
أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة أن مملكة البحرين بقيادة عاهل البالد صاحب 
الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى آل خليفة قطعت شــوًطا كبيًرا في مواجهة جائحــة فيروس كورونا )COVID 19(، وحققــت نجاحات متتالية 
مــن خــالل وعــي المجتمــع الــذي هــو دائًما مصــدر قوة للوطن فــي التصدي لجائحة فيــروس كورونا، ومواصلــة النجاح الــذي تحقق في جميع 
مراحل التعامل مع الفيروس يتطلب التزاًما من الجميع باإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشاره، كما يستوجب المبادرة 

بالتسجيل ألخذ التطعيم المضاد للفيروس بما يسهم في حماية صحة وسالمة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة.

وقـــال ســـموه موّجًهـــا حديثـــه للجميـــع “كلنـــا 
فريـــق البحريـــن، مواطنين ومقيميـــن، قطاعا 
عامـــا وخاصـــا، ومســـؤوليتنا مشـــتركة تجـــاه 
للبحريـــن جميًعـــا  نلتـــزم  وطننـــا وواجبنـــا أن 
لحمايـــة المجتمـــع مـــن مخاطر هـــذا الفيروس 
ومســـتجداته فنحـــن نخـــوض جميًعـــا مرحلة 
مهمة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا، 
عنصـــر النجـــاح فيها هـــو حـــرص الجميع على 
اتبـــاع التعليمات الصـــادرة من الفريق الوطني 
الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا والجهات 

المعنيـــة، واضعيـــن نصـــب األعيـــن المصلحـــة 
العليـــا للوطن وســـامة المواطنين والمقيمين، 
فمـــن خـــال صابـــة وإرادة فريـــق البحريـــن 
ســـنتمكن بـــإذن هللا مـــن تجـــاوز هـــذا التحدي 

للحفاظ على صحة وسامة الجميع”.
وأضـــاف ســـموه أننا نتطلـــع جميًعـــا إلى عودة 
ســـريعة إلى الحيـــاة الطبيعيـــة، منّوًهـــا بأنه ال 
يمكـــن تحقيـــق ذلـــك إال من خـــال امتثال كل 
أعضـــاء فريـــق البحريـــن الكامـــل باإلجراءات 
االحترازيـــة خـــال األســـابيع الثاثـــة المقبلـــة 

بدرجٍة أعلى من االلتـزام بصفة شخصية ومن 
خـــال حـــث أســـرهم ومحيطهـــم االجتماعـــي 
المباشـــر لالتزام بمســـتوى أعلـــى باإلجراءات 
علـــى  الحفـــاظ  إن  كافـــة، حيـــث  االحترازيـــة 
صحـــة وســـامة المواطنيـــن والمقيميـــن يأتي 
فـــي طليعـــة أولويـــات كل المراحل، وســـندعم 
المســـاعي كافـــة الهادفة إلـــى مواصلة تحقيق 
األهـــداف المرجوة فـــي كل مرحلة من مراحل 
مواجهة الفيروس وما تســـتدعيه من قرارات؛ 

كي ينعم الجميع بالصحة والعافية.
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صرح مصدر مســـؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفســـاد في السعودية بأن الهيئة 
باشرت بالتعاون مع البنك المركزي السعودي إجراءاتها حيال المعلومات المتوافرة 
لديها عن تورط عدد من موظفي البنوك في تلقي رشاوى من تشكيل عصابي مكون 
مـــن مجموعة مقيميـــن ورجال أعمال، مقابـــل إيداع مبالغ نقديـــة مجهولة المصدر 
وتحويلهـــا إلى خارج المملكة. وأضاف المصدر أنه بعد إجراء التحريات، اتضح أن 
المبالـــغ النقدية مجهولة المصدر المودعة بحســـابات تلـــك الكيانات التجارية بلغت 
11.59 مليار ريال، تم تحويلها إلى خارج المملكة، وعليه تم القبض على 5 مقيمين 
أثنـــاء توجههم ألحد البنوك إليداع مبلـــغ 9.78 مليون ريال نقدا كان بحوزتهم. كما 
تـــم القبـــض علـــى 7 رجال أعمـــال، و12 موظف بنـــك، وضابط صف بشـــرطة إحدى 

المناطق، و5 مواطنين، و2 مقيمين، لتورطهم في جرائم الرشوة، والتزوير.

السعودية تكشف قضية فساد ضخمة

0821

سحب قرعة كأس االتحاد اآلسيوي 2021العكراوي يهدي البحرين جائرة لجنة التحكيم
حقق المخرج البحريني الشاب جعفر  «

العكراوي جائزة لجنة التحكيم في 
مسابقة الصقر الخليجي القصير 

بمهرجان العين السينمائي في دورته 
الثالثة، التي اختتمت مساء أمس 

)األربعاء(، في قلعة الجاهلي بمدينة 
العين.

سحبت أمس قرعة  «
منافسات كأس 
االتحاد اآلسيوي 

لكرة القدم 2021، 
وذلك عبر تقنية 
التواصل المرئي 

عن بعد.

15

“الوطني” يمول مشروعات “جي إف إتش” العقارية
وقع بنك البحرين الوطني مذكرة  «

تفاهم مع شركة “جي إف إتش” 
العقارية، الشركة التابعة لمجموعة 

“جي إف إتش” المالية؛ لتوفير عروض 
تمويل عقاري خاصة على العقارات 

السكنية التابعة لها والمنتشرة 
بأنحاء المملكة.

تعليق الخدمات الداخلية في المطاعم والمقاهي وإيقاف الحضور بالمدارس

“كورونا المتحّور”... يدخل حدود البحرين

سعيد محمد

أعلـــن الفريـــق الوطنـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونا 
اكتشـــاف الفيـــروس المتحّور في عـــدد من الحاالت 
القائمـــة في مملكة البحرين من خال عملية الرصد 
القائمـــة،  الحـــاالت  المســـتمرة ومتابعـــة  والتحليـــل 
داعًيـــا الجميع االلتزام التام باإلجراءات االحترازية 
والتعليمـــات الصـــادرة مـــن الفريـــق الوطنـــي الطبي 
والجهات الرســـمية لتجنب زيادة االنتشـــار وارتفاع 

عدد الحاالت القائمة.
وبّين الفريـــق الوطني للتصدي لفيروس كورونا أنه 
نظـــًرا للمســـتجدات والمعطيات التي تتم دراســـتها 
بشـــكل دوري، وبناًء علـــى توصيات الفريق الوطني 
الطبي، تقّرر بدًءا من األحد 31 يناير الجاري ولمدة 

3 أســـابيع تعليق الحضور واالكتفاء بالتعُلم عن ُبعد 
بالمدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم 
األطفـــال  وريـــاض  والخاصـــة  الحكوميـــة  العالـــي 
المرخصـــة مـــن وزارة التربيـــة والتعليـــم والمراكـــز 
والـــدور التأهيليـــة الحكومية التابعة لـــوزارة العمل 
الحضانـــات ومراكـــز  االجتماعيـــة، ودور  والتنميـــة 
ومعاهـــد التدريـــب الخاصـــة المرخصـــة مـــن وزارة 
العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة، ويســـتثنى مـــن ذلك 
أعضـــاء الهيئات اإلداريـــة والتعليميـــة والفنية بكل 
المؤسســـات المذكورة، في حين سيســـتمر الحضور 
فـــي المـــدارس والمراكـــز األهليـــة والخاصـــة لـــذوي 

االحتياجات الخاصة.

وأضاف الفريق الوطني أنه تقّرر أيًضا إيقاف تقديم 
الخدمات الداخلية في المطاعم والمقاهي بدًءا من 
31 يناير الجاري ولمدة 3 أسابيع، وسيتم األخذ في 
االعتبار مدى االلتزام بجميع اإلجراءات االحترازية 
والوقائية للحد من انتشـــار فيروس كورونا )كوفيد 
19( للعمل على فتح أو إغاق القطاعات حســـب ما 

يستجد.
جـــاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقده الفريق 
الوطني للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد 19( أمس 
فـــي مركز ولـــي العهـــد للبحـــوث الطبيـــة والتدريب 
بالمستشفى العسكري للحديث عن آخر مستجدات 

)05(فيروس كورونا.

المســـؤولين  باســـتضافة  الدوريـــة  منتدياتهـــا  تنظيـــم  البـــاد  صحيفـــة  تواصـــل 
والشـــخصيات المعنيـــة. ويلتئـــم اليـــوم )الخميس( منتـــدى عن بعد لمناقشـــة خطة 
هيئـــة البحرين للثقافة واآلثار للعام 2021 بمشـــاركة المدير العـــام للثقافة والفنون 
بالهيئة الشيخة ها بنت محمد آل خليفة. وسيبحث أكثر من 27 مشاركا بالمنتدى 
من شـــخصيات برلمانية وبلدية وثقافية ومســـرحية وفنية وأكاديمية خطة الهيئة 

وسيناقشون المشهد الثقافي البحريني.

تنظم منتدى عن خطة “الثقافة” للعام 2021

للراغبين في متابعة المنتدى... 
اطلب وصلة ”زووم” على ”الواتساب” 

قبل 11 صباحا: 33443463

بصالبة وإرادة فريق البحرين نتجاوز التحدي
المقبلــة الثالثــة  األســابيع  فــي  أعلــى  بدرجــة  لنلتــزم  الــوزراء:  رئيــس  العهــد  ولــي  ســمو 

المنامة - بنا

سمو ولي العهد رئيس الوزراء)02(

سندعم أي قرار 
ُيتخذ لمواجهة 

“كورونا”

نخوض مرحلة 
مهمة في التعامل 

مع الجائحة

النجاح يكمن في 
االمتثال للتعليمات 

الطبية

أفادت إدارة العالقات العامة واإلعالم بوزارة  «

التربية والتعليم بأنه نظًرا للمستجدات 

والمعطيات التي تتم دراستها بشكل دوري، 

وبناًء على توصيات الفريق الوطني الطبي 

للتصدي لفيروس كورونا، فقد تقرر بدًءا من يوم 

األحد الموافق 31 من شهر يناير الجاري ولمدة 

3 أسابيع تعليق الحضور للمدارس الحكومية 

والخاصة ورياض األطفال ومؤسسات التعليم 

العالي واالكتفاء بالتعلم عن ُبعد.

وأضافت العالقات العامة أنه يستثنى من ذلك  «
أعضاء الهيئات اإلدارية والتعليمية والفنية 

بجميع المؤسسات التعليمية.

تعليق حضور الطالب للمدارس واستكمال التدريس عن بعد

العمليات التشغيلية تبدأ 
اليوم بمبنى المسافرين الجديد

المنامة - بنا

تبدأ اليوم )الخميس( العمليات التشغيلية في 
مبنى المســـافرين الجديد فـــي مطار البحرين 
الدولـــي بناًء على توجيهات ولي العهد رئيس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، ببدء تشـــغيل المنشـــأة 
الجديـــدة فـــي 28 من شـــهر يناير الجـــاري، إذ 
أعلنت وزارة المواصات واالتصاالت وشركة 

مطـــار البحرين جهوزية جميـــع مرافق المطار 
إيذاًنـــا  المســـافرين؛  واســـتعدادها الســـتقبال 
ببـــزوغ فجـــر عهد جديد لقطـــاع النقل الجوي 

)06(في مملكة البحرين.

مساحته 4 أضعاف 
المبنى القديم



المنامة - بنا

أكـــد ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة أن مملكة البحرين بقيادة 
عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة قطعت شوًطا كبيًرا 
CO� (في مواجهة جائحة فيروس كورونا 

VID 19(، وحققـــت نجاحـــات متتاليـــة من 
خالل وعي المجتمع الذي هو دائًما مصدر 
قوة للوطن في التصدي لجائحة فيروس 
كورونا، ومواصلة النجاح الذي تحقق في 
كافة مراحل التعامل مع الفيروس يتطلب 
التزاًما من الجميع باإلجراءات االحترازية 
والتدابيـــر الوقائيـــة للحـــد مـــن انتشـــاره، 
كمـــا يســـتوجب المبادرة بالتســـجيل ألخذ 
التطعيـــم المضـــاد للفيـــروس بمـــا يســـهم 
فـــي حمايـــة صحـــة وســـالمة المواطنيـــن 
وقـــال  المملكـــة.  أرض  علـــى  والمقيميـــن 
ســـموه موّجًها حديثه للجميـــع “كلنا فريق 
قطـــاع  ومقيميـــن،  مواطنيـــن  البحريـــن، 

عام وخاص، ومســـؤوليتنا مشـــتركة تجاه 
وطننـــا وواجبنا أن نلتـــزم للبحرين جميًعا 
لحماية المجتمع من مخاطر هذا الفيروس 
ومستجداته فنحن نخوض جميًعا مرحلة 
هامـــة فـــي التعامـــل مـــع جائحـــة فيروس 
كورونـــا، عنصـــر النجـــاح فيها هـــو حرص 
الجميع على اتباع التعليمات الصادرة من 
الفريق الوطني الطبـــي للتصدي لفيروس 
كورونـــا والجهات المعنية، واضعين نصب 
األعيـــن المصلحـــة العليا للوطن وســـالمة 
المواطنيـــن والمقيمين، فمن خالل صالبة 
وإرادة فريـــق البحرين ســـنتمكن بإذن هللا 
مـــن تجـــاوز هـــذا التحـــدي للحفـــاظ علـــى 

صحة وسالمة الجميع”.
وأضـــاف ســـموه “إننـــا نتطلـــع جميًعـــا إلى 
الطبيعيـــة،  الحيـــاة  إلـــى  ســـريعة  عـــودة 
منّوًهـــا بأنـــه ال يمكـــن تحقيق ذلـــك إال من 
خـــالل امتثال كل أعضاء فريـــق البحرين 
خـــالل  االحترازيـــة  باإلجـــراءات  الكامـــل 
الثالثة األســـابيع القادمة بدرجٍة أعلى من 
االلتــــزام بصفة شخصية ومن خالل حث 

أســـرهم ومحيطهـــم االجتماعـــي المباشـــر 
لاللتزام بمســـتوى أعلى بكافة اإلجراءات 
االحترازيـــة، حيث إن الحفاظ على صحة 
وســـالمة المواطنيـــن والمقيمين يأتي في 
طليعـــة أولويـــات كل المراحل، وســـندعم 
مواصلـــة  إلـــى  الهادفـــة  المســـاعي  كافـــة 
تحقيق األهـــداف المرجوة في كل مرحلة 
ومـــا  الفيـــروس  مواجهـــة  مراحـــل  مـــن 
تســـتدعيه من قـــرارات كي ينعـــم الجميع 

بالصحة والعافية”. 
وتقديـــره  امتنانـــه  عـــن  ســـموه  وأعـــرب 
ألبطـــال البحرين فـــي الصفـــوف األمامية 
والمســـاندين لهـــم مـــن كافـــة القطاعـــات، 
الذيـــن يِشـــّعون األمـــل فـــي النفـــوس بمـــا 
يبدونـــه مـــن رباطـــة جـــأش فـــي مواجهة 
الفيـــروس ومـــا يتمتعون به مـــن جهوزية 
وكفـــاءة ومهنية في التعامـــل مع مختلف 
مراحلـــه، فهـــؤالء للوطـــن فخٌر وســـتبقى 
جهودهـــم محـــل شـــكٍر وتقديـــر مســـتمر، 
تســـتخلص منهـــم األجيـــال درس التمّيـــز 
والنجـــاح المرتكز على حب الوطن ووضع 

مصلحته فوق كل اعتبار.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء: كلنا فريق البحرين من مواطنين ومقيمين

سندعــم أي قــرار يتخــذ لمواجهــة كورونــا
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سمو األمير سلمان يتلقى شكر السعودية

تلقـــى ولـــي العهـــد رئيس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة 
برقيـــة شـــكر جوابيـــة مـــن عاهـــل المملكـــة العربيـــة 

الســـعودية خادم الحرمين الشـــريفين الملك سلمان 
بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود، وذلـــك رًدا علـــى برقيـــة 
التعزيـــة التي بعث بها ســـموه إليه في وفاة صاحب 
الســـمو األميـــر خالد بـــن عبدهللا بـــن عبدالرحمن آل 

سعود رحمه هللا.

