدرسة
الدير على الشارع
العام خطرة

بدر الحاج :المدارس
الثالث بالمنطقة
لم تتغير منذ نصف
قرن

مصطفى الخوخي:
 5حافالت تقل
طالبات القريتين
لـ “ثانوية الحد”

ومدرســـة صناعية ،ألن عدد النفوس
بالمنطقـــة كبيـــرة جـــ ًّدا ،مـــع شـــكري

فـــي ســـماهيج قائم علـــى  46هكتارًا

للبنـــات ،وكان الـــرد بالرفض ،بســـبب

لم تتغير منـــذ نصف القرن ،في حين

للنائب على جهوده.

مدرسة كأقل تقدير ،وهو مشروع لم

عددهـــن  17وأن الرقـــم المطلـــوب

ومـــن الطبيعـــي أن يتواكـــب بنـــاء

 46هكتا ًرا

ويواصـــل “رفـــع المجلـــس البلـــدي

وقـــال الكاتـــب والناشـــط االجتماعي
بدر الحـــاج بأن “المخطط اإلســـكاني

منهـــا أراض خصصـــت لمـــدارس أو

ير النور بعد”.

توصيـــة فـــي العـــام  2017لـــوزارة
التربيـــة بإنشـــاء مدرســـة ثانويـــة

أن عـــدد الطالبـــات فـــي تلـــك الفتـــرة

هـــو  600طالـــب كحد أدنـــى ،و1600
كحـــد أقصى ،وبـــأن هنالك اســـتيفاء

بالمناطق القريبة”.

ويتابـــع “المدارس الثـــاث بالقريتين

تصاعـــد النمو الديموغرافـــي للدائرة،

المدارس مع عدد السكان”.

واقتـــرح انشـــاء مدرســـة ابتدائيـــة
للبنـــات ومدرســـة أخـــرى إعداديـــة

للبنين.

شكوى ولية أمر
وتســـرد المواطنـــة من الديـــر مدينة

محمد تجربة شـــخصية لها مع ابنتها
الطالبـــة بالصـــف األول بقولهـــا “حين
تخرجـــت مـــن الروضـــة وانتقلـــت
للصـــف األول ،تفاجأنـــا بأنـــه ليـــس

هنالـــك معلمات لمن هن بســـنها ،وهو

أمر مؤلم ،وفي مرحلة تأسيس مهمة
جـــ ًّدا ،ولقـــد تعقـــد األمـــر بزيـــادة في
ً
وأيضا
الســـنة الحالية مـــع الجائحـــة،
غيـــاب المعلمـــة لظروف صحيـــة ()...

ظاهرة نقـــص المعلمات يقابلها نقص
ً
أيضا”.
في المتابعة
وتزيـــد “لقـــد تواصلـــت مـــع النائـــب

العشـــيري والذي تواصل مـــع الوزير،
حيث تم توفير معلمات لهم”.

وقال رئيس جمعية الهدى اإلسالمية
محمـــد عيســـى جاســـم “فـــي منطقة

اإلســـكان أراض مخصصة للمدارس،
ومخطـــط إحـــدى الجهـــات التجارية

يوازى قرية سماهيج والدير بحجمه
الكبيـــر ،ونأمـــل أن يكـــون بنفـــس

القريتيـــن مـــدارس للبنـــات ثانويـــة،

أحمد يوسف :نقل
البنات لـ “ثانوية
االستقالل” أو
المنامة واقع متعب
نظرة مستقبلية
فـــي ذات االتجاه ،دعا مدير مدرســـة
حكوميـــة متقاعـــد عيســـى طاهر ألن
تكـــون هنالـــك نظرة مســـتقبلية ،وأن

ال تقتصـــر الرؤية على الوضع الحالي
اآلن ،وبخاصـــة مـــع وجـــود تم ّدد في

المشـــاريع الســـكنية بشـــمال الديـــر

وديار المحرق وأمواج.

“التربية” ستبني مدرسة إعدادية ثانوية للبنات في الدير وسماهيج

الـــعـــشـــيـــري :الــــــــوزارة تـــؤيّـــد تــوســعــة مـــدرســـة ســمــاهــيــج

^أجـــاب النائـــب هشـــام العشـــري على التســـاؤالت واالقتراحـــات التي

أثارها أهالي الدير وسماهيج في اللقاء مع صحيفة البالد.

وقــال :فيمــا يتعلــق بتوظيــف العاطلين عــن العمل فإن بحرنــة الوظائف هدف

أساســي فــي المجلــس النيابــي ،ومنــذ العــام األول لــي كنائــب ،حرّ كــت ملف
التوظيف للعاطلين من أبناء الدائرة ،وتمكنا من توظيف مجموعة.
وأضاف“ :المشكلة تكمن أحيا ًنا في وجود بعض الخريجين في تخصصات
غيــر مطلوبــة بســوق العمــل ،وبعد التقاعــد االختياري غــادر قرابة  4آالف

معلم اختياريًّ ا وتم تعويضهم بقرابة  800معلم فقط”.

وواصــل“ :أمــا بالنســبة لمشــروعات المــدارس ،فهنــاك تعاون
مــع العضــو البلدي فاضل العود الــذي زودني باألراضي
المتوفــرة ،وتقدمــت بمقتــرح بنــاء مدرســة ثانويــة
للبنــات ،والتقيــت وزيــر التربيــة والتعليــم ماجــد
النعيمــي حيــث قــال إن التوجــه ســيكون إلنشــاء
مدرســة إعداديــة ثانويــة للبنــات ،وقــال إن الذكــور

يتجهــون للتعليــم الصناعــي ،ولدينــا معهــد الشــيخ خليفة بــن ســلمان للتكنلوجيا في
البســيتين ،أما البنات فيتم تســجيلهن بمدرســتي الحد واالســتقالل الثانويتين،
وبالنســبة لمدرســة الديــر للبنــات فســتكون ابتدائيــة فقــط فيمــا األرض
المقترحــة ضمــن المشــروع اإلســكاني ستشــمل بناء مدرســة إعدادية
ثانوية للبنات ،وبالنسبة لمدرسة سماهيج فهناك موافقة من الوزارة
لتوسعتها بضم األرض الموجودة خلفها”.
وواصــل“ :عــن أوضــاع المعلميــن فحيــن ألتقــي بهــم يتحدثــون بــأن
األمــور طيبــة ،ولكن عليهم كثير من األعبــاء ،وبعد التقاعد االختياري
ظهرت أزمة نقص في عدد المعلمين ،وجاءت جائحة كورونا
لتضيف مشــاكل أخرى ،وهناك مشــاكل يعاني منها أولياء
األمــور عــن المعلمين ونظــام التعلم عن بعــد ،ونحن على
تواصــل دائــم مــع الوزارة ،وقــد زارتنا الوكيل المســاعد
للتعليم العام والفني لطيفة البونوظة والتقت باإلدارة
المدرسية وأولياء األمور”.

ثانوية البنات
قـــال الناشـــط االجتماعـــي مـــن الدير
مصطفـــى الخوخـــي بـــأن طالبـــات

الدائرة في المرحلـــة الثانوية يذهبن

إلى مدرسة الحد الثانوية ،فيحبذ أن
يشـــمل المشـــروع اإلســـكاني الجديد

للقريتيـــن مدرســـة ثانويـــة ،ذلك ألن
هناك  4إلى  5حافالت تنقل الطالبات
إلـــى الحـــد وفي هـــذا متاعـــب كبيرة

وقديمة.

وتنـــاول نائـــب رئيس مجلـــس إدارة
المأتـــم الجنوبـــي بالدير الحـــاج علي
حســـن بوعبـــاس وجـــود ســـلبيات

كثيـــرة في مدرســـة الديـــر االبتدائية
اإلعداديـــة بالنســـبة لطلبـــة الحلقـــة

ً
مقترحـــا أن تكـــون
األولـــى والثالثـــة،
مدرســـة الدير للبنـــات ابتدائية فقط،

ومشيرا لوجود كفاءات من المعلمين
العاطليـــن ،والبـــد مـــن تحريـــك ملف
الخريجيـــن العاطليـــن بـــدال مـــن

استقدام معلمين.
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رفع سـن التقاعد لـ  55واحتساب الراتب عن  5سنوات
الـــحـــكـــومـــة تـــضـــع قــــانــــون الـــتـــقـــاعـــد الـــجـــديـــد عـــلـــى طــــاولــــة الــبــرلــمــان
ليلى مال اهلل

أحالـــت الحكومة مشـــروع قانـــون تعديل
بعض أحكام القانون رقم  13لســـنة 1975
بشـــأن تنظيم معاشـــات ومكافآت التقاعد
لموظفي الحكومة المرافق للمرســـوم رقم

االستقطاع الشهري إلى  % 7رفع مساهمة

الموظـــف فـــي العمل بعد ســـنة الخامســـة

الحكومة الشـــهرية إلـــى  % 20من الراتب

والســـتين حســـبما تقتضيه حاجـــة العمل،

ومساهمة الشـــركات إلى  ،% 17واشترط

وتدخـــل هـــذه المدد ضمـــن مـــدة الخدمة

القانـــون الجديـــد بلـــوغ ســـنة الــــ  55ســـنة
الســـتحقاق المعاش التقاعدي وبشرط ّأل

المحســـوبة فـــي التقاعـــد بمـــا ال يجـــاوز
أربعين سنة خدمة.

ّ
تقل م ّدة االشتراك عن  20سنة.

وكما تنص الفقـــرة الثانية المضافة للمادة

كمـــا تضمّ نـــت التعديـــات خفـــض الراتب

 12مـــن ذات القانـــون على أنـــه إذا انتهت

التقاعـــدي بنســـبة  % 6لـــكل مـــن يتقاعـــد

خدمـــة الموظـــف ألي ســـبب من األســـباب
ً
ًّ
طبقا
مستحقا للمعاش التقاعدي
ولم يكن

لمجلس النواب ،ويتضمّ ن المشروعان رفع

التخفيـــض  % 30فـــي حـــال كان التقاعد

ألي مـــن القوانيـــن أو األنظمـــة التقاعديـــة

سن الـ56
في ســـن الـ 55سنة ،و % 24في ّ

والتأمينيـــة يكون له الحق في أن يســـتمر

التقاعدي أســـاس متوسط الراتب لخمس

سن الـ 58سنة.
في ّ

تقـــل عـــن  500دينـــار بنســـبة قدرهـــا % 3

 4لســـنة  2021ومشـــروع قانـــون تعديـــل
بعـــض أحكام قانـــون التأميـــن االجتماعي
الصـــادر بالمرســـوم بقانون رقم  24لســـنة
 1976المرافق للمرسوم رقم  5لسنة 2021
ســـن التقاعد لـ 55ســـنة واحتساب الراتب
ســـنوات األخيـــرة وزيادة المعاشـــات التي

قبـــل بلـــوغ الـ 60ســـنة ،حيـــث تبلغ نســـبة

ســـنة ،و % 18في سن الـ 57سنة ،و% 12

اختيارًا في نظام التقاعد بشرط أن تكون
لديـــه مدة خدمـــة فعلية ال تقل عن خمس

رفع االستقطاع
الشهري إلى % 7
وخفض المعاشات
لغاية % 30

 % 3زيادة لمرة
واحدة ممن
يتسلمون معاشات
دون  500دينار

بدفع االشتراكات المستحقة كاملة للهيئة
بما يعادل مجموع اشـــتراكاته ومســـاهمة

تدريجيا بواقع ســـنة واحـــدة إضافية كل
ًّ
اثني عشـــر شـــهرًا اعتبـــارًا من شـــهر يناير

الحكومة وتحسب مدة اشتراكه الجديدة

التالـــي لنفاذ القانـــون إلى أن يصل لخمس

ضمن مدة خدمته المحسوبة في التقاعد.

سنوات األخيرة السابقة للتقاعد.

تضمنـــت المادة الخامســـة حكمً ـــا عن آلية

تناولـــت المـــادة السادســـة الســـن المحدد

احتســـاب الراتـــب األساســـي األخيـــر عند

للحصـــول علـــى المعـــاش التقاعـــدي وهو
تدريجيا
بلوغ خمســـين ســـنة ،ويتم رفعه
ًّ

وتنـــص المـــادة  4مكرر المضافـــة للقانون

لمرة واحدة فقط.

أنـــه يجـــوز للموظف االســـتمرار في العمل

سنوات وأن يقدم للهيئة طل ًبا بذلك خالل

الســـنة واألولـــى التاليـــة النتهـــاء خدمتـــه

نفـــاذ أحـــكام القانون والذي يحســـب على

اختياريًّـــا إلـــى ســـن الخامســـة والســـتين،

وقبل تسوية حقوقه التقاعدية.

أساس متوسط الراتب األساسي للسنتين

بواقع ســـنة واحدة إضافيـــة إلى أن يصل

ومن أبـــرز التعديالت الجديدة رفع نســـبة

وللجهة المختصة الموافقة على اســـتمرار

األخيرتيـــن لتاريـــخ التقاعـــد ،ويتـــم رفعه

إلـــى ســـن الخامســـة والخمســـين ،كمـــا

ّ
يتعهـــد الموظف
كمـــا تشـــترط المـــادة أن

ّ
تضمنت المادة أن ال تزيد نسبة التخفيض
على  % 30من المعاش المستحق.
وتضمنـــت المـــادة الســـابعة عدم ســـريان
األحـــكام المســـتبدلة المنصوص عليها في
المـــادة األولـــى من القانون علـــى الموظف
المؤهـــل الســـتحقاق المعـــاش عنـــد نفـــاذ
أحـــكام هـــذا القانـــون إال بعـــد مضي ســـنة
واحدة من تاريخ نفاذه.
وتناولـــت المـــادة الثامنـــة حكمً ـــا بزيـــادة
المعاشـــات المســـتحقة لموظفي الحكومة
التـــي تقـــل عـــن  500دينـــار بنســـبة قدرها
 % 3مـــن المعـــاش وتكـــون الزيـــادة لمـــرة
واحدة فقط عند نفاذ القانون.
وتضمنت المادة العاشـــرة على أن يستمر
حاليا فيما
العمـــل بالقـــرارات المعمول بهـــا
ًّ
يتعـــارض مع أحـــكام هـــذا القانـــون لحين

صدور القرارات الالزمة لتنفيذ أحكامه.

تشييــد  705منــازل في مدينــة سلمــان حتـى 2022

طــلــبــات “خــامــســة الــشــمــالــيــة” لــلــعــام  2000تــفــوق محافظة الــمــحــرق مجتمعة
وس ُتخصص لطلبات المحافظة الشمالية”.
جـــاء ذلـــك ر ًدا على الســـؤال الـــذي وجهه

وســـوف ســـيتم توزيـــع الطلبـــات ألهالـــي

الطلبـــات اإلســـكانية فـــي دائرته خامســـة

وعلـــى المشـــرب ذاتـــه ،أكد ممثـــل الدائرة

الطلبات أكثـــر من ثالثة أضعاف محافظة

طلبـــا ،منهـــا  2052طلبـــا إســـكانيا لوحـــدة

وأفـــاد أنه مـــن المؤمـــل أن يُ نفذ مشـــروع

الطلبـــات اإلســـكانية للعـــام  2000فـــي

محافظـــة العاصمـــة مجتمعـــة للعام 2000

تمليك.

ســـكنية فـــي العـــام  2022حســـب توفـــر

اإلســـكانية في محافظة المحرق مجتمعة
وكذلـــك يصـــل لحد طلبـــات المنامـــة ً
أيضا

وطالب هاشم بضرورة تخصيص وحدات

اإلسكان لمجلس النواب.

قياســـي؛ ألن هنالـــك ظلمـــا واقعـــا علـــى

علوي الموسوي

أعلن وزير اإلســـكان باســـم الحمر أن عدد
الطلبات اإلســـكانية القائمة ألهالي الدائرة
الخامســـة بالمحافظة الشمالية يبلغ 2191

النائب فالح هاشـــم حول تفاصيل وأعداد
الشمالية.

ســـكنية و 113قســـيمة ســـكنية و 26شقة

إســـكاني فـــي الحجـــر بعـــدد  16وحـــدة

وقـــال“ :مـــن المؤمـــل أن يتـــم االنتهـــاء

الميزانيـــة ،وأنـــه اســـتكماال لتنفيـــذ مدينة

مدينـــة ســـلمان خـــال برنامـــج الحكومـــة

تعتبـــر أكبـــر مدينة مـــن المدن اإلســـكانية

مـــن تنفيـــذ  705وحـــدات ســـكنية فـــي

ســـلمان فـــي المحافظـــة الشـــمالية والتـــي

الحالـــي ومـــن المؤمل إنجازهـــا في 2022

الجديـــدة بطاقـــة اســـتيعابية تصـــل إلـــى

 15ألـــف مواطـــن حيـــن اكتمـــال العمل بها

اإلسكانية والتي تعود للعام  2000عددها

المحافظة الشمالية.

المحافظة ككل .أما في الدائرة لدي ،فعدد

النيابـــي النائـــب فـــاح هاشـــم أن عـــدد
الدائـــرة ( 32طلبـــا) يفـــوق عـــدد الطلبـــات

وذلك ً
وفقـــا للبيانات التي أرســـلتها وزارة
وأفـــاد أن طلبـــات المحـــرق للوحـــدات

 10طلبـــات فقـــط ،وهنـــا الحديـــث عـــن

المحرق ،مشـــيرًا إلى أن عدد الطلبات في
يصـــل إلـــى  35طلبـــا ،بينما عـــدد الطلبات

لدائرتي  32طلبا.

ســـكنية ألهالـــي دائرتـــه وذلـــك فـــي وقت

تبينه األرقام بشكل الشك فيه.
األهالي ّ

فالح هاشم

باسم الحمر

المبارك مسؤول “الموارد المائية” أمام “التشريعية”

رســــــــم الـــــســـــيـــــاســـــات الـــكـــفـــيـــلـــة بــــحــــســــن اســـــتـــــغـــــال الــــمــــيــــاه
وزارة شؤون الكهرباء والماء.

سيدعلي المحافظة

وافـــق مجلس الـــوزراء في جلســـته أمس

وأنشـــئ مجلس المـــوارد المائية بموجب

المرســـوم بقانـــون رقـــم ( )7لســـنة 1982

تســـمية وزير ليكون مســـؤوالً عـــن أعمال

المائية العامـــة الهادفة إلى حماية وتنمية

 -التأكـــد مـــن وجـــود آليـــات للتنســـيق

التشريعية.
ً
ووفقـــا للقـــرار الصادر عـــن رئيس مجلس

الميـــاه لمختلـــف األغـــراض ،ومراقبـــة

تنفيذهـــا للتأكـــد من ســـيرها وفق الخطط

العالقـــة بتنميـــة وإدارة وإنتـــاج وتوزيـــع

مجلـــس الموارد المائية ،فإن المجلس يقع

 -تقديم الدعم الكافي لألجهزة التنفيذية

مجلـــس المـــوارد المائيـــة أمـــام الســـلطة

على تســـمية وزير شؤون الكهرباء والماء

بإنشـــاء مجلس المـــوارد المائية ،برئاســـة

التشـــريعية بمجلسيها عن مجلس الموارد

وعـــدد من األعضاء يصـــدر بتعيينهم قرار

التغييـــرات التي نجمت عن فصل شـــؤون

وأجريت تعديالت على المرســـوم بقانون

الشـــيخ خالـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة،

نـــص القـــرار رقـــم  43لســـنة  2015علـــى

مجلس الـــوزراء للمجلـــس ،حيث أرجعت

الـــوزراء ،وعضويـــة كل مـــن وزير شـــؤون

هيئـــة الكهرباء والمـــاء” الوزير المســـؤول

رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار تعيين

المـــوارد المائيـــة ،حيث تقع هيئـــة الطاقة

تكـــون مـــدة العضويـــة  4ســـنوات قابلـــة

ميـــرزا ،فيما يتـــرأس الوزير وائـــل المبارك

واشـــترطت المادة الثانية من التعديالت

ليكـــون الوزيـــر المســـؤول أمـــام الســـلطة

رئيـــس مجلـــس الـــوزراء ونائـــب للرئيـــس

المائيـــة .وتأتـــي هـــذه الموافقـــة لمواكبة

من رئيس مجلس الوزراء.

الطاقـــة عـــن هيئة الكهربـــاء والماء ،حيث

في العام  2009ال تشـــترط رئاســـة رئيس

تحديد “وزير الطاقة الوزير المشرف على

تبعيـــة المجلس لمجلس الوزراء وفوضت

أمـــام الســـلطة التشـــريعية عـــن مجلـــس

رئيس المجلـــس ونائبه واألعضاء ،بحيث

المســـتدامة تحـــت رئاســـة عبدالحســـين

للتجديد.

الموارد المائية بما يكفل حســـن اســـتغالل

المرسومة وبما يحقق األهداف المرجوة.

الوزراء رقم  9لسنة  2019بإعادة تشكيل

المعنيـــة لضمـــان تنفيـــذ السياســـات

تحت رئاســـة نائب رئيس مجلس الوزراء

الموضوعة على الوجه األكمل ،والنظر في

كافة المسائل التي تنشأ من جراء تطبيق

ويتكـــون مـــن نائبـــه وزير شـــؤون مجلس

هذه السياسات.

وائل المبارك

 -اقتراح التشـــريعات والقوانين المتعلقة

هيئـــة الطاقـــة المســـتدامة إلـــى عضويـــة

علـــى تنفيذهـــا ،بما يكفـــل المحافظة على

ويختص المجلس بالتالي:

من النضـــوب والتلـــوث وتنميتهـــا بصورة

الكهربـــاء والماء ،وزيـــر المالية واالقتصاد
الوطني ،وزير األشـــغال وشؤون البلديات
والتخطيـــط العمرانـــي ،وزيـــر المواصالت

واالتصاالت ،وزير اإلسكان ،وزير الصناعة
والتجارة والسياحة.

وأضاف القرار رقم  7لســـنة  2020رئيس

المجلس.
 -رســـم السياســـات واالســـتراتيجيات

بالمـــوارد المائيـــة ،وتفعيـــل آليـــات الرقابة
ترشيد واســـتغالل موارد المياه وحمايتها
مستدامة.

والتكامـــل بيـــن مختلـــف الجهـــات ذات

مـــوارد الميـــاه ،وتشـــغيل وصيانـــة مرافق

المياه بكافـــة مصادرها والمحافظة عليها،
لتوحيـــد الـــرؤى التخطيطيـــة والتنفيذية

فيما بينها.

 -تحديـــد أولويـــات تنفيـــذ المشـــروعات

المائيـــة ومتابعـــة ومراقبة تنفيذ أنشـــطة

وبرامج وخدمات مشاريع قطاعات المياه

بكافة مصادرها ،وتقديم المشـــورة الفنية
واإلداريـــة لمجلـــس الـــوزراء ،فـــي كل مـــا

يتعلق بهذه األمور.

 -زيـــادة الوعـــي لـــدى األفـــراد وكافـــة

قطاعـــات المجتمع بضـــرورة الحفاظ على

الموارد المائية وحسن استخدام المياه.

“السياحة” :تنظيم الفعاليات والمناسبات الخاصة وفق التباعد االجتماعي
ســـواء فـــي األماكـــن المفتوحـــة أو المغلقـــة،

المنامة  -بنا

وأخـــرى تتعلق بالفعاليات والمناســـبات التي

شـــددت هيئة البحرين للســـياحة والمعارض

يتجـــاوز المدعوون فيها  30شـــخصا ،والتي

علـــى أن إقامـــة الفعاليـــات والمناســـبات

يتعيـــن الترخيـــص لها بصـــورة منفـــردة لكل

الخاصـــة ينبغـــي أن تتوافق مـــع اإلجراءات

مناســـبة مـــن قبـــل هيئـــة البحرين للســـياحة

الحكوميـــة المتعلقـــة باســـتئناف األنشـــطة

والمعـــارض عبر خدمـــة الترخيص للفعاليات

التجاريـــة وفـــق الضوابـــط واالشـــتراطات

الصحية التي يصدر بشـــأنها قـــرار من وزارة
ً
منوهـــة فـــي هـــذا اإلطـــار بالجهود
الصحـــة،

الوطنية الكبيرة التي بذلت للحد من انتشار
فيـــروس كورونـــا (كوفيـــد  ،)19وأهمية دعم
تلـــك الجهود من خالل االلتـــزام باإلجراءات

الوقائية واالحترازية وعدم التهاون بها.

وأكدت الهيئة أنـــه ولتنظيم إقامة الفعاليات
والمناســـبات الخاصـــة ،فقد تم التنســـيق مع
الجهـــات الحكوميـــة ذات العالقـــة كـــوزارة

الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة

ووزارة

الداخليـــة

للســـماح

باســـتئناف

الفعاليات والمناسبات الخاصة وفق ضوابط

والمناســـبات الخاصة التي ســـيتم تدشـــينها

واشـــتراطات صحيـــة واجبـــة التطبيق على

اعتبارا مـــن  31يناير  2021على موقع هيئة

إلصـــدار قـــرارات تنظيميـــة تتعلـــق بهـــذا

 ،)bhعلـــى أال يزيد الحد األقصى ألي فعالية

المقبـــل فـــي الجريدة الرســـمية ،على أن يتم

وأشارت الهيئة إلى أنه من ضمن االشتراطات

وأن اجـــراءات تطبيقهـــا ســـتخضع للتقييـــم

شخصا فإنه يستوجب
ً
الحضور أكثر من 30

وســـتتضمن تلـــك الضوابـــط عـــددا مـــن

المناســـبة ،إلـــى جانب إجراء فحص مســـبق

والمناســـبات التـــي ال تتجـــاوز  30شـــخصا

الحضور بحيث ال تتعدى  48ساعة.

جميع المنشـــآت التجارية ،من خالل التمهيد

البحرين للســـياحة والمعارض (www.btea.

الموضوع والتي سيتم نشرها يوم الخميس

يتم الترخيص لها عن  150شخصا.

العمـــل بهـــا اعتبارا مـــن  31ينايـــر  ،2021كما

للفعاليـــات والمناســـبات التـــي يكـــون فيهـــا

المستمر.

وجـــود ممرض طوال فترة إقامة الفعالية أو

االشـــتراطات الصحيـــة بالنســـبة للفعاليـــات

لكورونـــا وإحضار شـــهادة االختبـــار من قبل

واختتمـــت الهيئـــة تأكيدهـــا أن الجهـــود

فـــي ذات الوقت الحفاظ علـــى الجهود التي

الحكوميـــة ماضيـــة في ســـبيل الحفاظ على

بذلـــت طيلة الفترة الماضيـــة ومراعاة جميع

صحـــة المواطنيـــن والمقيميـــن الســـتئناف

االحتياطـــات واإلجراءات الالزمـــة لتحقيق

الحياة الطبيعية بشـــكل تدريجي وبما يكفل

هذه الغاية.
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“مراقبة حقوق اإلنسان” 8 :بحارة آسيويين مسجونين بقطر كانوا على قوارب بحرينية
فـــوالذ لـــ “^” :الممارســـات القطريـــة ضـــد العمالـــة اآلســـيوية ينـــدى لهـــا الجبيـــن
يحـــدث بقطـــر ،وأكدت أهميـــة التزامها

إبراهيم النهام

بتعهداتهـــا ،ناهيـــك عن وفيـــات الكثير

رفعــت جمعيــة البحريــن لمراقبة حقوق اإلنســان شــكوى عاجلة إلــى المرصد

مـــن هـــؤالء العمالـــة خـــال فتـــرة بناء

الدولــي لحقــوق اإلنســان ضــد دولــة قطــر لتعريضهــا حيــاة ثمانيــة بحــارة

وتشييد مالعب كأس العالم”.

آسيويين من البحرين للخطر بسبب فيروس كورونا.