كمـــا تلقى صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس 
مجلس الوزراء برقية شكر جوابية مماثلة من أخيه 
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
بالمملكة العربية الســـعودية صاحب الســـمو الملكي 

األمير محمد بن سلمان آل سعود.

المنامة - بنا

سمو األمير محمد بن سلمانخادم الحرمين الشريفينسمو ولي العهد رئيس الوزراء

لنلتزم بدرجة أعلى 
خالل األسابيع 
الثالثة المقبلة

نخوض مرحلة 
مهمة في 

التعامل مع الجائحة 

نتطلع جميًعا إلى 
عودة سريعة 

للحياة الطبيعية 

النجاح يكمن 
في االمتثال 

للتعليمات الطبية



ســـمو  الجنوبيـــة  التقـــى محافـــظ 
الشـــيخ خليفة بن علـــي بن خليفة 
“المجلـــس  خـــال  خليفـــة،  آل 
االفتراضـــي” عبـــر تقنيـــة االتصال 
المرئـــي، عـــددا مـــن األهالـــي مـــن 
المحافظـــة،  مناطـــق  مختلـــف 
بحضـــور نائـــب المحافـــظ العميـــد 
مـــن  وعـــدد  الدوســـري،  عيســـى 

الضباط والمسؤولين بالمحافظة.
وأكد سمو المحافظ أن المحافظة 
مـــع  المســـتمر  بالتواصـــل  تقـــوم 
احتياجاتهـــم  ومتابعـــة  األهالـــي 
تنفيًذا للتوجيهات السديدة لعاهل 
البـــاد صاحب الجالة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفـــة وولي العهد 

رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة؛ لتحقيـــق األمـــن 
فـــي مختلـــف  الشـــاملة  والتنميـــة 

مناطق المحافظة.
المحافظـــة  أن  ســـموه  وأوضـــح 
تنفيـــذ  علـــى  حريصـــة  الجنوبيـــة 
توجيهـــات وزير الداخليـــة الفريق 
أول الشـــيخ راشـــد بـــن عبدهللا آل 
خليفـــة في االلتـــزام باتخاذ جميع 
اإلجـــراءات االحترازيـــة والتدابير 
الوقائيـــة، وتعزيز مبادئ الشـــراكة 
المجتمعيـــة مـــع مختلـــف األجهزة 

األمنية.
كمـــا اســـتمع ســـمو المحافـــظ إلـــى 

احتياجـــات األهالـــي والمواطنيـــن 
األمنيـــة والخدميـــة واالجتماعية، 
مؤكًدا ســـموه اســـتمرار المحافظة 
مبـــدأ  ترســـيخ  فـــي  الجنوبيـــة 
الشـــراكة المجتمعيـــة مـــن خـــال 
تبني وإقامة الحمات والمبادرات 
التوعويـــة واألمنيـــة الرائـــدة؛ مـــن 
أجل نشـــر الوعي وتفعيل التعاون 
والتنســـيق الرامي لضمان ســـامة 
المواطنين والمقيمين في مختلف 

مناطق المحافظة.
وأكد ســـمو المحافظ أن التواصل 
تمضـــي  حميـــد  نهـــج  الميدانـــي 
جميـــع  لرصـــد  المحافظـــة  بـــه 
االحتياجات ومتابعتها على أرض 

الواقع، عبر سلســـلة مـــن الزيارات 
التفقدية وحمات التوعية؛ بهدف 
نشـــر التدابير االحترازيـــة الازمة 
الجهـــات  مختلـــف  مـــع  بالتعـــاون 

المختصة.
 مـــن جانبهـــم، عبـــر الحضـــور عـــن 
شكرهم وتقديرهم لجميع الجهود 
التي تبذلهـــا المحافظـــة الجنوبية 
فـــي التنســـيق المســـتمر، مؤكدين 
حقـــق  االفتراضـــي  المجلـــس  أن 
القنـــوات  كأحـــد  المثمـــر  التفاعـــل 
الذكيـــة فـــي تبـــادل اآلراء ونقـــل 
االحتياجات ومتابعتها، مشـــيدين 
بالـــدور األمنـــي والتوعـــوي الـــذي 
أجـــل  مـــن  المحافظـــة؛  بـــه  تقـــوم 

تعزيز أمن وسامة الجميع.

المنامة - بنا

حمالت توعوية بالتدابير االحترازية في “الجنوبية”
المستمرة متابعتنا  محل  احتياجاتكم  لــأهــالــي:  علي  بــن  خليفة  الشيخ  سمو 

local@albiladpress.com
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المنامة - وزارة الداخلية

واصلت المحافظة الشـــمالية بمشاركة 
عـــدد مـــن الجهـــات المعنيـــة زياراتهـــا 
العمالـــة  وضـــع  لتصحيـــح  الميدانيـــة 
الوافدة في السكن الجماعي المشترك 
اللوائـــح  وتطبيـــق  القانـــون  إلنفـــاذ 
والقوانين الشتراطات األمن والسامة 
فـــي ســـكن العمالـــة الوافـــدة وتطبيـــق 
البروتوكول الصحي لمكافحة فيروس 
كورونـــا، إذ قامـــت المحافظـــة بزيـــارة 
تفقديـــة لمنطقة المالكيـــة جراء تلقيها 
شكاوى عدة من قاطني المنطقة بشأن 
وجـــود مخـــزن للســـكراب بالقـــرب من 
المناطق الســـكنية يشكل خطورة على 
السامة العامة بســـبب حركة سيارات 

النقل الثقيلة في المنطقة.
وأشـــار المحافظ علي العصفور إلى أن 
الهـــدف من تنظيم مثل هـــذه الزيارات 

هـــو الكشـــف عـــن مـــدى تطبيق ســـكن 
العمالة للبروتوكـــول الصحي لمكافحة 
فيـــروس كورونا للحفاظ على ســـامة 
وااللتـــزام  والمقيميـــن،  المواطنيـــن 
بالمعاييـــر واالشـــتراطات المعمول بها 
في المملكة لـــدى الجهات ذات العاقة 
المشـــاركة فـــي الزيـــارة لمزاولـــة هـــذا 
النـــوع مـــن األنشـــطة وســـط األحيـــاء 

السكنية.

وخـــال الزيارة، قام مفتشـــو الضبطية 
المختصـــة  الجهـــات  لـــدى  القضائيـــة 
بتســـجيل الماحظات بشأن مجموعة 
المخالفات المتعلقة بسامة بيئة سكن 
العمالـــة الوافدة الموجـــود في الموقع، 
فيمـــا وجه المحافظ أصحاب النشـــاط 
المعنيـــة  الجهـــات  مراجعـــة  بضـــرورة 
للمعاييـــر  وفقـــًا  أوضاعهـــم  لتصحيـــح 

واالشتراطات التي تحددها كل جهة.

استياء من “سكراب” وسط البيوت بالمالكية
المنامة - وزارة الداخلية

افتتح محافظ العاصمة الشـــيخ هشـــام 
المعـــرض  خليفـــة  آل  عبدالرحمـــن  بـــن 
التشـــكيلي الســـنوي العاشـــر الذي نظمه 
الثقافـــي  الرمـــان  رأس  شـــباب  مركـــز 
فـــي مجمـــع الســـيف، بمشـــاركة أكثر من 
180 فناًنـــا ومصـــوًرا مـــن داخـــل وخارج 
بلغـــت  إذ  دولـــة،   14 يمثلـــون  البحريـــن 
األعمـــال الفنيـــة والتشـــكيلية 600 عمل 
فني، مع تطبيـــق اإلجراءات االحترازية 
والتباعـــد االجتماعـــي بيـــن المشـــاركين 

والحضور.
وأكـــد المحافـــظ أن تشـــجيع المحافظـــة 
فـــي  يســـهم  الفنيـــة  المعـــارض  إلقامـــة 
تنميـــة الذائقة الفنيـــة والجمالية وتعزيز 
مجال االستثمار الفني وتبادل الخبرات 
والمهـــارات واالبتـــكارات، ويســـاعد فـــي 
إبـــراز المواهـــب الفنيـــة المتنوعـــة التـــي 

تحتضنهـــا البحريـــن، معرًبا عن ســـعادته 
المعـــرض  حققهـــا  التـــي  بالنجاحـــات 
التشكيلي الســـنوي والذي أصبح ملتقى 
ثقافًيا إبداعًيـــا يقدم من خاله الفنانون 
أفضل نتاجهم الفني وعصارة إبداعاتهم 
التـــي أبدعـــوا في تشـــكيلها مســـتلهمين 
مـــن تـــراث وتاريخ هـــذا الوطـــن الغالي، 
مازجيـــن ذلك بخطى التحضر والحداثة 
التـــي تخطتهـــا المملكة بالعمـــل الدؤوب 

واألمل في مستقبل مشرق.
مـــن جانبهم، أعرب المشـــاركون عن بالغ 
شـــكرهم وتقديرهـــم على دعـــم ورعاية 
محافـــظ العاصمة للمعرض في نســـخته 
الحثيـــث  ســـعيهم  مؤكديـــن  العاشـــرة، 
لاستمرار في المشاركة وتقديم األعمال 
الفنية التشكيلية المتجددة وذات الطابع 
البحرينـــي األصيل، لمـــا يحمله المعرض 

من طابع وطني واجتماعي جميل.

المعارض تعزز االستثمار الفني



المنامة - وزارة الخارجية

أكدت وكيـــل وزارة الخارجية 
الشـــيخة رنـــا بنـــت عيســـى بن 
دعيج آل خليفة، عمق عالقات 
الصداقـــة القائمـــة بيـــن مملكة 
البحريـــن واليابـــان، معربة عن 
اعتزازها وتقديرها لما وصلت 
إليـــه تلـــك العالقات مـــن تقدم 
ونمـــاء علـــى األصعـــدة كافـــة 
في ظل الحرص المتبادل بين 
البلدين الصديقين على تنمية 
العالقـــات الثنائيـــة واالرتقـــاء 
بهـــا إلى مســـتويات أوســـع بما 

يلبي الطموحات المشتركة.
إلـــى  رنـــا  الشـــيخة  وأشـــارت 
بيـــن  المتبادلـــة  الزيـــارات  أن 
مســـؤولي البلديـــن قـــد عززت 
الشـــراكات بينهمـــا فـــي جميـــع 
االقتصاديـــة  المجـــاالت 
مـــن  وغيرهـــا  واالســـتثمارية 
الجهـــود  ودعـــم  المجـــاالت 
الراميـــة لتحقيـــق رؤية مملكة 
 ،2030 االقتصاديـــة  البحريـــن 
منوهة بالـــدور المتميز لليابان 
القطاعـــات  مختلـــف  فـــي 
التنموية وما تمثله من نموذج 
ناجـــح  وتنمـــوي  اقتصـــادي 
ومؤثـــر علـــى الصعيـــد العالمي 

عالقـــات  تنميـــة  شـــأنه  مـــن 
التعاون المشـــترك بين البلدين 
الصديقيـــن، وأن يفتـــح آفاًقـــا 
والتعـــاون  للعمـــل  جديـــدة 

المشترك.
جـــاء ذلك لك اســـتقبالها امس 
بالديوان العام للوزارة، ســـفير 
اليابـــان لـــدى مملكـــة البحرين 

هيديكي إيتو.
مـــن جانبـــه، أعـــرب هيديكـــي 
بلقـــاء  ســـعادته  عـــن  إيتـــو 
الشـــيخة رنـــا بنـــت عيســـى بن 
مشـــيًدا  خليفـــة،  آل  دعيـــج 
الـــذي  المتميـــز  بالمســـتوى 
تشـــهده العالقات الثنائية بين 
البلدين الصديقين، وما تحققه 
تطـــور  مـــن  البحريـــن  مملكـــة 
وتقـــدم فـــي شـــتى األصعـــدة، 
الكبيـــرة  بالجهـــود  مشـــيدا 
التـــي بذلتهـــا مملكـــة البحرين 
لجائحـــة  التصـــدي  أجـــل  مـــن 
فيـــروس كورونـــا )كوفيد 19(، 
متمنًيـــا للمملكـــة دوام التقـــدم 

واالزدهار.
كمـــا جرى خـــالل اللقـــاء بحث 
عدد من الموضوعات والقضايا 

ذات االهتمام المشترك.

االرتقاء بالعالقات مع اليابان إلى مستويات أوسع

المنامة - بنا

علـــي  اإلعـــالم  وزيـــر  اســـتقبل 
أمـــس  مكتبـــه  فـــي  الرميحـــي 
 ”STC“ الرئيـــس التنفيذي لشـــركة
البحريـــن نـــزار بانبيلـــه، بحضـــور 
نائب الرئيس للشـــؤون الحكومية 
بالشـــركة الشـــيخ زياد بـــن فيصل 

آل خليفة. 
وزيـــر  أشـــاد  االســـتقبال  وخـــالل 
اإلعـــالم بالجهـــود المميـــزة التـــي 
البحريـــن   ”STC“ شـــركة  تبذلهـــا 
فـــي  االتصـــاالت  لتطويـــر قطـــاع 
الوطنيـــة  وإســـهاماتها  المملكـــة، 
الرائـــدة فـــي مختلـــف المجـــاالت، 
المجتمعـــي  الوعـــي  وتعزيـــز 
والتفاعـــل مـــع مختلـــف القضايـــا 
الوطنية بأســـلوب إبداعي يعكس 
إيمـــان الشـــركة بأهميـــة الشـــراكة 

األهـــداف  لتحقيـــق  الفاعلـــة 
المشتركة.

بحـــث  االســـتقبال  خـــالل  وتـــم 
مجـــاالت التعاون المشـــتركة بين 
قطـــاع  فـــي  والشـــركة  الـــوزارة 
اإلعـــالم واالتصـــال، مشـــيدا وزير 
 ”STC“ شـــركة  بحـــرص  اإلعـــالم 
فـــي  المشـــاركة  علـــى  البحريـــن 
الوطنيـــة؛  المشـــروعات  مختلـــف 
تجـــاه  مســـؤوليتها  مـــن  انطالًقـــا 
المجتمـــع، مؤكـــًدا ســـعي الـــوزارة 
الدائـــم إلـــى تعزيـــز التعـــاون مـــع 
القطـــاع الخاص عموما والشـــركة 
خصوصـــا بمـــا يســـهم فـــي تعزيز 
المسيرة التنموية الشاملة بقيادة 
الجاللـــة  صاحـــب  البـــالد  عاهـــل 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

”STC“ الرميحي يشيد باإلسهامات الوطنية لشركة

ال دخول للشحنات الغذائية إال بموافقة “الصحة”
أكـــد المبعـــوث الخـــاص لشـــؤون المناخ 
األعلـــى  للمجلـــس  التنفيـــذي  الرئيـــس 
المجلـــس  بـــن دينـــه أن  للبيئـــة محمـــد 
األعلـــى للبيئـــة يســـعى دائما مـــن خالل 
الشـــراكة الدائمـــة والتعـــاون المثمـــر مع 
شـــؤون الجمـــارك إلـــى وضـــع الخطـــط 
الالزمة لدعم الحركـــة التجارية وزيادة 
االســـتثمار، وتخفيف القيـــود الجمركية 
فـــي المنافـــذ، واعتماد القائمـــة البيضاء 
الحكوميـــة  المنشـــآت  مـــن  للعديـــد 
المملكـــة،  فـــي  والتجاريـــة  والصناعيـــة 
البضائـــع  تدفـــق  عمليـــات  يســـهل  مـــا 
دون قيـــود إفســـاح مباشـــر، إضافة الى 
اعتمـــاد الرقابة الميدانيـــة على البضائع 
فـــي  مراقبتهـــا  عـــن  بـــدال  المســـتوردة 

المنافذ.
وقـــال فـــي تصريح؛ بمناســـبة االحتفال 

باليـــوم العالمـــي للجمـــارك، إن المجلس 
مـــع  بالتعـــاون  يســـعى  للبيئـــة  األعلـــى 
الجمـــارك في مملكـــة البحرين والمملكة 
العربية الســـعودية، إلـــى اعتماد النافذة 
الجمركيـــة الموحـــدة الســـتيراد المـــواد 
والمنتجـــات الكيميائية وجميع البضائع 
التي تخضـــع للرقابـــة البيئية من خالل 

اعتماد المنفذ الواحد بين المملكتين.
وأوضـــح أنه مـــن خالل افتتـــاح مكتب 
البيئة في منفذ الشحن الجوي بالتعاون 

والتنســـيق مع شـــؤون الجمارك، وربطه 
إلكترونيـــا بـــاإلدارة الرئيســـة للمجلس، 
لوحظ الســـرعة التي يتم فيها ترخيص 
اإلفســـاح عـــن البضائـــع بشـــكل مباشـــر، 
بـــدال عن اآلليـــة الســـابقة التـــي تتطلب 
أخـــذ الموافقة مـــن منفذ مينـــاء خليفة 
البحـــري، إذ يعمـــل مكتـــب البيئـــة فـــي 
الشـــحن الجـــوي اليـــوم بكامـــل طاقتـــه 
االســـتيعابية، ويالحـــظ ترخيص جميع 
البضائـــع في وقت قياســـي جدا وخالل 

ســـاعة مـــن تقديم الطلـــب ألكثر من 90 
% من البضائع المستوردة.

“إنـــه مـــن دواعـــي الفخـــر أن  وأضـــاف 
قـــام المجلـــس األعلـــى للبيئـــة بالتعاون 
المباشـــر مـــع شـــؤون الجمـــارك بافتتاح 
المـــواد  لترخيـــص  المشـــترك  المكتـــب 

الكيميائيـــة، والـــذي يضـــم الجهات ذات 
العالقـــة بترخيـــص المـــواد الكيميائيـــة 
في المملكة، وذلـــك تنفيذا لقرار اللجنة 
التنسيقية، وقد وصل اإلنجاز في عمل 
المكتـــب إلـــى ترخيص أكثـــر من 98 % 
مـــن المـــواد الكيميائية المســـتوردة في 

يوم واحد فقط”.
المســـاعد  الوكيـــل  قالـــت  مـــن جانبهـــا، 
للصحـــة العامـــة بـــوزارة الصحـــة مريـــم 
الهاجـــري إنـــه تـــم تطويـــر نظـــام أفـــق 
اإللكترونـــي الخـــاص بشـــؤون الجمارك 
المعامـــالت  خاللـــه  مـــن  تتـــم  الـــذي 
مـــا  إلكترونـــي،  بشـــكل  واإلجـــراءات 
ساهم بشـــكل كبير في تسريع وتسهيل 
مـــن  الموافقـــات  ورفـــع  اإلجـــراءات 
خـــالل النظام بعـــد التأكد من اســـتيفاء 
للمـــواد  الجمركـــي  للفســـح  المتطلبـــات 

االستهالكية.

وقالـــت إنه فـــي ســـبيل المحافظة على 
صحة وســـالمة المواطنيـــن والمقيمين 
يتـــم اتخـــاذ أحـــدث الطـــرق والبرامـــج 
الغـــذاء  ســـالمة  مجـــال  فـــي  الرقابيـــة 
بالتعـــاون مـــع وزارة الداخليـــة متمثلـــة 
في شـــؤون الجمارك بتحويل الشحنات 
الخاصـــة بالمـــواد الغذائيـــة إلـــى قســـم 
مراقبـــة األغذية حـــال قيام المســـتورد 
الشـــحنة، وال تســـمح  بيانـــات  بإدخـــال 
باستكمال اإلجراءات الجمركية إال بعد 
الحصـــول علـــى موافقـــة قســـم مراقبة 
األغذية، كما يقوم قسم المخاطر بإدارة 
الجمارك بإخطار قســـم مراقبة األغذية 
عـــن بيانات الحظـــر المتوافـــرة لديه إن 
وجـــدت؛ ليكون قســـم مراقبـــة األغذية 
علـــى درايـــة بمـــا تحتويه الشـــحنة قبل 
معاينتهـــا؛ لضمـــان عـــدم تســـرب أغذية 

محظورة للبالد.

المنامة - بنا

قائمة “بيضاء” 
لتسهيل عمليات 

تدفق البضائع عبر 
الجمارك

الترخيص لـ 90 % من 
السلع المستوردة 

خالل ساعة من 
تقديم الطلب

محمد بن دينه

مناقشة ميزانية مشروعات البنية التحتية
المجلســـين” “ماليتـــي  مـــع  اجتماعاتـــه  يختتـــم  الحكومـــي  الفريـــق 

اختتم الفريق الحكومي اجتماعاته المشتركة مع 
لجنتـــي الشـــؤون الماليـــة واالقتصادية بمجلســـي 
التنســـيقية  الجهـــود  ضمـــن  والنـــواب  الشـــورى 
لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين 

الماليتين )2021 - 2022(.
وعقـــد الفريـــق الحكومـــي الذي ضـــم كال من وزير 
الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي الشـــيخ ســـلمان بـــن 
وشـــؤون  األشـــغال  ووزيـــر  خليفـــة،  آل  خليفـــة 
خلـــف،  عصـــام  العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
ووزيـــر شـــؤون مجلســـي الشـــورى والنـــواب غانم 
البوعينيـــن، اجتماعه المشـــترك أمـــس عن ُبعد مع 
ممثلـــي الســـلطة التشـــريعية من لجنتي الشـــؤون 
المالية واالقتصادية بمجلســـي الشـــورى والنواب، 
إذ تـــم مناقشـــة الميزانيـــة المقـــدرة لمشـــروعات 
البلديـــات والتخطيـــط  األشـــغال وشـــؤون  وزارة 
العمرانـــي التي تشـــتمل على عدد من مشـــروعات 

البنية التحتية كقطاع الطرق والصرف الصحي.
وخالل االجتماع تم اســـتعراض أهم المشروعات 
تنـــوي وزارة األشـــغال وشـــؤون  التـــي  الحيويـــة 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي تنفيذهـــا ضمـــن 
الميزانية العامة للدولة للســـنتين الماليتين )2021 
- 2022(، كمـــا تـــم تقديـــم اإليضاحـــات والرد على 

استفسارات وتساؤالت اللجنتين حولها.
ونوه الفريق الحكومي بأنه سيتم البدء في دراسة 
كل المعطيـــات للوصـــول إلـــى توافـــق مـــع لجنتـــي 

الشـــؤون المالية واالقتصادية بمجلســـي الشـــورى 
والنـــواب، مشـــيًرا إلـــى أهميـــة مواصلـــة الجهـــود 
التشـــريعية  الســـلطة  مـــع  المشـــتركة  التنســـيقية 
والعمـــل بـــروح الفريـــق الواحـــد؛ من أجـــل اعتماد 
مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 
)2021 - 2022( فـــي ظـــل الظـــروف االســـتثنائية 
العالمية لجائحة فيروس كورونا التي تحتم إنجاز 
المشـــروع فـــي أســـرع وقت ممكـــن وفًقـــا للمبادئ 
واألســـس التـــي مـــن شـــأنها أن تصـــب فـــي صالح 
المواطن بما يدعم كل البرامج والخطط التنموية.

يذكر أن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين 
مراحـــل  فـــي  ارتكـــز   )2022  -  2021( الماليتيـــن 
إعـــداده علـــى عـــدد مـــن المبـــادئ األساســـية التي 
تأتـــي مـــن ضمن أولويتهـــا مواصلة تقديـــم الدعم 
والخدمات للمواطنين وتحسين كفاءة الخدمات 
خفـــض  إلـــى  إضافـــًة  وتطويرهـــا،  الحكوميـــة 
المصروفـــات اإلداريـــة للحكومـــة وتعزيـــز كفـــاءة 
اإلنفـــاق الحكومـــي واالســـتخدام األمثـــل للموارد 
الماليـــة، مـــا يســـهم في تحقيـــق مزيد مـــن التقدم 

واالزدهار.

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني

خلق الفرص الواعدة أساس لمواصلة نماء وازدهار الدول
وزير المالية: دعم األجيال الشـابة يستوجب مواصلة تعزيز البيئة التنافسية

أكـــد وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي الشـــيخ 
ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفـــة أن خلـــق الفـــرص 
الواعـــدة يمثـــل أساًســـا لمواصلـــة نمـــاء وازدهـــار 
الدول اقتصادًيا؛ فدعم األجيال الشابة يستوجب 
مواصلـــة تعزيـــز البيئة التنافســـية لهم بما يســـهم 
فـــي تحقيـــق التطلعـــات المنشـــودة، مشـــيًرا إلـــى 
أن مملكـــة البحريـــن حرصـــت على خلـــق الفرص 
النوعيـــة للجميـــع عبـــر تحفيز نموهـــا االقتصادي 
فـــي كل القطاعـــات وتقويـــة دعائمـــه األساســـية 
مـــن خـــالل إطالقهـــا للرؤيـــة االقتصاديـــة 2030، 
التي شـــكلت دافًعا لتحقيق كل االســـتراتيجيات 
والمبـــادرات والبرامج االقتصادية وأســـهمت في 
تعزيز تنافســـية االقتصاد الوطني على المستوى 
العالمـــي، منوًهـــا بـــدور فريـــق البحريـــن الواحـــد 
فـــي تنفيذ أســـس ومبادئ هـــذه الرؤية من خالل 
مواصلـــة العمـــل لتحقيـــق التطلعات المســـتقبلية 
بالشـــكل الـــذي يســـهم فـــي التغلب علـــى مختلف 
جائحـــة  كتداعيـــات  والمتغيـــرات  التحديـــات 

فيروس كورونا )كوفيد 19(.
جاء ذلك لدى مشـــاركته في النســـخة الرابعة من 
منتـــدى مبـــادرة مســـتقبل االســـتثمار، الـــذي عقد 
أمـــس في الريـــاض بالمملكـــة العربية الســـعودية 
االقتصاديـــة  “النهضـــة  شـــعار  تحـــت  الشـــقيقة 
الجديـــدة”، بمشـــاركة نخبـــة مـــن قـــادة األعمـــال 
حـــول  مـــن  السياســـات  وصنـــاع  والمســـتثمرين 
العالـــم، بهدف إعادة تصور االقتصاد العالمي بعد 

جائحة كورونا )كوفيد 19(.
وأكـــد وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي خـــالل 
مشاركته في الجلسة النقاشية بشأن “كيف يميل 
المســـتثمرون إلـــى التنويـــع االقتصـــادي”، والتـــي 
شـــارك فيها كل من وزير المالية الســـعودي محمد 
التنفيـــذي  اإلدارة  مجلـــس  ورئيـــس  الجدعـــان، 
والمبعـــوث  بـــاراك،  تومـــاس  كابيتـــال  لكولونـــي 
الســـابق للبيت األبيض للشـــرق األوسط جيسون 

جرينبالت، أن مملكة البحرين اعتمدت مجموعة 
مـــن المبادرات والتوصيات؛ بهـــدف الحفاظ على 
المـــوارد المتاحـــة وبمـــا يحقق النمـــو االقتصادي؛ 
إذ أطلقـــت برنامـــج التـــوازن المالي الذي يســـعى 
المصروفـــات  بيـــن  التـــوازن  نقطـــة  لتحقيـــق 
واإليـــرادات الحكوميـــة من خـــالل توحيد جميع 
الجهود الوطنيـــة وتوجيهها وفًقا لضوابط تصب 
فـــي صالـــح االقتصـــاد الوطني ويدعـــم األهداف 
التنمويـــة الشـــاملة لمملكة البحريـــن، كما تمكنت 
المملكـــة مـــن اتبـــاع منهجية واضحة ومدروســـة 
أســـهمت في الحد من اإلنفـــاق الحكومي وضبط 
المؤشـــرات االقتصادية التي بدأت تشهد تحسًنا 

ملحوًظا في الفترة األخيرة.
وأضـــاف وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي أنه 
القطاعـــات  لدعـــم  الجهـــود  كل  تكثيـــف  ينبغـــي 
الحيوية ذات األولويـــة كقطاع الرعاية الصحية، 
والتكنولوجيـــا،  الماليـــة،  والخدمـــات  والتعليـــم، 
إضافـــًة إلـــى التوجـــه األمثـــل للتحـــول الرقمـــي 
الذي يعد من الركائز األســـاس التي ستســـهم في 
خلـــق فـــرص أوســـع وأرحـــب لالســـتثمار والنمـــو 

البحريـــن  مملكـــة  أن  إلـــى  مشـــيًرا  االقتصـــادي، 
احتلت المرتبة األولى في منطقة الشرق األوسط 
وشـــمال إفريقيـــا مـــن حيـــث انتشـــار تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت على مستوى االستخدام 

الفردي.
وفي المنتدى، تم مناقشـــة عدد من الموضوعات 
ذات األولويـــة، تمثلت في االســـتثمار المســـتدام، 
والنمـــو االقتصـــادي العالمـــي، والتحـــول الرقمي، 
الصغيـــرة  المشـــروعات  إســـناد  إلـــى  إضافـــة 

والمتوسطة.
الظـــروف  ظـــل  فـــي  ينعقـــد  المنتـــدى  أن  يذكـــر 
االســـتثنائية العالميـــة لجائحـــة فيـــروس كورونا 
)كوفيـــد 19( وما تســـببت به من انعكاســـات على 
الوضـــع االقتصـــادي العالمـــي وأســـعار النفط في 
األسواق العالمية، إذ شكلت الجائحة دافًعا كبيًرا 
لـــدى الدول مـــن أجـــل اكتشـــاف مـــوارد متنوعة 
وعـــدم االعتماد الكلي على النفط كمصدر للدخل 
مـــع ضـــرورة أن يكـــون هنـــاك تنســـيق وتعـــاون 
مشـــترك بيـــن جميع دول المنطقة ســـعًيا لتحقيق 

التعافي االقتصادي ومواجهة التحديات كافة.

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد

وزير المالية واالقتصاد الوطني يشارك في منتدى مبادرة مستقبل االستثمار بالرياض
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أعلـــن الفريـــق الوطني للتصـــدي لفيروس 
كورونـــا اكتشـــاف الفيـــروس المتحّور في 
عـــدد مـــن الحـــاالت القائمـــة فـــي مملكـــة 
البحرين من خالل عملية الرصد والتحليل 
القائمـــة،  الحـــاالت  ومتابعـــة  المســـتمرة 
داعًيـــا الجميـــع االلتزام التـــام باإلجراءات 
مـــن  الصـــادرة  والتعليمـــات  االحترازيـــة 
الفريق الوطني الطبي والجهات الرســـمية 
عـــدد  وارتفـــاع  االنتشـــار  زيـــادة  لتجنـــب 

الحاالت القائمة.
  وبّين الفريـــق الوطني للتصدي لفيروس 
كورونا أنه نظًرا للمســـتجدات والمعطيات 
التـــي تتـــم دراســـتها بشـــكل دوري، وبناًء 
علـــى توصيـــات الفريـــق الوطنـــي الطبي، 
فقد تقّرر بدًءا من األحد 31 يناير الجاري 
الحضـــور  تعليـــق  أســـابيع  ثالثـــة  ولمـــدة 
بالمـــدارس  ُبعـــد  بالتعُلـــم عـــن  واالكتفـــاء 
الحكومية والخاصة ومؤسســـات التعليم 
وريـــاض  والخاصـــة  الحكوميـــة  العالـــي 
األطفـــال المرخصة من قبل وزارة التربية 
التأهيليـــة  والـــدور  والمراكـــز  والتعليـــم 
الحكوميـــة التابعة لـــوزارة العمل والتنمية 
ومراكـــز  الحضانـــات  ودور  االجتماعيـــة، 
ومعاهـــد التدريب الخاصـــة المرخصة من 
قبـــل وزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعية، 
الهيئـــات  أعضـــاء  ذلـــك  مـــن  ويســـتثنى 
بكافـــة  والفنيـــة  والتعليميـــة  اإلداريـــة 
المؤسســـات المذكورة، في حين سيستمر 
الحضـــور في المـــدارس والمراكـــز األهلية 

والخاصة لذوي االحتياجات الخاصة.
 وأضـــاف الفريـــق الوطني أنه تقـــّرر أيًضا 
إيقـــاف تقديـــم الخدمـــات الداخليـــة فـــي 
المطاعـــم والمقاهـــي بـــدًءا مـــن 31 ينايـــر 
أســـابيع، وســـيتم  الجـــاري ولمـــدة ثالثـــة 
األخذ بعين االعتبـــار مدى االلتزام بجميع 
اإلجراءات االحترازية والوقائية للحد من 
انتشار فيروس كورونا )كوفيد19-( للعمل 
علـــى فتـــح أو إغـــالق القطاعـــات حســـب 
مـــا يســـتجد.  جـــاء ذلـــك خـــالل المؤتمـــر 
الصحفـــي الـــذي عقـــده الفريـــق الوطنـــي 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد19-( 
أمس في مركز ولي العهد للبحوث الطبية 
والتدريب بالمستشفى العسكري للحديث 

عن آخر مستجدات فيروس كورونا.