وقـــال “ال ندافـــع حقوقيـــا عـــن البحارة

وأكدت الشـــكوى ،التي حصلت “البالد”

آســـيويون ،وأن العديـــد منهـــم عانـــى

البحـــارة الثمانيـــة الذيـــن يعملـــون

الكثيـــر ،بســـبب االنتهـــاكات القطريـــة

علـــى نســـخة منهـــا ،أنـــه تـــم اعتقـــال

لصالـــح صيادين بحرينييـــن في المياه
اإلقليميـــة البحرينيـــة ،وتم ســـجنهم4 ،
منهـــم تخطـــوا األربعـــة شـــهور ،واثنان

قضـــوا شـــهرين ،واثنـــان آخـــران قضوا
مـــدة شـــهر ،دون أي ضمانـــات قانونية

لهم.

الشائنة.

بدوره منظمـــة العمل الدولية ،ومنظمة

كمنظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن

رايتس ووتش تؤكدان خالل تقاريرها
المنتظمـــة أوضـــاع العمالـــة اآلســـيوية
الســـيئة بقطـــر ،حيث تنامـــت أعدادهم

اآلســـيوية في قطر من الملفات العالقة

وتابـــع فوالذ “يضاف إليهـــا تقارير هذه

العامليـــن علـــى الســـفن البحرينيـــة هم

خاطبنـــا المرصد الدولـــي الذي خاطب

وأضاف فوالذ “كبرى المنظمات الدولية

وقـــال األميـــن العـــام للجمعيـــة فيصـــل

والمهمة ج ًدا ،مؤك ًدا أن معظم البحارة

العمالـــة الذين يعملون لحســـابهم أيضا
والذيـــن لهم حقوق ً
أيضـــا ،وعليه فلقد

خـــال الخمـــس عشـــرة ســـنة األخيـــرة

كثيـــرًا فـــي الســـنوات األخيـــرة بســـبب

فوالذ لـ “البالد” إن تردي أوضاع العمالة

البحرينييـــن فقـــط ،بـــل عـــن هـــؤالء

أعمال اإلنشاءات لكأس العالم المُ قبلة”.
المنظمـــات ،المرتبطة بحقوق اإلنســـان

للعمالـــة اآلســـيوية بقطـــر ،وحالـــة هذه

صورة ضوئية الثنين من البحارة المسجونين بقطر مع أسمائهم

فيصل فوالذ

المهاجرين في آسيا”.

وختـــم فوالذ قائـــا “نطالب الســـلطات

العمالـــة مـــع تفشـــي فيـــروس “كورونا”

هـــؤالء اآلســـيويين؟ إذ ال يُ عرف عنهم

وذكـــر أن “قطـــر انضمـــت لالتفاقيـــة

المستجد في قطر”.

شـــيئا ،منهم صاحب عملهم ،وعوائلهم،

الدوليـــة بخصـــوص احتـــرام والتعهـــد

القطرية بأن تسمح للسفير الممثل لهم

وأوضـــح “لدينـــا  4عمـــال آســـيويين

وأوضاع الســـجون هنالـــك تحدث عنها

بحقـــوق العمالـــة الوافـــدة ،لكننـــا فـــي

بالدخول للســـجن ولقائهم ،إذ لم يلتقوا

مســـجونون بقطر للبحار حبيب سعيد،

حبيـــب عبـــاس وســـامي الحـــداد فـــي

المقابـــل ال نجد التزامـــا بهذه االتفاقات

ال ممثليـــن من دولهـــم ،وال محامين ،ما

واثنـــان آخـــران للبحـــار حبيـــب عباس،

تصريحاتهـــم حيـــن عـــادوا للبحريـــن،

وتقارير المنظمات الدولية تشـــهد على

هـــو حاصـــل اآلن أنـــه اختفاء قســـري،

واثنـــان مـــن قبلهـــم ،ومـــا تعـــرض لـــه

وعليـــه فاالنتهـــاكات بقطـــر ينـــدى لهـــا

ذلـــك ،والمراجعـــة الدوريـــة الشـــاملة

والســـفارات للعلـــم ال تعلم ،وســـنتحرك

الجبين”.

أدانـــت خاللهـــا الكثيـــر مـــن الـــدول مـــا

فورًا بهذا الســـياق للوقـــوف على األمر

حبيب بالســـجن ســـيئ جـــ ًدا ،فماذا عن

قطع الكهرباء عن مصنع َّ
خزن مواد “مشتعلة”

تــضــمــن ســكــنــا عــشــوائــيــا لــلــوافــديــن وشــكــل تــهــديــدا لــــأرواح

مع سفاراتهم في البحرين”.

اإلطاحـــة بـ  10آسيوييــــن ّ
نفـــذوا
عمليـــات نصب واحتيـــال مالــــي
المنامة  -وزارة الداخلية

صـــرح مديـــر عـــام اإلدارة العامـــة

لمكافحة الفساد واألمن االقتصادي
واإللكترونـــي بـــأن إدارة مكافحـــة
ّ
تمكنـــت مـــن
الجرائـــم االقتصاديـــة

القبـــض علـــى  10آســـيويين ،قامـــوا

التعميم على
مطلوبين آخرين
خارج البالد

بعمليـــات نصـــب واحتيال من خالل

االتصال بالمجني عليهم واالستيالء
علـــى حســـاباتهم البنكيـــة وتحويـــل
المبالـــغ إلى خارج البـــاد ،منوّ ًها في

الوقـــت ذاتـــه إلـــى مباشـــرة التعاون

والتنسيق عبر إدارة الشئون الدولية

المنامة  -وزارة الداخلية

العامـــة ،وكان مـــن بيـــن اإلجـــراءات

مـــا تـــم رصـــده مـــن مخاطـــر تهـــدد

األحياء السكنية من دون أي استجابة

باشـــر الفريـــق المختـــص بالمحافظـــة

المتخـــذة ،قطـــع التيـــار الكهربائي عن

الســـامة العامـــة كوجـــود حمـــل زائـــد

لذلك.

الموقع لحين تصحيح أوضاعه.

علـــى الكهرباء ،مع تخزيـــن مواد قابلة

وجـــدد المحافـــظ دعوتـــه ألصحـــاب

وجاءت هذه اإلجـــراءات ضمن حملة

لالشـــتعال دون االلتـــزام باشـــتراطات

المصنـــع بضـــرورة مراجعـــة الجهـــات

المحافظة الشـــمالية للتصدي لجائحة

األمن والسالمة ،إضافة لوجود ورشة
صناعيـــة ّ
للحـــام غير مرخصـــة ،عالوة

المختصة لتصحيـــح أوضاعهم ،داعيا
أصحـــاب المصانـــع وورش العمـــل

وأوضـــح أن اإلدارة وفـــور تلقيهـــا
عـــد ًدا مـــن البالغـــات ذات الصلـــة،

الســـكن الجماعي المشـــترك ،والحرص

على ما كشـــفته الزيارة مـــن مخالفات

األخـــرى التباع القوانيـــن واإلجراءات

علـــى تطبيـــق قانـــون الصحـــة العامة،

لمعايير واشـــتراطات السكن الجماعي

التنظيمية لمزاولة األنشـــطة التجارية

واتخاذ ما يلزم حيال هذه البالغات
بأســـرع وقـــت ممكـــن ،الف ًتـــا إلـــى

الشـــمالية ،الـــذي يضـــم عـــددا مـــن

الجهـــات المعنيـــة ،اتخـــاذ اإلجـــراءات

القانونية الالزمة ،حيال موقع مخالف
لالشـــتراطات يتـــم فيه تخزيـــن مواد
قابلـــة لالشـــتعال واســـتخدام أحمـــال
زائدة مـــن الكهرباء ،ومقـــام في أرض
فضـــاء تابعـــة لمصنـــع إلعـــادة تدويـــر

المخلفات ،وسط األحياء السكنية في

منطقة مقابة ،ويتضمن سكنا عشوائيا
للعمالة الوافدة ويشـــكل خطورة على
األرواح والممتلـــكات ويهدد الســـامة

كورونـــا وتعزيـــز الســـامة العامـــة في

واإلنتربـــول للتعميـــم على مطلوبين
آخريـــن خـــارج البحريـــن وتقديمهم

للعدالة.

قامـــت بتشـــكيل فريـــق مختـــص

واشـــتراطات األمـــن والســـامة وفـــق

المشترك.

مـــن هـــذا النـــوع ،والعمـــل بالتدابيـــر

معايير الدفاع المدني.

وأضـــاف أنـــه تـــم في زيـــارات ســـابقة

الوقائيـــة واالحترازية؛ من أجل تعزيز

التنســـيق مـــع عـــدد مـــن الجهـــات

العصفـــور

للمصنع التأكيد على ضرورة تصحيح

األمن والسالمة ،فيما باشرت الجهات

المعنيـــة فـــي المملكـــة ضمـــن جهود

خـــال زيارتـــه المصنع إن قطـــع التيار

أوضاع المخالفات التي رصدها فريق

المختصـــة اتخـــاذ إجراءاتهـــا الالزمـــة

مكافحـــة جرائم النصـــب واالحتيال

الكهربائـــي عـــن المصنـــع جـــاء نتيجة

العمـــل؛ تفاديـــا لحـــدوث كارثة وســـط

حيال المصنع وسكن العمالة الوافدة.

التـــي تتم عبـــر االتصـــاالت الهاتفية
وانتحـــال الشـــخصية بهدف ســـرقة

وقـــال المحافـــظ علـــي

بسم الله الرحمن الرحيم

الحســـابات البنكيـــة ،معربًـــا عـــن
شـــكره لتلـــك الجهـــات علـــى تعاونها
في هـــذا الشـــأن .وأهـــاب مدير عام
اإلدارة العامـــة لمكافحـــة الفســـاد
واألمـــن االقتصـــادي واإللكترونـــي،
بالمواطنيـــن

والمقيميـــن،

عـــدم

التجـــاوب مـــع هـــذه االتصـــاالت

ً
موضحـــا أن البنـــوك ال
الهاتفيـــة،
تطلب من عمالئها بيانات شـــخصية
أو مصرفيـــة عبـــر الهاتـــف أو أي
وســـيلة أخرى ،وفي حالـــة التعرض
للنصب أو االحتيال ،يجب االتصال
فـــورًا بالبنك الذي يتـــم التعامل معه
إليقاف الحســـاب وتقديم بالغ لدى
إدارة مكافحـــة الجرائم االقتصادية
عبـــر االتصـــال علـــى الخط الســـاخن
 ،992التخاذ اإلجراء الالزم حياله.

تدشين نسخة جديدة من نظام االجتماع التفاعلي اإللكتروني

القائـــد :المضـــي قدمـــا بتنفيـــذ السياســـات المواكبـــة للتطويـــر

المنامة  -هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

دشـــنت هيئـــة المعلومـــات والحكومـــة

اإللكترونيـــة النســـخة المطـــورة مـــن

نظام االجتمـــاع التفاعلـــي اإللكتروني
 eMeetingبحلتـــه الجديـــدة كليـــا

والمتضمنـــة عـــددا مـــن الخصائـــص

والميـــزات المعـــززة لكفـــاءة وأداء
عملـــه والمضافـــة بنـــاء علـــى تجربـــة

المســـتخدمين للنظام الـــذي يعد ضمن

محمد القائد

أحـــد أهم المبادرات الحكومية التقنية

التي مكنت مجالس اإلدارات واللجان

الموجهـــة لكافـــة المســـتفيدين مـــن

الحكوميـــة مـــن عقـــد اجتماعاتهـــا عبر

آنيـــة مـــن القطاعيـــن العـــام والخـــاص،

وبطريقـــة ســـهلة فـــي أي مـــكان

ظـــل ما يمتـــاز به مـــن مرونـــة وقابلية

الراميـــة للتوجـــه نحـــو االســـتغناء

وإمـــكان تطويـــره بمـــا يتناســـب مـــع

باالجتماعات اإللكترونية ذات الطبيعة

جانـــب فاعليتـــه فـــي توفيـــر الوقـــت

التوجهات الحكومية.

والعديـــد مـــن الخدمـــات المســـاندة

التنفيذيـــة بالجهـــات الحكوميـــة وغير

األنظمة والخدمات الحكومية بصورة

األجهـــزة اللوحيـــة الذكيـــة بفاعليـــة

مشيرا لألهمية التي يمثلها النظام في

وزمـــان ،بصـــورة تعكـــس السياســـة

التكيـــف مـــع بيئـــات العمـــل المختلفـــة

عـــن االجتماعـــات الورقيـــة التقليديـــة

طبيعـــة االجتماعـــات المختلفـــة إلـــى

السلســـة واآلمنـــة ،وبمـــا يتماشـــى مـــع

والمـــوارد وأتمتـــة العمليـــات المتكررة

والبنـــاءة التـــي وردت للهيئـــة ،وهو ما

األخرى.

التـــي تؤكـــد دائمـــا علـــى التواصـــل مع

وبهـــذا

الصـــدد،

صـــرح

الرئيـــس

يتماشـــى بتوجيهات القيادة الرشـــيدة

التنفيذي لهيئـــة المعلومات والحكومة

ولفـــت القائد إلى حرص الهيئة المضي

الجميـــع بمـــا يعـــزز تجربة االســـتخدام

المطـــورة مـــن نظـــام االجتماعـــات

بناءً على مرتكـــزات عدة ،ومن ضمنها

اإللكترونية.

منـــه العـــام  2013يمثـــل جـــزءا مهمـــا

المســـتخدمين مـــن القطاعيـــن العـــام

تتبعهـــا الهيئـــة لدعـــم أداء منظومـــة

الشـــروع بتطويرهـــا للنظـــام أخذة في

اإللكترونية محمد القائد بأن النســـخة

قدما فـــي تنفيذ سياســـتها التطويرية

 eMeetingالـــذي أطلق اإلصدار األول

االســـتماع إلـــى آراء ومالحظـــات

من سلســـلة التطويـــر والتحديث التي

والخـــاص ،هو مـــا اتبعتـــه الهيئـــة عند

العمل الحكومي وديمومة استمراريته
بما َّ
يمكن من تقديم الخدمات الرقمية

االعتبـــار تجربـــة المســـتخدمين مـــن

خالل مالحظاتهم ومساهماتهم القيمة

والثقـــة بكفـــاءة وأداء المنظومـــة
وتأتـــي هـــذه الخطـــوة التطويريـــة
للنظام اإللكترونـــي  eMeetingنتيجة

لما شـــهده من إقبـــال متزايـــد من قبل
المســـتخدمين فـــي الفتـــرة الماضيـــة،

ومتوافقـــة مـــع التوجه اإلســـتراتيجي
للحكومـــة ،وهو االنتقال إلى الخدمات

اإللكترونيـــة وإحداث تحـــول حقيقي
للمستخدمين ســـيما إذا ما تم تقديمها
بهيئة تطبيقات يتاح لهم اســـتخدامها
بصورة آنية عبر هواتفهم النقالة طوال
الوقـــت في ظل توافـــر بيئة إلكترونية
آمنـــة وموثوقـــة تحفـــظ بياناتهـــم
وتضمـــن خصوصيـــة المســـتخدمين،
تشتمل النســـخة المحدثة منه خاصية
عقـــد االجتماعـــات والمشـــاركة فيهـــا
عبـــر أجهـــزة الهواتف الذكيـــة اآليفون
(.)iPhone

 5لتوفير عمالة إلدارة توزيع الكهرباء

“الغرفة” :الجمارك تلعب دو ًرا
حيو ًيا باالقتصاد الوطني

ماليين دينار

السنابس  -الغرفة

تعييــن مقــاول ألعمال الردم البحري لمشــروع دانات الســاية

أشادت غرفة تجارة وصناعة البحرين
ب ــال ــدور الــحــيــوي الـ ــذي تــلــعــبــه ش ــؤون

الــجــمــارك فــي خــدمــة الــقــطــاع الخاص
واالق ــت ــص ــاد ال ــوط ــن ــي ،وت ــزامـ ـ ًن ــا مع

علي الفردان

يـــوم الــجــمــارك الــعــالــمــي ،الـ ــذي يــأتــي

تحت شــعــار “الــجــمــارك تــعــزز التعافي
والتجديد والمرونة من أجــل سلسلة

التزويد المستدامة” ،إذ أكدت الغرفة
على أهمية مواصلة تعزيز وتقوية أطر

الشراكة والتعاون والتنسيق المشترك
في كافة المجاالت مع شؤون الجمارك.
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فتح مجلس المناقصات والمزايدات،

والــمــزايــدات فــي جلسته األسبوعية

الـ ــمـ ــسـ ــؤول ع ـ ــن إدارة وم ــراق ــب ــة

أم ــس  7عــطــاءات لمناقصة تشغيل

المشتريات والعقود الحكومية ،في

وصــيــانــة الــنــظــام التقليدي للمعالجة

جلسته األسبوعية مــا مجموعه 58

الثانوية فــي محطة توبلي لمعالجة

عــطــاء لــعــدد  8مــنــاقــصــات حكومية

مــيــاه الــصــرف الصحي لصالح وزارة

لمختلف الجهات الرسمية.

األشغال وشؤون البلديات ،إذ تقدمت

ونـــالـــت هــيــئــة ال ــك ــه ــرب ــاء والـ ــمـ ــاء 3

شركة الكوهجي للخدمات الفنية بأقل

مناقصات ،كان أكبرها مناقصة توفير

العطاءات بمبلغ  871ألف دينار.

أقل العطاءات نحو مليونين ونصف

مناقصة تعيين مقاول للقيام بأعمال

الرفاع ومنطقة المحرق التابع إلدارة

.”laides Construction Co. WLL

وتقدمت لها  13شركة ،كان أقلها من

تــنــافــســت عــلــى هـ ــذه الــمــنــاقــصــة 10

والــمــاء ،مــن أجــل توفير عمالة مهرة

عمالة خارجية لمركزي طوارئ منطقة

المليون دينار من قبل شركة“  “�Poul

تــوزيــع الــكــهــربــاء لــمــدة  3ســنــوات ،إذ

وفتحت مناقصة أخرى لهيئة الكهرباء

شركة “أوبــن سي” وذلــك بقيمة 1.76

شركات كان أقل عطاء مقدم من قبل

عدد  18شخصا ،تقدمت لها شركة “ان

وفتح لوزارة التربية والتعليم مناقصة

شركة “داون تــاون” بنحو  4.9مليون

بي أيــه” للمقاوالت بقيمة أقــل عطاء

وفتح للهيئة مناقصة مشروع إعادة

لــيــكــون ثــانــي أق ــل عــطــاء مــن شركة

أب ــوج ــرج ــور لــتــحــلــيــة الــمــيــاه والــتــي

تنافست على المناقصة  6شركات.

دينار.

أهمية حماية الملكية الفكرية

بنحو  77ألف دينار ،لكن العرض علق،

تأهيل البنية المدنية لمحطة رأس

يــونــيــكــون بمبلغ  108آل ــف ديــنــار ،إذ

تقدمت للمنافسة عليها شركتان ،بلغ

أمـ ــا بــنــك اإلسـ ــكـ ــان فــقــد فــتــحــت له

الردم البحري لمشروع دانات الساية،

مليون دينار.

بغية توفير أثاث عام لمبنى أكاديمي
لــمــدرســة ال ــرف ــاع الــغــربــي اإلع ــدادي ــة

للبنات ،وتنافست عليها  11مؤسسة

كان أقل العطاءات المقدمة من قبل

“مؤسسة العالمية” بمبلغ  25ألف دينار.
كـ ــمـ ــا فـ ــتـ ــح م ــج ــل ــس ال ــم ــن ــاق ــص ــات

أمــا شركة نفط البحرين (بابكو) فقد
فتح ألجلها مناقصة أعمال مشروع
تشييد واستبدال مضخات األسفلت
واألنــابــيــب اإلسفلتية ،إذ تقدمت لها
 5عطاءات كان أقلها من شركة ناصر
عبد محمد بقيمة  294ألف دينار.
وأخيرا ،فتح لشركة “تطوير للبترول”
م ــن ــاق ــص ــة ل ــغ ــاي ــة مـ ــشـ ــروع تــحــلــيــل
موثوقية الصيانة المركزية وأهمية
قــطــع الــغــيــار ل ــوح ــدة تــجــفــيــف الــغــاز
المركزية وتنافست عليها  4شركات.

من أهم الممتلكات اآلن ألي شخص أو مؤسسة ما ينتجه العقل من
أعمال فنية وأدبية وموسيقية وغير ذلك من اإلنتاج الغزير الذي
يأتي من عقولنا المنيرة .وهذا اإلنتاج الفكري اآلن ومع مرور الزمن،
أصبح يشكل ثروة هائلة لألفراد وكل المجتمع وحتى الدول .ولكن
علينا ،حماية هــذا اإلنــتــاج المهم مــن المتطفلين وســارقــي الجهود
الفكرية التي حبانا بها المولى عز وجل .وطبيعيا كل شخص يحمي
ممتلكاته المادية الملموسة كالمنزل والنقود ووسائل النقل ،وحان
الوقت لحماية الممتلكات المعنوية المتمثلة في إنتاج الفكر من
إبــداعــات هندسية وحرفية تأتي من العقل المثمر .ونظرا ألهمية
هذه المنتجات الفكرية ،وجــدت العديد من المواثيق والمعاهدات

بورصة البحرين تربح  8.6نقطة

الــمــســتــثــمــرون ركــــــزوا تــعــامــاتــهــم عــلــى قـــطـــاع الــخــدمــات

المنامة  -بورصة البحرين

الدولية لحماية كافة إنتاج الملكية الفكرية عبر التسجيل القانوني

أقفــل مؤشــر البحريــن العــام أمس اإلثنين عنــد مســتوى  1,462.33بارتفاع

العالم وهي تتبنى التوجيهات الصادرة في المواثيق الدولية ،وعليه

البحرين اإلسالمي عند مستوى  660.11بارتفاع وقدره  2.50نقطة مقارنة

لحقوق الملكية .ولقد صدرت القوانين الوطنية تقريبا في كل دول

وقــدره  8.58نقطــة مقارنــة بإقفالــه يــوم األحــد ،فــي حيــن أقفــل مؤشــر

تم وضع الضوابط واإلجراءات القانونية المحلية لتسجيل منتجات

بإقفاله السابق.

الملكية الفكرية إلصباغ الحماية المطلوبة.
وبـــدأت ثقافة حماية الملكية الفكرية وتسجيلها تنتشر وتأخذ
مكانها الطبيعي في غالبية الــدول ،وهذا سيعود لنا بفوائد عديدة،
من ضمنها ،أن الضوابط القانونية المنظمة لحماية الملكية الفكرية
تتيح للمستهلك إمكانية االختيار بين مقاولين متنافسين وبين السلع
والخدمات التي يبيعونها .هذا ،ألن حماية الملكية الفكرية بطبيعتها
مواتية للمنافسة ألنها تضمن حماية األصول التجارية غير الملموسة.
ومــن دون الملكية الفكرية ،التي تضع النقاط فــوق الــحــروف ،فإن
أصــحــاب الــشــركــات ومــقــدمــي الــخــدمــات األق ــل كــفــاءة سيحاولون
جــذب الزبائن عــن طريق تقليد ونسخ سلع وخــدمــات المنافسين
األكثر كفاءة .ونالحظ ،مدى كساد المنتجات األصلية بسبب التقليد
والتزوير والنسخ.
ومن المفارقات أن التزوير والتقليد يقف حجر عثرة أمــام اإلنتاج
األصــيــل ،ألن أولــئــك “الــنــوابــغ” لــن يــجــدوا أي حــافــز م ــادي أو غيره
لتحسين منتجاتهم وخدماتهم أو تقديم منتجات وخدمات جديدة؛
بسبب كساد إنتاجهم وتكدسه في المخازن .وفي هذه الحالة فإن
الخاسر األكبر هو المجتمع .بيد أن الملكية الفكرية لن تضطلع بذلك
الدور الحاسم في ضمان المنافسة إال عندما تتم حماية المستهلك
وتتم مــصــادرة ومعاقبة التقليد والــتــزويــر فــي كــل أشكاله .وال بد

وت ــداول المستثمرون  4.17مليون

الخدمات والتي بلغت قيمة أسهمه

ألــف ديــنــار ،تــم تنفيذها مــن خالل

م ــا نــســبــتــه  % 38.25م ــن القيمة

سهم ،بقيمة إجمالية قدرها 600.08

 89صــفــقــة ،إذ ركـ ــز الــمــســتــثــمــرون
ت ــع ــام ــات ــه ــم ع ــل ــى أسـ ــهـ ــم ق ــط ــاع

الــمــتــداولــة  229.54ألــف ديــنــار ،أي

اإلجمالية لــلــتــداول وبكمية قدرها
459.26ألـ ــف سهم ،تم تنفيذها من

المركز األول ،إذ بلغت قيمة أسهمها

المتداولة  187.90ألف دينار ،أي ما
نسبته  % 31.31من إجمالي قيمة

األســهــم الــمــتــداولــة وبكمية قــدرهــا

 2.80مليون سهم ،تم تنفيذها من
خالل  30صفقة.

أما المركز الثاني فكان للبنك األهلي

المتحد بقيمة قدرها  128.41ألف

وبكمية قدرها  468.52ألــف سهم،

تم تنفيذها من خالل  10صفقات.

وجاءت شركة (بتلكو) بقيمة قدرها

 117.41أل ــف ديــنــار ،أي مــا نسبته

 % 19.57من إجمالي قيمة األسهم

المتداولة وبكمية قــدرهــا 196.67
ألف سهم ،تم تنفيذها من خالل 15
صفقة.

تــعــزيــز فــــرص الــعــمــل الــنــوعــيــة والــمــنــاســبــة لــلــمــواطــنــيــن

المنامة  -مجموعة أوريجين

ُتمكن رواد األعمال من بدء شركات

أشاد الرئيس التنفيذي لمجموعة أوريجين ،أحمد البناء ،بالبرنامج الوطني

جـــديـــدة بــســهــولــة ون ــش ــر االبــتــكــار

للتوظيــف الــذي أطلقــه ولــي العهــد رئيــس مجلس الــوزراء صاحب الســمو

وتحفيز النشاط االقتصادي بشكل

الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة ،إذ يهدف البرنامج؛ لخلق  25ألف

عام”.

وظيفة خالل العام الجاري 2021وتوفير  10آالف فرصة تدريبية سنويًا.

للتصدي لحماية المنتجات “األصلية” عبر كل المنافذ وأولها نقاط
والحذر والعمل على حجز كل البضائع المقلِدة وإخطار النيابة ووكالء

هـــذا الــبــرنــامــج ،حــيــث كــانــت سنة

المحاكم ومــصــادرة وإتــاف كل السلع والبضائع الــمــزورة ومعاقبة

على الصعيد االقتصادي أو الصحي.

وسلعك سيقف إلــى جانبك في كل الخطوات القانونية المطلوبة

في توليها لمهمتها المزدوجة خالل

والتسجيل القانوني ،لدى الجهات الرسمية المختصة ،يمنحك فترة

الحزم االقتصادية وقيادتها برنامج

التعدي أو التغول على حقوقك المسجلة .وليس في اإلمكان أحسن

وكون البناء أحد الشخصيات التي

العبور والمطارات والموانئ .وهنا ،على سلطات الجمارك اليقظة
المنتجات األصلية ليقوموا بدورهم باتخاذ اإلجراءات القانونية أمام

ـواء
 2020عصيبة على الجميع ،سـ ً

ُ
“نــشــي ـ ُد بــمــبــادرة ول ــي الــعــهــد رئيس

مرتكبي هذه الجرائم .وللعلم ،أن تسجيل العالمة التجارية لمنتجك

وقد برزت تجربة حكومتنا الرشيدة

هــذا البرنامج الوطني الــذي يُ سهم

الــعــام الــمــاضــي ،مــن خ ــال طرحها

أولية ممتدة لمدة  10سنوات ،وفي خالل هذه المدة ال يجوز ألحد

مكافحة كورونا .“ COVID-19

مما كان ألن القانون يمنحك كل الحماية.

أدارت بــرنــامــجــيــن مماثلين خــال
الــفــتــرة مــن  2004 – 2001كمدير
ع ــام لــلــمــشــروع الــوطــنــي للتوظيف

مــن جهة أخـــرى ،أمَّ ــل الــبــنــاء ولكي
تــتــحــقــق فــعــاً األهــــــداف الــمــرجــوة

آن ــذاك ،أثــنــاء توليه منصب الوكيل

الموقرة التوقيت المناسب إلطالق

* الخبير والمستشار القانوني

وج ــاءت جــي اف اتــش المالية في

إجــمــالــي قــيــمــة األس ــه ــم الــمــتــداولــة

البناء :الحكومة اختارت الوقت المناسب إلطالق “الوطني للتوظيف”

وقال البناء “لقد اختارت الحكومة

للحماية.

خالل  34صفقة.

ديــنــار ،أي مــا نسبته  % 21.40من

المساعد بوزارة العمل ،علق الرئيس
ً
قائل
التنفيذي لمجموعة أوريجين

مــن هــذا الــبــرنــامــج بجعل المواطن

البحريني الخيار األمثل للتوظيف
بــأن تقوم الحكومة بوضع قوانين

مجلس الـــوزراء ،من خــال إطالقه
ف ــي تــعــزيــز فـــرص الــعــمــل الــنــوعــيــة

وال ــم ــن ــاس ــب ــة لــلــمــواطــنــيــن ،وجــعــل

البحريني الخيار األمثل للتوظيف”.

وعـــن ري ـ ــادة األعـــمـــال ،قـــال الــبــنــاء
“وفـ ًـقــا ألحــد الــدراســات التي نشرها

مــنــتــدى االق ــت ــص ــاد الــعــالــمــي حــول
ريــادة األعمال والنظام االقتصادي

في منطقة الشرق األوســط وشمال

أحمد البناء

إفــريــقــيــاُ ،تــشــيــر ه ــذه ال ــدراس ــة إلــى

م ــل ــزم ــة ل ــل ــب ــح ــرن ــة وحـ ــصـ ــر بــعــض
ً
أسوة
الوظائف على المواطنين فقط

بــالــســعــوديــة وســلــطــنــة عــمــان حتى

أن المنطقة تــحــتــاج إل ــى خــلــق 75

تــتــدرب األي ــدي العاملة البحرينية

ويُ عد ذلك أكثر من  % 40عن عدد

سيكون من الصعب على المواطنين

الشرق األوسط وشمال إفريقيا العام

العاملة األجنبية من جهة وقبولها

من خالل تعزيز بيئة األعمال التي

واألسباب.

مليون وظيفة بحلول العام – 2021

وت ــك ــس ــب خـــبـــرة ت ــدري ــج ــي ــا ،وإال

الوظائف التي تم خلقها في منطقة

الــمــنــافــســة بــحــكــم رخــــص األيــــدي

 .2011وم ــن الممكن أن يــتــم ذلــك

بالقيام بأي عمل مهما كانت الظروف

 % 70من الشركات البحرينية ال تحمي نطاقاتها إلكترونيا
المنامة “ -إن جي إن” العالمية

أظهر تقرير أعدته شــركة “إن جي إن” العالمية ألنظمة المعلومات المتكاملة التي تتخذ من البحرين مقرا رئيســا

تزوير رسائل بريد
إلكتروني ومواقع
ويب لجهات
معروفة

لهــا تزايــدا مضطــردا فــي الهجمــات اإللكترونية التي تســتهدف مؤسســات القطاع الخــاص غير الحــذرة ،إذ يلجأ
القراصنــة الرقميــون إلى اســتغالل دومين المؤسســة في إرســال آالف رســائل البريد اإللكتروني إلــى المتعاملين
معها ،وسرقة أموالهم أو بياناتهم أو اختراق خصوصيتهم.
وع ــم ــل خـــبـــراء “إن جـــي إن”
ب ــال ــت ــع ــاون مـ ــع شـــركـــة “بـــــاور

ديمارك” على تحليل  167نطاق
انــتــرنــت لــمــؤســســات بحرينية

مختلفة ،وأظهر أن  127منها؛
أي  % 70من إجمالي النطاقات

غير محمي من االختراق ،وأن

أكثر المؤسسات حذرا في هذا
المجال هي المؤسسات المالية
والمصرفية بنسبة  ،% 45فيما

المؤسسات الصحية هي األقل
حذرا ،وبعضها ال يملك حماية

إلكترونية على اإلطالق.

وقــال الرئيس التنفيذي لـ “إن

جي إن” يعقوب العوضي :إن
هذا التقرير يعتبر أحدث تنبيه
لــلــمــؤســســات وال ــش ــرك ــات في

البحرين بشأن ضــرورة حماية
حضورها على شبكة االنترنت

من االختراق ،وحماية بيانات
الــمــتــعــامــلــيــن مــعــهــا وض ــم ــان
اس ــت ــدام ــة عــمــلــهــا وخــدمــاتــهــا

والــحــفــاظ على سمعتها ،وهو
يدعم ما ذهب إليه تقرير آخر

ُ
أعلن عنه أخيرا وأشار إلى أنه

تم اإلبالغ عن إجمالي 67,581
ه ــج ــم ــات تــصــيــد فــــي جــمــيــع

من العام  2020فقط.

إن ج ــي إن – بــــاور دي ــم ــارك”
يرسم صــورة واضــحــة لمشهد
أمـــــــان الـ ــبـ ــريـ ــد اإللـــكـــتـــرونـــي

خصوصا في مملكة البحرين،

وقــال “الكثير من المؤسسات

والشركات البحرينية ،السيما

معه للضحايا المحتملين شراء

منتجاتها أو خدماتها ،وبالتالي
الوثوق بها ،في حين انهم لم

يحاولوا في كثير من األحيان
أن يــتــكــبــدوا عــنــاء جــعــل هــذه
ً
حقا”.
المواقع تبدو أصلية

وأضـــــاف “فـ ــي هـ ــذه األوقــــات

أنحاء البحرين في الربع الثاني

وأوضـ ــح الــعــوضــي أن “تقرير

لجهات معروفة ،بشكل يمكن

يعقوب العوضي

فــي قــطــاع الــرعــايــة الصحية،
ال تنتبه مع األســف إلى أهمية
حفظ أمنها اإللكتروني ،وهو
أمر أصبح أكثر إلحاحا في ظل
جائحة كوفيد  ،19 -واالعتماد
شــبــه الــكــامــل عــلــى االنــتــرنــت

في جانب كثير من الخدمات
واألعمال”.
مــــن جـ ــانـ ــبـ ــه ،قــــــال ال ــرئ ــي ــس
التنفيذي لشركة بــاور ديمارك
فيصل الــفــارســي :إن التقرير

العصيبة ،عندما يــكــون هناك
ارتــفــاع حــاد في عــدد هجمات
انــتــحــال الــبــريــد اإللــكــتــرونــي

وهجمات التصيد االحتيالي،
مــن الـــضـــروري لــلــشــركــات في
جــمــيــع أنـ ــحـ ــاء ال ــب ــح ــري ــن أن

أظـــــهـــــر قـــــيـــــام الـــــمـــــزيـــــد مــن

تــتــصــرف عــلــى الــفــور وتختار

إلكتروني ومواقع ويب تابعة

في مؤسساتهم”.

المحتالين بتزوير رسائل بريد

اعتماد نظام “ديمارك” وإنفاذه
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -إدارة التسجيل

القيد 138885-1 :
التاريخ 2021/01/24 :
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن رقم  0000لسنة 2021
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة ملحمة الرضا ذ.م.م

القيد 2-35003 :
التاريخ 2021-01-24 :

تاريخ الطلب 2021/1/20

تاريخ الطلب 2021/1/25

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل

إعالن رقم CR2021- 11957

إعالن رقم CR2021- 9511

إعالن رقم  0000لسنة 2021

تنازل عن المحل التجاري

تنازل عن المحل التجاري

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة اسمكو ذ.م.م

تقــدم إلينــا السيد/الســيدة ادنــاه  :عبدالرحمــن يوســف عبدالرحمــن بوجيــري

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها
الســادة تســوية للمحاســبة واإلستشــارات  -مكاتب محترفة من قبل أصحاب
شــركة ملحمــة الرضــا ذ.م.م ،المســجلة بموجب القيد رقــم  ،138885-1طالبين
تغييــر االســم التجــاري مــن ملحمــة الرضا ذ.م.م إلــى المحيط للتجــارة العامة
ذ.م.م
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -إدارة التسجيل

بطلب تحويل المحل التجاري التالي إلى السيد/السيدة نوح حسن عيد احمد

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 2-87196 :

االسم التجاري  :الياسمين للكبائن المجهزة بالهواتف

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعة والتجارة الســياحة بأنه قــد تقدم إليها

المحل التجاري التالي إلى السيد/السيدة باسم عبدهللا علي مجدمي

طالبين تغيير االســم التجاري من شــركة اســمكو ذ.م.م الى اســمكو للتنظيفات

يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة

االسم التجاري  :كفتريا نصره

الســادة اصحــاب شــركة اســمكو ذ.م.م المســجلة بموجب القيد رقــم 2-35003

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر

والصيانة ذ.م.م

رقم القيد 4-10851 :

خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

رقم القيد 4-87196 :

االسم التجاري  :قصر الياسمين لالجهزة االلكترونية

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن رقم  182826لسنة 2021
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
محالت عجيب التجاريه شركة تضامن بحرينية

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
بشأن تحويل مؤسسة فردية
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم
إليها الســادة  /عبدالعال الخليج للتدقيق  -شــركة تضامن بحرينية باعتبارهم
المصفي القانوني لمحالت عجيب التجاريه شركة تضامن بحرينية  ،المسجلة
كشــركة تضامــن بحرينيــة بموجــب القيــد رقــم  ، 10878طالبيــن إشــهار إنتهاء
أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية و شطبها من السجل التجاري ،و ذلك
وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم  21لسنة
2001

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد
تقــدم إليهــا الســيد  /حســن احمــد علي ســلمان ،المالــك ل مصنع بلو
سويمنج كراب لحفظ األسماك ذ.م.م مؤسسة فردية والمسجلة
بموجــب القيــد رقــم  5-40824طالبــا تحويلهــا إلــى شــركة ذات
مســئولية محــدودة مملوكــة لــه ،برأســمال وقدره  50000خمســون
ألف دينار بحريني.

2021 / 01 / 21
وزارة الصناعة والتجارة و السياحة
إدارة التسجيل
إعالن رقم CR2021- 9043
تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن رقم CR2021- 12186
معاملة مشتركة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري
إعالن رقم CR2021- 11951
تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب معاملة مشتركة  ،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  :عبد هللا عضيب فهد عبد هللا
االسم التجاري الحالي  :البيرق العالي لتنجيد مقاعد السيارات والمظالت
االسم التجاري  :البيرق العالي لتنجيد مقاعد السيارات
قيد رقم 68112-4 :

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب اســم تجــاري  ،فعلــى كل مــن لديه أي
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن
بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر  :غالم زهره عبد الكريم ميان محمد
االسم التجاري الحالي  :بوابة  313للمقاوالت
االسم التجاري الجديد  313 :عقارات البوابة
قيد رقم 4-89451:

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب اســم تجــاري  ،فعلــى كل مــن لديــه أي
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن
بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه
 .اسم التاجر  :محمود علي حسن ابراهيم الوسطي
االسم التجاري الحالي  :رحيق الزهو ر
االسم التجاري الجديد  :مركز رحيق الزهور
رقم القيد 15-58543 :

2021/1/21
وزارة الصناعة والتجارة و السياحة
إدارة التسجيل
إعالن رقم CR2021- 11747
تسجيل اسم تجاري

إعالن بحل وتصفية
ليفاو للتجارة ذ.م .م
سجل تجاري رقم 114513
بنــاء علــى قرار المســاهمين في شــركة ليفــاو للتجارة ذ.م.م المســجلة على قيد
رقم  ، 114513بتصفية الشــركة اختيار و تعيين الســيدة /جياجيا لو كمصفية
للشــركة .بهذا يعلن المصفي أن ســلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة
 325مــن قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانون رقم
 21لعام  ، 2001و عمال بنص المادة  335من قانون الشــركات يدعو المصفي
جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه ،مدعومة بالمستندات الالزمة،
خالل  15يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن ،و ذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي :جياجيا لو
39006622
qq.com@191410105

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب اســم تجــاري  ،فعلــى كل مــن لديــه أي
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن
بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر  :جليله السيد باقر علي الوداعي
االسم التجاري الحالي  :ركن الكنافة
االسم التجاري الجديد :كنافة كافيه
قيد رقم 2-43243 :

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة العوماري للتحصيل ألصحابها
أمينة العوماري وشريكها  -شركة تضامن بحرينية
تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجارة والســياحة بأنــه قد تقدمت
إليهــا الســيدة  /زينــب اســماعيل غلــوم حســين محمــد ،باعتبارهــا المصفــي
القانونــي لشــركة العومــاري للتحصيــل ألصحابهــا أمينــة العوماري وشــريكها -
شركة تضامن بحرينية ،المسجلة كشركة تضامن بحرينية ،بموجب القيد رقم
 1 - 124519طالبة إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية و
شــطبها مــن الســجل التجــاري ،و ذلــك وفقا ألحــكام قانون الشــركات التجارية
الصادر بالمرسوم بقانون  .رقم  21لسنة .2001

إعالن بحل وتصفية
شركة جها نجير عالم عبد المليك للمقاوالت ذ.م.م
سجل تجاري رقم 125266
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تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب اســم تجــاري  ،فعلــى كل مــن لديــه أي
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن
بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه
 .اسم التاجر  :دار يوش ابراهيم محمد مال هللا
االسم التجاري الحالي  :دار االبراج للمقاوالت
االسم التجاري الجديد  :دار االبراج للتنظيفات
رقم القيد 2-70017 :

بنــاء علــى قــرار الشــركاء فــي شــركة جهانجيــر عــالم عبــد المليــك للمقــاوالت
ذ.م.م المســجلة علــى قيــد رقــم  ، 125266بتصفيــة الشــركة اختياريــا و تعيين
السيدة JAHANGIR ALAM ABDUL MALEQUE /كمصفية للشركة .بهذا
يعلن المصفي أن ســلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة  325من قانون
الشــركات التجاريــة البحرينــي الصادر بالمرســوم بقانون رقــم  21لعام 2001
 ،و عمــال بنــص المــادة  335مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفــي جميــع دائني
الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهــم إليه ،مدعومة بالمســتندات الالزمــة ،خالل 15
يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن ،و ذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفيJAHANGIR ALAM ABDUL MALEQUE :
RASHID_BD784@HOTMAIL.COM - 36606075




وزارة الصناعة والتجارة و السياحة
إدارة السجل التجاري
إعالن رقم CR2021 - 9826
تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينا السيد/الســيدة ادنــاه  :فاطمه حمد ابراهيم بورشــيد بطلب تحويل
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Vacancies Available

LAMAR HOLDING W.L.L
has a vacancy for the occupation of
FINANCIAL ANALYST
suitably qualified applicants can contact
36993266 or NALDABBAS@LAMAR-HOLDING.COM

Almoayyed Solar Co. B.S.C. Closed
has a vacancy for the occupation of
MANAGER
suitably qualified applicants can contact
17705313 or MA123@ALMOAYYEDINTL.COM.BH

NAEMA KHALIFA ABDULWAHAB
has a vacancy for the occupation of
LAUNDERER/PRESSER(GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
17325665 or ADELALMOOSA@GMAIL.COM

Seven Energy W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17500791 or hr@seven-energy.com

Mc 6 Construction S.P.C
has a vacancy for the occupation of
DRIVER(FORKLIFT)
suitably qualified applicants can contact
17402050 or hrheadoffice@mcsix.me

AL-RASHEED COMPANY FOR ALUMINIUM FACTORY W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
MANAGER (MARKETING & SALES (EXCEPT WHOLESALE))
suitably qualified applicants can contact
39469624 or HASSANALFARSANI@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

2006 CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33108881 or ABU_HASSAN222@HOTMAIL.COM

BAYAN AL BAHRAIN CLEANING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17259995 or nhbahrain@gmail.com

Burj Mushraf Contracting Co. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
STEEL FABRICATOR
suitably qualified applicants can contact
33346825 or ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM

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

Delta Security Services Co. W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
SECURITY GUARD
suitably qualified applicants can contact
17262725 or DELTA.SS@BATELCO.COM.BH

B F G INTERNATIONAL W.L.L
has a vacancy for the occupation of
MARKETING AND PUBLIC RELATIONS OFFICER
suitably qualified applicants can contact
17727063 or ali.m@bfginternational.com

J k construction w.l.l
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33227211 or BEENANAIR52@GMAIL.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 ANDHOL BUILDING CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17400377 or ALAMEER0@HOTMAIL.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

BOSTAN CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39097580 or JATTMUSHTAQ901@GMAIL.COM

Sanawar food Industries SPC
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
69990130 or sanawargandour@gmail.com

ALREEM STYLE SHOP
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
36275757 or almayed998@GMAIL.COM

MEKANO FOUR CONTRACTING W.L.L
has a vacancy for the occupation of
ACCOUNTANT
suitably qualified applicants can contact
36458070 or ADMIN@MK4-BSS.COM

Eram Floors Middle East S.P.C. owned by Mr. Sattam Abdulaziz A AlOmairy
has a vacancy for the occupation of
ACCOUNTANT
suitably qualified applicants can contact
33628081 or adminbahrain@eramarabia.com

BHAIYYAAJI INDIAN RESTAURANT
has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR
suitably qualified applicants can contact
17341122 or jassim96@yahoo.com

TRUST ELECTROMECHANICAL SERVICES COMPANY W.L.L. (TEMCO)
has a vacancy for the occupation of
WIREMAN(ELECTRICAL)
suitably qualified applicants can contact
33709939 or HAIDER@TEMCO-BH.COM

SEPCOIII Bahrain Construction Company S.P.C.
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
DUXIAOMING@SEPCO3.COM

Arabian Gulf Electro Mechanical Services W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
AIR-CONDITIONING TECHNICIAN
suitably qualified applicants can contact
37767097 or RAJESH@ARABIANGULF-EMS.COM

AL MUSSAWIR CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33556920 or naziamalik692@gmail.com

HAIDER WOODEN WORK FACTORY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CARPENTER
suitably qualified applicants can contact
17305665 or info@haiderwood.com

BAHRAIN FOUNDATION CONSTRUCTION COMPANY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
TECHNICIAN
suitably qualified applicants can contact
17826430 or a.sharan@bfccwll.com

ALDALEEM CONTRACTING W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17252256 or ALDALEEM@HOTMAIL.COM

Calorie hub cafe
has a vacancy for the occupation of
CASHIER
suitably qualified applicants can contact
17784620 or BRAZIL.TOWING@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

PALM COAST CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17312007 or aamirbh@gmail.com

Indian Delights Restaurant Co. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants can contact
17250300 or SAOOD_NAYEF@OUTLOOK.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

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

J k construction w.l.l
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33227211 or BEENANAIR52@GMAIL.COM

ALMARHOOM TRADING CENTRE
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
36443674 or almarhoom@gmail.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

MACDONALD W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WAITER
suitably qualified applicants can contact
17220000 or HR@FAKHRO.COM

Texas Chicken
has a vacancy for the occupation of
WAITER (RESTURANTS)
suitably qualified applicants can contact
13300023 or human.resources@binrajab.co

CITY GLASSES W L L
has a vacancy for the occupation of
PRODUCTION QUALITY INSPECTOR
suitably qualified applicants can contact
17874492 or acityglass@yahoo.com

MAGIC SHINE CLEANING CO. SPC
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17345051 or MAGICSHINE775@YAHOO.COM

MK Food Delivery Company W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
66661001 or WWW.MK3902@GMAIL.COM

AL ATIYAH FOR CARS SERVICES
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39229366 or BANT_ALATYA@HOTMAIL.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

Quito Bakery
has a vacancy for the occupation of
BAKER(GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
17280049 or SANDRA@TAMMAM.COM

EFEL LAUNDRY
has a vacancy for the occupation of
PRESSER (HAND)
suitably qualified applicants can contact
33345110 or FAROOOHA75@HOTMAIL.COM

MAJESTIC ARJAAN BY ROTANA
has a vacancy for the occupation of
TEAM LEADER
suitably qualified applicants can contact
39453330 or HEOFFICE@BATELCO.COM.BH

SARAYEVO CARPENTRY WORKSHOP
has a vacancy for the occupation of
PAINTER(METAL SPRAYER)
suitably qualified applicants can contact
17280248 or munichconstruction@yahoo.com

AL NASEEHA BUILDING MATERIALS CO - BAHRAINI PARTNERSHIP
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
33087614 or ABDRASHEED007@GMAIL.COM

PANDA BOUTIQUE & FASHIONS
has a vacancy for the occupation of
EMBROIDERER(HAND)
suitably qualified applicants can contact
39456533 or PANDA@BATELCO.COM.BH

SEPCOIII Bahrain Construction Company S.P.C.
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
DUXIAOMING@SEPCO3.COM

Abdul Rahman Ali Al Saad Power Projects Co W l l
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17273330 or BEENA.B@ALSAADPROJECTS.COM

Texas Chicken
has a vacancy for the occupation of
WAITER (RESTURANTS)
suitably qualified applicants can contact
13300023 or human.resources@binrajab.co

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

AIDA GARDENS W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
GARDENER
suitably qualified applicants can contact
17695267 or JINESH71@GMAIL.COM

Mushber Construction
has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR
suitably qualified applicants can contact
39890033 or NEON.STAR@REDIFFMAIL.COM

BU YOUSIF FOR PARTS
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
39686980 or ALBI2005@BATELCO.COM.BH

Alnosaif Contracting & Excavation Co. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
DRIVER(HEAVY VEHICLE)
suitably qualified applicants can contact
17590078 or HANI.ALNOSAIF@GMAIL.COM

NLG limited - FOREIGN BRANCH
has a vacancy for the occupation of
DIRECTOR
suitably qualified applicants can contact
32191233 or INFO@NEWTONLEGALGROUP.COM

Raed ali contracting
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33748881 or RAEDALI74@GMAIL.COM

Burj Mushraf Contracting Co. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
MASON
suitably qualified applicants can contact
33346825 or ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM

MEKANO FOUR CONTRACTING W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
36458070 or ADMIN@MK4-BSS.COM

LULLYA SWEET KARAK BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
35109004 or RAFIBH1233@GMAIL.COM

NMMS OFFICE MANAGEMENT
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39696997 or NABEELAMMS@GMAIL.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

Seef Dental W L L
has a vacancy for the occupation of
SPECIALISED DENTIST
suitably qualified applicants can contact
17587992 or Salah@seeftrainingbh.com

Texas Chicken
has a vacancy for the occupation of
WAITER (RESTURANTS)
suitably qualified applicants can contact
13300023 or human.resources@binrajab.co

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

MAGIC SHINE CLEANING CO. SPC
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17345051 or MAGICSHINE775@YAHOO.COM

BRAND KHAYAL General Trade
has a vacancy for the occupation of
WORKER(SALES)
suitably qualified applicants can contact
66643466 or ESSA36299913@GMAIL.COM

AL HASNA COLDSTORE
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
39857572 or HIND.ALTHAWADI@GMAIL.COM

FOLIYAN FOR CONTRUCTING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39822285 or AMEERALKHAL@HOTMAIL.COM

Al Aamira Contracting
has a vacancy for the occupation of
SECRETARY
suitably qualified applicants can contact
39256192 or SAFA12315@YAHOO.COM

KRH S.P.C. OWNED BY Kuwait Resources House Co. for Services & Hu
has a vacancy for the occupation of
PROJECTS COORDINATOR
suitably qualified applicants can contact
17421118 or Z.ALNOAIMI@KRHKW.COM

Delta Security Services Co. W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
SECURITY GUARD
suitably qualified applicants can contact
17262725 or DELTA.SS@BATELCO.COM.BH

Isam kabbani & partners for construction & maintenance co. ltd
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17252163 or tariqba6@gmail.com

ALDALEEM CONTRACTING W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17252256 or ALDALEEM@HOTMAIL.COM

FADHEL A - HUSSAIN KHAMIS TRADING EST
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33822322 or fadelkhamiss@gmail.com

MANHATTAN 96 GARAGE
has a vacancy for the occupation of
AUTOMOBILES MECHANIC
suitably qualified applicants can contact
36671182 or AZUZ1989@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

AL FAISAL LOGISTICS &TRANSPORT W.L.L
has a vacancy for the occupation of
HEAVY DRIVER
suitably qualified applicants can contact
17737585 or faisal@alfaisal-bh.com

ALSHAYA TRADING COMPANY
has a vacancy for the occupation of
ASSISTANT MANAGER
suitably qualified applicants can contact
17556555 or AYMAN.JAFAR@ALSHAYA.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

FOOD CITY WLL
has a vacancy for the occupation of
ACCOUNTANT
suitably qualified applicants can contact
77325444 or SALES@FOODCITYBAHRAIN.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

KINDOM OF FLOWERS NURSERY
has a vacancy for the occupation of
ACCOUNTANT
suitably qualified applicants can contact
33755623 or ABRAHIM4321@gmail.com

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

CREATIVE VISION CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
36322455 or PAPERANDCLIPS.2019@GMAIL.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

Byleila Skincare & Hair Spa
has a vacancy for the occupation of
BEAUTICIAN
suitably qualified applicants can contact
36555167 or leilanasser@yahoo.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

BUREAU VERITAS
has a vacancy for the occupation of
INSPECTOR
suitably qualified applicants can contact
17877574 or BVBRN@BATELCO.COM.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

Show jet garage
has a vacancy for the occupation of
MECHANIC(MOTOR-VEHICLE)
suitably qualified applicants can contact
39009028 or SHOWJETGARAGE@GMAIL.COM

Juffair Gate Hotel
has a vacancy for the occupation of
WAITER
suitably qualified applicants can contact
17251444 or NAMALCO@BATELCO.COM.BH

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

Hayat Communication Co. WLL
has a vacancy for the occupation of
INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST
suitably qualified applicants can contact
17180366 or HJUMA@HAYATCOMM.NET

NESTO EXPERTS CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17227206 or HANEEF.M@WESTERNINT.COM

A M AND M A SERVICES W.L.L
has a vacancy for the occupation of
HEAVY DRIVER
suitably qualified applicants can contact
34561904 or AMANDMASERVICESBH@GMAIL.COM

QUICK ZEBRA SERVICES
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants can contact
17700211 or hrd@dreamgroup.bh

Texas Chicken
has a vacancy for the occupation of
WAITER (RESTURANTS)
suitably qualified applicants can contact
13300023 or human.resources@binrajab.co

Seven Energy W.L.L
has a vacancy for the occupation of
PAINTER
suitably qualified applicants can contact
17500791 or hr@seven-energy.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

LULLYA SWEET KARAK BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
35109004 or RAFIBH1233@GMAIL.COM

Gils barbershop and spa
has a vacancy for the occupation of
HAIR DRESSER
suitably qualified applicants can contact
39331114 or FAHAD.TRD@GMAIL.COM

Aros Elbahr Fish
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39236753 or MMASREY6@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

MIRA PACKAGING FACTORY
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17580197 or INFO@MIRACONSULTANCY.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

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

Hayat Communication Co. WLL
has a vacancy for the occupation of
TECHNICIAN
suitably qualified applicants can contact
17180366 or HJUMA@HAYATCOMM.NET