جهود أمنية

 وأكـــد ئيـــس األمـــن العـــام رئيـــس اللجنة 
الفريـــق  الكـــوارث  لمواجهـــة  الوطنيـــة 
طـــارق الحســـن اســـتمرار الجهـــود األمنية 
والمجتمعيـــة لمواجهـــة جائحـــة فيـــروس 
كورونا بل وتكثيفهـــا خالل الفترة المقبلة 
ضمـــن منظومـــة متكاملة في إطـــار تعزيز 
للتصـــدي  المخلصـــة  الوطنيـــة  الجهـــود 
الداخليـــة  وزارة  بـــأن  منّوًهـــا  للجائحـــة، 
تعمل على تكثيف حمـــالت إنفاذ القانون، 
وكذلك الحمالت التفتيشية على المطاعم 
والفنـــادق والمحالت التجاريـــة عبر فريق 

مكون من الجهات ذات العالقة.
وأشـــار الحســـن إلى أن مديريات الشرطة 
تواصل فـــي المحافظات وكذلك اإلدارات 
المعنية بوزارة الداخلية اتخاذ اإلجراءات 
القانونيـــة حيـــال مخالفـــي ارتـــداء كمامة 

الوجـــه فـــي األماكـــن العامـــة والمحـــالت 
الالزمـــة  اإلجـــراءات  وكذلـــك  التجاريـــة، 
للحفاظ على معاييـــر التباعد االجتماعي، 
موضًحـــا أنـــه خـــالل الفتـــرة مـــن 1 ينايـــر 
وحتى 26 ينايـــر 2021 بلغ عدد مخالفات 
كمامة الوجـــه التي تم ضبطها 8901 فيما 
بلغ عدد مخالفات التجمعات 518 مخالفة.

 وأضـــاف الحســـن أنـــه بالتزامـــن مـــع هذه 
الجهود، تعمل وزارة الداخلية على تكثيف 
الحمالت التوعويـــة والتواصل مع العمالة 
الوافدة والتحدث إليهم بلغاتهم من خالل 
مـــا تقوم بـــه شـــرطة خدمـــة المجتمع وما 
تؤديـــه من دور توعوي فاعل، كما يواصل 
الدفـــاع المدني حمـــالت التعقيـــم للمباني 
والمؤسســـات والشـــوارع وكافـــة المواقـــع 
ا في القضاء على  باعتبـــار ذلك عامـــالً مهمًّ

الفيروس والحد من انتشاره.
وأكد الحســـن ضرورة تجنب االزدحامات 
بشـــكل عـــام، تحديًدا في مواقـــع الفحص 
العشـــوائي، وضـــرورة التعـــاون مـــع رجال 
األمـــن في االلتزام بالنظـــام العام ومراعاة 
المطلـــوب،  االجتماعـــي  التباعـــد  معاييـــر 
الشـــخصية  المســـؤولية  أن  إلـــى  ملفًتـــا 
مـــن  تتطلـــب  والوطنيـــة  واالجتماعيـــة 
الطبيـــة  االشـــتراطات  مراعـــاة  الجميـــع 
المطلوبـــة فـــي األماكـــن الخاصـــة وحتـــى 
فـــي حالـــة وجـــود تجمـــع عائلـــي محدود 
فمضاعفة االلتزام باإلجراءات االحترازية 
فـــي  يســـهم  واجتماعـــي  واجـــب وطنـــي 
والمجتمعـــي  الصحـــي  األمـــن  تحقيـــق 
وســـيكون له دور مهـــم في تقليل معدالت 
االنتشـــار، فالوعـــي المجتمعي يمثل حجر 

الزاوية في التصدي للجائحة.
وذكـــر الحســـن أن الهدف صحة وســـالمة 
الجميع، فهناك تشديد على تطبيق القانون 
بحـــزم وصرامة مع أي مخالٍف لإلجراءات 
أم  األفـــراد  مـــن  أكان  االحترازيـــة ســـواء 

المنشآت الصناعية أم التجارية.

زيادة الحاالت

أكـــد وكيـــل وزارة الصحـــة   مـــن جانبـــه، 
عضـــو الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي 
لفيـــروس كورونـــا وليـــد المانـــع أن التطور 
الجديـــد فـــي مســـار التعامل مـــع فيروس 
كورونـــا يحّتم على الجميـــع االلتزام التام 
والتعليمـــات  االحترازيـــة  باإلجـــراءات 
الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  مـــن  الصـــادرة 
والجهات الرســـمية لتجنب زيادة االنتشار 
وارتفـــاع عدد الحـــاالت القائمة، وذلك بعد 
اكتشـــاف الفيـــروس المتحور في عدد من 
الحـــاالت القائمـــة في مملكـــة البحرين من 
خـــالل عملية الرصد والتحليل المســـتمرة 

ومتابعة الحاالت القائمة.
وأشـــار المانع إلى أن القرارات المعلن عنها 
للمســـتجدات والمعطيـــات  نظـــًرا  جـــاءت 
التـــي تتـــم دراســـتها بشـــكل دوري، وبناًء 
علـــى توصيـــات الفريـــق الوطنـــي الطبـــي 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا ســـيتم األخذ 
بجميـــع  االلتـــزام  مـــدى  االعتبـــار  بعيـــن 
اإلجراءات االحترازية والوقائية للحد من 
انتشار فيروس كورونا )كوفيد19-( للعمل 
على فتـــح أو إغالق القطاعات حســـب ما 

يستجد.

ونـــّوه المانـــع بأنـــه ســـيتم زيـــادة وتيـــرة 
الفحوصـــات وتعزيـــز عمليـــات تتبـــع أثـــر 
الوصـــول  لســـرعة  وذلـــك  المخالطيـــن، 
للحاالت القائمة وسرعة عالجها وتعافيها، 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات  أن  مؤكـــًدا 
والتدابيـــر الوقائيـــة والتعليمـــات الصادرة 
المعلـــن عنهـــا منذ بـــدء التصـــدي لفيروس 
كورونا )كوفيد19-( هي نفسها التي يمكن 
مـــن خاللهـــا مواجهـــة مختلـــف الســـالالت 
الخاصة بالفيـــروس باإلضافة إلى االقبال 

على التطعيم.
الوطنيـــة  الخطـــة  أن  المانـــع  وأوضـــح 
للتطعيـــم مســـتمرة والتنســـيق جـــاري مع 
لتوفيـــره  للتطعيـــم  المصنعـــة  الشـــركات 
هـــذه  يمكـــن حســـب خطـــط  مـــا  بأســـرع 
الشـــركات للتصنيـــع والتوزيـــع، والتأخيـــر 
فـــي تســـليم التطعيمات فـــي جميع أنحاء 
العالم يستوجب مزيًدا من الحذر من قبل 
الجميع، ونطلب من الجميع زيادة االلتزام 

بالتوازي مع انتظار وصول التطعيم.
المضطـــردة  الزيـــادة  أن  المانـــع  وبّيـــن 
فـــي أعـــداد الحـــاالت القائمـــة ومعـــدالت 
الفتـــرة األخيـــرة مرتبطـــة  فـــي  االنتشـــار 
أيضـــًا باالســـتهتار والتراخـــي فـــي اتبـــاع 
اإلجـــراءات االحترازيـــة والوقائيـــة، كمـــا 
أن عدم االلتــــزام باإلجـــراءات االحترازية 
فـــي  ســـاهم  المســـتهترين  عـــدد  وزيـــادة 
الوصـــول إلـــى هـــذا المعـــدل من االنتشـــار 
واالرتفـــاع المســـتمر فـــي أعـــداد الحاالت، 
متمّنًيـــا مـــن الجميـــع االلتـــزام المســـؤول 
بكافـــة اإلجـــراءات االحترازيـــة والتدابير 
الوقائيـــة للحـــد مـــن انتقـــال العـــدوى في 

المجتمع.
وحـــّث المانـــع الجميـــع علـــى البقـــاء فـــي 
المنزل وعدم الخروج إال للضرورة، وعدم 
إقامة التجمعات في المنازل وخارج إطار 
األســـرة الواحـــدة أو المحيـــط االجتماعي 
المباشـــر، كمـــا يجـــب عـــدم مخالطـــة كبار 
الســـن وأصحـــاب األمـــراض المزمنة حتى 
داخل البيت الواحد لتجنب احتمالية نقل 

العدوى إليهم حفاًظا على سالمتهم.

تجنب االستهتار 

األمـــراض  استشـــاري  أكـــد  جهتـــه،  مـــن 
المعديـــة بالمستشـــفى العســـكري وعضـــو 
الفريـــق الوطني للتصدي لفيروس كورونا 
المقـــدم طبيب مناف القحطاني أن عملية 
الترصـــد والتتبـــع مســـتمرة طـــوال الوقت 
من قبـــل الفريق الوطنـــي الطبي للتصدي 
للفيروس كورونا لرصد أي حاالت جديدة 
بعد اكتشـــاف الفيروس المتحور في عدد 

من الحاالت القائمة.
إطـــالع  ســـيتم  إنـــه  القحطانـــي  وقـــال 
المجتمـــع بأي تطورات في هذا الشـــأن وال 
نـــود أن يكـــون اإلعالن عن اكتشـــاف هذه 
الحاالت الجديدة في المملكة ســـبًبا للذعر 
والخـــوف، وإنمـــا ســـبًبا لمزيـــٍد مـــن الحذر 
وااللتـــزام بكافـــة اإلجـــراءات االحترازيـــة 

في ظل الخطر الذي مازال موجوًدا.
بأهميـــة  التذكيـــر  القحطانـــي  وجـــّدد 
فـــي تطبيـــق  عـــدم االســـتهتار والتهـــاون 
والتعليمـــات  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 
الصـــادرة من الجهـــات الرســـمية للحد من 
انتشـــار الفيروس ومنع انتشـــار الفيروس 

أن  خصوًصـــا  المجتمـــع،  فـــي  المتحـــور 
التعامـــل مع مختلف الســـالالت المتحورة 
من الفيروس من حيث الوقاية واالحتراز 
مـــن اإلصابة به هي نفســـها وغير مختلفة 
عن اإلجراءات المتخذة منذ بدء التصدي 
لفيروس كورونا.  ودعا القحطاني الجميع 
إلـــى ضـــرورة البقـــاء فـــي المنـــازل وعـــدم 
الخروج إال للضرورة مع أهمية عدم إقامة 
التجمعات العائليـــة أو غيرها واختصارها 
على األسرة الواحدة في المنزل والمحيط 
االجتماعي المباشـــر، وعـــدم مخالطة كبار 
الســـن وأصحـــاب األمـــراض المزمنة حتى 
داخل البيت الواحد لتجنب احتمالية نقل 
العدوى إليهم. وأكد القحطاني أن التهاون 
سيســـّبب  االحترازيـــة  اإلجـــراءات  فـــي 
ارتفاًعـــا أكبـــر في عـــدد الحـــاالت القائمة، 
وعليه فإن على الجميع أن يستشعر خطر 
زيادة معدالت انتشار الفيروس ومضاعفة 
الجهود والمواصلة بحذر والتزام للبحرين 

خالل المرحلة الحالية.
وأشـــار القحطاني إلى أن الخطة الوطنية 
مـــع  جـــاٍر  والتنســـيق  مســـتمرة  للتطعيـــم 
لتوفيـــره  للتطعيـــم  المصنعـــة  الشـــركات 
هـــذه  يمكـــن حســـب خطـــط  مـــا  بأســـرع 
طالًبـــا  والتوزيـــع،  للتصنيـــع  الشـــركات 
مـــن الجميع زيـــادة االلتـــزام باإلجـــراءات 
االحترازيـــة بالتوازي مع انتظـــار التطعيم 
ومجـــدًدا الدعـــوة لإلقبال على التســـجيل 
للتطعيـــم فأخـــذ التطعيـــم أمـــر ضـــروري 
مـــع  التعامـــل  مـــن  المرحلـــة  هـــذه  فـــي 
الفيـــروس، كما أن الوقاية خير من العالج 
والمســـؤولية الوطنية لكل فـــرد بالمجتمع 

بااللتـــزام باإلجـــراءات  تحتـــم اســـتمراره 
الموضوعـــة  الخطـــط  ضمـــن  االحترازيـــة 
والتـــي يأتي أخذ التطعيـــم ضمنها كتدبير 

وقائي مهم.

تدابير وقائية

مـــن جانبهـــا، أكـــدت استشـــارية األمراض 
بمجمـــع  الباطنيـــة  واألمـــراض  المعديـــة 
الســـلمانية الطبـــي عضـــو الفريـــق الوطني 
الطبـــي للتصـــدي لفيروس كورونـــا جميلة 
الســـلمان أن النجاح في هـــذه المرحلة من 
التعامـــل مع الفيروس يســـتوجب االلتزام 
الجـــاد من الجميع باإلجراءات االحترازية 
والوقائية وعدم االستهتار أو التراخي بها 

حمايًة للمجتمع.
وقالـــت الســـلمان “إننا مـــا زلنا نعـــّول على 
هـــذا  مـــع  التعامـــل  فـــي  المجتمـــع  وعـــي 
الفيروس ومخاطره، فااللتزام المســـؤول 
بكافـــة اإلجراءات عنصر فاعل في تجاوز 
وســـالمة  صحـــة  وحفـــظ  التحـــدي  هـــذا 
الجميع، فبغض النظر ســـواء تم اكتشـــاف 
الحـــاالت الجديدة مـــن الفيروس المتحور 
كورونـــا  بفيـــروس  القائمـــة  الحـــاالت  أو 
)كوفيـــد19-( فإن اإلجـــراءات االحترازية 
هـــي نفســـها وال تختلـــف، وبالتالـــي فإننـــا 
نشـــّدد على ضـــرورة االلتـــزام باإلجراءات 
انتشـــار  مـــن  للحـــد  الوقائيـــة  والتدابيـــر 
فيروس كورونا أو الساللة المتحورة عنه”.  
وأضافـــت الســـلمان أن طـــرق وإجـــراءات 
الوقاية من الفيـروس المتحور هي نفسها 
التـــي نحـــّث علـــى االلتـــزام بها منـــذ بداية 
جهـــود التصـــدي لفيــــروس كورونـــا وهـــي 
اســـتمرار غســـل اليدين بالمـــاء والصابون 
وتعقيمها جيًدا، ولبس الكمامات، والتقيد 
بمعايير التباعد االجتماعي، باإلضافة إلى 

اإلقبال على أخذ التطعيم.
 ودعـــت الســـلمان الجميـــع إلـــى البقاء في 
للضـــرورة،  إال  الخـــروج  وعـــدم  المنــــزل 
ومرضـــى  الســـن  كبـــار  مخالطـــة  وعـــدم 
البيـــت  داخـــل  المزمنـــة حتـــى  األمـــراض 
الواحـــد لتجنـــب احتمالية نقـــل الفيروس 
لهـــم، مجددة التأكيد على ضرورة االبتعاد 
عـــن التجمعـــات واختصارها على األســـرة 
الواحدة في المنزل والمحيط االجتماعي 
المباشـــر وضـــرورة المواصلـــة بحـــذر مـــن 
خـــالل االلتزام بالتعليمـــات الصادرة لدعم 
ســـبيل  فـــي  المبذولـــة  الوطنيـــة  الجهـــود 
الحد من انتشـــار الفيروس وتجنب زيادة 
االنتشـــار وارتفـــاع عدد الحـــاالت، مؤكدة 
أن وزارة الصحـــة والفريق الوطني الطبي 
للتصـــدي لفيروس كورونا مســـتمرون في 
جهودهمـــا للتصـــدي للفيـــروس بما يحفظ 

صحة وسالمة الجميع.
 وفي الختام، اســـتعرضت السلمان الوضع 
الصحي للحاالت القائمة لفيروس كورونا، 
مبينـــًة أن عـــدد الحـــاالت القائمـــة تحـــت 
العنايـــة بلـــغ 21 حالـــة، فـــي حيـــن بلغـــت 
الحـــاالت التـــي يتطلـــب وضعهـــا الصحي 
و3292  قائمـــة،  حالـــة   46 العـــالج  تلقـــي 
حالة وضعها مســـتقر من العـــدد اإلجمالي 
للحـــاالت القائمـــة الـــذي بلـــغ 3313 حالـــة 
قائمـــة، فـــي حيـــن تعافـــت 97006 حاالت 

من الفيروس.

المنامة - بنا

“كورونا المتحّور”... يعبر حدود البحرين
تعليـــق الخدمـــات الداخليـــة فـــي المطاعـــم والمقاهـــي وإيقـــاف الحضـــور بالمـــدارس

بناًء نظًرا للمستجدات والمعطيات التي تتم دراستها بشكل دوري، و
، فقد على توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا

:يناير الجاري ولمدة ثالثة أسابيع31بدءًا من األحد تقرر 
:تعليق الحضور واالكتفاء بالتعُلم عن ُبعد في كل من -1
المدارس الحكومية والخاصة •
مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة•
رياض األطفال ودور الحضانات •
المراكز والدور التأهيلية الحكومية •
مراكز ومعاهد التدريب الخاصة•
أعةه،  فة  ويستثنى من ذلك أعضاء الهيئات اإلدارية والتعليمية والفنية بكافةة المسسسةات المةرة ر )

(حين سيستمر الحض ر ف  المدارس والمراةز األهلية والخاصة لروي االحتياجات الخاصة

يم إيقاف تقديم الخدمات في األماكن والجلسات الداخلية في المطاعم ومحال تقدد-2
واسددتمرار تقددديم الخدددمات فددي األمدداكن األطعمددة والمشددروبات ومقدداهي الشيشددة، 

والجلسددات الخارةيددة فددي المطدداعم ومحددال تقددديم األطعمددة والمشددروبات ومقدداهي 
الشيشة وفق اإلةراءات االحترازية المعلن عنها سابقا
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البحرين تبدأ معركة كسر العظم ضد كورونا المتحور
حـــال انتهـــاء المؤتمر الصحفـــي للفريق 
كورونـــا  فيـــروس  لمكافحـــة  الوطنـــي 
ظهـــر األربعاء 27 يناير 2021 وانتشـــار 
الصحـــف  مواقـــع  عبـــر  المعلومـــات 
االجتماعـــي،  التواصـــل  وحســـابات 
الجمهـــور  وآراء  مشـــاركات  تصـــدرت 
علـــى شـــاكلة التأهـــب لـ”حرب شرســـة” 
ضد فيـــروس كورونا المتحور، الســـيما 
في حســـاب التغريـــد “تويتر” وحســـاب 
تطبيق الصور “انستغرام” باإلضافة إلى 

الفيسبوك.
ويعكس المؤشـــر األول اهتمام شريحة 
والمقيميـــن  المواطنيـــن  مـــن  كبيـــرة 
بمتابعة “تفاصيل التفاصيل” أواًل بأول، 
وتحـــت هـــاش تـــاق #كورونا_البحرين 
انتشـــرت العديـــد مـــن التغريـــدات منها 
تغريـــدة كوميديـــة واقعيـــة غـــردت بها 

المواطنـــة عبير الجـــالل بالقول: “أعتقد 
يجـــب أن نغير شـــعار المرحلـــة الحالية 
من #نواصل_بعزم إلى #صيروا_أوادم، 
تبعتهـــا ردود فعـــل غاضبـــة تؤكـــد فـــي 
غالبهـــا مـــن أن الزيـــادة خلفهـــا األماكـــن 
المفتوحـــة واالســـتهتار، وكذلـــك عـــدم 
التـــزام الكثير مـــن أماكن التجمعات في 

المجمعات والمطاعم وغيرها.
بتكثيـــف  أخـــرى  أصـــوات  وطالبـــت 
العقوبـــات  وإنـــزال  الشـــرطة  حمـــالت 
بالغرامات، فالبعـــض وجد في التطعيم 
فرصة لالســـتهتار، فيما أعقبت تغريدة 
التـــي  المناعـــي  إبراهيـــم  المحامـــي 
كتـــب فيهـــا :”التزمـــوا بـــارك هللا فيكـــم 
بتعليمـــات #فريق_البحريـــن واحـــذروا 
مـــن #كورونا_المتحور، تغريدات أخرى 
تشـــدد على “تشديد التشدد في تطبيق 

القانون”.

األسابيع الثالثة

وذهاًبـــا إلـــى المؤتمـــر الصحفـــي، أعلـــن 
وكيـــل وزارة الصحـــة وليـــد المانـــع عـــن 
إجـــراءات احترازيـــة ووقائيـــة جديـــدة 
سيتم تطبيقها اعتباًرا من يوم األحد 31 

يناير 2021 ولمدة ثالثة أسابيع.

إنفاذ القانون

وفـــي التفاصـــل، عبر رئيس األمـــن العام 
لمواجهـــة  الوطنيـــة  اللجنـــة  ورئيـــس 

الكـــوارث طـــارق الحســـن عـــن “األســـف 
في رؤية أعـــداد اإلصابات تتزايد”، لكنه 
فـــي الوقت ذاته أكـــد اســـتمرار “الجهود 
األمنية والمجتمعيـــة لمواجهة الجائحة، 
والتي ستتكثف في الفترة المقبلة للعمل 
ضمن منظومة متكاملة شعارها )مجتمع 
واع(، وضرروة العمـــل يًدا بيد، فالجهود 
وانضباًطـــا  التزاًمـــا  تتطلـــب  المشـــتركة 
مـــن الجميـــع، وســـتعمل وزارة الداخلية 
علـــى إنفاذ القانـــون واتخـــاذ اإلجراءات 
القانونيـــة ضـــد مخالفـــي ارتـــداء كمامة 
الوجـــه مـــن جانـــب مديريـــات الشـــرطة، 

مـــع  واللقـــاءات  الحمـــالت  ومواصلـــة 
العمالـــة الوافـــدة بجميـــع اللغـــات ومـــن 

خالل شرطة خدمة المجتمع”.
وقال إن “الدفاع المدني يواصل حمالت 
التعقيـــم والتطهيـــر بكثافـــة كعامل مهم 
للقضـــاء على الفيـــروس، ونؤكـــد تجنت 
الفحـــص  أماكـــن  ومنهـــا  االزدحامـــات، 
العشـــوائي ومراعاة التباعد االجتماعي، 
واالجتماعيـــة  الشـــخصية  فالمســـؤولية 
والوطنيـــة تتطلـــب مـــن الجميـــع مراعاة 
وجـــود  حـــال  فـــي  حتـــى  االشـــتراطات 
تجمعات عائلية كـــون الوعي المجتمعي 

هو حجر الزاوية”.
“الهـــدف  بالقـــول:  الجمهـــور  وخاطـــب 
هو صحـــة وســـالمة الجميع مع تشـــديد 
أيـــة مخالفـــات  تجـــاه  القانـــون  تطبيـــق 
ســـواء من األفـــراد أو المؤسســـات حتى 

تنحسر الجائحة”.

وفيمـــا يتعلـــق بضـــرورة إجـــراء فحـــص 
عضـــو  أكـــدت  التطعيـــم،  قبـــل  كورونـــا 
الفريـــق جميلـــة الســـلمان أن هـــذا ليـــس 
ضمـــن البروتوكـــول، وفـــي حـــال تلقـــي 
التطعيـــم وظهور نتيجة ســـلبية، أما بعد 
اإلصابـــة بالفيـــروس وشـــفاء المريـــض، 
تصبـــح في جســـمه أجســـام مضـــادة كما 
أثبتت الدراسات، وهي كافية لمدة ثالثة 
أشـــهر، ويتلقى التطعيم بعد انقضاء 90 
يوًمـــا، أما عـــن التجمعات في الســـواحل 
العامـــة وهل هي مخالفـــة للقانون أجاب 
الفريـــق الحســـن بأنهـــا إذا كانـــت تراعي 
معايير الفريق الوطني الطبي كحد أدنى 
خمســـة أشـــخاص بالتباعد فـــي األماكن 
المفتوحة، فهذا مرخص، لكن نأمل فيما 
أنـــه ليـــس هنـــاك حاجـــة فعاًل لمثـــل هذه 
التجمعـــات أال تحدث والبـــد من االلتزام 

بالمعايير المعتمدة.

تغريدات تطالب المواطنين بضرورة 
االلتزام لتجاوز هذه المرحلة

سعيد محمد



تبـــدأ اليـــوم الخميـــس العمليـــات التشـــغيلّية فـــي 
مبنـــى المســـافرين الجديـــد فـــي مطـــار البحريـــن 
الدولـــي بنـــاًء علـــى توجيهـــات ولي العهـــد رئيس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة،، ببدء تشـــغيل المنشـــأة الجديدة 
في الثامن والعشـــرين من شـــهر ينايـــر الجاري، إذ 
أعلنـــت وزارة المواصـــات واالتصـــاالت وشـــركة 
مطـــار البحريـــن جاهزيـــة جميـــع مرافـــق المطـــار 
واســـتعدادها الســـتقبال المســـافرين إيذاًنا ببزوغ 
فجـــر عهد جديـــد لقطاع النقل الجـــوي في مملكة 

البحرين.
رئيـــس  واالتصـــاالت،  المواصـــات  وزيـــر  وأّكـــد   
مجلـــس إدارة شـــركة مطار البحريـــن، كمال أحمد 
أن نقل العمليات التشـــغيلّية إلى مبنى المسافرين 
الجديـــد يشـــّكل خطـــوة كبـــرى فـــي ظـــل العهـــد 
الزاهـــر لعاهل البـــاد صاحب الجالـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، مضيًفـــا أن اإلنجـــاز البارز 
قد تحقـــق بفضل المتابعة الحثيثـــة والتوجيهات 
الكريمة لصاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
والتـــي كان لها كبير األثر في تنفيذ المشـــروع في 
غضـــون هـــذه الفتـــرة القياســـية، كما ُيضـــاف إلى 
قائمـــة اإلنجـــازات البـــارزة التـــي حققتهـــا المملكة 
في مســـيرتها الحثيثة نحـــو تحقيق أهداف رؤية 
المراحـــل  وإنجـــاز   2030 االقتصادّيـــة  البحريـــن 
النهائّيـــة من البرنامج األشـــمل لمشـــروع تحديث 
مطار البحرين الدولي الذي تم تدشينه في فبراير 
من العام 2016، والذي يمثل أضخم اســـتثمار في 
تاريـــخ قطاع النقـــل الجوي بالمملكـــة حتى يومنا 

هذا وأحد أضخم المشاريع التنموّية الوطنّية.
 وأعرب عن ســـعادته بحجم اإلنجـــاز الذي تحقق 
فـــي تطويـــر المرحلـــة األولى مـــن مشـــروع مبنى 
المســـافرين الجديـــد بفضل روح الفريـــق الواحد، 
فريـــق البحرين، التي تحلى بها كافة العاملين في 
المشـــروع فـــي جميـــع مواقعهم منـــذ انطاقه في 
العـــام 2016، إذ ســـارت جميـــع عمليات المشـــروع 

وفًقـــا لجدول زمنـــي دقيق تم االلتـــزام به بنجاح 
دون أن تتوقـــف أو تتعطـــل العمليـــات فـــي مبنى 
المســـافرين الحالـــي الـــذي خـــدم المملكـــة بكفاءة 

لعقود طويلة.
 وأضـــاف: “أود أن أتوجـــه بجزيل الشـــكر وعظيم 
االســـتراتيجيين  الشـــركاء  لكافـــة  االمتنـــان 
والمقاولين والشـــركات العاملة في مطار البحرين 
الدولـــي وجميـــع األطـــراف ذات العاقـــة علـــى ما 
قدمـــوه مـــن دعـــم اســـتثنائي للمشـــروع الوطني، 
كما أننا ممتنون للغاية لمســـاعداتهم وإســـهاماتهم 
الجوهرّية طـــوال جميع مراحل البرنامج الوطني 
لإلعداد لتشـــغيل مبنى المسافرين الجديد، والذي 
شـــّكل عملية مهمة للغاية لدعم بدء تشغيل البنية 

التحتّية الجديدة للمطار بساسة ونجاح”.
وقـــال الرئيـــس التنفيذي لشـــركة مطـــار البحرين 
محمـــد البنفـــاح: “يأتـــي اإلنجاز المرمـــوق ليتّوج 
ســـنوات من التخطيـــط الدقيـــق والتفاني والعمل 
الجـــاد، إذ يســـطر فصـــًا جديًدا مثيـــًرا في تاريخ 

قطـــاع الطيـــران الثـــري فـــي مملكة البحريـــن، كما 
يرســـخ مكانـــة مطـــار البحرين الدولـــي كأحد أبرز 
الموانـــئ الجويـــة وأحدثهـــا في منطقـــة الخليج.. 
ومما ال شك فيه أن مبنى المسافرين الجديد يعد 
أصـــدق شـــاهد على الكفـــاءات البحرينّيـــة عالمّية 
المســـتوى والمواهـــب المحلّية المبدعـــة، إذ خرج 
المشـــروع التنموي إلى النور بقيـــادة فريق ضخم 
معظمه من البحرينيين وبدعم مئات من السواعد 
البحرينّية الشابة العاملة في قطاع النقل الجوي. 
البحريـــن  لشـــركة مطـــار  الهـــدف األول  ويتبلـــور 
حـــول ضمـــان تحقيـــق المطـــار ألعلى مســـتويات 
التمّيـــز فـــي األداء مع االحتفاء بالســـمات الفريدة 
للهويـــة البحرينّية والطابع المميـــز للمملكة، فضًا 
عن تعزيـــز مكانة البحرين الرائـــدة في القطاعات 
المالّيـــة والثقافّيـــة والنقـــل الجـــوي علـــى صعيـــد 
المنطقة بأكملها في الوقت ذاته من خال التركيز 

على االبتكار والكفاءة وإرث المملكة الثقافي”.
 ويشـــّكل نقـــل العمليـــات التشـــغيلّية إلـــى مبنـــى 