EBRAHIM REHAB BILDING CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
39467505 or ebrahimrehab33@gmail.com

HVAC TECHNICAL SOLUTIONS S.P.C
has a vacancy for the occupation of
OFFICE ASSISTANT
suitably qualified applicants can contact
36663438 or FAQEERHUSSAIN1982@GMAIL.COM

Al Iman Schools W.L.L
has a vacancy for the occupation of
ACCOUNTING CLERK
suitably qualified applicants can contact
17681818 or ABU_WADOOD@HOTMAIL.COM

Purolite LTD - Foreign Branch
has a vacancy for the occupation of
REGIONAL MANAGER
suitably qualified applicants can contact
33427709 or TAREK.SHEHADEH@PUROLITE.COM

I CABINETS
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33330028 or ALWASEEMGROUP@GMAIL.COM

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
WORK SUPERVISOR
suitably qualified applicants can contact
17404866 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

AMAR STAR MAINTENANCE CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
34430503 or SALMAN.MINHAS005@GMAIL.COM

ALI MAHDI ABDULNABI KHALAF ESTABLISHMENT
has a vacancy for the occupation of
DRIVER(HEAVY VEHICLE)
suitably qualified applicants can contact
36666247 or AKHALAF8808@GMAIL.COM

Bab Al Murad Bakery
has a vacancy for the occupation of
BAKER(GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
38748461 or AHMEDGHASIMI526953@GMAIL.COM

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17742961 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH

TITOLO INTERIOR DESIGNING AND TRADING W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CARPENTER
suitably qualified applicants can contact
33322255 or HUSSAINALHAMAR@GMAIL.COM

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

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
GRADER OPERATOR & DRIVER
suitably qualified applicants can contact
17404866 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

ALDALEEM CONTRACTING W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17252256 or ALDALEEM@HOTMAIL.COM

FILE CONSTSRUCTION
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39053163 or FILECONT@BATELCO.COM.BH

HAJEEN HOUSE BUILING INSTALLATION
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33610210 or hajen.const@gmail.com

Ultra world Information Systems
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17311114 or CHIRMAN@GSTGULF.COM

DO ALUMINUM CO.S.P.C OWNED BY REJA ASAAD ALHAMAD
has a vacancy for the occupation of
ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
17250133 or DOALUMINUM@OUTLOOK.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

PATONG THAI RESTAURANT CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
COOK(ASSISTANT)
suitably qualified applicants can contact
39024896 or JURGENMULLER22@YAHOO.COM

SANAD SULTAN JOHAR
has a vacancy for the occupation of
PAINTER
suitably qualified applicants can contact
33744767 or SANADSULTAN.JOHAR@OUTLOOK.COM

AL MUWALI ALUMINUM
has a vacancy for the occupation of
ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
17879579 or ALMUWALIALUMINIUM62@GMAIL.COM

ALRAWI WORKSHOP FOR REFRIGERATOR AND AIRCONDITIONER REPAIR
has a vacancy for the occupation of
TECHNICIAN
suitably qualified applicants can contact
39217931 or azamzakaria@hotmail.com

ASAACO CONTRACTING & GENERAL TRADING CO W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
77305030 or INFO@ALMUSAFERGROUP.ORG

Almoayyed Air Conditioning W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
PLUMBER
suitably qualified applicants can contact
17400407 or ameer@almoayyedcg.com

Delta Security Services Co. W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
SECURITY GUARD
suitably qualified applicants can contact
17262725 or DELTA.SS@BATELCO.COM.BH

Basma Security
has a vacancy for the occupation of
SECURITY MAN
suitably qualified applicants can contact
17727676 or aqeel@basma.com.bh

AL HILAL HOSPITAL COMPANY - BSC (CLOSED)
has a vacancy for the occupation of
NURSE(GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
17344700 or HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM

Tareq abdul rahman ahmed aldoseri for Catering Services
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants can contact
39407007 or TADVD@HOTMAIL.COMC

Abdul Rahman Ali Al Saad Power Projects Co W l l
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17273330 or BEENA.B@ALSAADPROJECTS.COM

SAFINA STAR TRADING COMPANY S.P.C
has a vacancy for the occupation of
STEEL FABRICATOR
suitably qualified applicants can contact
33383389 or ABBASU2000@GMAIL.COM

QANA CONSTRUCTIONS
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
32332789 or HUSSAINATEEQ21@GMAIL.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

Golden Diyar construction
has a vacancy for the occupation of
CONSTRUCTION WORKER
suitably qualified applicants can contact
36746666 or HWBAHRAIN@GMAIL.COM

SANAD SULTAN JOHAR
has a vacancy for the occupation of
PAINTER
suitably qualified applicants can contact
33744767 or SANADSULTAN.JOHAR@OUTLOOK.COM

SILVER BAR CONSTRUCTION EST
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17770484 or M.ALTAMEME@GMAIL.COM

VIII Octo cafe
has a vacancy for the occupation of
KITCHEN WORKER
suitably qualified applicants can contact
66666346 or AL5ALIFA88@GMAIL.COM

DRAGON HOUSE WLL
has a vacancy for the occupation of
WAITER
suitably qualified applicants can contact
34399991 or MISHAL@ALGHALIA.COM

BARLIN CONTRACTING EST.
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17740823 or BERLINCONTRACTINGEST@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

Spicy Food Restaurant
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33186786 or AAMIR.SAYAB@HOTMAIL.COM

ECOSPAN CONSTRUCTION COMPANY WLL
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17403535 or INFO@ECOSPANS.COM

Al Hoor Aluminium Kitchens
has a vacancy for the occupation of
DRIVER
suitably qualified applicants can contact
33040415 or Freightagents@yahoo.com

WHALE BUILDING MATERIALS
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17785037 or WHALEB@GMAIL.COM

Anwar Al Iraq Restauant W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants can contact
36894809 or HUSSAIN78R@HOTMAIL.COM

Almoayyed Air Conditioning W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
AIR-CONDITIONING TECHNICIAN
suitably qualified applicants can contact
17400407 or ameer@almoayyedcg.com

BAHRAIN COMPUTER SUPPORT CENTRE W.L.L
has a vacancy for the occupation of
ESTIMATOR(COST)
suitably qualified applicants can contact
17826644 or ARJUMA@UNEECO.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

BARAKAT BROASTED
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
66366649 or ALHASHIMI699@GMAIL.COM

AL ABRAJ CORNER COMMERCIAL CENTRE
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17227206 or GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM

HESTON INTERNATIONAL COMPNAY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
MANAGER (PROJECT)
suitably qualified applicants can contact
17537743 or Recruitment.bh@heston.net

PALACE MAJESTIC RESTAURANT & COFFE SHOP MANAGEMENT W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39000700 or palacemajestic0@gmail.com

FAREEQ BIN AQOOL RESTURANT
has a vacancy for the occupation of
BREAD BAKER
suitably qualified applicants can contact
17000342 or MKHONJI@FANDBCREATIONS.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

QUICK ZEBRA SERVICES
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants can contact
17700211 or hrd@dreamgroup.bh

LA LAND MANPOWER ESTABLISHMENT
has a vacancy for the occupation of
SECRETARY
suitably qualified applicants can contact
34557070 or GRIPSERVICES.COM@GMAIL.COM

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

BLUE PALACE KARAK CAFETERIA W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33954309 or JAMALUDDEEN2016@GMAIL.COM

EBRAHIM KHALIL KANOO CO. B.S.C.CLOSED
has a vacancy for the occupation of
TECHNICIAN
suitably qualified applicants can contact
17262262 or hr.s@ekkanoo.com.bh

Just cup cake
has a vacancy for the occupation of
CHEF
suitably qualified applicants can contact
35135500 or AHMED.LAWRY@GMAIL.COM

ALMANARTAIN CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
CARPENTER
suitably qualified applicants can contact
17590097 or ALSHAAB@BATELCO.COMM.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

BARAKAT BROASTED
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
66366649 or ALHASHIMI699@GMAIL.COM

Alomdah business support service
has a vacancy for the occupation of
SALES AGENT
suitably qualified applicants can contact
33668870 or ALOMDAHHAMED2007@HOTMAIL.COM

NOX TRADING W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
39028602 or RAMEESAGZ@GMAIL.COM

IBN AL-NAFEES HOSPITAL CO B.S.C CLOSED
has a vacancy for the occupation of
TECHNICIAN
suitably qualified applicants can contact
17823703 or mahmood@ibnalnafees.com

AWAL UNITED GROUP COMPANY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17290007 or info-united@awal.biz

BAHRAIN SPECIAL TECHNICAL SERVICES STS CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
MASON
suitably qualified applicants can contact
17622082 or info@BAHSTS.COM

QUICK ZEBRA SERVICES
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants can contact
17700211 or hrd@dreamgroup.bh

Haroon gents salon
has a vacancy for the occupation of
HAIR DRESSER
suitably qualified applicants can contact
38887785 or hameeda7894@gmail.com

INTERNATIONAL TIRE CENTER W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17732153 or ITCBAH@BATELCO.COM.BH

Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners Trading & Contracting Co
has a vacancy for the occupation of
CARPENTER
suitably qualified applicants can contact
77090866 or INFO@SMCOCONTRACTING.COM

CITY DILU JEWELLERY CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
17210066 or gaurav_sagar@hotmail.com

SANAD HAMAD CONSTACTION EST
has a vacancy for the occupation of
WORKER(CONSTRUCTION)
suitably qualified applicants can contact
17340144 or SHC3917@YAHOO.COM

SUS Computer Design W.ll
has a vacancy for the occupation of
OFFICE ASSISTANT
suitably qualified applicants can contact
39472266 or KODUMTHARA@GMAIL.COM

YOUSIF AHMED SHARIF ALALAWI
has a vacancy for the occupation of
HEAVY DRIVER
suitably qualified applicants can contact
17280373 or khaibercargo@yahoo.com

Abn Al Nafis Palace Tailoring - Bahraini Partnership Company
has a vacancy for the occupation of
TAILOR
suitably qualified applicants can contact
33071383 or AHARIES04@GMAIL.COM

GULF SEA SWEETS CO. W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39854228 or mkdamu62@hotmail.com

ALMAQSHA BAKERY
has a vacancy for the occupation of
BREAD BAKER
suitably qualified applicants can contact
39822738 or ABDULSAHEB22@YAHOO.COM

EBRAHIM KHALIL KANOO CO. B.S.C.CLOSED
has a vacancy for the occupation of
TECHNICIAN
suitably qualified applicants can contact
17262262 or hr.s@ekkanoo.com.bh

Almoayyed Air Conditioning W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
PLUMBER
suitably qualified applicants can contact
17400407 or ameer@almoayyedcg.com

EMIRGAN SUTIS
has a vacancy for the occupation of
CHEF
suitably qualified applicants can contact
17178505 or M.BARHAM@ARMADAGROUPCO.COM

AHMED MOHAMMED JASSIM CONSTRUCTION CO. W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
MACHINE OPERATOR
suitably qualified applicants can contact
17784584 or INFO@AMJASSIM.COM

AL JABED MECHANICAL AND CONTRACTING CO. - BAHRAINI PARTNERSHIP C
has a vacancy for the occupation of
OFFICE ASSISTANT
suitably qualified applicants can contact
34110813 or AL0336260@GMAIL.COM

ALQAWAM LAUNDRY
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33959347 or HASSAN.1003@HOTMAIL.COM

DESI BAZAR GENERAL TRADING COMPANY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
63666602 or 786mba@gmail.com

Monsoon restaurant W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
WAITER
suitably qualified applicants can contact
17710271 or MISHAL@ALGHALIA.COM

ASKAN ALSHAKHOORA COLDSTORE
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17590886 or CITI20000@HOTMAIL.COM

Do Pic Market W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
37375004 or PADUPPILMUNEER@GMAIL.COM

DAWAR ALMUKTAR CONISTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
WORKER(SALES)
suitably qualified applicants can contact
17699389 or OSAMABLUE14@GMAIL.COM

Blockbuster business support Services Co.SPC
has a vacancy for the occupation of
COMPUTER OPERATOR
suitably qualified applicants can contact
34002030 or BAHRAINBLOCKBUSTER@GMAIL.COM

TOP LOOK SHOES
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
17660141 or CLEARVIEWBAHRAIN@GMAIL.COM

ALREEFY EYE AND LASIK CENTRE
has a vacancy for the occupation of
RECEPTIONIST(CLINIC)
suitably qualified applicants can contact
17406666 or nmaibrahim1003@gmail.com

Interlock Maintenance Construction
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
36438872 or ramraj007@hotmail.com

Bahrain Guarding Solutions SPC owned by Mohamed Alrayes
has a vacancy for the occupation of
SECURITY GUARD
suitably qualified applicants can contact
17595971 or MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM

CAPITAL FACILITIES MANAGEMENT S.P.C.
has a vacancy for the occupation of
CASHIER
suitably qualified applicants can contact
77132211 or cfmbah@gmail.com

Hawar Auto Services W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17740120 or hawarauto@gmail.com

ALRAHILA CONSTRUCTION EST
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33865286 or TAHIR.NAAMDAR@GMAIL.COM

ROYAL FALCON CONSTRACTION CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17250162 or M.ALKHALIFA1@HOTMAIL.COM

ANSHAO INTERNATIONAL CONTRACTING & TRADING W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
MARKETING SPECIALIST
suitably qualified applicants can contact
77008881 or AFRICANA.CONT.TRAD@GMAIL.COM

AL FAISAL LOGISTICS &TRANSPORT W.L.L
has a vacancy for the occupation of
HEAVY DRIVER
suitably qualified applicants can contact
17737585 or faisal@alfaisal-bh.com

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17268111 or HRD1@macbh.com

ALMANARTAIN CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
MACHINE OPERATOR
suitably qualified applicants can contact
17590097 or ALSHAAB@BATELCO.COMM.BH

NABAN FURNITURE
has a vacancy for the occupation of
TAILOR(CURTAINS)
suitably qualified applicants can contact
66698866 or ISA.ALAWADHI.CONT2556@GMAIL.COM

GULF AGENCY CO. BAHRAIN W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
WAREHOUSE KEEPER
suitably qualified applicants can contact
17339777 or admin.bahrain@GAC.COM

ALZAYANI SATELITE
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17770779 or Zayani66@hotmail.com

Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners Trading & Contracting Co
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
77090866 or INFO@SMCOCONTRACTING.COM

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL
has a vacancy for the occupation of
MASON(GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
17831000 or AKJCONT@BATELCO.COM.BH

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

BAHRAIN FOUNDATION CONSTRUCTION COMPANY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
TECHNICIAN
suitably qualified applicants can contact
17826430 or a.sharan@bfccwll.com

SKY BLUE MOON Construction of Floating structures S.P.C Co. Owne
has a vacancy for the occupation of
OFFICE ASSISTANT
suitably qualified applicants can contact
33217676 or SOUHAIL_1428@YAHOO.COM

ALDALEEM CONTRACTING W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17252256 or ALDALEEM@HOTMAIL.COM

Geepas information technology s.p.c
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39697958 or GEEPASBAHRAIN@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

ALRAYAN LAUNDRY
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17273848 or SKYONEE@HOTMAIL.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

HOUSE OF BALALEET RESTAURANT
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
13669900 or ADNANHHASHIM@GMAIL.COM

BAJWA BUSINESS SERVICES CO S.P.C
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
37181192 or FZ.BAJWA786@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

BAHRAIN DUTY FREE SHOP COMPLEX
has a vacancy for the occupation of
RETAIL TRADE SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
17723100 or careers@bdutyfree.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

HERCULES WROUGHT IRON FACTORY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
OFFICE ASSISTANT
suitably qualified applicants can contact
17769506 or hercules_wll@yahoo.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

LAVILL FOR SELLING FRUITS
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17456630 or JAFFAR.ALAHL@GMAIL.COM

FOOD CITY WLL
has a vacancy for the occupation of
COOK(GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
77325444 or SALES@FOODCITYBAHRAIN.COM

5 pillars laundry
has a vacancy for the occupation of
LAUNDERER/PRESSER(GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
39693131 or adel.aldoei@gmail.com

BAHRAIN DUTY FREE SHOP COMPLEX
has a vacancy for the occupation of
RETAIL TRADE SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
17723100 or careers@bdutyfree.com

Danway Electrical & Mechanical Engineering L.L.C
has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR
suitably qualified applicants can contact
17297600 or danbahrain@danwayeme.com

PANCHAL MARKETING & PROMOTION CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
38402446 or FORTUNEIMPEX14@GMAIL.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

MIRZA AHMED HASAN ALI DALAL
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39894173 or M595954@HOTMAIL.COM

J k construction w.l.l
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33227211 or BEENANAIR52@GMAIL.COM

ABDULLA KHAMIS MIRRORS & GLASSES FACTORY S.P.C
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17784553 or AKHAMIS@BATELCO.COM.BH

JABEL ALI CAFETERIA AND RESTAURANTS
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
66664555 or SASJSMSN@GAMELI.COM

Isa towers cleaning services
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants can contact
39810659 or ykahmed@yahoo.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

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL
has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR
suitably qualified applicants can contact
17831000 or AKJCONT@BATELCO.COM.BH

Havelock One Interiors WLL
has a vacancy for the occupation of
COORDINATOR(MATERIAL INVENTORY CONTROL)
suitably qualified applicants can contact
17832030 or hamida.alhubail@havelockone.com.biz

MAGIC SHINE CLEANING CO. SPC
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17345051 or MAGICSHINE775@YAHOO.COM

AL-BOROOJ BULDING CARPENTARY TOOLS
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
13694271 or YOUSIF@BANIJAMRAH.ORG

QUICK ZEBRA SERVICES
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants can contact
17700211 or hrd@dreamgroup.bh

MOHAMMED KRAM SONS GOLD SMITH COMPANY
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17270133 or ALITAQADUM@YAHOO.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

Abdul Rahman Ali Al Saad Power Projects Co W l l
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17273330 or BEENA.B@ALSAADPROJECTS.COM

M A P Rental Equipment Co.W.L.L
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17333384 or ashif@map-rental.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

Deera Land Beverages Company W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CHEMIST (FOOD)
suitably qualified applicants can contact
33502128 or ADMIN@DEERABEVERAGES.COM

ABU NASSAR CARGO HANDLING COMPANY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33866849 or RAHMANADRALI1@GMAIL.COM

QUICK ZEBRA SERVICES
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants can contact
17700211 or hrd@dreamgroup.bh

Al wisham food trading est
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33523333 or WISHAMMARKET@GMAIL.COM

USMANS WORLD Commodity Contracts Brokerage
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33322872 or USMAN_DC@YAHOO.COM

SAYED METAL CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39050100 or ALIAHMEDNUSHKI@GMAIL.COM
EAST ASIA GARAGE
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39690709 or yousif.alhashil@gmail.com
Raed ali contracting
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33748881 or RAEDALI74@GMAIL.COM
FALCON CEMENT COMPANY B.S.C. (C)
has a vacancy for the occupation of
LABORATORY TECHNICIAN
suitably qualified applicants can contact
77144446 or arahman@falcon-cement.com
ABU MOHAMMAD PRINTING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17786662 or KSAHAR.SH91@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
Alsaleheya coldstore
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
36455266 or ALI.BILAL0009@GMAIL.COM
MAGIC SWEET WATER & ICE
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33000041 or HASH2H2@GMAIL.COM
BAHRAIN SURFACE COATING COMPANY W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17458999 or TOMINNA@BATELCO.COM.BH
JAHIZ CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17456344 or ali.e.isssa@gmail.com
JOURNEY GROUP W.L.L
has a vacancy for the occupation of
OFFICE ASSISTANT
suitably qualified applicants can contact
17685661 or info@journeybh.com
HORIZON TELECOM SERVICES COMPANY WLL
has a vacancy for the occupation of
TECHNICIAN
suitably qualified applicants can contact
38897779 or emanj@horizon.bh
SAHAR A C AND FREG REPAIRS WORKSHOP
has a vacancy for the occupation of
DRIVER
suitably qualified applicants can contact
39267838 or ALIVIRK@HOTMAIL.COM
TECHNO-LINE TRADING W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
PRECISION INSTRUMENTS TECHNICIAN
suitably qualified applicants can contact
17783906 or TECHLINE@BATELCO.COM.BH
Infinitely World Technologies & Construction
has a vacancy for the occupation of
SALES AGENT
suitably qualified applicants can contact
17626990 or FERAS.YUSUF70@GMAIL.COM
HAYYAN TOWER CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
HEAVY DRIVER
suitably qualified applicants can contact
39269269 or hayyan_zuhaib@hotmail.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
JHEIR TRADE SERVICES CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SALES MANAGER
suitably qualified applicants can contact
17740926 or LEILAJHEIR@JHEIRCO.COM
CAPITAL FACILITIES MANAGEMENT S.P.C.
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants can contact
77132211 or cfmbah@gmail.com
SULTANAH SCRAP Co. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33122600 or SULTANAHWLL@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
FAME CONSTRUCTION W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33223153 or FAME_CONSTRUCTION@HOTMAIL.COM
Ansar Gallery W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR
suitably qualified applicants can contact
17140000 or PR@AG-BH.COM
Top power Fixing and Removing of Advertisement Board
has a vacancy for the occupation of
ADVERTISING SERVICES SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
39122259 or ALWANI00@HOTMAIL.COM
Tylos Plastic Industries Co. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17830554 or hrd@tpi-bahrain.com
MAGIC NEEDLE TAILORING AND EMBROIDERY
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
38455775 or helplinebh@gmail.com
Dragon clearing and realesatate services
has a vacancy for the occupation of
OFFICE ASSISTANT
suitably qualified applicants can contact
17290135 or DRAGONZ_BIZ@YAHOO.COM
Banglore Restaurant & Cafe WLL
has a vacancy for the occupation of
WAITER
suitably qualified applicants can contact
17211624 or MADHAVANKAMMAN727@GMAIL.COM
Ram-ex for Real Estate Management company W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants can contact
17296433 or MGHUNEIM@MCRME.COM
BHAI BHAI COMMUNICATIONS
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
77100422 or ALASBOOL84@HOTMAIL.COM

إندونيسيا تحتجز ناقلتي

اإلرياني يحذر من مخطط خبيث للحوثيين والحرس الثوري

نفط إيرانية وبنمية
جاكرتا ـ أ ف ب

قالت السلطات اإلندونيسية أمس اإلثنين

بهدف التغطية على هجومهما اإلرهابي على مطار عدن الدولي

إنها احتجزت ناقلتي نفط واحدة إيرانية
واألخرى بنمية لالشتباه في قيامهما بنقل
خ ــام غــيــر قــانــونــي فــي مــيــاه ه ــذه الــدولــة

دبي ـ العربية.نت

الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وأوضحت الوكالة االندونيسية المسؤولة

حـــذر وزيـــر اإلعـــام اليمنـــي معمر

تي هورس” التي ترفع العلم اإليراني و”إم

مخطط تديره ميليشيات الحوثي

٥٠

عن األمن البحري ،أن الناقلتين ،وهما “إم

اإلريانـــي ،أمـــس االثنيـــن ،مـــن

تي فريا” التي ترفع العلم البنمي ،رصدتا

مماثلـــة فـــي بقيـــة المـــدن الواقعة
تحت سيطرة الحوثيين.

وعناصـــر الحـــرس الثـــوري لحشـــد

قبالة سواحل مقاطعة كاليمانتان األحد

ومنـــذ صباح أمـــس االثنين تجوب

المواطنيـــن بالقـــوة لتجمعـــات في

وت ــم احــتــجــازهــمــا بــعــد رف ــض الطاقمين

ســـيارات لميليشـــيات الحوثـــي -

العاصمة صنعاء ،وتنفيذ تفجيرات

االستجابة لالتصاالت الالسلكية.

الـــذراع اإليرانية فـــي اليمن  -على

بين المدنيين.
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ســـتتزامن مع فعاليات ومســـيرات

مكبـــرات للصوت الشـــوارع
متنهـــا
ّ

وأوضـــح أن ذلـــك يهـــدف إلـــى

international@albiladpress.com

واألســـواق

التغطيـــة علـــى هجومهما اإلرهابي
علـــى

عـــدن

مطـــار

واألحيـــاء الســـكنية ،تســـتجدي

الدولـــي،

المواطنين للمشاركة في تظاهرات

واســـتعطاف واســـتمالة المجتمـــع

الدولي.

تغريدة على صفحته بموقع تويتر

السوداء ،إخراج مظاهرات شعبية

ميليشـــيات الحوثـــي وعناصـــر

ســـيطرتها ،االثنيـــن ،ضـــد القـــرار

دفـــع الطالب والطالبات للمشـــاركة

بالقـــوة لتجمعـــات فـــي العاصمـــة

إرهابية.

“نحـــذر مـــن مخطط خبيـــث تديره

في المدن والمناطق الواقعة تحت

الحرس الثوري لحشـــد المواطنين

األميركـــي الـــذي صنفهـــا منظمـــة

وتنفيـــذ

تفجيـــرات بيـــن المدنييـــن تحـــت

ونقلـــت مواقـــع إخباريـــة محليـــة

غطـــاء القاعدة وداعـــش ،للتغطية

عـــن مصـــادر فـــي صنعـــاء ،أن

علـــى هجومهـــا اإلرهابـــي علـــى

الميليشـــيات الحوثيـــة أجبـــرت

اليمن.
ً
ووفقـــا لمصـــادر محليـــة ،فقـــد

المعلميـــن ،وموظفي القطاع العام،

علـــى حضـــور هـــذه الفعاليـــة

مطـــار عـــدن الدولي ،واســـتعطاف

واستمالة المجتمع الدولي”.

وتعتـــزم ميليشـــيات الحوثـــي،

الســـعودية فـــي التصـــدي لهـــذه

عواصم ـ وكاالت

دانـــت الواليـــات المتحـــدة بشـــدة
الهجـــوم األخيـــر علـــى الريـــاض في

السعودية ،وأكدت أن إدارة الرئيس
األميركـــي الجديـــد جو بايـــدن تقوم
بجمـــع المزيـــد من المعلومـــات حول

الهجـــوم .وقالـــت وزارة الخارجيـــة

األميركيـــة فـــي بيان أمـــس االثنين،
إن الهجـــوم “يبـــدو أنـــه كان محاولة
الســـتهداف المدنييـــن ،ومثـــل هـــذه

الهجمات تؤثر على الجهود المبذولة

للتشجيع على السالم واالستقرار”.

وأضـــاف البيـــان“ :ســـنعمل علـــى
تخفيـــض التوتـــر فـــي المنطقـــة عبر
الدبلوماســـية وإنهـــاء الحـــرب فـــي

اليمـــن ،كمـــا أننا سنســـاعد شـــريكتنا

المدرجـــة على الالئحـــة األميركية

الهجمـــات علـــى أراضيهـــا وصـــد

وطنيـــة يمنية؛ بهدف إظهار وجود

وأجبـــرت ميليشـــيات الحوثـــي،

المختطفـــة

إدارة بايدن تدعم السعودية بمواجهة إرهاب الحوثي

تحت عناوين فضفاضة ومسميات

عناصر من ميليشيا الحوثي

وقـــال وزيـــر اإلعـــام اليمنـــي فـــي

صنعـــاء،

والمياديـــن

العامـــة

علـــى المشـــاركة فـــي المظاهـــرات،

مقابـــل وعود بصـــرف نصف راتب

شـــهر من مســـتحقاتهم التي تنهبها
منذ  4سنوات تقري ًبا.

المدارس الحكومية واألهلية ،على
في المظاهرة التي أقرت تسييرها
فـــي صنعاء ومـــدن أخرى شـــمالي

أجبرت أيضا الســـكان في العاصمة
بالقـــوة والترهيـــب في حـــال عدم

الحضـــور ،وأطلقـــت عليها مســـيرة

“الحصـــار والعـــدوان األميركـــي
جرائـــم إرهابية” والتـــي يعتقد أنها

رفض شـــعبي لتوصيف ميليشيات
الحوثي جماعة إرهابية.
وحســـب مصـــادر سياســـية فـــي
صنعـــاء تح ّدثـــت إلـــى موقـــع

“نيوزيمـــن” ،اإلخبـــاري المحلـــي،
فـــإن ميليشـــيات الحوثـــي تعيـــش
حالـــة مـــن االرتباك غير المســـبوقة
علـــى إثر قرار الخارجية األميركية
إدراج الجماعـــة ضمـــن منظمـــات
اإلرهاب.
وتعتقد هذه المصادر أن من شـــأن
القرار اإلســـهام في عـــزل الجماعة
مجتمعيا.
ً

أولئـــك الذين يحاولـــون التأثير على
االســـتقرار” .من جهتها ،أعربت دولة

اليمن :تصنيف الحوثي “إرهابية” يعرقل تنفيذ أجندة إيران

اإلمـــارات عـــن إدانتهـــا واســـتنكارها
الشـــديدين لمحـــاوالت ميليشـــيات

» »قال رئيس الحكومة اليمنية

معين عبدالملك ،أمس االثنين،

الحوثـــي اإلرهابيـــة المدعومـــة مـــن

إن “قرار اإلدارة األميركية تصنيف

إيران ،اســـتهداف مناطق مدنية في

ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية

الرياض ،من خالل صاروخ اعترضته

أجنبية ،ينبغي البناء عليه من

الدفاعات الجوية السعودية.

للتخفيف منها” .وبحسب وكالة

الحكومة الجديدة ،وجهود عملية

السياسية ،والدعم األوروبي

الميليشيا بالحلول السياسية،

لضمان ذلك ،وملتزمة بكل مسار

“المخاوف التي يبديها البعض

وتصنيف وزارة الخارجية األميركية

المساعدات اإلنسانية والتنموية

إرهابية ،وما اتخذته الحكومة من

المقبلة.

ونقلتـــه وكالة أنباء اإلمـــارات (وام)،

دون اكتراث بمعاناة وحياة

الشعب اليمني” .وأكد معين
عبدالملك ،في لقاء افتراضي

اإلرهابية الجبانة”.

على عدم تأثر األعمال اإلغاثية

معاناته ونعمل بكل الوسائل

السيسي“ :اإلرهاب” أصبح أداة لتنفيذ المؤامرات

احتفال بالذكرى الـ  69لعيد الشــرطة والعاشــرة لثورة  25يناير

وستعمل بمختلف اآلليات

ينهي معاناة اليمنيين .وأضاف:

من تصنيف الحوثيين جماعة
إرهابية في الجانب اإلنساني

األنباء اليمنية الرسمية ،فإن

األوضاع على الساحة الوطنية،

ميليشيا الحوثي منظمة

أكـــد الرئيـــس المصـــري عبدالفتـــاح السيســـي ،أمـــس االثنيـــن،

أكـــدت رئاســـة الجمهوريـــة العراقية أنهـــا لن تتوان فـــي إصدار

وقـــال ،أثنـــاء االحتفال بالذكرى الـ  69لعيد الشـــرطة والعاشـــرة

تفجيري بغداد .وأكد اسماعيل الحديدي ،مستشار برهم صالح،

والتـــي تمضي في تســـارع محموم وتعصف باســـتقرار األوطان

مراسيم أحكام اإلعدام.

لثـــورة  25ينايـــر ،إنـــه ومـــع المتغيـــرات اإلقليميـــة المحيطـــة

عـــدم وجـــود ضغوطـــات علـــى رئيـــس الجمهوريـــة فـــي إصدار

ومقـــدرات الشـــعوب وأمنهـــم واســـتقراراهم ،بات مـــن الواجب

وقـــال الحديدي لوكالة األنباء العراقية “واع” ،أمس االثنين :إن

التحذيـــر من تزايد مخاطر اإلرهاب ،الـــذي أصبح أداة صريحة

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

إلدارة الصراعات وتنفيذ المخططات والمؤامرات.

مـــن رجـــال الشـــرطة بجانـــب إخوانهـــم البواســـل مـــن القـــوات

المســـلحة ،مشـــددا علـــى أهميـــة اســـتمرار اليقظـــة والجهـــد من
الجميـــع لمحاصـــرة وتطويـــق أي محاولـــة يائســـة لزعزعـــة أمن

واستقرار الوطن أو المساس بمكتسبات الشعب المصري.

وأضـــاف قائـــا “إن تحقيق ما نصبو إليه مـــن تقدم وازدهار في
كافـــة المجاالت يحتـــاج إلى بيئة آمنة ومســـتقرة وأرض ثابتة،
ونحـــن اليـــوم نخـــوض معركـــة ال تقل ضـــراوة أو أهميـــة ،وهى

معركة البناء من أجل تحقيق التنمية الشـــاملة وخلق مســـتقبل

التي سيتم تقديمها في الفترة

مراســـيم اإلعـــدام بحـــق اإلرهابييـــن ،فـــي وقـــت تخشـــى فيـــه
منظمات حقوقية تنفيذ سلســـلة إعدامات فـــي العراق ر ًدا على

المخططات والمؤامرات.

الصلبة للدولة وشـــعبها العظيم ،وكان حصادا لتضحيات أبنائها

الثابت للشرعية والحكومة وآفاق

التحالــف ينتقــم من “داعــش” بعد هجوم بغــداد الدامي

القاهرة ـ وكاالت

أن اإلرهـــاب أصبـــح أداة صريحـــة إلدارة الصراعـــات وتنفيـــذ

السالم ومستقبل العملية

مخاوف من إعدامات “انتقامية” بالعراق
عواصم ـ وكاالت

وقال :إن الوضع المســـتقر لمصر جاء تجسيدا لإلرادة الجمعية

مطار عدن ،بالتزامن مع وصول

اللقاء ،استعرض مستجدات

وإصرارها على تنفيذ أجندة إيران

مـــع المملكـــة إزاء هـــذه الهجمـــات

إلى حرص حكومته الكامل

مختلف أرجاء الوطن ونعيش

الهجوم اإلرهابي ،الذي استهدف

قبل االتحاد األوروبي والمجتمع

الدولي لوضع حد الستهتار هذه

أمـــس االثنيـــن“ ،تضامنهـــا الكامـــل

األوروبي المعتمدين لدى اليمن،

ونحن حريصون على شعبنا في

إضافة إلى نتائج التحقيقات حول

األوروبي وسفراء دول االتحاد

ورؤيتنا واضحة للتعامل معها،

على العمل اإلنساني واإلغاثي،

واإلنسانية بهذا التصنيف،

وج ّددت اإلمارات ،في بيان أصدرته

وزارة الخارجيـــة والتعـــاون الدولـــي

عقده مع رئيس بعثة االتحاد

واإلغاثي والتجاري ،ندركها تماما

إجراءات لضمان عدم تأثير ذلك

أفضل لألجيال القادمة” ،مشـــيرا إلى وجود عزيمة صادقة على
تقديـــم مـــا فيه من مصلحة الوطن والشـــعب دون النظر إلى أي
مصالح أخرى.
وأضاف أن االحتفال بعيد الشـــرطة يتواكب مع ذكرى ثورة 25
يناير ،التي قادها شـــباب مخلصون متطلعون لمســـتقبل وواقع
أفضل ،موجها حديثه لشباب مصر قائال “إن وطنكم يحتاج إلى

“رئاسة الجمهورية لن تتوان في إصدار مراسيم أحكام اإلعدام
بحق اإلرهابيين” ،الف ًتا إلى أن “هناك لجا ًنا كبيرة تقوم بتدقيق

وقانونيـــا وبعضهـــا يتم إعادتـــه إلى مجلس
األحـــكام دســـتوريًا
ً

القضاء إلعادة النظر به”.

وحـــول وجـــود  3000حكم باإلعـــدام لم تتـــم المصادقة عليه،
نفى الحديدي “وجود هكذا رقم لدى رئاسة الجمهورية” ،مؤك ًدا

استمرار الرئاسة في تدقيق وإصدار مراسيم اإلعدام.

وأكـــد أن “الرئاســـة لـــم تتعمـــد فـــي التأخيـــر بإصـــدار مراســـيم
األحـــكام ،وإن حصـــل تأخيـــر فهـــذا يرجـــع إلـــى التدقيـــق” .من

الســـواعد الفراتية والجهود الصادقة الستكمال طريق اإلصالح

جهتها ،أعربت منظمات حقوقية عن خشيتها أن تعطي الرئاسة

يوفر لجميع المواطنين فرصا متساوية في الحياة الكريمة”.

التفجيريـــن االنتحاريين الداميين فـــي بغداد .في غضون ذلك،

والبناء والتنمية وتحقيق آمال المصريين في مســـتقبل مشرق

العراقية الضوء األخضر لتنفيذ سلســـلة إعدامات كرد فعل بعد

التحالف ضرب مخبأ لداعش شمالي العراق

شـــن التحالف الدولـــي لمحاربة “داعش” ،االثنيـــن ،ضربة جوية
علـــى أحـــد مخابئ التنظيـــم اإلرهابي في منطقة جبلية شـــمال
شرقي العراق.
وتأتي هذه الضربة الجوية بعد أيام من تنفيذ “داعش” هجوما
انتحاريـــا مزدوجـــا وســـط بغداد ،أســـفر عـــن مقتل  32شـــخصا
وإصابة أكثر من  ،100وكلهم من المدنيين.
وقالـــت خليـــة اإلعـــام األمني فـــي بيـــان :إن “الضـــرب الجوية
التي نفذت أمس ،اســـتهدفت أحد الكهوف داخل سلســـلة جبال
حمرين” ،الواقعة بين محافظتين ديالى وصالح الدين.

السودان :ال يوجد نزاع حدودي مع إثيوبيا للتفاوض بشأنه

ماكينزي :العالقات مع إيران دخلت “مرحلة الفرصة”

بوتين ينفي اتهام نافالني له بامتالك قصر فخم

دبي ـ قناة العربية

واشنطن

موسكو ـ وكاالت

قــال وزيــر الدفــاع الســوداني الفريــق ركــن ياســين إبراهيــم ياســين إن
توقيــت العمليــات العســكرية الســودانية التــي تجــري اآلن إلعــادة نشــر

الجيش الســوداني في مناطق حدودية مع إثيوبيا ،كانت من مســبباتها
حديث رئيس الوزراء اإلثيوبي أبي أحمد عن نزاع حدودي بين البلدين.

وعبـــر وزيـــر الدفـــاع الســـوداني ،فـــي
ّ

ياســـين أنـــه ال بـــد مـــن الربـــط بيـــن

عـــن رفـــض الخرطـــوم لحديـــث آبـــي
أحمد عن وجود نزاع حدودي ،مؤك ًدا

النهضـــة ومـــا يدور مـــن نزاعـــات في

منطقة الفشقة ،مشيرًا إلى أن العامل

ومنصـــوص عليهـــا ضمـــن اتفاقيـــات

اإلثيوبية”.

مقابلة مع قناتي “العربية” و”الحدث”

أن “المناطـــق الحدوديـــة واضحـــة

معتـــرف بها دوليا” وأن حديث رئيس
وزراء إثيوبيـــا عـــن وجـــود “مناطـــق
متنـــازع عليها” كان ســـب ًبا فـــي تحرك

الجيـــش

الســـوداني

لفـــرض

ســـيطرته علـــى مناطـــق

ســـودانية تبعً ا لما تنص

عليه االتفاقيات.

واعتبـــر الفريـــق ركـــن

مـــا يـــدور فـــي مفاوضـــات حول ســـد

المشترك في القضيتين هو “المماطلة
ور ًّدا على سؤال حول إمكانية وجود
تفـــاوض مـــع إثيوبيـــا لحـــل النـــزاع

الحـــدودي ،رأى أن “التفـــاوض أمـــر
وارد فـــي حـــال وجـــود نزاعـــات”،
أما بالنســـبة للوضـــع مع إثيوبيا

“فنحـــن ال نعتـــرف أصـــاً
بوجـــود نـــزاع حتـــى نقبل
التفاوض حوله”.

اعتبـــر قائـــد القيـــادة الوســـطى فـــي

القيـــادة الوســـطى فـــي الجيـــش

شــخصيا ،أمس االثنيــن ،امتالكه
نفــى الرئيــس الروســي فالديميــر بوتين
ًّ

ماكينـــزي ،أن العالقات بيـــن الواليات

الشـــرق األوســـط ،ويطلـــق عليهـــا

أليكسي نافالني ،الذي ّ
سجل تحقيقه حول هذا العقار  86مليون مشاهدة.

الجيـــش األميركـــي الجنـــرال كينيـــث

المتحـــدة وإيـــران دخلـــت “مرحلـــة

الفرصـــة” ،بعـــد أن أصبـــح جـــو بايدن

رئيسا.

األميركـــي ،المســـؤولة عـــن منطقـــة
“سنتكوم”.

ومـــن المتوقـــع أن يـــزور ماكينـــزي

إسرائيل نهاية األسبوع الجاري ،وفقا

وأضـــاف ماكينـــزي علـــى متـــن طائرة

لمـــا أكده مســـؤول فـــي وزارة الدفاع

األوســـط ،أن األشـــهر التـــي ســـبقت

وأوضـــح المســـؤول أن الزيـــارة تأتـــي

عســـكرية وهو في طريقه إلى الشرق
تنصيـــب بايـــدن شـــهدت ارتفاعـــا في

منسوب التوتر مع إيران.

وأكـــد العســـكري البـــارز أن الواليـــات
المتحـــدة تمكنـــت مـــن الحفـــاظ علـــى

قـــوة “الـــردع” فـــي تعاملها مـــع الملف

اإليرانـــي ،مشـــددا علـــى أن

القـــوات األميركيـــة فـــي

المنطقة سعت إلى منع

أي حرب مع طهران.
ويتـــرأس

ماكينـــزي

األميركية (بنتاغون) مساء األحد.

“فـــي إطـــار بحـــث تصاعـــد التوتر مع

مجموعات إيرانية داخل سوريا”.

وكان مستشار األمن القومي األميركي
جـــاك ســـوليفان أجـــرى محادثـــات
هاتفية مع نظيره اإلســـرائيلي مئير
بن شـــبات ،يـــوم األحـــد ،تركزت
على التعـــاون الثنائي وتأكيد
أهميـــة اتفاقـــات الســـام
األخيـــرة بيـــن تـــل أبيب
ودول عربية.

قصــرًا فخمً ــا علــى البحــر األســود ،بعدما اتهمــه بذلك المعــارض الموقوف
وقـــال بوتيـــن أثنـــاء لقـــاء عبـــر

الفيديـــو مـــع طـــاب روس بثتـــه
قنـــوات التلفـــزة“ :لم أ َر هـــذا الفيلم

من مليار دوالر على شـــاطئ البحر

األسود.

وكان نافالنـــي أوقـــف عنـــد عودتـــه

لضيـــق الوقت .ال شـــيء مـــن الذي

مـــن المانيا في  17يناير ووضع في

ممتلكاتي ،يعود لي أو ألقربائي”.

أشهر من نقاهة أمضاها في ألمانيا،

ظهـــر فـــي التقريـــر علـــى أنـــه مـــن

كمـــا اعتبر بوتيـــن أن االحتجاجات
التـــي وقعـــت مطلـــع األســـبوع

للمطالبة باإلفـــراج عن نافالني غير

قانونية وخطيرة.
ومـــا

ّ
أجـــج

االحتجاجـــات

التعبئـــة

قيـــام

نافالنـــي بنشـــر تحقيق

يتهم الرئيس الروسي
ببناء قصـــر كلف أكثر

فـــي

الحبـــس االحتياطـــي ،بعـــد خمســـة
علـــى إثر تســـميمه المفتـــرض الذي

يتهم الكرملين بالوقوف وراءه.

فـــي ســـياق متصـــل ،دعـــا فريـــق

نافالنـــي ،أمـــس االثنيـــن ،إلـــى
تظاهـــرات جديـــدة فـــي كافـــة
أنحـــاء البـــاد ،األحـــد ،بعـــد
نجـــاح التعبئة التي نظمت
فـــي نهايـــة األســـبوع
الماضي.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

وزارة األشغال والتباهي باألجنبي على حساب المواطن
بعد الخبر المفجع الذي نشـــرته “البالد” بطلب وزارة األشـــغال وشـــؤون
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي توظيـــف أجانـــب والتجديـــد آلخرين،

وقيـــام ديوان الخدمة المدنية مشـــكورا برفض الطلـــب وإخطار الوزارة

بضرورة االلتزام بخطط البحرنة ،وااللتزام بالقوائم التي رفعها الديوان

إلى الوزارة والتي تضمنت أســـماء بحرينيين مؤهلين لشـــغل الوظائف،
نحتـــاج إلى مـــن يعيد لنا تركيـــب الصورة من جديد على أســـاس الفهم

الذي يرى في جميع التفاصيل المتناثرة ،نريد من يشرح لنا هذه الصورة

المفزعة التي ال نلمس منها سوى التعسف واألهواء والتباهي باألجنبي
على حســـاب المواطن ،نريد تفســـير هذا االنحياز إلـــى األجنبي وذريعة

توظيفه في شواغر بإمكان ابن البلد أن يبدع فيها ويتميز.

نذكر وزارة األشـــغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بأن الدولة

قامت بواجبها ودربت وأهلت الشـــاب البحريني في مختلف المجاالت،

التصـــرف مـــن الوزارة ســـوى أنها ابتعـــدت عن الواجب الوطني وتســـير
بانحـــراف واضـــح وعكس األهداف والسياســـات العامـــة للدولة ونهجها
الثابـــت فـــي توظيـــف أبنائها وإعطائهـــم األولويـــة في جميـــع الوظائف
ومختلف برامجها التنموية.
مستشـــار قانوني ،أخصائي حاســـوب ،مهندس ميكانيكي ،فني هندسة
معماريـــة ..هـــذه الوظائـــف التـــي أرادت الـــوزارة التجديـــد لهـــا ،وكأن

للتواصل17111483 :

ودراستها ،كون األجنبي وحده هو “الشاطر فيها” ويبذل قصارى جهده
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البحرينييـــن أذرعتهـــم ممـــدودة في لوعـــة ولهفة إلتقان هـــذه الوظائف
لرفعة وتقدم الوطن ،وهو المورد األساسي للبالد.
» »يبدو أن هناك خلال في تركيبة التوظيف في وزارة األشغال وشؤون

البلديات والتخطيط العمراني ،ونحتاج إلى وقفة جدية لمناقشة هذا

opinions@albiladpress.com

الموضوع الحساس والتحرك على جميع المستويات ،ألنه يتعلق بتحجيم

فجميعهـــم مؤهلـــون فـــي مجال القيـــادة ومتســـلحون بالعلـــم والمعرفة

القوى العاملة الوطنية وإبعادها عن الكرسي الذي تستحقه ومخالفة

مازالت تنخر في العقليات بشـــكل يثير الدهشـــة ،وال نجد تفســـيرا لهذا

لكل المواطنين.

وقادرون على المشـــاركة في البناء والتنمية ،ولكن يبدو أن عقدة الثقة

اآلراء الواردة في
«منطلقات» تعبر
عن أصحابها وال
»
تلزم «
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التشريعات وخطط التنمية وأهدافها بما يكفل الحياة الكريمة المطمئنة

إبراهيم النهام

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

سمو ولي العهد واالهتمام بالمواطن
نـــزول وزراء الخدمـــات المناطق الســـكنية ،ولقاؤهـــم النواب
والبلدييـــن والمواطنيـــن ،واإلنصـــات لهم وتتبـــع احتياجاتهم
وتلبيتهـــا ،إحـــدى قصـــص النجاح الباهـــرة لحكومـــة البحرين
برئاســـة صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد آل
ً
دائما لتحقيق
خليفـــة ولي العهد رئيس الـــوزراء الذي يوجـــه
هذه المساعي الخيرة ،فشكرا لسموه الكريم.
وتعبر تطلعات ســـموه وتوجيهاته ،سواء في جلسات مجلس
الوزراء ،أو في اجتماعات اللجنة التنسيقية عن فتح األبواب
مع المواطن ،وتحفيز الوزراء للنهوض من خلف مكاتبهم وأن
يقتربـــوا من النـــاس وطلباتهم كصـــورة حيـــة ونابضة للحكم
الخليفي الرشـــيد الذي يجسد أروع المالحم اإلنسانية النقية
والصافية.
وكان وزير األشـــغال وشـــؤون البلديات والتخطيط العمراني
المهنـــدس عصام خلف قد أكد على هامـــش زيارته الميدانية
األخيـــرة لثانية المحرق بمعية النائب إبراهيم النفيعي وجمع
من أهالي المنطقة ،على أن سمو ولي العهد رئيس الوزراء هو
الموجـــه األول لمثل هذه الزيارات ،والتي تمثل بوصلة نجاح
للوزارة والفرق العاملة بها.
وكان الوزير دقيقا فـــي اإلنصات للنائب والمواطنين ،ومهتماً
بـــأن يوجـــه لخدمتهم ،وأن يســـأل المســـؤولين المرافقين عن
طلبـــات هـــذا المواطـــن وذاك ،وعـــن هـــذا المشـــروع الخدمي

د .حورية الديري

السجادة الحمراء
يُ عـــد الحديـــث مع الواقع مـــن أقوى األحاديث التي تجعلنـــا نتمركز حول نقطة ثبات

واعيـــة ،لـــذا عزيـــزي قارئ هـــذا المقال ال تقـــل كلمة “خيـــرًا” وتعبر دونهـــا ،ألنك بهذه

الكلمـــة قد اقتربـــت من الواقع لتحقيق ما تريد ،وبـــدأت الوصول نحو نقطة الثبات،
فقـــط عليـــك النهـــوض واالقتراب أكثـــر ،حتمً ا ســـينبئك واقعك كل فتـــرة بأنه يزداد
ً
ً
وتألقا بإنجازك ،وقد يفرش لك سجادة حمراء ولربما ينثر عليك الورود في
ابتهاجا

أغلب األحيان.

والســـبب الحقيقـــي هنـــا ،أن كلمة “خيرًا” عندما تنطقها فأنـــت تعكس ما بداخلك من

نوايا صادقة وتظهر الحماس للتقدم نحو العمل ،وبذلك تكون مســـتع ًدا كي تتحدى
الكثيـــر حتـــى تتخطـــى العديد مـــن المفاجآت التي قـــد تعترضك ،فمـــا أجملك وأنت

تفعـــل ما تقول دائمً ا ،وتكون ذلك الشـــخص الذي يمتلـــك مصداقية القول في فعله،

حتمً ا هنا ستنال التقدير الذاتي الذي يجعل واقعك كما هو في نظرك ونظر اآلخرين

أجمـــل ،وتكـــون هذه بدايتك مع قصة التقدير ،فال تتوان عـــن ذلك ،حتى تراه واقعً ا
ويـــراه اآلخـــرون ،ففـــي االبتعاد عن ضوضاء التشـــكيك فيما وهبـــك هللا من قدرات
يجعلـــك دائمً ـــا تســـير فوق الســـجادة الحمـــراء وهو ما أعتبـــره هنا المحفز األســـاس

لبلوغك األهداف وتحقيق األمنيات.
قـــل “خيـــرًا” دائمً ا وال تتـــردد أب ًدا عن فضائل ما تجود به نفســـك عليك ،وهذا ما أراه
انعكاسا مباشرًا لحياة كل منا باختالف طرائقنا واتجاهاتنا في فرش
عزيزي القارئ
ً

الســـجادة الحمـــراء وطريقتنا في رســـم خطواتنـــا عليها ،نعم ..لكل منـــا طريقته في
ابتـــكار ســـجادته الحمراء ،وهناك مـــن يفضلها بزخارف ونقوش تكثـــر وتقل كما في
المقـــاس الـــذي يقع اختيـــاره ،ففي كلمات الخير الســـحر العجيب حيث تتجســـد مع

وأميركا في بداية القرن العشرين ،وقدر اللؤلؤ المصدر منها بـ ( )% 97.3من كل لؤلؤ
الخليـــج العربـــي ( ،)1905 - 1904مـــع تضاعف قيمة صادرات ّ
اللؤلؤ البحريني ســـت
ّ
مـــرات (1912 - 1900م) ،إال أن الجوائـــح والحربين العالميتيـــن والركود االقتصادي
العظيـــم ،وظهور اللؤلؤ االصطناعي وعوامل أخرى ،أدت إلى انهيار قطاع اللؤلؤ في
(1950م).
ومع ظهور المحرق الحديثة في (1796م) ،برزت األســـواق الحديثة أيضا ،وتأسيس
ســـوق “القيصرية” نســـبة إلى “قيصر الروم” الذي دشن في (1810م) وفقا إلى صالح
الجـــودر فـــي مقالـــه فـــي العـــام ( )2019وفـــي األعـــوام األولى لـــه احتـــوى على 300
محـــل اســـتخدمت للتجـــارة العامة وتجارة اللؤلـــؤ وبناء القوارب ،ومـــع نهاية القرن
ً
مركـــزا لبيع بضائعها،
 19ازدهـــرت الحركـــة التجارية باتخاذ الهند الشـــرقية البحرين
بالتوازي مع صعود أنشطة صيد وتجارة اللؤلؤ ،ثم كانت هناك أسواق أخرى كسوق
خـــارو بفريج الشـــيوخ الذي اندثر ،حيث يتعامل الباعـــة ببضائعهم المتنوعة .وهناك
ســـوق الطيارة على طول شـــارع الشـــيخ حمد ،إلى جامع الشـــيخ حمد ،وسمي بذلك

خدمة الصالح العام الهدف األسمى للجميع.
» »هذا التعاون سيساعد بالتوازي مع الجهود الحكومية الحثيثة
بأن ينال المواطن الخدمات المطلوبة على أعلى مستويات

الجودة ،والتي تشمل أيض ًا اإلحالل وتوظيف الكفاءات الوطنية

التي نفخر بها جميعا.

وتأثيره المباشـــر في تزويدك بما تحتاج من زاد ،اعلمْ هنا أن عالقتك مع الســـجادة
الحمراء قد تنقلك لعالم األعاجيب ،ولكن من غير عصا ســـحرية ألنك ســـتكون أنت
الســـحر ذاتـــه ،لذلك أجـــد لكل منا دندنة خاصة في أمره وســـره تتناغم مع مســـتوى

الفن وبروتوكول المشي على السجادة الحمراء ،وهذا حتمً ا يتطلب إتقان الخطوات
الترتيبية ّللحن المناسب الذي يتناغم مع رمزية الواقع.

عبدعلي الغسرة

ال وفعالً.
» »خالصة األمر كله ،لتكن مساعيك كخطواتك في ثباتها ...قو ً

المحرق “أم المدن” ...االقتصاد واألسواق في  211عاما
مـــن صادرات مملكة البحريـــن إلى الهند وتركيا وغيرها ،فـــي (1877م) ،وإلى أوروبا

والمهمـــة ،عبر تقديم الرؤى المشـــتركة للوزراء بشـــكل موحد
ً
بعيـــدا عن البعثـــرة والخصومة والتحليق خارج الســـرب ،ألن

وال أخفيـــك ما لفخامة اللون األحمر الذي يميز الســـجادة مـــن قوة اختراق ألعماقك

حسين المهدي

العربـــي” وفقـــا لهيئـــة البحريـــن للثقافـــة واآلثـــار ،حيث اســـتحوذ اللؤلـــؤ على % 75

في المقابل ،من الضرورة تعزيز التعاون بين النواب والبلديين
ً
اســـتثمارا لهذه الفرص الســـانحة
فـــي كل المناطـــق والدوائر،

واقع حياتك في صورة محفزات للطاقة الداخلية وتنطلق بها مســـرعً ا نحو الهدف،

hmaalmahdi
@gmail.com

تعـــرف جزيـــرة المحـــرق لقـــرون طويلة بأنهـــا “عاصمة اللؤلـــؤ في منطقـــة الخليجي

ولماذا تأخر أو لم ينجز بالصورة المطلوبة.