المســـافرين الجديد نقلة نوعّيـــة كبيرة في قطاع 
النقـــل الجوي فـــي مملكة البحريـــن، وجاءت هذه 
الخطـــوة المحورّيـــة بعـــد إتمـــام جميـــع مراحـــل 
مبنـــى  لتشـــغيل  لإلعـــداد  الوطنـــي  البرنامـــج 
للغايـــة  مهًمـــا  كان  والـــذي  الجديـــد،  المســـافرين 
الجديـــدة  المنشـــأة  إلـــى  األنشـــطة  نقـــل  لضمـــان 
بساسة وفاعلية، وليصبح مطار البحرين الدولي 
الجديـــد بذلك أحد أكبر المشـــاريع االســـتراتيجية 
التـــي نفذتها الحكومة الموقـــرة، إذ يخدم التوجه 
الوطنـــي نحـــو تنشـــيط حركة الســـفر والســـياحة 
فـــي المملكـــة، ويعـــزز من موقـــع البحريـــن كنقطة 
ربط بين األســـواق اإلقليمّية والدولّية، إذ عكست 
االســـتثمارات الكبيرة في توســـعة المطـــار التزام 
االقتصـــادي  النمـــو  بدعـــم  الرشـــيدة  الحكومـــة 
المســـتدام عبر تعزيز قطاع الخدمات اللوجستّية 

في المملكة.
 ويعـــد مشـــروع تحديث مطـــار البحريـــن الدولي 
أحـــد أهـــم المشـــروعات التنموّيـــة التـــي عكفـــت 

حكومـــة مملكة البحرين علـــى تنفيذها في الفترة 
الماضية ضمن برنامجها الذي يمتد عبر مجموعة 
واســـعة من القطاعات االقتصادّية بقيمة إجمالية 
تصـــل إلى أكثر من 32 مليـــار دوالر، وجرى إنجاز 
المشـــروع فـــي فترة قياســـية بلغت أربع ســـنوات 
الســـفر  حركـــة  اتجاهـــات  تواكـــب  رؤيـــة  ِوفـــق 
والطيـــران العالمّيـــة وتركـــز على ضمـــان الرفاهية 
واألمان والتصاميم الُمراعية للبيئة التي توّظف 

 وتبلغ مساحة مبنى المسافرين الجديد 4 أضعاف 
المبنـــى القديـــم، ويتمّيز تصميمـــه بطابع بحريني 
أصيـــل وأجـــواء ترحيبّيـــة حميمـــة، وتـــم تجهيـــز 
المبنى الجديد بأحدث التقنيات العالمّية وتدعمه 
بنيـــة تحتّية جديدة فائقة الجودة، كما سيســـاهم 
في زيـــادة الطاقة االســـتيعابّية للمطار لتصل إلى 
14 مليون مســـافر ســـنوًيا، وســـيقدم تجربة سفر 
متطـــورة ومتكاملة تتيح أعلى معاييـــر الرفاهية 
والتمّيـــز دون أي عنـــاء لمرتـــادي مطـــار البحريـــن 

الدولي كافة.

المنامة - بنا

العمليات التشغيلّية تبدأ اليوم بمبنى المسافرين الجديد
ــد رئــيــس الـــــوزراء ــه ــع ــي ال ــ ــو ول ــم ــوق تــحــقــق بــفــضــل مــتــابــعــة س ــرمـ ــاز مـ ــجـ إنـ
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المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

اســـتقبلت رئيســـة هيئـــة البحرين للثقافة واآلثار الشـــيخة مـــي بنت محمد 
آل خليفة بمكتبها ســـفير الجمهورية التونســـية لدى مملكة البحرين ســـليم 

الغرياني؛ بمناسبة انتهاء فترة عمله.
وأعربـــت رئيســـة الهيئة عـــن تقديرهـــا واعتزازها بالعاقات التـــي تجمع ما 
بيـــن مملكـــة البحريـــن والجمهورية التونســـية، الفتة إلى مســـتوى التعاون 
الثقافي المميز والقائم بين البلدين، إذ توجهت بالشـــكر للســـفير على دوره 
الفاعل في تجســـيد هذا التعاون الفعال، مؤكدة أن العمل الثقافي يســـاهم 
في االرتقاء بالمجتمعات ويســـاعد في تحقيق التنمية المســـتدامة، إضافًة 
إلى بناء جسور التواصل الحضاري مع الشعوب والحضارات حول العالم.

من جانبه، أشـــاد الســـفير بالدور الفاعل لهيئة البحرين للثقافة واآلثار فيما 
يخص تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين، مؤكدا استمرار الدعم التونسي 

للحراك الثقافي في المملكة.

تجسير العالقات الثقافية بين المنامة وتونس

هال بنت محمد: بيع 90 % من منتجات “صنع في البحرين”
المســـاهمة بعمـــل ضخـــم لــــ “إكســـبو”... وأســـطول بحـــري بمحـــاذاة موقـــع أثري

أعلنـــت المديـــر العـــام للثقافـــة والفنون 
بهيئة البحرين للثقافة واآلثار الشـــيخة 
هـــا بنت محمـــد آل خليفة عـــن بيع 90 
% مـــن اإلنتـــاج األول لمشـــروع صنـــع 
فـــي البحريـــن، إذ تم عـــرض 400 قطعة 
و100  ديناريـــن  بيـــن  تتـــراوح  بأســـعار 
دينـــار، وهـــي عبـــارة عـــن قطـــع حرفية 
جميلة بلمسات تجديدية، وكلها صناعة 
أيـــاٍد بحرينيـــة 100 %، مردفـــة أن كل 
قطعة تقـــدم في تغليف معين مصاحبة 
ببطاقة عليها اسم الحرفي الذي صنعها 
ونبذة عنه وعن الحرفة التي يمارســـها. 
وكشـــفت الشـــيخة هـــا عـــن مســـاهمة 
مشـــروع صنع فـــي البحرين فـــي إيجاد 
منتـــج فنـــي كبيـــر ستســـاهم بـــه هيئـــة 
البحريـــن للثقافة واآلثـــار ممثلة لمملكة 
 ،2021 أكســـبو  معـــرض  فـــي  البحريـــن 

وســـيكون عمـــا فنيـــا فريدا مـــن نوعه، 
كما كشفت عن توجه الهيئة إلى صناعة 
ســـفن قديمة بأنواعها وتشكيل أسطول 
بحري يرســـو على ضفـــاف أحد المواقع 

التراثية قريبا.
أنبـــاء  لوكالـــة  حديـــث  فـــي  وذكـــرت 
“بنـــا”، أن مبـــادرة صنـــع فـــي  البحريـــن 

البحريـــن نفـــذت بتوجيـــه مـــن رئيســـة 
هيئـــة البحرين للثقافة واآلثار الشـــيخة 
مـــي بنت محمد آل خليفة، وهي مبادرة 
جماليـــة  هويـــة  تدشـــين  إلـــى  تهـــدف 
للحرف المحلية لتحويلها إلى شـــراكات 
وصناعـــات إبداعيـــة، إضافـــة إلى تأكيد 
أهمية منتجات الحـــرف اليدوية كجزء 

من هوية البحرين.
فـــي  صنـــع  مشـــروع  أن  وأوضحـــت 
البحرين ثمرة لرؤية رئيسة الهيئة التي 
اختارت الفكرة واالســـم والتصميم منذ 
ســـنوات، والتـــي كانـــت توجـــه ألن يتم 
المشروع بالشكل الذي نراه عليه اليوم.
وتحدثت الشـــيخة ها عـــن العمل على 
منتـــج حرفـــي كبير ســـيدخل في جناح 
أكســـبو 2021، جـــار العمـــل عليـــه حاليا، 
وقالـــت “نتحـــدث عـــن الكثافـــة كعنوان 
كبيـــرة،  بصـــورة  فيـــه  ونفكـــر  ضخـــم، 
فالكثافـــة عنـــوان واســـع فـــي مفهومـــه 
وشـــموليته، فهـــو يجســـد معنـــى عميقا 
جـــدا يامـــس كثافـــة الســـكان وكثافـــة 
التاريـــخ وكثافة اإلنتاج وكثافة اإلبداع 
وغيرهـــا.. مـــن هنا تهتـــم هيئـــة الثقافة 
دائمـــا بتوليد مســـاحة إبداعيـــة جديدة 

إلنتاج عمل مميز دائما”.

المنامة - بنا

ضم “المعلومات الجغرافية” إلى “الملكية الشرطة”
تـــرأس رئيـــس األمـــن العـــام رئيس 
لألكاديميـــة  العلمـــي  المجلـــس 
طـــارق  الفريـــق  للشـــرطة  الملكيـــة 
الحســـن، اجتماع المجلس بحضور 
آمـــر األكاديميـــة الملكيـــة للشـــرطة 

وأعضاء المجلس.
وخـــال االجتمـــاع، أعـــرب رئيـــس 
األمـــن العـــام عـــن شـــكره وتقديـــره 
لوزير الداخلية رئيس مجلس أمناء 
الشـــيخ  أول  الفريـــق  األكاديميـــة 
راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفة لدعمه 
وتوجيهاتـــه  للمجلـــس  المتواصـــل 
السديدة لتحديث وتطوير البرامج 
لمواكبـــة  والتدريبيـــة  العلميـــة 
األمنيـــة،  والتحديـــات  المتغيـــرات 
مؤكـــًدا أن األكاديميـــة ترمـــي إلـــى 
إحـــداث نقلـــة نوعية على مســـتوى 

التعليم والتدريب من خال فاعلية 
اللقـــاءات المؤثرة التي تســـتعرض 

أهم الموضوعات التطويرية.
كمـــا أشـــاد بالمقتـــرح الـــذي قدمتـــه 
للشـــرطة  الملكيـــة  األكاديميـــة 
للبـــدء فـــي تبنـــي مجـــاالت الـــذكاء 
االصطناعـــي، الـــذي جاء بنـــاًء على 
التوصيـــات والتوجيهـــات الســـابقة 
لوزيـــر الداخلية، مشـــيًرا إلى الدور 
الفاعـــل والمحـــوري لمجـــال الذكاء 

االصطناعـــي لنـــواة المـــدن الذكيـــة 
التـــي ســـتكون أحـــد أهـــم مامـــح 
الحقبـــة المقبلـــة لمملكـــة البحريـــن 
باعتبـــاره  المتكاملـــة؛  ومنظومتـــه 
جـــزًءا حيوًيا وركيزة أساســـية في 
الحقبـــة القريبـــة المقبلـــة والبد من 

االستعداد له من اآلن.
وناقش المجلس، مدى إمكان دمج 
البرامـــج التعليميـــة والتدريبية مع 

مجال الـــذكاء االصطناعـــي والبدء 
بنشـــر ثقافـــة هـــذا المجـــال المهـــم 
تمهيـــًدا لانطاقـــة التي ســـتتبناها 
األكاديميـــة الملكيـــة للشـــرطة فـــي 
وســـعيها  المهـــم  التخصـــص  هـــذا 
لتنفيـــذ برامـــج دراســـية وتدريبيـــة 
مختلفـــة ومتطورة في هذا المجال 
دوليـــة  جامعـــات  مـــع  بالتعـــاون 
متخصصـــة، كمـــا تـــدارس أعضـــاء 

المجلـــس أهميـــة نظـــم المعلومـــات 
فـــي  التوســـع  الجغرافيـــة وإمـــكان 
تفعيل هـــذا المجال فـــي المنظومة 
العملياتية واالستفادة القصوى من 
جميـــع جوانـــب تلـــك المنظومة، إذ 
وجـــه رئيـــس المجلس وبنـــاء على 
توجيهـــات وزيـــر الداخليـــة لتطوير 
وضم نظـــم المعلومـــات الجغرافية 
إلـــى األكاديميـــة الملكيـــة للشـــرطة 

خـــال الفتـــرة المقبلـــة بمـــا يواكب 
والتحديـــات  األمنيـــة  المتغيـــرات 
العالـــم  يواجههـــا  التـــي  المتزايـــدة 

أجمع.
كمـــا تطـــرق المجلـــس إلـــى مامـــح 
الخطـــة التنفيذيـــة لتطويـــر برامج 
باألكاديميـــة  العليـــا  الدراســـات 
الملكية للشـــرطة، فيما أكد الحسن 
االعتبـــار  فـــي  األخـــذ  ضـــرورة 
والمســـتقبلية  المنظورة  المتغيرات 
داعًيـــا الســـتكمال عمليـــة التطويـــر 
علـــى  ذلـــك  لينعكـــس  والتحديـــث؛ 

المستفيدين من البرامج المقدمة.
وفـــي ختام االجتمـــاع، وجه رئيس 
األمن العام رئيس المجلس العلمي، 
الشـــكر ألعضـــاء المجلـــس والهيئة 
اإلدارية والتدريبية في األكاديمية، 

متمنًيا للجميع التوفيق والنجاح.

المنامة - وزارة الداخلية

األكاديمية تطلق 
برامج دراسية 

في الذكاء 
االصطناعي
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راشد الغائب

أشـــاد رئيـــس اللجنة الماليـــة النيابية محمـــود البحراني عبر “البـــاد” بجهود 
وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطني الشـــيخ ســـلمان بن خليفـــة آل خليفة في 
إحـــراز مزيد مـــن التوافقات البرلمانية الحكومية خال اجتماعات مناقشـــة 

الميزانية العامة للدولة.
وقال إن بوصلة الفريقين البرلماني والحكومي واحدة وهي مصلحة  «

البحرين والبحرينيين، الفتا إلى أن الفريق الحكومي أكد أهمية مواصلة 
الجهود التنسيقية المشتركة مع السلطة التشريعية والعمل بروح 
الفريق الواحد؛ من أجل اعتماد مشروع الميزانية العامة للدولة في 

ظل الظروف االستثنائية العالمية لجائحة كورونا التي تحتم إنجاز هذا 
المشروع في أسرع وقت ممكن وفقا للمبادئ واألسس التي من شأنها 
أن تصب في صالح المواطن بما يدعم جميع البرامج والخطط التنموية.

لجنـــة  رئيـــس  ^تحـــدث 
واالقتصاديـــة  الماليـــة  الشـــؤون 
بمجلـــس الشـــورى خالد المســـقطي 
حكومـــي  لتوافـــق  الوصـــول  عـــن 
برلمانـــي خـــال االجتمـــاع األخيـــر 
لمناقشـــة الميزانية العامة الجديدة 
البلديـــات  مـــوارد  مـــن  باالســـتفادة 
التحتيـــة  البنـــى  مشـــروعات  فـــي 
اســـتكمال  للمناطـــق والعمـــل علـــى 
تحتاجهـــا  التـــي  البشـــرية  الكـــوادر 
الـــوزارة في قطـــاع البلديات ودعم 
مشـــروعات األمـــن الغذائي. وأشـــار 

المســـقطي إلـــى أن االجتمـــاع طرح 
التســـاؤالت واســـتيضاح المرئيـــات 
الحكومية بشـــأن الميزانيـــة العامة، 
لمرئيـــات  لاســـتماع  وخصـــص 
الحكومة وردودها على التساؤالت 
اللجنتيـــن  أعضـــاء  طرحهـــا  التـــي 
الماليتيـــن بالمجلســـين بشـــأن عمل 
وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 
والتخطيـــط العمرانـــي، فيما تنتظر 
علـــى  الحكومـــة  ردود  اللجنتيـــن 
المرئيـــات والمطالـــب التـــي تقدمتا 

بها في أقرب وقت ممكن.
ولفت إلى أن اللجنة المالية الشورية دعت الستمرار صرف الزيادة  «

السنوية ألكبر شريحة ممكنة من المتقاعدين للعام 2021، على أن 
تقوم الحكومة بتوفير االعتمادات المطلوبة لهذه الزيادة ضمن 

الميزانية العامة للدولة.

جهود وزير المالية تحرز توافقات 
باجتماعات مناقشة الميزانية

االستفادة من موارد البلديات 
بمشروعات البنى التحتية للمناطق

راشد الغائب

توافــق الفريقــان الحكومــي والبرلمانــي علــى الحفــاظ علــى المكتســبات الشــعبية بالميزانيــة العامة للدولة مع زيــادة بعض االعتمادات بما يســهم في دعــم المواطنين 
األكثر استحقاقا. وقال رئيس اللجنة المالية النيابية محمود البحراني لصحيفة “البالد” إن االجتماع المشترك السادس كان ناجحا بامتياز، وساده التوافق مع الفريق 

الحكومي بشأن عديد من الموضوعات المثارة.