للمظلة التي تظلله (أو الطيارة كما كانت تسمى آنذاك) وهناك أسواق كسوق كشيش
وســـكة محيش وموقعه اإلشارة الضوئية مقابل جامع الشيخ عيسى بن علي مرورا
بمســـجد الصاغـــة إلـــى بيت أبناء محبوب ،وســـوق النجادة ،للباعة من نجد ،وســـوق

التمـــر والدبـــس حيث رممـــت وزارة الثقافـــة دكانين للدبس على األطراف الشـــرقية

للقيصرية من جهة الشـــرق ،إضافة إلى ســـوق التجار المتميز بعماراته الواسعة على
امتـــداد الشـــارع إلـــى ســـاباط علي بن موســـى وعمـــارات فخـــرو والـــدوي ،وإبراهيم
ً
وأخيرا عمارة
بوكمـــال ،والمحميـــة ،والزيانـــي ،والفايز ،وعبدهللا بـــن خليل الحســـن،

أحمد بن جاسم سيادي ،وكذلك محالت القراشية التي توفر األرز والسكر والحبوب
والبهـــارات والمكســـرات وغيرهـــا التي تأتـــي من بالد فـــارس والهند والعـــراق ،وفي
أحيـــان كثيـــرة يكون على الحســـاب مـــن خالل دفاتر حســـابية لـــدى أصحابها ولدى
أصحـــاب المحـــات ،وآخر هذه األســـواق القديمة التـــي اندثر بعضها ،ســـوق الذهب

على أمالك بيت المحميد ،وقدر عمره بنحو  9عقود.

» »أما سوق المحرق المركزي القديم المؤسس بالخمسينات ثم انتقل إلى
سوق المحرق المركزي بالبسيتين ،ثم حُ دث وافتتحه في (2019م) المغفور له
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة ،إضافة إلى سوق
التنين الصيني في (2016م) ومجمع السيف بالمحرق ومجمع الواحة وعدد
كبير من المحالت والبرادات الحديثة في محافظة المحرق في الوقت الحاضر.

السياسات األميركية الثابتة
فـــي  20ينايـــر الحالـــي تقلد الرئيـــس الـ  46مقاليـــد ُ
الحكم في
الواليات المتحدة األميركية ،رئيس انتهت واليته وآخر بدأت
واليتـــه لمـــدة أربع ســـنوات ،وكالهما يســـعى لتحقيـــق وعوده
وتوفيـــر أفضل معيشـــة للمواطنيـــن والمقيمين بأميـــركا ،وما
داخليا فهو شـــأن أميركي دون غيرهـــا ،إال أن
يخـــص أميـــركا
ً

سياســـة ممثلي الحزبيـــن الخارجية تجاه الـــدول األخرى هي
ذاتها لن تتغير مع مراعاة استمرار المصالح األميركية.
وما يعنينا هنا هو سياسة الرئيس الـ  46تجاه القضايا العربية
القومية ،السياســـية واالقتصاديـــة والحقوقية والديمقراطية
ومـــا يتعلـــق بها ،فقـــد اتخـــذ الرؤســـاء األميركيون الســـابقون
حزمـــة مـــن السياســـات مع القضايـــا العربيـــة لجميـــع األقطار،
والسياســـات األميركيـــة القادمـــة لن تختلف عن ســـابقتها .إن
واشـــنطن تحافظ على قـــوة واتحاد والياتها بممارســـة حرية
الـــرأي بشـــكل واســـع ،وأيـــة ديمقراطية تمـــارس فـــي الخارج
األميركي البد أن تحقق المصالح األميركية.
ً
أول” و”من ال يكون معنا فهو
ومـــا تؤمـــن به أميركا هو “أميركا
ضدنا” وهي سياسة حققت القوة المستدامة ألميركا.
سيُكمل نهج سلفه إلضافة المزيد من
» »إن الرئيس الحالي َ

المكاسب األميركية فال فرق بين هذا الرئيس وذاك إال في

الظواهر الشكلية ــ في اسمه وشخصه وفي ثروته ووظيفته

الحالية.
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ّ
ترقب لقرعة أبطال وأقوى الجياد بكأس سمو ولي العهد رئيس الوزراء
الرعاية والدعم لهذا السباق الكبير ورياضة سباق الخيل األصيلة
الصخير  -نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

يواصل نادي راشـــد للفروسية وسباق
الخيل اســـتعداداته التنظيمية إلقامة
ســـباق الخيـــل الكبير علـــى كأس ولي

العهد رئيس مجلـــس الوزراء صاحب
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد
آل خليفـــة والـــذي ســـيقام عصـــر يوم
الجمعـــة القـــادم  29يناير الجاري على
مضمـــار ســـباق النـــادي بمنطقـــة الرفة

بالصخير.

ويعتبر كأس ســـمو ولـــي العهد للخيل
من أعرق الكؤوس في سباقات الخيل
فـــي مضمـــار البحريـــن حيـــث جاءت

النســـخة األولـــى للـــكأس متزامنـــة
مـــع انطالقـــة ســـباقات الخيـــل بصفة

رســـمية على مضمار نادي راشـــد عام

 1982برعايـــة صاحـــب الجاللة الملك

منافسات قوية بين نخبة الجياد في السباق المرتقب

حمد بن عيســـى آل خليفـــة حين كان

وليا للعهد ،واســـتمرت الرعاية
جاللته ًّ

حجم المشـــاركة وإتاحة الفرصة أمام

المســـتوردة ،وذلـــك فـــي مؤشـــر ينذر

ســـباق الخيـــل األصيلـــة حتـــى اليـــوم

على التواجد في هذا الســـباق الكبير،

بيـــن نخبة الجياد والتي ســـبق للعديد

ســـلمان بن حمـــد آل خليفة ولي العهد

إثـــراء المنافســـات الشـــريفة والمثيرة

هذه الرعاية الكريمة أهمية كبرى لهذا
ً
موروثا يرتبط
السباق الذي بات يمثل

ســـتكون متنوعة من حيث التصنيف

ومسافة كل شوط.

البحرين.

الخيـــل اليـــوم الثالثـــاء إعـــان قائمة

والدعم لهذا الســـباق الكبيـــر ورياضة

مختلـــف اإلســـطبالت التـــي تحـــرص

من لدن صاحب الســـمو الملكي األمير

باإلضافـــة إلـــى مـــا يســـاهمه ذلك في

رئيـــس مجلس الـــوزراء حيـــث تمنح

فـــي جميـــع أشـــواط الســـباق التـــي

بمنافســـات قويـــة ومثيـــرة مرتقبـــة
منهـــا تحقيـــق االنتصـــارات بكـــؤوس

الســـباقات الكبيـــرة وآخرهـــا أبطـــال

كمـــا ســـتعلن اليـــوم قائمـــة الفرســـان

األولـــى “نتـــاج محلي” مســـافة 1800

مجموعـــة مـــن الفرســـان العالمييـــن

الشـــوط الثالـــث يقـــام علـــى كأس

بـــن حمد آل خليفة ولـــي العهد رئيس

حيـــث ســـتواجه هذه الجيـــاد األبطال
تح ّديًـــا إلثبـــات جدارتهـــا بتكـــرار

علـــى األســـتعانة بهـــم ســـنويًّ ا لقيـــادة

مســـافة  1600متـــر والجائـــزة 5000

النتـــاج محلـــي مســـافة  2000متـــر

الكبير.

الشـــوط الرابـــع يقـــام علـــى داربـــي

الشـــوط الســـابع واألخيـــر يقـــام علـــى

المنافســـات المرتقبة التي ســـتواجهها

التداخيل المبدئية على النحو التالي:

محلـــي مســـافة  2000متـــر والجائـــزة

ســـلمان بن حمـــد آل خليفة ولي العهد

العليـــا للفرســـان المتمرنيـــن لجيـــاد

الشـــوط الخامـــس يقـــام علـــى كأس

الماضي ومن بينها الحصان “كحيالن
عافـــص  ”1708الفائـــز بـــكأس ســـمو

وشـــهدت مســـيرة ســـباق كأس ولـــي

الجيـــاد المشـــاركة في الســـباق الكبير

األخيـــرة عكســـت حجـــم االهتمـــام

النهائيـــة وذلك بعدما بلـــغ عدد الجياد

التوجيهـــات بزيـــادة دعـــم الجوائـــز

التي تمـــت خالل اليوميـــن الماضيين
مشـــاركة كبيرة تجاوزت الـ  60جوا ًدا

فوزهـــا بالكـــؤوس الغاليـــة علـــى رغم

بـــدءا مـــن الموســـم
ً
 5الـــى  7أشـــواط

شـــهدت تســـجيل نخبـــة الجيـــاد فـــي

مـــن أقـــوى الجيـــاد وأبرزهـــا الحصان

الســـباق في خطوة ترمي إلى تكثيف

الخيـــل العربيـــة أو النتـــاج المحلي أو

الماليـــة المرصـــودة لهـــذا الســـباق،
بجانـــب زيـــادة عـــدد األشـــواط مـــن

في األشـــواط الســـبعة للســـباق والتي

الماضي وذلك للمرة األولى في تاريخ

اإلســـطبالت البحرينيـــة ســـواء فـــي

ولي العهد للنتاج المحلي.

والمخصـــص لألفـــرس مـــن الدرجـــة

 1400متر والجائزة  5000دينار.

سيخوضان المنافسة في شوط كأس

الفائـــز بكأس ســـمو ولي العهـــد للنتاج

والدعـــم لهـــذه الرياضـــة مـــن خـــال

واألوكـــس الموســـم الماضـــي واللذان

الشـــوط الثانـــي يقـــام علـــى أوكـــس

الدرجـــة األولـــى مـــن خيـــل البحريـــن

البحريـــن “برعايـــة مزرعـــة المزدهـــر”

الكـــؤوس الغالية في ســـباق الموســـم

بتاريخ سباقات الفروسية في مملكة

المســـجلة فـــي التداخيـــل المبدئيـــة

التاســـع ،وكذلـــك الجـــوادان “الطارق”

 1200متـــر مســـتقيم والجائزة 5000

بـــن حمد آل خليفة ولـــي العهد رئيس

و”صابرينا” الفائـــزان بداربي البحرين

ويترقـــب جمهـــور ومتابعـــو ســـباق

العهد خطوات تطويرية في السنوات

إلسطبل العاديات هذا الموسم وحقق
فـــو ًزا قويًّ ـــا فـــي مشـــاركته بالســـباق

سمو ولي العهد رئيس الوزراء خالل حضوره أحد سباقات الخيل

دينار.

ولـــي العهد للجياد العربية الموســـمين

مـــن خـــال إجـــراء قرعـــة التداخيـــل

يعتبـــر مـــن الجيـــاد الجديـــدة البـــارزة

الماضيين ،وكذلك الحصان “بولســـار”
المحلي ،والحصان “بورت ليونز” الفائز

بكأس ولي العهد للجياد المســـتوردة،

“سمســـير” بطل كأس البحرين الدولي
 2020والجـــواد “رايـــون بـــور” الـــذي

المشـــاركين فـــي الســـباق وبينهـــم

متر والجائزة  3500دينار.

والمحترفيـــن الذيـــن يحـــرص المـــاك

المعتمدين لســـباق التوازن “مستورد”

جيادهـــم القويـــة فـــي هـــذا الســـباق

دينار.

وجـــاءت قائمة الجياد المشـــاركة في

البحريـــن لجياد الدرجـــة األولى “نتاج

الشـــوط األول يقام علـــى كأس الهيئة

 3750دينارًا.

الدرجـــة األولـــى “مســـتورد” مســـافة

صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان

مجلـــس الـــوزراء والمخصـــص لجياد

العربيـــة األصيلـــة “الواهـــو” مســـافة

الشـــوط الســـادس يقـــام علـــى كأس

صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان
مجلـــس الـــوزراء والمخصـــص لجياد

والجائزة  15000دينار.

كأس صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء والمخصص

للجياد المســـتوردة مسافة  2000متر

والجائزة  15000دينار.

“الفيزا” تمنع سفر الحاج وميرزا للعراق

تـــفـــقـــد مـــنـــشـــآت مـــديـــنـــة الــــبــــصــــرة الســـتـــضـــافـــة “خـــلـــيـــجـــي ”25
حسن علي

لم يتوجه عضوا فريق لجنة التفتيش الخليجية كل من خالد الحاج وميرزا أحمد إلى مدينة
البصــرة العراقيــة لتفقــد المنشــآت والمالعــب والمرافق في مدينــة البصــرة الرياضية وباقي

المالعب المرشحة الحتضان خليجي  25لكرة القدم.
ويأتي عـــدم توجـــه الحاج وميـــرزا بصحبة

مـــن عدمـــه الســـتضافة العـــرس الخليجـــي

االتحـــاد الخليجي لكرة القـــدم لتأخر إصدار

وحاول “البالد سبورت” التواصل مع عضوي

لجنـــة التفتيـــش الخليجيـــة المنبثقـــة مـــن
تأشـــيرة دخولهمـــا إلـــى األراضـــي العراقية،
حيـــث كان مـــن المفتـــرض أن تصـــل لجنـــة

التفتيش الخليجية اليوم االثنين لبدء مهام
عملها.

ومدى استيفاء البصرة للشروط والمعايير.

اللجنـــة لمعرفةمزيد مـــن التوضحيات حول
أســـباب عـــدم مغادرتهمـــا إال أن محاوالتنـــا

عـــدة نتيجـــة الظـــروف األمنية التـــي يعاني

باءت بالفشـــل ،حيث انتقدت بعض وســـائل

منهـــا البلد وكانت ســـببا في إغـــاق مالعبه

جانب من اجتماعات لجنة التفتيش سابقا

اإلعـــام العراقيـــة اللجنـــة كمـــا تـــم توجيـــه

اللجنـــة المكلفـــة بزيـــارة المنشـــآت العراقية

اللـــوم للهيئة التطبيعية لكـــرة القدم بالعراق

الخليجـــي لكـــرة القـــدم لتســـمية أعضـــاء

في الموعد المحدد.

التجهيـــزات ورفـــع تقريـــر متكامـــل لالتحاد

وســـائل اإلعالم بأن وزير الشباب والرياضة

الـــواردة أن يتـــم تأجيـــل الزيـــارة إلى موعد

قدرتـــه علـــى تنظيـــم خليجـــي  25بعـــد أن

مـــن المؤمـــل أن تقوم باالطـــاع على جميع
الخليجي لكرة القدم لمعرفة جهوزية العراق

لتأخرهـــا فـــي إرســـال الفيز ،وأفـــادت بعض

آخريـــن ،ومـــن المحتمـــل بحســـب األنبـــاء

العراقـــي عدنان درجـــال تواصل مع االتحاد

آخر أو تحســـم بوصول باقي اعضاء اللجنة

وكان العـــراق جهـــز ملـــف متكامـــا يدعـــم

تأجلـــت اســـتضافة العراق لها مرات ســـابقة

بـــأن ال تقـــام عليهـــا أي مبـــاراة دوليـــة بقرار

مـــن الفيفا ،وتولي وزارة الشـــباب والرياضة
العراقية ملف االســـتضافة أهمية كبيرة من
خالل تجهيز المنشآت الرياضية الستضافة
الحدث الخليجي األهم في المنطقة.

اتحاد غرب آسيا لكرة القدم يعتزم استئناف أنشطته
أحمد مهدي

يــدرس اتحــاد غــرب آســيا لكــرة القــدم ،العديــد مــن الخيــارات الخاصــة
باســتئناف أنشــطته المتعلقــة بالمســابقات علــى مســتوى المنتخبــات
ً
خصوصــا وبواقــع  8بطوالت .يأتي ذلك ،بعد فترة التوقف اإلجبارية التي
طالــت منافســات ومســابقات اتحاد غرب آســيا منذ فبرايــر العام الماضي؛

منتخبنا الوطني
حامل لقب النسخة
األخيرة لبطولة
غرب آسيا للرجال

التـــي حـــددت خـــال يونيـــو المقبـــل،
بحيـــث يتـــم تحديـــد البلد المســـتضيف
ً
الحقـــا بعد مخاطبـــة االتحادات األهلية
األعضـــاء ،كمـــا تتضمـــن الخطـــة إقامـــة
بطولتـــي الناشـــئات الثالثـــة والشـــابات

بسبب تفشي انتشار فيروس كورونا في مختلف دول العالم ،واآلثار التي

ً
أيضا.
صحيا وعلى صعيد قيود السفر
خلفتها الجائحة
ً

الثالثة إما في يونيو أو يوليو المقبلين،
بحيـــث تكونان محطتيـــن تحضيريتين

عامً ا التي تم تأجيلها ً
أيضا في نسختها

ويعتـــزم اتحاد غرب آســـيا لكـــرة القدم

بإقامـــة دور المجموعـــات خـــال الفترة

إقامـــة بطولـــة الرجـــال العاشـــرة التـــي

األولى المقترحة والدورين قبل النهائي

كانت مقـــررة فـــي يناير الجـــاري بدولة

والنهائـــي في الفترة الثانيـــة المقترحة،

اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة ،إذ وضـــع

فيمـــا الثاني بإقامتها على نظام التجمع

خيارين إلقامتها منتصف العام (:)2021

في الفترات المذكورة ،علمً ا أن منتخبنا

الدوريـــات المحلية خالل شـــهري يوليو

إمـــا خـــال الفتـــرة  23يونيـــو المقبـــل

الوطنـــي األول لكـــرة القـــدم حامل لقب

وأغســـطس ،وذلـــك كفتـــرات إعـــداد

ولغايـــة  20أغســـطس ،أو خـــال الفترة

البطولـــة فـــي نســـختها التاســـعة التـــي

لتصفيـــات كأس آســـيا تحـــت  23عامً ـــا

 24ديسمبر  2021ولغاية  7يناير ،2022

اســـتضافتها العـــراق فـــي  .2019وعلى

 ،2022المقـــرر إقامتهـــا خالل الفترة 23

وبحيـــث تقـــام وفـــق مقترحيـــن :األول

مســـتوى بطولـــة المنتخبـــات تحـــت 23

وحتى  31أكتوبـــر  .2021وفيما يخص
بطولتـــي الناشـــئين الثامنـــة والشـــباب

قبـــل التصفيات اآلســـيوية لكأس آســـيا

الثانية ،إذ من المؤمل انطالقها في أيام

تحـــت  20عامً ا والمقررة من  14إلى 22

الفيفا بشهري يونيو وسبتمبر المقبلين،
باإلضافـــة إلى اســـتثمار فتـــرة توقفات

منتخبنا الوطني حامل لقب النسخة األخيرة لبطولة غرب آسيا للرجال

الثانيـــة ،فـــإن اتحـــاد غـــرب آســـيا لكرة

المقبلـــة المقـــرر إقامتهـــا فـــي 2022

األخيـــر مـــن العـــام الحالي ،وشـــدد على

وعلـــى مســـتوى الســـيدات ،يعتـــزم

القـــدم اقتـــرح إقامتهمـــا خـــال الربـــع

أهميتهمـــا للتركيز على الفئـــات العمرية

التي ستشارك في التصفيات اآلسيوية

والمؤهلة لكؤوس آسيا .2023

اتحـــاد غرب آســـيا لكـــرة القـــدم تنظيم

 4بطوالت :البطولة الســـابعة للســـيدات

أغسطس  ،2021وكذلك قبل التصفيات
اآلســـيوية لكأس آســـيا تحـــت  17عامً ا
المحددة من  18إلى  26سبتمبر .2021
ويســـعى االتحـــاد كذلك إلقامـــة بطولة
أنديـــة الســـيدات الثانيـــة خـــال مايـــو
المقبـــل بضيافـــة االتحـــاد األردني لكرة
القدم.
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ناصر بن حمد :بطوالت جمال الخيل تعكس القدرات في اإلنتاج المحلي
تنظيم بطولة اإلنتاج المحلي الســابعة وبطولة ذات الســالة المصرية األولى
تغطية  -اللجنة اإلعالمية

ّ
ووجه سموه ،االتحاد الملكي للفروسية

راشد للفروسية وسباق الخيل بالرفة.

البحرين في اإلنتاج المحلي”.

أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة

وســـباقات القدرة ،تنظيم بطولة االنتاج

وقـــال ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل

وأضاف سموه “تعتبر البحرين أحد أكبر

وأكـــد ســـموه أن بطولـــة البحريـــن

ممثـــل جاللة الملـــك لألعمال اإلنســـانية

المحلي لجمال الخيل العربية الســـابعة،

خليفـــة “لقـــد ّ
وجهنـــا االتحـــاد الملكـــي

معاقل الخيول العربية األصيلة واقترن

لإلنتاج المحلي وبطولـــة الخيل العربية

وشئون الشباب الرئيس الفخري لالتحاد

وبطولـــة الخيـــل ذات الســـالة المصرية

للفروســـية وســـباقات القـــدرة بمضاعفة

اســـم وتاريـــخ البحرين العريـــق بالخيل

ذات الســـالة المصريـــة تأتـــي امتـــدا ًدا

الملكـــي للفروســـية وســـباقات القـــدرة

األولى.

الجهـــود لتحقيـــق أهدافنـــا فـــي تنظيـــم

العربيـــة األصيلة منـــذ القدم ومازال إلى

للنجاحـــات المتواصلـــة التـــي حققهـــا

أن االهتمـــام والدعـــم لبطـــوالت جمـــال

وســـتقام البطولتـــان أيـــام الخميـــس

مختلـــف البطـــوالت المتنوعـــة لرياضـــة

يومنـــا هـــذا ،وكان لزام علينـــا المحافظة

االتحـــاد الملكـــي للفروســـية وســـباقات

الخيـــل العربيـــة األصيلة نابـــع من اإلرث

والجمعـــة والســـبت  28و 29و 30ينايـــر

جمـــال الخيـــل العربيـــة األصيلـــة والتي

علـــى هـــذا التـــراث بمـــا يتوافـــق مـــع

القـــدرة فـــي تنظيـــم مختلـــف البطوالت

التاريخـــي والذي يحظـــى بدعم ورعاية

الحالي تحت رعاية سمو الشيخ عيسى

تعتبر إحدى الرياضات المهمة والعريقة

توجيهات حضرة صاحب الجاللة الملك

مـــن حضرة صاحـــب الجاللة الملك حمد

بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة رئيـــس االتحـــاد

وترتبـــط بشـــكل أساســـي فـــي مواصلـــة

المفـــدى حفظه هللا ورعـــاه والرامية الى

وتماشـــيا مـــع
خـــال الفتـــرة الماضيـــة،
ً

رؤيتنـــا الهادفة إلى تأكيد مكانة المملكة

بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى

الملكي للفروسية وسباقات القدرة على

حفظه هللا ورعاه.

ميدان االتحاد الرياضي العسكري بنادي

المحافظـــة علـــى قيـــم وأصالـــة هـــذه
ً
دائمـــا مكانـــة مملكـــة
الرياضـــة وتؤكـــد

رعايـــة الخيـــل العربيـــة واالهتمـــام بهـــا

في بطـــوالت جمال الخيل وتأكيد قدرة

وهو مـــا ينعكس إيجابًا على مشـــاركاته

باعتبارهـــا تمثـــل جانب مهم مـــن تاريخ

المالـــك البحرينـــي على التنافـــس القوي

الخارجية”.

“أحمــر اليــد” بالمــركــز  21عــالميً ـــا

خســر أمــام اليابــان فــي نهائيــات كأس العالــم

البحرين وعراقتها”.

سمو الشيخ ناصر بن حمد

مـــن أجـــل تحقيـــق المراكـــز المتقدمـــة

رؤساء أندية“ :االحتراف الرياضي” سيصنع اإلنجازات

أشادوا بدور ناصر بن حمد وخالد بن حمد في االرتقاء بالرياضة

ضاحية السيف  -وزارة شؤون الشباب والرياضة

سبورت

أنهـــى منتخبنـــا الوطنـــي األول لكـــرة اليـــد مشـــاركته في

أكد عدد من رؤساء األندية الوطنية على

تدعـــم القطـــاع الرياضـــي  .وأكد الشـــيخ

عليه مجلس الشـــورى سيساهم في دعم

المحـــرق أن قانـــون االحتـــراف الرياضية

أن قانون االحتراف الرياضي الذي وافق

بطولـــة العالم بخســـارة ثالثـــة أمام نظيـــره اليابان بنتيجة

( )25/29ضمن الجولة الثالثة واألخيرة من الدور الرئيس.

الحركـــة الرياضيـــة البحرينيـــة ويجعلهـــا

وكان الشـــوط األول قـــد انتهـــى بتأخـــر منتخبنـــا بفارق 7
ّ
ظل منتخبنـــا دون رصيد ليبقى
أهـــداف ( ،)12/19وبذلـــك

من طريق الهواية إلى االحتراف وصناعة

بالمونديال.

إلى االهتمام الكبير من قبل ســـمو الشيخ

ّ
ويحـــل بالمركـــز 21
فـــي مركـــزه الســـادس بمجموعتـــه

ولـــم يقـــدم “األحمـــر” المســـتوى المأمـــول منـــه فـــي هـــذه

ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة ممثـــل جاللة

المبـــاراة الـــذي عانـــى فيـــه من ضعـــف التغطيـــة الدفاعية

الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب

بـــكل ما للكلمة من معنـــى ،باإلضافة لعدم امتالكه الحلول

خصمـــه ويهز شـــباكه ،حيـــث كانـــت الجهـــود الفردية هي

الحاضـــرة فـــي تســـجيل األهـــداف مـــن تصويبـــات بعيدة
المـــدى واالختراق مع ندرة تفعيـــل الدائرة واألجنحة ،كما
عانى من كثرة اإليقافات التي أثرت عليه بالشوط األول.

وســـعى “األحمر” بالشـــوط الثاني من تغييـــر واقعه ببعض

التغييرات في الحراسة والجوانب الدفاعية والهجومية،

يعتبـــر خطـــوة علـــى الطريـــق الصحيـــح

أكثر تطورًا من كافة النواحي وينتقل بها
اإلنجازات في مختلف المحافل ،مشرين

الهجومية التكتيكية المنظمة التي تجعله يجتاز دفاعات

أحمـــد بـــن علـــي آل خليفـــة رئيـــس نادي

مـــن أجـــل بنـــاء الرياضـــة البحرينية على

األسس الســـليمة القائمة على االحتراف.
وأكـــد رئيس النادي األهلـــي خالد كانو أن
تطبيق االحتـــراف الرياضي يســـاهم في

أحمد بن علي

االرتقـــاء بالرياضـــة البحرينية ويرفع من

شأنها على مختلف األصعدة.

الشـــيخ خالد بن حمـــد آل خليفـــة النائب

وأشار رئيس نادي المنامة زهير كازروني

كثيـــرًا فـــي ظـــل وجـــود فـــارق األهـــداف لليابـــان وبعـــض

لمنتســـبي الرياضة مـــن أجل الدخول في
عالم االحتراف بكل قوة ً
وفقا لتشريعات

والرياضـــة ،رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة

للقطـــاع الرياضـــي ،كون القانـــون عصريًّا

والتنفيذ والمتابعة “اســـتجابة” بالمجلس

وبـــدوره ،أكـــد رئيـــس نـــادي البحريـــن

وبرز في تســـجيل األهداف لمنتخبنا محمد حبيب ،كميل

الرياضية.

علـــى دعـــم قانـــون االحتـــراف الرياضـــي

الرياضـــي جاء بهدف االرتقـــاء بالرياضة

لقاء منتخبنا واليابان

للحركـــة الرياضيـــة وحـــرص ســـموه على

ونجـــح في الفتـــرات األولى باألداء إال أن ذلك لم يســـتمر

الرياضـــي وتوفـــر المنظمـــة المتطـــورة

األخطـــاء الهجوميـــة والدفاعية ،ليعـــود بالدقائق األخيرة
ويتمكن من تقليص الفارق ويخرج خاسرًا.
محفوظ ،حسين الصياد ،علي عبدالقادر وعلي ميرزا.

تقديـــم المبـــادرات التي ترتقـــي بالجانب

توفر كافة الحقوق والواجبات للمنظومة
وأشـــاد رؤســـاء األنديـــة بـــدور ســـمو

األول لرئيـــس المجلـــس األعلى للشـــباب

أن القانـــون يمثـــل نقلـــه نوعيـــة متميـــزة

البحرينيـــة ،رئيـــس لجنـــة التنســـيق

وسيسهم في تغيير الثقافة الحالية.

األعلى للشباب والرياضة ،وحرص سموه

عبدالرحمن الخشرم أن قانون االحتراف

الذي يعتبر مـــن القوانين والعصرية التي

البحرينية.

وعكة صحية تدخل جمعة هالل العناية الحد لم يشرك العبًا “تحت ”21
بعــد مــرور  7جــوالت فــي دوري ناصــر بــن حمــد الممتــاز

حسن علي

تعـــرّض نجـــم منتخبنـــا الوطنـــي ونـــادي
ً
ســـابقا) الكابتن
النجمـــة الســـابق (الوحدة

أحمد مهدي

جمعة هالل إلى وعكة صحية أدخل على
أثرها قســـم العناية المركزة بالمستشـــفى
العسكري لتلقي العالج الالزم.

حمد الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي

ومشاركته في المباريات.

 ،2020-2021ال يـــزال نادي الحد الوحيد

وطمـــأن الالعـــب الســـابق والناشـــط

علـــى صعيد متصل ،فـــإن ناديي المالكية

الذي لم يشـــرك أي العـــب بحريني تحت

الرياضـــي واالجتماعـــي وعضـــو اللجنـــة

والمنامـــة هما الوحيدان اللذان اســـتوفيا

 21عامً ا ،وذلك الستيفاء قانون مشاركة

التأسيســـية لنـــادي الرياضييـــن محمـــد
العليـــوي كافـــة الرياضييـــن والجماهيـــر

جمعة هالل

وأصدقـــاء جمعـــة هـــال علـــى صحتـــه،
مشـــيرًا إلـــى أن األخيـــر يتلقـــى العـــاج

(مجلـــس جمعـــة هـــال بمدينـــة عيســـى)

والصحيـــة ،كمـــا أنه فنان تشـــكيلي رســـم

داعيـــا هللا العلـــي القدير أن
لـــه ممنوعـــة
ً

واإلعالميين والمسئولين لمناقشة الكثير

المتميزة.

والعافية.

من المبـــادرات وتعزيـــز الروابط األخوية

الـــازم بالمستشـــفى العســـكري والزيـــارة

الـــذي يرتـــاده كوكبـــة مـــن الرياضييـــن

يشـــافيه ويمـــن عليـــه بلبـــاس الصحـــة

مـــن القضايـــا الرياضيـــة وإطـــاق العديد

ويعتبـــر جمعـــة هـــال أحـــد أبـــرز نجـــوم

فيمـــا بينهـــم ،كمـــا أنـــه أحـــد المبادريـــن

الثمانينـــات ،وقد جمع جميـــع الرياضيين

باألخـــص دعمـــه لـــكل الالعبيـــن القدامى

منتخبنـــا األول ونـــادي الوحـــدة فـــي

لتأســـيس نـــادي الرياضييـــن وعـــرف عنه

من حوله بعد افتتاح مجلســـه األسبوعي

ومناصرة قضاياهم ومشاكلهم المعيشية

بأناملـــه العديـــد مـــن اللوحـــات الفنيـــة

هذا وقد تفاعل الكثير من الرياضيين مع
الكابتـــن جمعة هـــال متمنين له الشـــفاء

العاجـــل و”البالد ســـبورت” بدورها تتمنى
للكابتـــن جمعة هـــال الصحة والســـامة

للعودة إلى أهله وذويه وأصدقائه ســـالمً ا
معافى.

الشبــاب يــواجــه البطائح اإلمـــاراتي

ممثــل الوطــن عينه علــى نهائــي “دوليــة خورفكان”
محمد الدرازي

الدور نصف النهائي للنسخة الثانية

أي عـــدد مـــن الالعبيـــن البحرينييـــن
منافســـات الدوري .ويعاقـــب النادي الذي

الجـــوالت المقبلـــة ،لكـــن تأخـــر ذلك حتى

تحـــت  21عامً ـــا لمـــدة  810دقائق طوال

من بطولـــة خورفـــكان الدولية لكرة
وجـــاء تأهـــل ممثـــل الوطـــن فريـــق

ً
بطـــا
محققـــا  9نقـــاط ،وصعـــد

النهائية.

بعـــد تزعمـــه صـــدارة المجموعـــة

ويســـعى المارونـــي فـــي لقـــاء اليوم

مبكـــر؛ ألنهـــا تجمـــع بيـــن الفريقيـــن

مســـتحقين علـــى حســـاب فريقـــي

ومواصلـــة تألقـــه وإثبـــات قدرتـــه

ولم يخسر أي واحد منهما في الدور

( ،)5/1فيمـــا أنهى البطائح مشـــواره

عبـــر تحقيـــق النتيجـــة اإليجابيـــة

الشـــباب إلـــى الـــدور نصـــف النهائي

للمجموعة الثالثة.

األولـــى برصيـــد  6نقاط مـــن فوزين

إلى تأكيد ظهوره القوي في البطولة

خورفـــكان ( ،)3/1واتحـــاد كلبـــاء

كفريق منافس بقوة في المســـابقة،

فـــي الـــدور األول بالعالمـــة الكاملة،

التي ســـتقوده إلـــى التأهـــل للمباراة

وتعتبـــر المواجهـــة بمثابـــة نهائـــي

اللذيـــن صعدا بــــ “العالمـــة الكاملة”،
التمهيـــدي ،ويلتقـــي الفائـــزان فـــي

نصـــف النهائـــي في مبـــاراة التتويج

ومسك الختام المقرر لها األربعاء.

تحـــت تصرفـــه ولدقائـــق محـــددة خالل

ال يســـتوفي المعيـــار بخصـــم  3نقـــاط

الجولة الســـابعة رفـــع الكثير من عالمات

دينـــار بحريني .ومن المؤكـــد أن المدرب

اســـتعاد فيه الحداويون خدمات الالعب

باإلضافة إلى غرامة مالية قدرها  5آالف
الوطنـــي لفريق الحد محمد الشـــمالن لم

االســـتفهام لـــدى المتابعيـــن ،فـــي وقـــت

الشـــاب جاسم راشد العليوي ،المتوقع أن

باقـــي إحصـــاءات األنديـــة ،فـــإن األهلـــي
أشـــرك  3العبيـــن لمـــدة  402دقيقتيـــن،
البديـــع العـــب واحـــد لمـــدة  439دقيقـــة،
النجمـــة العبين اثنين لمـــدة  767دقيقة،
البســـيتين  3العبيـــن لمـــدة  712دقيقـــة،
الرفاع الشـــرقي العبيـــن اثنين لمدة 497
دقيقـــة ،المحـــرق  6العبيـــن لمـــدة 487
دقيقة ،الرفاع  5العبين لمدة  620دقيقة.

النجمة يكتسح سماهيج والمدينة يهزم النويدرات
علي مجيد

اكتســـح فريـــق النجمـــة نظيره ســـماهيج

اليوم ..لقاءان مؤجالن
في دوري زين لكرة السلة
وفـــي المباراة األخرى ،هزم فريق مدينة
عيســـى نظيـــره النويـــدرات بنتيجـــة

(/78 )87وبواقـــع األشـــواط (/1316

وجاءت نتائـــج األشـــواط األربعة لصالح

النويـــدرات/17 ، 25المدينـــة/23 ،29

/30 ،)19وبذلك أصبح رصيد النجمة (17
نقطـــة) معـــز ًزا موقفه في المنافســـة على

أصبـــح رصيد مدينة عيســـى ( 12نقطة)

الرباعـــي مـــع تبقي مباراة أخـــرى له ،فيما

وصار رصيده ( 16نقطة).

رصيده ( 15نقطة).

بتســـجيله ( 25نقطـــة) ،أحمـــد الطيـــب

النجمة كاآلتـــي/24( :/17 ،26/22 ،32،31
فريق كرة قدم الصاالت بنادي الشباب

يغفـــل عـــن المعيار ،وســـيكون مـــن ضمن
خياراتـــه وضع أحـــد الالعبيـــن تحت 21

ألندية الدرجة األولى لكرة السلة.

(بتوقيت البحرين) ،ضمن منافسات

العبيـــن ً
أيضـــا لمـــدة  1219دقيقـــة .وفي

 4مواسم.
وينـــص معيـــار القانـــون علـــى مشـــاركة

لحســـاب الجولة األخيرة مـــن دوري زين

اإلماراتي ،في الســـاعة  5:30مســـاء

العبيـــن لمـــدة  1140دقيقـــة والمنامـــة 6

وضعه االتحاد البحريني لكرة القدم منذ

المبـــاراة التـــي جمعتهمـــا مســـاء االثنيـــن

بنادي الشباب ،نظيره فريق البطائح

المعيـــار حتـــى اآلن ،إذ أشـــرك المالكية 6

الالعبين البحرينيين تحت  21عامً ا الذي

بفـــارق  37نقطة وبنتيجـــة (/119 )82في

يواجـــه فريـــق كـــرة قـــدم الصـــاالت

قدم الصاالت.

مـــع مرور  7جوالت علـــى دوري ناصر بن

يظهـــر الجـــوالت المقبلـــة مـــع الحداويين

المدينـــة/20 ، 22النويـــدرات) ،وبذلـــك
فيمـــا النويـــدرات خســـ ّر للمرة السادســـة

ســـماهيج تلقى الخســـارة الســـابعة وصار

وبـــرز فـــي صفـــوف المدينـــة جونيـــور

وبـــرز في صفـــوف النجمة محترفه ســـي

وعبـــدهللا ســـعد ( 14نقطـــة) لـــكل منهما،

علـــي جابر ( 17نقطة) ،قاســـم حســـن (13

نقطة) ،حسن مدن ( 14نقطة).

نقطة) ،أحمد جعفر ( 12نقطة).

مؤجلتيـــن لحســـاب الجولـــة الثالثـــة،

جيه بتسجيله ( 44نقطة) منها  8ثالثيات،

وفـــي النويـــدرات حســـين حســـن (16

نقطة) ،وفي سماهيج منصور كاسي (36

وتقـــام اليـــوم (الثالثـــاء) مباراتيـــن

لقاء النجمة وسماهيج

االتحـــاد يلعـــب مـــع المنامة في الســـاعة
 5.30مســـاءً  ،وتليهـــا مبـــاراة األهلـــي

والحالـــة فـــي الســـاعة  ،7.45ويبـــرز

اللقـــاء الثانـــي كثيرًا نحـــو تحديد هوية

المتأهلين للمربع.
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فرصة للسينمائيين البحرينيين بالمشاركة في “سينيمانا” للفيلم العربي
واصـــا شـــكره للمستشـــار اإلعالمـــي

بعــد النجــاح الكبيــر الــذي حققتــه الــدورة األولــى لمهرجــان “ســينيمانا للفيلم

للمهرجـــان عمـــر الجاســـر ولمديـــر المركـــز

العربــي” ،الــذي نظمــه االتحاد العــام للفنانين العرب من خالل فرعه بســلطنة

اإلعالمـــي الصحافـــي القديـــر مفـــرح

عمان عبر المنصة اإللكترونية العام الماضي ،أعلنت إدارة المهرجان عن فتح

الشـــمري على تواصلهم الدائم مع وسائل

باب المشــاركة في مســابقته الثانية وتلقي مشــاركات المبدعين والعاشــقين

اإلعالم وتزويدهـــم بأخبار الدورة الثانية

العــرب للســينما ،إذ قــررت إدارة المهرجــان أن يكــون بــاب التنافــس بيــن

للمهرجـــان في ظل الظروف االســـتثنائية

المبدعيــن العــرب في  3تصنيفات ،هــي“ :الفيلم التســجيلي القصير” و“الفيلم

التـــي يعيشـــها العالـــم بســـبب جائحـــة

الروائي القصير” و “أفالم الكارتون”.
وفي هذا الصدد ،أكد نائب رئيس االتحاد

عمـــان) ،المخـــرج خميـــس مجدالويـــة

ســـينيمانا الثانـــي للفيلم العربـــي المخرج

صبري (ليبيا).

العـــام للفنانيـــن العـــرب مديـــر مهرجـــان

خالـــد الزدجالي فـــي تصريح صحافي أن
إدارة المهرجـــان اختـــارت أعضـــاء لجنـــة

التحكيم للفئات الثالث التي يتم التنافس
بينهـــا وأعضاء لجان التحكيـــم هم :لجنة
تحكيـــم األفـــام التســـجيلية القصيـــرة
تتكـــون مـــن الكاتـــب والناقـــد عبـــدهللا
ابوعـــوض (المغـــرب) ،المخـــرج التقـــي
عبدالحـــي صالـــح (موريتانيـــا) ،المخـــرج

الكورونا.

(األردن) ،الفنانـــة والمنتجـــة خدوجـــة
وذلك إلعالن أســـماء األعمـــال الفائزة في

غزالـــة (مصـــر) ،مخـــرج وصانـــع أفـــام

مايـــو المقبـــل ،مشـــيرا إلـــى أن المشـــاركة

الســـينمائي مصطفـــى الشـــوكي (العراق)،

المهرجـــان على الفيســـبوك أو على البريد

تتكـــون مـــن :المخـــرج واألكاديمي محمد

الحفـــل الختامـــي الـــذي ســـيقام فـــي 27

انيميشـــن يوســـف البقشـــي ،المخـــرج

فـــي المهرجـــان تتم مـــن خالل حســـابات

المخـــرج والكاتـــب عبـــدهللا البطاشـــي

اإللكترونـــي (caff.arabartists@gmail.

وأشـــار نائب رئيس االتحاد العام للفنانين

وشـــكر خالـــد الزدجالـــي جميـــع وســـائل

للفيلم العربي” خالد الزدجالي إلى أن باب

والمواقـــع اإلخبارية فـــي مواقع التواصل

(سلطنة عمان).

 ،)comمتمنيا للجميع التوفيق والتميز.

العـــرب ومدير مهرجان “ســـينيمانا الثاني

اإلعالم المرئيـــة والمســـموعة والمقروءة

أمـــا لجنة التحكيم للفيلم الروائي القصير

المشـــاركات لجميـــع الفئـــات ســـيغلق فـــي

االجتماعـــي لتعاونهـــم الالمحـــدود فـــي

طبر (لبنان) ،الفنانة شـــمعة محمد (سلطنة

التحكيـــم فـــرز األعمال التـــي تصل إليهم،

فطيس بقنـــة (الســـعودية) ،المخرج فايق
جرادة (فلسطين).

فتتكون مـــن :الفنانـــة واإلعالمية مادلين

 27مـــارس المقبل ،ليتســـنى لجميع لجان

تماسيح النيل

دورة المهرجـــان األولـــى والـــذي كان لـــه
األثـــر الكبير فـــي إنجاح فكـــرة المهرجان،

 -أفالم التحريك “.”Animation
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 -المهرجـــان غيـــر مســـؤول عـــن

عدم قبول الفيلم أو عرضه على

شروط مسابقة المهرجان

بينمـــا لجنـــة التحكيـــم ألفـــام الكارتـــون

 -الفيلم التسجيلي.

أوضـــح خالـــد الزدجالي أن هناك شـــروطا
يجـــب االلتـــزام بهـــا عنـــد الرغبـــة فـــي
المشاركة في مسابقة المهرجان ،هي:
 أن يكون العمل من إخراج كوادر عربية. -يمكـــن للمخرجيـــن العـــرب فـــي المهجـــر

لجـــان التحكيـــم أو المنصـــات
أو

اإللكترونيـــة

القنـــوات

الفضائية بســـبب ضعف جودة
الفيلـــم لذلك يفضـــل التصوير

بنظام  HDعالي الجودة.

 -يحتفـــظ مكتـــب اتحـــاد

المشاركة باسمهم - .المشاركة في األفالم

الفنانين العرب بمسقط بحق

 -أال تتجاوز مدة الفيلم  30دقيقة.

يراه مناسبا.

 -أن يتم التصوير بجودة عالية.

فيلـــم روائي قصير وأفضل

القصيرة.

قبـــول أو رفـــض أي فيلـــم ال

 -أن يكون الفيلم حديث اإلنتاج.

 -تمنـــح الجوائـــز ألفضـــل

 -حتـــى ينـــدرج الفيلم تحـــت التصنيفات

فيلـــم تســـجيلي قصيـــر

 -الفيلم الروائي القصير.

“.”Animation

التالية:

وأفضـــل فيلـــم تحريـــك

تاجر كبير

حفل عالمة

انتهت الفنانة التونسية سامية الطرابلسي من تصوير مشاهد

يحيي النجــم اللبناني راغب عالمة حفــا غنائيا في دبي

يجســد الفنان بيومي فؤاد دور تاجر كبير بالصاغة ،ولديه

والفيلــم من بطولة :حمدي الميرغنــي ،مصطفى خاطر ،خالد

عددا كبيرا من أغانيه ومفاجآت لجمهوره.

محمــد إمــام .والمسلســل يعــرض في شــهر رمضان

عفيفي ،محمد ثروت ،ويزو ،ســليمان عيد ،محمد جمعة وبدرية

ظهور بعد أسبوعين من الحجر المنزلي؛ بسبب شعوره

دورها في فيلم “تماسيح النيل” بمدينتي األقصر وأسوان.

أوبرا يوم  12شــهر مارس المقبل .ومن المقرر أن يقدم

الصاوي ،بيومي فؤاد ،ســامية الطرابلسي ،هنادي مهنا ،كريم

العديد من المحالت في أحداث مسلسل “النمر” ،للنجم

وحرص عالمة على طمأنــة متابعيه وجمهوره في أول

طلبــة ،ومن تأليف لؤي الســيد وإخراج ســامح عبدالعزيز .يذكر أن

آخــر أعمال الفنانة ســامية الطرابلســي ،الجزء الرابع من المسلســل التونســي “دنيا
أخرى” ،الذي تدور أحداثه في إطار بين الكوميديا والدراما حول الطبقة الكادحة الفقيرة.

المقبل ،وتتوالى األحداث في إطار درامي مشوق .وتشهد

أحداث المسلسل العديد من قصص الحب التي تكشفها

بأعــراض ظن مــن خاللها أنــه مصــاب بفيــروس كورونا.

وكشــف عبر حسابه على “إنســتغرام” أنه شــعر بأعراض عديدة طوال الفترة
الماضية ،من تعرض الرتفاع في درجة حرارة دفعته لفرض الحجر على نفسه.

الحلقــات األولى من العمل ،إذ يقع محمــد في حب الفنانة

هنا الزاهد التي تشــاركه البطولة .ويظهر بطل العمل في شــكل وشــخصية

جديدة عن أعماله السابقة ،وتستعرض األحداث قصة صعود ورحلة كفاح له.

“مارجريت” ..العادات والتقاليد البريطانية وتحدي أهل الخليج
أسامة الماجد

شمس لـ “البالد”:

اقتحـــم األخـــوان علـــي ومحمـــد شـــمس

جديـــد ومختلف في كتابة الســـيناريو ،إذ

نهاية الستينات

الخليجية.

وبداية السبعينات

خرجا عـــن المألوف والســـائد فـــي الدراما

وبعـــد أن قدما العام الماضي مسلســـل “أم
هـــذا العـــام بتقديـــم نـــص درامـــي بعنوان

“مارجريت الغالية” وأيضا مع حياة الفهد.
والمسلســـل يتم تصويره حاليا في مملكة
البحرين بالقرية التراثية ويعتبر أول عمل
درامي يتم تصويره في هذه القرية ،ومن
ثم ســـينتقل فريق العمل إلى احد القصور
الستكمال التصوير.

الكاتـــب علـــي شـــمس قـــال فـــي تصريـــح

العمـــل ،وجميـــع األعمـــال التـــي تصـــدى

العمل يدور في

مجـــال الدرامـــا التلفزيونيـــة بتصـــور

هـــارون” مع النجمـــة حياة الفهـــد ،يعودان

التوازن الملموس في كل لقطة من لقطات
إلخراجهـــا مثل“ :رســـائل الحب والحرب”،
“أدهم الشرقاوي” “ ،أيام الغضب”“ ،حرائر”
وغيرهـــا نجد فيها صـــورة مؤثرة متنوعة
وجماليـــة فـــي رســـم المشـــاهد ورؤيـــة
إخراجية تنم عن الخبرة واإلدراك.
وسيشـــارك في بطولته نخبـــة من النجوم

خـــاص وحصـــري لــــ “البـــاد” :إن قصـــة

منهـــم :حســـن البـــام ،ســـعاد علـــي ،حمـــد

المسلســـل تـــدور فـــي نهايـــة الســـتينات

العمانـــي ،هبـــة الدري ،بشـــار الشـــطي ،ريم

وبدايـــة الســـبعينات ،عن امـــرأة بريطانية

أرحمـــة ،خالد الشـــاعر ،نور الشـــيخ ،زينب

تدعـــى مارجريـــت والدهـــا عربـــي وأمهـــا

البريطانيـــة حيث الدقة والصرامة في كل

ومـــا يميز الكاتبين “شـــمس” أن المشـــاهد

النفسي للعمل.

فـــي بريطانيـــا ومن ثم عـــادت إلى منطقة

ناهيـــك عن قـــوة شـــخصيتها فـــي الديرة،

والترقـــب ،مـــا يجعـــل المشـــاهد مشـــدودا

المخرج الســـوري باســـل الخطيب ،الذي ال

رجوعهـــا تطبعـــت بالعـــادات والتقاليـــد

الكثيرة والتناقضات.

بريطانيـــة ،وهـــذه المرأة عاشـــت طفولتها

شيء ،سواء من ناحية الوقت أو الطعام،

الخليـــج لمـــدة  50ســـنة مـــع زوجهـــا ،ومع

وتتوالـــى أحـــداث المسلســـل كالصراعات

الميزان

الحمل

االضطرابات التي تواجهها في العمل قد تؤثر

تسير بخطوات ثابتة نحو أهدافك وطموحاتك.

عليك.

العقرب

الثور
أنت تسير على طريق مليء بالمصاعب

ال تنجرف بالوقوع في المشكالت ،أنت في أمان.

والعقبات.

القوس

الجوزاء

تواجه تحديات صعبة عليك التخلص منها

حياتك مع شريك الحياة تبدو نمطية ال تجديد

سريعا.

فيها.

السرطان

الجدي
ال تنفق قبل أن يكون لديك نقود كافية في

تعتبر نفسك رياضيً ا وأنت ال تذهب لصاالت

جيبك.

األلعاب.

الدلو

األسد

ستحصل على عرض عمل جيد اليوم وهذا هو

قد تشعر بعدم الرغبة في استكمال طريقك

نجاحك.

الخاص.

الحوت

العذراء
ال تيأس وال تجعل المشكالت عائقا أمام تحقيق
أهدافك.

خطواتك نحو النجاح ثابتة ،والوصول لهدفك
ليس ببعيد.

المرســـومة تخلـــق نوعـــا مـــن التوتـــر

أو منتبهـــا للعـــرض الدرامـــي ،إذ إن معظم

األعمال الناجحة تهتم اهتماما بالغا بالجو

 26يناير
1788
األسطول األول البريطاني تحت
قيادة آرثر فيليب يبحر إلى ميناء
سيدني لتأسيس مدينة سيدني
المستوطنة األوروبية الدائمة
األولى في القارة،
ويحتفل بهذا
اليوم كيوم
أستراليا الوطني.

يذكـــر أن المسلســـل ســـيتصدى إلخراجـــه

يعرف الرتابة والنمطية ويهتم بالتفاصيل
الدقيقة جدا في العمـــل الدرامي ،وإيجاد

غازي وغيرهم.
ومـــن إشـــراف عـــام وتنفيـــذ الدرامـــا
الخليجية لإلنتاج يوسف الغيث ،وتصوير
وتصميـــم غربللـــي الغربللـــي ،وتصميـــم
األزياء للمصممة ابتسام الحمادي.

1802
الكونغرس األميركي يقر قانون إلنشاء مكتبة ،وهذه المكتبة أصبحت فيما بعد مكتبة الكونغرس.

1901
القوات الفرنسية في الجزائر تصادر أمالك المشاركين في ثورة عين التركي.

1939
القوات الموالية لفرانسيسكو فرانكو تحتل برشلونة بمساعدة من إيطاليا.

1994
رجل يطلق عيارين ناريين فارغين على األمير تشارلز أمير ويلز.

1952
اندالع حريق كبير في القاهرة التهمت خالله النار نحو  700محل.

“مسرع رواد األعمال” يستهدف تنمية المشروعات

إعداد :هبة محسن

للتواصل17111509 :

الـــبـــرنـــامـــج يـــقـــدم الــــمــــهــــارات الــــازمــــة لــلــنــمــو

تم إنشــاء منظمة رواد األعمال ألول مرة في عام  1987في واشــنطن عاصمة الواليات المتحدة األميركية ،وذلك بهدف تمكين النمو التحويلي في
حياة جميع رواد األعمال من جميع أنحاء العالم ومساعدتهم على تحقيق والوصول ألقصى طاقاتهم.

وتـــم تأســـيس فـــرع منظمـــة رواد األعمـــال

بين تمكين ومنظمة رواد األعمال.

مـــن المنظمـــة العالميـــة بهـــدف قيـــادة رواد

األعمـــال “نحـــن نعيش فـــي زمـــن تكثر فيه

في مملكـــة البحرين في عـــام  2004كجزء

األعمـــال البحرينيين ومؤسســـي الشـــركات

إلـــى تحقيـــق أقصـــى مســـتويات النجـــاح

فـــي مشـــاريعهم التجارية ،ممـــا يمكنهم أن

جزءا من شـــبكة عالمية مكونة من
ً
يكونـــوا
 61دولة حيث يتم مدهم باألدوات الالزمة
مـــن المعرفـــة والتوجيه لتنمية مشـــاريعهم

التجارية بشكل مستدام وحتى في أوقات

الركود اإلقتصادي مثل جائحة كوفيد.-19
ومن الجدير بالذكر أن برنامج مســـرع رواد

األعمال في مملكة البحرين قائم بالشـــراكة

دفع المستحقات الشهرية للموظفين”.

وقالت سهى صوان ،عضو لجنة مسرع رواد

لقـــد تـــم تصميـــم عـــدة برامـــج مختلفـــة

المنافســـة في السوق .ومواجهة التحديات

إلـــى مســـاعدة جميـــع أنـــواع رواد األعمـــال

الجديـــدة اليوميـــة هـــي جزء مـــن المراحل
األولى ألي مشـــروعات يحتاج لرائد أعمال

للتغلب عليها لضمان استدامة المشروعات.
ويساهم برنامج مســـرع رواد األعمال على

تزويد الرواد بالمهارات الالزمة حول كيفية
إدارة مشـــاريعهم بطريقـــة فعالـــة وبشـــكل

صحيح ســـواء كان محاولـــة معرفة كيفية
الدخـــول والتغلغـــل فـــي الســـوق أو كيفيـــة

التوســـع أو حتى كيفيـــة ضمان القدرة على

ومتنوعـــة ضمـــن المنظمـــة حيـــث تهـــدف

خصوصـــا فـــي مراحلهـــم األولـــى ،ورواد
األعمـــال مـــن فئـــة الطـــاب ورواد األعمال

الذين كانوا في السوق لعدة سنوات وباتوا
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مســـتعدين للتقدم بمشروعاتاتهم التجارية

نحـــو الخطـــوات التالية .وتســـعى المنظمة
لتقديـــم الخدمـــات ألصحـــاب المشـــاريع

multaqa@albiladpress.com

من خـــال فرصتيـــن رئيســـيتين للعضوية؛
عضويـــة منظمـــة رواد األعمـــال وعضويـــة
برنامج مسرع رواد األعمال.