وعقـــد الفريـــق الحكومـــي الـــذي ضـــم كا مـــن وزيـــر المالية 
واالقتصـــاد الوطنـــي الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفة، 
ووزيـــر األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي 
عصام خلف، ووزير شـــؤون مجلســـي الشورى والنواب غانم 

البوعينين. 
وعقد االجتماع برئاســـة البحراني رئيس اللجنة، وبمشـــاركة 
ووزراء ومســـؤولي 3 وزارات هـــي: وزارة المالية واالقتصاد 
الوطني، ووزارة شـــؤون مجلســـي الشـــورى والنواب، ووزارة 

األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
وناقـــش االجتماع البرلمانـــي الحكومي المشـــترك التوافقات 
بين الطرفيـــن، وفيما يأتي أبرز اإليضاحـــات الحكومية التي 

نقلها النائب محمود البحراني لصحيفة “الباد”:
- تمكين وتطوير الكوادر الوطنية من شغل الوظائف العامة، 
وبخاصة في القطاعات التي جرى نقاشها باجتماع الميزانية، 
مثـــل وزارة الصحـــة ووزارة التربيـــة والتعليـــم والقطاعـــات 
األخـــرى، مع تأكيد أهمية زيادة عدد توظيف البحرينيين في 

هذه القطاعات.
- تأكيد دعم الكهرباء للبحريني في مســـكنه األول بالميزانية 

الجديدة.
- سيجري التنسيق مع وزارة شؤون الشباب والرياضة بشأن 
تعديل بعض اعتماداتها بالميزانية بما ينسجم مع التوافقات 
الحكومية البرلمانية بشأن تنفيذ البرامج المرجوة، وبخاصة 

رفـــع ميزانية مشـــروعات الوزارة لتعزيـــز البنية 
التحتية لألندية والمراكز الشـــبابية؛ حتى 

تكون قادرة على تحقيق اإلنجازات 
الرياضية في المستقبل.

الفريـــق  بيـــن  مســـتمر  النقـــاش   -
بشـــأن  والبرلمانـــي  الحكومـــي 
مطالبـــة نيابيـــة بضـــخ مبالـــغ من 
الهيئـــة الوطنيـــة للنفـــط والغـــاز 
للدولـــة  العامـــة  بالميزانيـــة 
لمعالجـــة النقـــص الموجود لدى 

جهات أخرى.

1. ال مســـاس بمكتســـبات وحقوق المواطنين خصوصا 
من ذوي الدخل المحدود.

2. ال تغييـــر بمخصصـــات قطـــاع الحمايـــة االجتماعيـــة 
المباشـــر(  الحكومـــي  )الدعـــم   2022  -  2021 للعاميـــن 
والتمســـك بذات المبالغ التي جاءت في ميزانية 2019 

.2020 -

1. زيادة المخصص لمشروعات البنية التحية في القرى والمدن.
2. زيـــادة الميزانيـــة المخصصـــة لـــدى ديوان الخدمـــة المدنية لبرامـــج التدريب على 
رأس العمل في جميع وزارات الدولة خصوصا في وزارة الصحة والتعليم واألشغال 

وغيرها، إذ تمت مناقشـــة إمكان دراســـة تقليل نفقات القوى العاملة للوظائف غير 
البحرينيـــة بنســـبة محـــددة كل ســـنة والعمل علـــى توجيه تلك النســـبة من 

المبالغ إلى ميزانية تدريب الموظفين البحرينيين على رأس العمل.

زيادة المشروعات بالمناطق وبحرنة الوظائف“الءات” نيابية بالميزانية الجديدة

رواتب 58 موظفا أجنبيا سابقا بـ“األشغال”
ـــاري ـــى المج ـــوم عل ـــرض رس ـــريعي لف ـــاء تش ـــى غط ـــل عل ـــم تحص ـــوزارة ل ال

ناقش االجتماع البرلماني الحكومي 
األشـــغال  وزارة  موازنـــة  المشـــترك 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 
أبـــرز  يأتـــي  وفيمـــا  العمرانـــي، 
الـــواردة  الحكوميـــة  اإليضاحـــات 
خلـــف  عصـــام  الوزيـــر  لســـان  علـــى 
والمســـؤولين المعنييـــن والتـــي نقلها 
النائـــب محمـــود البحرانـــي لصحيفة 

“الباد”:
- مصادر ايـــرادات الـــوزارة متعددة، 
ومن أبرزها: رسوم تأهيل المقاولين، 
المحجـــر  وإيـــرادات  والغرامـــات، 

البيطري، وغيرها.
- كانت الـــوزارة تأمل الحصول على 
غطـــاء تشـــريعي لفرض رســـوم على 
خدمـــات الصـــرف الصحـــي بميزانية 

 .2020 - 2019
- لـــدى هيئـــة التخطيـــط والتطويـــر 
العمراني رسم على تقسيم األراضي، 
ولـــم تحصـــل الـــوزارة والهيئـــة على 
رســـوم  علـــى  التشـــريعي  الغطـــاء 
خدمات أخرى، ولذلـــك مازالت بقية 

الخدمات األخرى مجانا.
- ميزانيـــة شـــؤون البلديـــات تختلف 
عن ميزانيـــة البلديات؛ ألن المقصود 
الزراعـــة  قطـــاع  البلديـــات  بشـــؤون 
والثروة البحرية والثروة الحيوانية.
- مـــن بين إيـــرادات شـــؤون الزراعة 
والســـمكية  الحيوانيـــة  والثـــروة 
وفقـــا  الرمـــال  قيمـــة  اســـتحصال 
متـــر  لـــكل  فلـــس   500( للقانـــون 
الرمـــال  اســـتخراج  رســـم  مكعـــب 
البحريـــة(، وتحصيل إيجار األراضي 
األراضـــي  وإيجـــار  المســـتأجرة، 
الحيوانـــات،  لتربيـــة  المخصصـــة 
ومعظـــم مبالـــغ اإليجـــارات مدعومة 

بشكل كبير.
- تبلـــغ نســـبة الدعم للمـــواد الزراعية 

قرابة 60 %.
الصغيـــرة  البلديـــة  المشـــروعات   -
تديرها البلديات )األجهزة التنفيذية(، 
بينمـــا المشـــروعات البلديـــة الكبـــرى 
فتـــدار مـــن خـــال ديـــوان الـــوزارة، 

ومثال على األخير تقاطع الفاروق.
األشـــغال  وزارة  هيكلـــة  جـــرت   -
وشـــؤون البلديـــات بشـــكل كبير إلى 
جانـــب وزارات أخـــرى، والعمل قائم 
لوضع الهيـــاكل التفصيليـــة للوصول 
لألعداد الكافية من الكوادر البشرية.
- الـــوزارة تحصل على دعم مســـتمر 
مـــن ديـــوان الخدمـــة المدنيـــة فيمـــا 
التخصصيـــة،  بالوظائـــف  يتعلـــق 

بذلـــك  بالفعـــل  الـــوزارة  وتقدمـــت 
والثـــروة  كالزراعـــة  قطاعـــات  فـــي 

الحيوانية وشؤون األشغال.
وظائـــف  الـــوزارة  لـــدى  يوجـــد   -
يتـــم  ولهـــذا  كثيـــرة  تخصصيـــة 
االســـتعانة بالموظفيـــن األجانب في 

بعض منها.
- لـــدى الـــوزارة خطة لاســـتمرار في 
البحرينييـــن  المهندســـين  تأهيـــل 
لزيـــادة نســـبة البحرنـــة في الـــوزارة، 
وعلـــى ســـبيل المثـــال تم االســـتغناء 
عـــن 58 موظفـــا أجنبيا فـــي العامين 
رواتبهـــم  2020، ومجمـــوع   -  2019

103 مايين دينار.
- جـــرى توظيف بحرينييـــن بالوزارة 
واالســـتغناء عن الموظفين األجانب 
بعد التأكد من وجود العنصر الوطني 
الذي يســـتطيع القيام بالوظيفة التي 
كان يؤديهـــا الموظـــف األجنبـــي بكل 

كفاءة.
- ستستمر الوزارة بسياسة التدريب 
يكـــون  بحيـــث  العمـــل  رأس  علـــى 
إلـــى  جنبـــا  البحرينـــي  المهنـــدس 
جنـــب مـــع المهندس األجنبـــي وذلك 
وتوصيـــل  الخبـــرة  مـــن  لاســـتفادة 

المعرفة.
مـــن  كوكبـــة  بـــأن  الـــوزارة  تفخـــر   -
يقـــودون  البحرينييـــن  المهندســـين 

مشروعات كبرى تمضيها الوزارة.
بمختلـــف  مخططـــا   71 تخطيـــط   -

مناطـــق البحريـــن بالفتـــرة األخيـــرة، 
ومن بينها بمناطق مثل النبيه صالح 

وأبوقوة.
- وضع خطة تنفيذية باألعوام 2020 
لغايـــة 2024 للتخطيـــط، وقرابـــة 74 

مخططا قيد التخطيط.
- يوجـــد توجـــه ألن تكون الـــوزارات 
مراقبـــة للقطاعـــات بـــدال من مشـــغل 
لها، ويشـــمل ذلك القطاعات البلدية؛ 
وذلـــك لزيـــادة الخدمـــات وكفاءتهـــا 
بالشراكة مع القطاع الخاص، ومثال 
على ذلك مشـــروع الســـوق المركزية 
بمحافظـــة المحرق، إذ كانت الســـوق 
تـــدار مـــن قبـــل الـــوزارة، ولكـــن بعـــد 
الخـــاص  القطـــاع  إلدارة  تحويلـــه 
وتحـــت إشـــراف الـــوزارة فـــإن عمل 
الســـوق بجـــودة عاليـــة وتتوافر فيه 
مختلـــف الخدمات. وكذلك بالنســـبة 
للسوق الشـــعبية بمدينة حمد، حيث 
جـــرى التوقيـــع مـــع القطـــاع الخاص 

إلدارتها تحت إشراف الوزارة.
- بالنســـبة لموضـــوع األمـــن الغذائي 
فـــإن البحرين تعتمد على االســـتيراد 
بشـــكل كبيـــر، واإلنتـــاج المحلـــي من 
 10 قرابـــة  يغطـــي  الـــزراع  قطـــاع 
 %  90 اســـتيراد  يجـــري  بينمـــا   ،%
مـــن االحتياجـــات. أمـــا فيمـــا يتعلـــق 
بالثروة الســـمكية فتغطي 50 % من 
 % 50 االســـتهاك ويجـــري تغطيـــة 

األخرى عن طريق االستيراد.

تشـــجيع  علـــى  الـــوزارة  تعمـــل   -
مشـــروعات زيـــادة اإلنتـــاج المحلـــي 
من خال مشـــروعات الزراعة بدون 
فـــي  تربـــة، وجـــرى تحديـــد مواقـــع 
الدراز وهورة عالي لبناء المشروعات 
لزيادة إنتـــاج الفواكه والخضراوات. 
وفيمـــا يتعلق باالســـتزراع الســـمكي 
فقد حـــددت أراض لطرحهـــا للقطاع 
الخاص وتوجد خطط لزيادة كفاءة 
رأس حيان وزيـــادة عدد اإلصبعيات 

بمركز االستزراع الوطني.
- جـــاٍر العمـــل علـــى تخصيص أراض 
إضافيـــة للمربيـــن لتشـــجيع اإلنتـــاج 

المحلي.
- من خطـــط وكالة الثروة الحيوانية 
زيـــادة إنتاج الدواجن من 23 % إلى 
55 %، وزيـــادة إنتاج البيض من 23 

% إلى 50 % بالمرحلة المقبلة.
- كان هناك مقتـــرح لترحيل فوائض 
ميزانيـــة البلديـــات للميزانيـــة العامة 
الموضـــوع  هـــذا  ونوقـــش  للدولـــة، 
وتوصـــل  التشـــريعية،  الســـلطة  مـــع 
الطرفـــان إلى أنها إيرادات مســـتقلة، 

ل للميزانية الاحقة للبلديات. وترحَّ
- إشـــادة بالجهـــد الكبير الـــذي بذلته 
وزارة األشـــغال فـــي فتـــرة جائحـــة 
كورونـــا لتنفيـــذ مشـــروعات حيويـــة 
مثل تأهيل المرافق المناســـبة وبناء 
فتـــرة  فـــي  والمراكـــز  المستشـــفيات 

الجائحة.

راشد الغائب
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مالييـن دينـار

عصام خلف

وزير المالية

االستعانة 
بأجانب للوظائف 
التخصصية بوزارة 

األشغال

االستغناء عن 
الموظفين األجانب 

بعد التأكد من وجود 
العنصر الوطني

الزراعة المحلية 
تغطي 10 % 

واستيراد 90 %

الثروة السمكية 
تغطي 50 % من 

االستهالك

زيادة إنتاج الدواجن 
إلى 55 % والبيض 

إلى 50 %

االجتماع الحكومي البرلماني المشترك



حميدان يدعو “الخاص” لالستفادة من مزايا “الوطني للتوظيف”
ــم ــ ــره ــ ــواغ ــ ــل ش ــيـ ــجـ ــسـ ــتـ ــات لـ ــ ــ ــرك ــ ــ ــش ــ ــ ــاب الــــمــــؤســــســــات وال ــ ــ ــح ــ ــ مـــنـــصـــة ألص

 أكــد وزيــر العمل والتنميــة االجتماعية، جميل حميدان، أن البرنامج الوطني 
للتوظيــف فــي نســخته الثانيــة، الــذي تــم إطالقــه بتوجيهــات من ولــي العهد 
رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة، يأتي 
ضمن رؤية سموه االستراتيجية لتعزيز استقرار ونمو سوق العمل في مملكة 
البحريــن وتعزيــز أفضليــة البحرينــي في التوظيــف، وذلك لمــا يمثله توظيف 
المواطنين من محرك داعم لالقتصاد الوطني وإدماج المواطنين في ســوق 
العمــل بوظائــف نوعيــة وذات قيمــة مضافــة نتيجــة لخلــق البيئــة المحفــزة 
لإلنتاج وجذب المزيد من االســتثمارات المولدة للوظائف النوعية في ســوق 

العمل.