رامي السايس مديرا عاما لـ “الفورسيزونز”

15عـــامـــا فـــي الــضــيــافــة
مـــع مــســيــرة مــهــنــيــة تــمــتــد
ً

أعلنــت فنــادق ومنتجعــات فورســيزونز الشــركة العالميــة الرائــدة فــي مجــال الضيافــة الفاخــرة ،تعييــن رامي
ً
ً
عامــا لفنــدق فورســيزونز خليــج البحريــن باإلضافة لمواصلــة مهامه في منصــب نائب الرئيس
مديــرا
الســايس

“إبراهيم كانو” تحتفي بالدفعة الثانية لـ“طموح”
ً
أقامـــت شـــركة إبراهيـــم خليل كانو حفالً
خاصـــا لالحتفاء باســـتكمال الدفعة

األخيـــرة من متدربي برنامـــج تطوير وتوظيف الخريجيـــن (طموح) للمرحلة
األولى من البرنامج.

اإلقليمــي .سيســتلم الســايس المنصــب بعــد انتقــال المديــر العام ريتشــارب راب إلى فورســيزونز ليــون باالس

مـــن جانبـــه ،التقـــى عضو مجلـــس اإلدارة المنتدب في شـــركة إبراهيم خليل
ً
مسلطا الضوء على
كانو ،طالل كانو ،بالدفعة األخيرة من منتسبي البرنامج،

ومرافق أخرى في الفندق.

إبراهيـــم خليـــل كانـــو بأهمية توظيـــف الشـــباب البحريني المبـــدع والطموح،

دورهم الرائد في المساهمة في بناء مستقبل الشركة ،قائالً “نؤمن في شركة

ســانت بطرســبرغ بعــد ثــاث ســنوات هائلة فــي البحرين تــم فيها افتتاح الشــاطئ الخــاص والحديقــة المائية

مع مســـيرة مهنية تمتد لخمسة
ً
عاما في مجـــال الضيافة
عشـــر

حيـــث شـــهدت نتائـــج مذهلـــة

فورســـيزونز ســـيكون مقر عمل

اســـتقرار لبنـــان خـــال االعوام

المألوفـــة علـــى أقـــل تقديـــر

ً
وتحديدا مع فنادق ومنتجعات

منـــذ افتتـــاح الفنـــدق بفضـــل

الســـايس فـــي مملكـــة البحرين

 2019 – 2016و األداء المتميز

كمـــا سيشـــرف علـــى العديد من

لفريقـــي الرائع وثم ســـنة 2020
ً
جدا” .ويتابع
بتحدياتها الصعبة

فنادق ومنتجعات فورســـيزونز

فـــي منطقـــة أوروبـــا والشـــرق

األوسط وأفريقيا.

خمـــس ســـنوات يصفها بــــ “غير

الداعمين”.

صفوة الشـــباب البحرينـــي المميز من مختلف أنحاء المملكـــة وإتاحة المجال

كمـــا يشـــارك الســـايس حماســـة
بشـــأن

خطوتـــة

أمامهم للتعرف عن قرب على القطاعات التي تعمل بها الشـــركة والمســـاهمة

الجديـــدة

في تطوير ســـير العمـــل من خالل تحديد المجاالت الممكـــن تطويرها .إذ إننا

“تشـــتهر البحريـــن بضيافتهـــا

الرائعة وشـــعبها الودود وفندق

فورسيزونز خليج البحرين هو

نؤمـــن بالكفاءات واإلمكانيات المتميـــزة لهؤالء المتدربين ،فقد وقع االختيار

رامي السايس

عليهم بالنظر إلى ما يتمتع به كل منهم من مهارات استثنائية”.

رمز بحد ذاته .يقع الفندق على

حيـــث تربطنـــا ذكريـــات جميلة

أتطلـــع للعـــودة إلـــى البحريـــن

ابننـــا الثانـــي مازن ،الـــذي يتابع
ً
حاليا تعليمه العالي مع شـــقيقه

الســـايس قائالً “لقد كان الوقت
ً
مجزيا
الذي قضيته في بيروت

شائع للمسافرين.

مع مجموعة مـــن المحترفين و

مـــع زوجتـــي مـــاري وابنتي الرا

ً
ً
مهنيـــا ألنني عملت
شـــخصيا و

يغـــادر الســـايس بيـــروت بعـــد

ومســـاعدتهم علـــى تطويـــر إمكانياتهـــم .يهـــدف برنامج (طموح) الســـتقطاب

جزيـــرة خاصة به ،كما أنه خيار

في البحرين ،كونها مكان والدة

األكبر ماهر في أوروبا”.

» »يمتد برنامج شركة إبراهيم خليل كانو لتطوير وتوظيف الخريجين لسنتين،
ويهدف إلى تنمية مهارات العمل االحترافية عند الخريجين البحرينيين بجانب
توفير فرص لتطوير المهارات التقنية المتخصصة لديهم .يتاح للملتحقين
في هذا البرنامج ،والذين يتم اختيارهم من تخصصات مختلفة ،العمل بنظام
التناوب الوظيفي الذي يمنحهم فرصة التعرف على طبيعة العمل في كل قسم
من أقسام الشركة واختيار ما يتناسب مع قدراتهم.

“البحرين للتنمية” و“صالح الدين” يطوران “سترة التجاري”

بــالــتــعــاون مــع “إدامـــــــة” 3 ..مــايــيــن ديــنــار كــلــفــة الــمــرحــلــة األولــــى والــثــانــيــة

المنامة  -شركة إدامة

وقـــع الرئيـــس التنفيـــذي لبنـــك البحريـــن للتنميـــة

ســـنجيف بـــول ،المالـــك لمجمـــع ســـترة التجـــاري،

اتفاقية مع المدير التنفيذي لمؤسســـة محمد صالح
الديـــن لالستشـــارات الهندســـية ثامر صـــاح الدين
لتنفيـــذ مشـــروع تطويـــر مجمـــع ســـترة التجـــاري،

وذلـــك بحضـــور عدد من المســـؤولين مـــن الجانبين

وممثلين عن شـــركة إدامة إلدارة العقارات بصفتها

الجهة المسؤولة عن تشغيل العقار واإلشراف عليه.
وبموجب هذه االتفاقية ســـتتولى مؤسســـة محمد
صـــاح الديـــن لالستشـــارات الهندســـية مســـؤولية
أعمـــال تصميـــم المرافـــق الجديـــدة وكافـــة أعمـــال

الصيانـــة المطلوبـــة عبـــر  3مراحـــل ،إذ تقـــدر قيمـــة

المرحلـــة األولـــى والثانيـــة مـــن تطوير المجمـــع بـ 3

ماليين دينار.
ً
ووفقا لقرار مجلس الوزراء ،تم تعيين شركة إدامة

إلدارة العقارات التابعة لشـــركة البحرين لالستثمار

مـــن األصـــول المـــدرة للدخل بشـــكل عـــام .وبالطبع

وتشـــغيله بموجـــب االتفاقيـــة المبرمـــة مـــع بنـــك

الكافي وجميـــع الموارد الضرورية ليتم اســـتكمالها
علـــى أكمل وجه ً
وفقا ألعلـــى المعايير العالمية وبما

العقـــاري (إدامـــة) إلدارة مجمـــع ســـترة التجـــاري

تحتاج مثل هذه المشـــاريع الكبرى لتكريس الوقت

البحريـــن للتنميـــة كمالـــك للمجمع ،وعليه ســـارعت

الشـــركة بوضع خطـــة اســـتراتيجية متكاملة بهدف

يتفق مع ميثاق الحوكمة في البحرين”.

تحفيز نشاط المجمع وزيادة إيراداته.

مـــن جانبـــه ،قال المديـــر التنفيذي لمؤسســـة محمد

وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لبنـــك البحريـــن للتنميـــة

صـــاح الدين لالستشـــارات الهندســـية ،ثامر صالح

الراميـــة إلـــى تحويـــل مجمـــع ســـترة التجـــاري إلى

يشكل أحد األصول العقارية المهمة ذات اإلمكانات

“تمثل هـــذه االتفاقية خطـــوة محورية في خططنا

الديـــن “ممـــا ال شـــك فيـــه أن مجمع ســـترة التجاري

إحدى أهم الوجهـــات التجارية والترفيهية الجاذبة

الكبيـــرة والتـــي ينبغـــي اســـتغاللها علـــى النحـــو

في منطقة ســـترة والمناطق المجـــاورة لها .كما إننا

األمثـــل لتحقيـــق أعلـــى معـــدالت النمـــو والربحيـــة

ســـعداء بشـــراكتنا المثمرة مع شـــركة إدامة ،والتي
تتمتـــع بتاريخ حافل بالنجاحات فـــي تنمية أصول
المحفظـــة العقاريـــة الحكوميـــة .ونحـــن واثقون أن

خبراتها الواسعة ستضفي قيمة كبيرة على المجمع
والمنطقة بأكملها”.

مراسم توقيع االتفاقية

من جهته ،قال الرئيس التنفيذي لشركة إدامة أمين
العريـــض “نحن فخـــورون للغاية بالثقـــة التي أوالنا
إياهـــا بنك البحرين للتنمية لتشـــغيل مجمع ســـترة

“إم جي  ”6تجمع بين األداء الفريد والمظهر الرياضي

مع أعلى وسائل الراحة المتوافرة بسيارة السيدان العصرية

التجاري واإلشراف عليه عبر شركتنا التابعة (إدامة
المحفظـــة العقارية الحكومية وتعزيز ثروة المملكة

سواء”.

إلدارة العقارات) ،وهو ما سيساهم في زيادة ربحية

ووجهـــة جاذبة للمســـتثمرين والســـائحين على حدٍ

تدشين معرض ومركز أداماس للسيارات

لــتــقــديــم أحـــــدث الـــخـــدمـــات فـــي مـــــودا مــول

كليـــا بشـــكل فريـــد ما بين
تجمـــع ســـيارة إم جـــي  6الجديـــدة ً

أن تتوافر في ســـيارة السيدان العصرية ،إذ تبرز هذه السيارة

المرتقبـــة في أبريل  .2021فقد دشـــنت

البحريـــن قبـــل افتتـــاح صالـــة العـــرض

األداء والمظهـــر الرياضي ،وأعلى وســـائل الراحـــة التي يمكن

أدامـــاس للســـيارات فـــي المملكة ثالث

بتميز بين منافساتها من نفس الفئة بمميزات ومواصفات قل
ّ

عالمـــات تجارية شـــهيرة وهي أســـتون

مثيلها ،ما أكســـبها شـــعبية واســـعة بين األجيال المختلفة من

مارتـــن وســـيارات لوتـــس ومورجـــان

الســـائقين في جميع أرجاء المنطقة .يشـــار أن ســـيارة إم جي

موتـــورز لتتبعهـــا عالمـــة تجاريـــة رابعة

 6تتوافر فقط لدى شركة الزياني للسيارات ،الموزع الحصري

قري ًبا.

لسيارات إم جي في البحرين ،والتي تمنحك معدالت أقساط

وســـيخدم مركـــز الخدمـــة الكائـــن فـــي

تنافســـية مع ضمان إم جي لمدة  6ســـنوات أو  200,000كلم،
أيهما يأتي ً
أول ،في جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط.

تتناغم مقصورة ســـيارة إم جي  6بشكل انسيابي مع مظهرها

قـــادر علـــى توليد قـــوة  169حصان وأقصى عـــزم دوران 250

إذ إن المقصورة مزودة بلوحة عدادات ووحدة تحكم مركزية

ثوان فقـــط ،في حيـــن يضمن لك ناقـــل الحركة
ســـاعة فـــي 7
ٍ

ترفيهيـــة كاملـــة ،بما في ذلك شاشـــة وســـائط متعـــددة تعمل

المقود ،أداء سلس ومريح ،إضافة إلى تميز المحرك باقتصاده

والكثيـــر مـــن أدوات التحكـــم الموجـــودة علـــى عجلـــة القيادة

وتتميـــز ســـيارة إم جي  6بمحـــرك توربو قوي بســـعة  1.5لتر

الخارجي لتعكس صورة جذابة للسيارة ذات الطابع الرياضي،

نيوتـــن /متـــر ،ليمكنك من التســـارع من صفر حتـــى  100كلم/

مهيـــأة بشـــكل ذكي ،مع مقاعـــد جلد أنيقـــة ذات لونين ومزايا

مـــزدوج القابـــض ذو الســـبع ســـرعات ،مـــع خيـــار التحكـــم في

باللمـــس قيـــاس  8بوصـــات مـــع خاصيـــة “”Apple Carplay

.

فـــي هذا المشـــروع الضخـــم ،الذي ســـيقدم لمنطقة

ســـترة والمناطـــق المحيطـــة مجمعً ا تجاريًـــا فاخرًا

افتتـــح مركـــز خدمة متطـــور أبوابه في

في استهالك الوقود بمعدل  5.8لتر 100/كلم.

المســـتدامين .ومن هنـــا فإننا فخورون بالمشـــاركة

متعددة الوظائف.

منطقـــة النويـــدرات جميـــع العالمـــات

التجاريـــة تحـــت مظلـــة أدامـــاس

للترحيـــب بجميـــع العمـــاء وتزويدهـــم

للقيـــود الحالية في ظل جائحة كوفيد-

المؤقتـــة في الفترة التي تســـبق افتتاح

ســـتضمن حصـــول العمالء علـــى تجربة

مـــن ذلـــك ،فقـــد تـــم القيـــام باجتماعات

المتوقع افتتاحـــه في نهاية الربع األول

الخدمـــات ذوي الخبـــرة والكفـــاءة فـــي

أدامـــاس للســـيارات على اســـتعداد تام

ولم يدشـــن المركز بشـــكل رســـمي نظرًا

للســـيارات ،باإلضافة إلـــى صالة العرض

بخدمـــات مـــن الدرجـــة األولـــى والتـــي

فرعـــه الثانـــي فـــي مجمـــع مـــودا مـــول

ال مثيـــل لها مـــع فريق مبيعـــات وفريق

من هذه السنة.

المجال.

 19و للحفاظ على سالمة األفراد ،وبدالً
فرديـــة لمجموعـــة مختارة مـــع الحرص

على ضمان التباعـــد اإلجتماعي واتباع

كافـــة التعليمات والتوجيهـــات المتعلقة
بجائحة كوفيد.19 -
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مــن  8غرف نــوم و 12حماما في

“صن” البريطانية.
ويطلــب ســتالون  130مليــون دوالر مقابــل بيــع بيتــه الفاخر ،إذ ســيتوجه أســطورة
أفــام الحركــة مــن الســاحل الغربــي إلى بالــم بيتش في واليــة فلوريدا ،مــع زوجته
جينيفر فالفين .وتبلغ مساحة القصر الضخم الواقع في بيفرلي هيلز نحو ألفي متر
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 13جمادى اآلخرة 1442
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“روكي” يعرض قصره للبيع ..بسعر “فلكي”

مربع .ويضم قصر ستالون ( 74عاما) مكتبة كبيرة ،إضافة إلى أعمال تذكارية عدة،
ال ســيما تلــك المتعلقــة بفيلمه األكثر شــهرة “روكي” .ويتزين المنــزل بتمثال صخري

تصدر عن دار البالد للصحافة والنشر والتوزيع
االشتراكات والتوزيع:

17111432

س.ت 67133
+973

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

17111434

+973

يــداه مرفوعتــان فــي الهواء ،ويجلس في الواقــع أمام نافذة مقوســة .وفي الخارج
تجد ملعبا للغولف ومسبحا وإطالالت خالبة على األخاديد والمدينة .ويضم القصر
دار ضيافة منفصلة من طابقين لعائلة ستالون وأصدقائه.

صينيات يعاين زينة األعياد للعام القمري الجديد
المقبل “عام الثور” في سوق في شنيانغ بمقاطعة
لياونينغ بشمال شرق الصين (أ ف ب)

كرنفال البندقية “افتراضيا” بسبب كورونا
قــرر منظمــو كرنفــال البندقيــة ،نقل

كمــا يمكــن للبالغيــن المشــاركة فــي

وتأجيل مواعيده في ظل إجراءات

والترفيه”.

الحــدث إلــى تنســيق عبــر اإلنترنــت

العــزل ،التــي تتخذهــا الســلطات

اإليطاليــة بســبب فيــروس “كورونا”
المستجد.

“مســابقة أجمــل قناع مــع المقابالت
وأكــد موقــع الكرنفــال أن فعاليــات

المهرجان ســتقام فــي الفترة ما بين
 6إلــى  7ومــن  11إلــى  16فبرايــر

ووفقــا للمنظميــن ،فــإن موقــع

المقبــل ،والتــي يمكــن متابعتهــا

اجتماعيــة ،إذ ســيتم تنظيم “الغرف

االجتماعي.

الكرنفال ســيكون عبارة عن شبكات

االفتراضية” حسب الفئة العمرية.

علــى مختلــف منصــات التواصــل
وعــادة مــا تشــبه المدينــة كلهــا فــي

وتــم إعــداد فصــول رئيســة متنوعة

هذه الفترة المســرح الكبير ،إذ يضم

وبرامــج

وأقنعة ســاحرة ويســردون حكايات

وقصــص

ومســابقات

تفاعليــة

لألطفــال

وعــروض

تدريبيــة وتحديــات واجتماعات مع
المؤثريــن فــي انتظــار المراهقيــن،

شبكة دعارة

مشــاركين يرتــدون أزيــاء جميلــة
خرافيــة ،وكل ذلــك علــى قــوارب

“الغندول” (أو الجندول).

داخل مدرسة

جريمة تهز مصر ..اغتصاب جماعي لفتاة بقيادة ٍ
قاض

فــي حــادث أثــار اســتهجان واســتياء

بعد أن هزت قضيتهم الشــارع المصري ،تمكنت أجهزة األمن

يمارســون الدعــارة داخــل مدرســة

على اغتصابها في إحدى القرى السياحية شمال مصر.

المصرييــن ،تــم ضبــط  7متهميــن

إعداديــة .وأجــرت النيابــة العامــة
تحقيقــات موســعة فــي الواقعــة،
وقــررت إحالــة المتهميــن الذيــن تــم

ضبطهم أثناء ممارســة الرذيلة داخل
مدرســة حدائــق شــبرا اإلعداديــة

للمحاكمة الجنائية ،وتم حبسهم على
ذمــة القضيــة بعــد ورود التحريــات
النهائيــة التــي أجرتهــا قــوات مباحث

الســاحل .وذكــر بتحقيقــات المباحث
ورود اتصــال هاتفــي مــن مديــر
المدرســة يفيــد بقيــام المتهــم األول

وهــو حــارس المدرســة باســتغالل

مرافقها في تســهيل ممارسة الدعارة
لبعض النسوة.

» »واعترف المتهمون جميعً ا

بقيامهم بممارسة أعمال الدعارة

داخل مرافق المدرسة بمساعدة

في “فيســبوك”“ :شــكرا  ،G-dهذا الســبت ،أنا متحمس للعودة للصالة من أجل نجاح

رئيســنا (بايدن)” .يذكر أنه عندما أصبح دونالد ترامب رئيســا للواليات المتحدة في

المقبــل ،للنظــر في القضية المتهم بهــا (م.م) القاضي بمحكمة

العــام  ،2017شــعر الحاخــام ،شــمولي يانكلويتــز ،أنــه “لــم يعــد بإمكانه قــول الصالة

االســتئناف ،وصديقــاه صاحبــا مكتــب مقــاوالت ،وشــركة

المعتــادة لحكومــة الواليات المتحدة التي تتلى في معظم التجمعات األرثوذكســية

أجهــزة كهربائيــة ،إذ وجهــت لهــم النيابــة تهمــة اســتدراج

الحديثة” ،إذ إنه لم يكن الشخص الوحيد الذي “شعر بالذهول” من انتخاب ترامب.

فتــاة وخطفهــا عــن طريق التحايــل ،واغتصابهــا بإحدى قرى

الساحل الشمالي.

“المشروب الخارق” لم ينقذ وزيرة الصحة من كورونا

وكشــفت تحقيقات النيابة العامة أخيــرا أن المتهمين تمكنوا
مــن خطــف المجنــي عليها عــن طريــق التحايل والخــداع ،إذ

زاعمــا أنهــا ســتقيم فــي غرفــة منفــردة في أحــد الفنــادق ،ثم

تظاهــر بعــد ذلك بتعثر الحجز في الفندق ،طالبا منها اإلقامة

معه وصديقيه في فيال استأجرها في مارينا فوافقت.

فينيكــس األميركيــة “إنه سيســتأنف تــاوة الصــاة المعتادة من أجل واشــنطن ،مع
الرئيس األميركي جو بايدن ،في المكتب البيضاوي” .وكتب يانكلويتز على صفحته

وحــدد مجلــس القضــاء األعلــى فــي مصــر ،يــوم  2فبرايــر

العقاري في منطقة مارينا ،بحكم عملها في شركته فوافقت،

قــال الحاخــام شــمولي يانكلويتــز ،رئيــس وعميــد وادي بيــت مــدراش فــي مدينــة

خــروج الرئيــس األميركــي الســابق دونالــد ترامــب ،مــن البيــت األبيــض ،وتنصيــب

قاض وصديقيه استدرجوا فتاة وتناوبوا
المصرية من ضبط ٍ

أبلغهــا أحــد المتهميــن بضــرورة حضورهــا مؤتمرًا لالســتثمار

حاخام يترك الصالة بسبب ترامب ويعود إليها بسبب بايدن

بعــد تعرضهــا النتقــادات الذعــة على خلفيــة تناولها وترويجها لشــراب عشــبي أع ّده

كمــا ذكرت الفتاة أنها ســارعت في اليــوم التالي بتقديم بالغ

مشــعوذ على أنه يحمي من كوفيد  ،19 -أعلنت وزيرة الصحة بافيثرا وانياراتشــي

وحشي.

وكان آالف المواطنين الســريالنكيين قد تجمعوا في طوابير طويلة الشــهر الماضي

للشــرطة ،فيمــا أكد تقريــر الطب الشــرعي تعرضها الغتصاب

إصابتها بفيروس كورونا المستجد ،حسبما ذكرت “األسوشيتد برس”.

وألقــت أجهــزة األمــن القبــض علــى المتهميــن الثالثــة ،بينهم

بقرية باندارا ،شــمال شــرق العاصمة كولومبو ،للحصول على الشــراب ،بعد أيام من

الواقعــة ،مدعيــن أن األمــر حــدث بموافقتهــا ،لكنهــا أنكــرت

يحتــوي علــى العســل وجوزة الطيــب ،والترويج لفوائــده في الوقاية مــن الفيروس

وتبيــن الحقــا عبــر التحقيقــات وأقــوال الفتــاة أن األخيــرة

القاضــي ،وبمواجهتهــم بأقــوال الفتــاة ،اعترفــوا بتفاصيــل

قيام وانياراتشي والعديد من المسؤولين الحكوميين اآلخرين بتناول الشراب الذي

جنســيا باإلكــراه طــوال الليل حتى تعرضــت إلصابات
عليهــا
ً

روايتهــم ،وأكــدت تعرضهــا لالغتصــاب ولذلك قــررت النيابة

التاجــي .وفــي حديــث لوســائل إعــام محليــة ،قــال صانع الشــراب :إنــه حصل على

فوجئــت أثنــاء وجودهــا معهــم ،باقتحــام غرفتهــا واالعتداء

بالغة.

حبسهم جميعا.

التركيبــة مــن خالل “قوتــه الروحانية” ،زاعما أن اآللهة الهندوســية “كالي” ظهرت له

من حارسها نظير مقابل مادي.

في الحلم ،وأعطته وصفة إلنقاذ البشرية من فيروس كورونا.

غارت من نفسها فوجهت

طعنات عدة لزوجها

أقدمــت زوجــة مكســيكية اشــتعلت
نيــران الغيــرة فــي قلبهــا علــى طعــن

زوجهــا مــرات عــدة ،بعــد أن ظنــت
أنــه خدعهــا وأنــه على عالقة بســيدة

أخــرى .وقامــت الزوجــة بفعلتهــا

الشــنيعة بعــد أن شــاهدت صــورا

لزوجهــا مع امرأة أخرى ،لكن الصدمة
كانــت عندمــا تبين أن هــذه الصور لها

وليســت لســيدة أخــرى ،إذ التقطــت

منذ سنوات عدة قبل أن يزداد وزنها.
وحــاول الــزوج أخــذ الســكين منهــا،

وتوضيــح حقيقــة أن هذه الصور هي
لهمــا عندمــا كانــا أكثر شــبابا ونحافة،

إال أن محاوالتــه بــاءت بالفشــل
وقامــت بطعنــه طعنات عــدة متفرقة

في جسده.

» »وكان الحادث على مسمع من
عائلة يابانية تتنزه في حديقة أزوماياما في نينومييا ،محافظة كاناغاوا
(أ ف ب)

الجيران ،الذين طلبوا الشرطة

على الفور بعد سماعهم أصوات

صراخ وشجار ،وتم نقل الزوج إلى

المستشفى حيث يتلقى العالج.

فلسطيني يـبدع بصنع سيارة كالسيكية ويستعد لتسجيلها رسم ًيا

منــذ الطفولــة راود الشــاب ريــاض
العملــة مــن محافظــة نابلــس حلــم
صنع ســيارة خاصة به وبمواصفات
قديمــة ،ليجد الفرصة خالل القيود
المفروضــة علــى الحركــة للحــد من
انتشــار فيــروس كورونــا ،لتجســيد
حلمــه

بصنــع

كالسيكية.

واقتنــاء

ســيارة

وعمــل العملــة لســنوات فــي بيــع
قطــع الغيــار ،مــا مكنــه مــن تطويــر
قدرتــه علــى معرفــة مــا يحتاجــه
لصنع الســيارة ،وقد عمل على مدار

صناعة ســيارة دفع رباعــي بأدوات

بجانبهــا ،وتلقى عروضا لبيعها ،غير

وتطويــع الحديــد لصناعــة هيــكل

تيمنــا بنجلــه البكــر ،وهــذه الســيارة

حاليــا لتســجيل
ويســتعد العملــة
ً

أســفل منزلــه ،إذ صنــع فــي البدايــة

ابنه األصغر.

قــام بتجميــع الهيــاكل الميكانيكيــة

المركبات الكالســيكية التي صنعت

 4أشــهر علــى رســم شــكل الســيارة

بســيطة ،وأطلــق عليهــا اســم (آدم)

مركبتــه فــي ورشــته المتواضعــة

أطلــق عليهــا اســم (نوح) على اســم

الهيــكل المعدنــي الخارجــي ،ثــم

والمركبة التي صنعها العملة تحاكي

فيهــا بيــن مــدن وبلــدات الضفــة

الداخلية مــن قطع الغيار المتوافرة

في ثالثينات القرن الماضي ،ونالت

من المركبــات وتنفيذ أفكار جديدة

وقبل ســنوات عدة استطاع العملة،

غالبيتهــم إلــى طلب التقــاط صورة

لديه.

إعجــاب كل مــن شــاهدها ،مــا دفــع

أنه رفض ذلك.

مركبتــه لــدى الجهــات الرســمية

الفلســطينية ،ليتمكــن مــن الســير
الغربيــة ،ويطمــح فــي صنــع مزيــد
تلبــي شــغفه وحبــه للســيارات منــذ

طفولته.