اجتماعـــه  لـــدى  حميـــدان،  وأكـــد   
بالمسؤولين المعنيين بأجهزة الوزارة 
جاهزيـــة  رفـــع  أهميـــة  المختلفـــة، 
اســـتعداداتها  واســـتكمال  الـــوزارة 
لتنفيـــذ مبـــادرات البرنامج بالشـــراكة 
مـــع صنـــدوق العمـــل “تمكيـــن” وغيره 
مـــن الجهـــات ذات العالقـــة، وتكثيـــف 
التواصـــل الفعـــال مع أصحـــاب العمل 
لبيـــان المزايا التـــي يمنحهـــا البرنامج 
مـــا  خاصـــة  والشـــركات  للمؤسســـات 
يتعلـــق منها بالتدريـــب ودعم األجور، 
وهي المزايا التي تعد من أهم العوامل 
لخلـــق المزيـــد مـــن الفـــرص الوظيفية 
النوعيـــة لشـــغلها من قبـــل المواطنين 
كل حســـب مؤهله واختصاصه، داعًيا 

العمـــل  أصحـــاب  الســـياق  هـــذا  فـــي 
لالســـتفادة مـــن البرنامـــج ومبادراتـــه 
بهـــدف تشـــجيع اســـتقطاب الكفاءات 
مختلـــف  فـــي  إلدماجهـــا  الوطنيـــة 

قطاعاتهم اإلنتاجية، 
 حيث وّفرت الوزارة منصة إلكترونية 
لتســـجيل  العمـــل  ألصحـــاب  خاصـــة 
الشـــواغر الوظيفيـــة لديهـــم وإدارتهـــا 
من خـــالل موقع الـــوزارة اإللكتروني: 
وكذلـــك   ،www.mlsd.gov.bh
المرشـــحين  قوائـــم  علـــى  االطـــالع 
لهـــم،  المناســـبة  الوطنيـــة  للكفـــاءات 
العديـــدة  المزايـــا  مـــن  واالســـتفادة 
للبرنامج، ومنها دعم أجور الموظفين 
البحرينييـــن بنســـبة تصـــل إلى 70 % 

ولمـــدة 3 ســـنوات لجميـــع المؤهالت، 
منّوًهـــا في هـــذا الخصـــوص بالتفاعل 
الدائم واإليجابي ألصحاب العمل في 
مساندة أهداف المشروعات الوطنية 
ذات الصلـــة بتنميـــة الموارد البشـــرية 
البحرينية، وذلـــك انطالًقا من دورهم 
بـــأن  وقناعتهـــم  المســـئول  الوطنـــي 
االســـتثمار فـــي العنصـــر الوطنـــي هو 
الخيار األمثل لتطوير ونمو منشآتهم.
 كما وّجه حميدان الدعوة للمواطنين 
الداخليـــن الجـــدد فـــي ســـوق العمـــل 
ممن لم يســـجلوا مســـبًقا بالوزارة إلى 
المبادرة والتسجيل في قوائم الوزارة، 
وذلـــك من خالل المنصـــة اإللكترونية 

التـــي خصصتها الوزارة لهم في موقع 
الـــوزارة اإللكترونـــي، وذلـــك لالطالع 
علـــى فـــرص العمـــل المتوفر فـــي بنك 
الشـــواغر بالوزارة وترشـــيح أنفســـهم 
للوظائف التي تناســـبهم، واالســـتفادة 
مـــن الحوافـــز التـــي يوفرهـــا البرنامج 
الوطنـــي للتوظيـــف، ومنها مـــا يتعلق 
بالتأهيـــل والتدريـــب المجانـــي وغير 
ذلك مـــن المزايا المشـــجعة لالنخراط 
في ســـوق العمل، الفًتا إلـــى أن تنفيذ 
النســـخة الثانيـــة مـــن البرنامـــج يتـــم 
وفق أعلى درجـــات الكفاءة وبأدوات 
جديـــدة  تنفيذيـــة  وأنمـــاط  مبتكـــرة 
وفـــي  المرجـــوة،  األهـــداف  لتحقيـــق 
توظيـــف  وتيـــرة  تســـريع  مقدمتهـــا 
مختلـــف  فـــي  عمـــل  عـــن  الباحثيـــن 

القطاعات اإلنتاجية.
وأوضح أن المبادرة الثانية بالبرنامج 
فتـــرة  بتمديـــد  للتوظيـــف  الوطنـــي 
عـــرض الشـــواغر بالصحـــف المحليـــة 
لمـــدة 3 أســـابيع قبـــل منـــح تصريـــح 
العمـــل لصاحـــب العمـــل الـــذي يتقـــدم 
الخـــارج،  مـــن  االســـتقدام  بطلبـــات 
تعتبر فرصة مناســـبة ألصحاب العمل 
والباحثيـــن عـــن عمل مـــن المواطنين 
لعقـــد اللقـــاءات والمقابـــالت الختيـــار 
تكثـــف  وســـوف  المناســـبة،  الفـــرص 
الـــوزارة جهودها للتســـويق والترويج 
بغـــرض بيان مزايـــا البرنامـــج وكذلك 
المؤهلـــة  الوطنيـــة  الكـــوادر  عـــرض 
وإجـــراء مقابـــالت التوظيـــف خـــالل 

فترة الثالثة أسابيع.

والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  وأكـــد   
االجتماعية أن نجـــاح تنفيذ البرنامج 
الوطنـــي للتوظيـــف ســـيعّزز من قدرة 
مملكـــة البحريـــن فـــي الســـيطرة على 
معـــدالت البطالة فـــي حدودها اآلمنة 
والمطمئنـــة، وتجـــاوز آثـــار وتداعيات 
جائحـــة كورونـــا، خاصـــة أن البرنامج 
يســـتهدف توظيـــف 25 ألـــف مواطـــن 
ممـــا يحتـــم مضاعفـــة الجهـــود خالل 
تحقيـــق  أجـــل  مـــن  المرحلـــة  هـــذه 
معـــدالت  فـــي  مشـــجعة  مؤشـــرات 
التوظيـــف، الفًتا إلـــى أن البرنامج هو 
مشروع متكامل يوفر فرص التدريب 
يعـــد  حيـــث  والمتخصـــص،  النوعـــي 
التدريـــب المهنـــي االحترافـــي البوابة 
الرئيســـية لحصـــول المواطنيـــن على 
وظائـــف مجزية فـــي القطاع الخاص، 
إذ يوفـــر البرنامج عشـــرة آالف فرص 
تدريبيـــة، مؤكـــًدا أن البحريـــن تتمّتـــع 
ببنيـــة تحتيـــة للتدريـــب قـــادرة علـــى 
تزويـــد المتدربين بالمهـــارات المهنية 
التـــي يحتاجهـــا أصحـــاب العمـــل بمـــا 
يلبي ويواكب مســـتجدات ومتطلبات 

سوق العمل المتغيرة.
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“العمل” و “تمكين”: ال تغيير في الحد األدنى للرواتب
والتنميـــة  العمـــل  وزارة  نفـــت 
االجتماعيـــة وصندوق العمل )تمكين( 
مـــا يتـــم تداولـــه فـــي وســـائل اإلعالم 
بشـــأن رفع الحد األدنى لألجور؛ إذ إن 
معـــدالت الرواتـــب المعتمـــدة لتثبيت 
التوظيف لدى الـــوزارة لم يطرأ عليها 
أي تغييـــر، وذلك باعتماد الحد األدنى 
لراتـــب الجامعي 450 دينـــارا، وراتب 
حملـــة الدبلـــوم 380 دينـــارا، وراتـــب 
حملـــة المؤهل الثانـــوي فما دون 300 

دينار.
أن  المشـــترك  التوضيـــح  فـــي  وجـــاء 
هناك فرقـــا بين الحد األدنـــى المعتمد 
للرواتـــب، وبيـــن ســـقف نســـبة الدعم 
الـــذي يتـــم دفعـــه ألصحـــاب األعمـــال 
والمؤسســـات ضمـــن المزايـــا المقدمة 
في برنامج التوظيف بنسخته الثاني، 
مؤكدين أن أصحـــاب العمل يمتلكون 
مطلـــق الحريـــة فـــي زيـــادة معـــدالت 

األجور وفق ما يناســـبهم وما يناســـب 
موظفيهم.

أمـــا بخصـــوص مزايـــا دعـــم األجـــور 
فـــي البرنامج الوطنـــي للتوظيف في 
نســـخته الثانية، فقد تم رفع مســـتوى 

أجـــر  مـــن   % 70 إلـــى  دعـــم االجـــور 
الموظف، وسقف مقدار الدعم إلى 70 
% من أجر 600 دينار، فمثال في حال 
كان أجـــر الجامعـــي 450 دينـــارا فإنه 
ســـيحصل على دعم 70 % في السنة 

األولـــى أي ما يعادل 315 دينارا، وفي 
حـــال كان راتـــب الموظـــف الجامعـــي 
600 دينار فإن مقدار الدعم ســـيكون 
70 % أو مـــا يعـــادل 420 دينـــارا، أمـــا 
فـــي حال تجاوز الراتب أكثر من 600 
دينـــار فـــإن مســـتوى الدعـــم يتوقـــف 
عنـــد 420 دينارا، أي مـــا يعادل 70 % 
مـــن ســـقف الدعـــم البالـــغ 600 دينـــار، 
أي أنـــه في حال كان راتـــب الجامعي 
1000 دينـــار حيـــن تتقـــدم المؤسســـة 
للحصـــول علـــى الدعـــم، فـــإن مقـــدار 
الدعـــم المقـــدم لن يتجـــاوز 70 % من 
600 دينـــار والبالغ 420 دينارا، وهكذا 
سيتم احتساب النســـبة لسقف الدعم 
70 % مـــن  الدبلـــوم والبالـــغ  لمؤهـــل 
األجـــر 480 دينارا، و70 % من ســـقف 
الدعـــم بالنســـبة للثانـــوي والبالغ 350 
دينارا، والذي يختلف عن الحد األدنى 

لألجور.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

حقق المخرج البحريني الشاب 
جعفـــر العكـــراوي جائـــزة لجنة 
التحكيـــم فـــي مســـابقة الصقـــر 
بمهرجـــان  القصيـــر  الخليجـــي 
العيـــن الســـينمائي فـــي دورتـــه 
الثالثـــة، التـــي اختتمت مســـاء 
قلعـــة  فـــي  )األربعـــاء(،  أمـــس 

الجاهلي بمدينة العين.
وفـــي تصريح خاص لــــ “البالد” 
قـــال جعفر إنـــه يهـــدي الجائزة 
أوال إلـــى مملكتنـــا الغالية وإلى 
رمضـــان  فريـــد  الراحـــل  روح 
الذي كرمه المهرجان الخليجي 

الكبيـــر وإلـــى باقـــي فريـــق العمل، وأضـــاف “الحمد للـــه، للمـــرة الثانية على 
التوالـــي أحقق جائزة مرموقة فـــي المهرجان، وهذه إضافة لي ولكل فريق 

عمل فيلمي القصير )الحاكم(”.
وحصد الفيلم السعودي “سيدة البحر” للمخرجة شهد أمين، جائزة مسابقة 

الصقر الخليجي الطويل، وجائزة فريد رمضان ألفضل سيناريو.

العكراوي يهدي البحرين جائرة لجنة التحكيم في “العين السينمائي”

جوزيف بايدن والخليج
Û  مثــل تتويــج جوزف بايــدن الرئيــس الســادس واألربعين

مجاال للتخمينات بشأن السياسات التي ستتبناها اإلدارة 
األميركيــة الجديــدة نحو عدد من الملفات التي عّقد فيها 

العالقة الرئيس السابق ترامب. 
Û  ،فالذين ســاءت عالقتهم بترامب يتطلعون لعالقة أفضل

وتحديــدا دوال مثــل الصيــن وألمانيا وفرنســا وغيرها، أما 
الــدول التــي اتســمت عالقتهــا بــه بقدر مــن القــرب فإنهم 
يتخوفون من أنهم قد ال يحظون باألفضلية التي تمتعوا 
بهــا فــي ظــل القادم الجديــد للبيت األبيض مثــل البرازيل 

وبريطانيا وغيرها.. 
Û  أو الُمعلقــة  الملفــات  تلــك  أو  هــذا كثيــرا  يعنينــا  وقــد ال 

المطروحــة بقــدر مــا يعنينــا نمــط العالقــة التــي يمكــن أن 
تتشكل مع دول الخليج العربي. 

Û  وفــي هــذا اإلطــار فإن هناك شــقين لهــذه العالقــة، يتمثل
شــقها األول فــي نمط العالقة المســتقبلية التــي يمكن أن 
تتأسس مع إيران. ولربما التساؤالت األكثر تداوال هو إذا 
مــا كان بايدن ســيعود إلــى االتفاق النووي الذي انســحب 
منــه ترامــب قبــل 3 ســنوات. أو إذا مــا كان سيوســع هــذا 
االتفاق ليشــمل األســلحة البالســتية اإليرانية. أو باألحرى 
إذا ما كان قادرا على أن يحدث ذلك، أم إنه سيتم االتفاق 
علــى آليــة جديــدة تتضمن بعــض المتطلبــات الجديدة أو 
لنقــل تضميــن بعض الترتيبات الجديــدة، والتي قد ترقى 

إلى إتفاق جديد مع إيران حول أسلحتها البالستية.
Û  أمــا الشــق الثانــي، المعنييــن به فــي هذا المقــال، هو كيف

ســتكون عالقــة إدارته الجديدة مــع دول مجلس التعاون 
الخليجي. هل من الممكن أن يحدث تغيرات، كما يتخوف 
البعــض، عــن ســلفه، أم إن عمــق المصالــح االســتراتيجية 
التــي تربــط هذه المنطقــة بالواليــات المتحــدة األميركية 
قد ال تدفع نحو إحداث تغيرات أساسية من حيث كونها 

سياسات قد أرسلت قواعدها الدولة العميقة. أي أنها في 
مضمونها العام ستستمر تمثل عمق هذه العالقة وتداخل 

مصالحها. 
Û  وأعتقد أن المصالح االستراتيجية للدولة العميقة تضمن

اســتمرار هــذه العالقــة دون “منغصــات” كبيــرة، وإن نــزع 
عنهــا تلــك الحميميــة التــي ميــزت العالقــة أثنــاء حكــم 
ترامب. وهي في هذا ستبقى في خطوطها العامة قائمة 
ومســتمرة وإن اختلفــوا فــي بعض الموضوعــات واألمور 
التــي فــي بعضها هامشــية. فأهميــة النفط والغاز ســتبقى 
تمثــل لــب هــذه العالقــة، وهــي مصالــح لــن تنتهــي اليــوم 
أو غــدا أو بعــد غــد، وإنمــا هــي مســتمرة باســتمرار أهمية 
بالنســبة  عنصــري الطاقــة لالقتصــاد األميركــي كمــا هــو 
لالقتصــاد العالمــي كمــا هــي أهميــة األمــن بالنســبة لــدول 

المنطقة.
Û  وأعتقــد أن مــا يتداولــه البعــض عــن ضغــوط محتملة قد

أطلقهــا بايــدن في حملته االنتخابية قد ال تســتمر بعدها. 
فجــزء ممــا يطرح في الحمــالت االنتخابية بطبيعتها هي 
موضوعــات أعالميــة - سياســية أكثــر منهــا موضوعــات 
لسياســة عمــل قــد يشــرع بايــدن فــي تبنيهــا. فالمصالــح 
األميركية في المنطقة، إن هي إال مصالح تصيغها الدولة 
العميقــة، ال تتبــدل بتبــدل األفــراد. ودعونــا نبــدأ بمســألة 
طالما طرحها األعالم األميركي بشكل عام، وهي الموقف 
مــن حقوق اإلنســان فــي منطقــة الخليج، وهــي أطروحة 
قــد تكون ضمن أطروحات الحزب الديمقراطي أكثر منها 
الجمهــوري. إال أن طرحهــا أو ممارســة بعــض الضغــوط 
حولهــا قــد ال يتجــاوز في بعــض، إن لم يكن جــل حاالتها، 
ذلــك الطــرح اإلعالمي، كما أنه قد ال يصل إلى ذلك المدى 
الــذي قد يصل في الحالة الروســية والصينية واإليرانية. 
وهــي موضوعــة متحــورة وفــق األولويات التــي تطرحها 

الدولــة العميقــة. وهــي قــد توظــف في بعــض أحيانها من 
أن  أو  القصــوى  لحالتهــا  تنــازالت  علــى  الحصــول  أجــل 
تتجــاوز أطروحتهــا اإلعالميــة - سياســية، إال أنها، ونكرر 
هنا، قد ال تذهب في ذلك بعيدا للمستوى الذي يضع دول 
المنطقــة فــي موقــف تفاوضــي أضعــف فــي مقابــل قــوى 

المعارضة أو المنظمات الدولية. 
Û  وهي تعرف في ذلك أنها في ذلك وفي معظم حاالتها لن

تصل لمستوى بعض الدول العربية األخرى، وهي في هذا 
قــد تطالــب ببعــض التحســينات إال أنها ال تصل للمســتوى 

الذي يضر بأمن الدولة وهيبتها.
Û  الحريــات هــو موضــوع  اآلخــر  الداخلــي  الموضــوع  أمــا 

السياسية والمدنية، وكما أعتقد فإن هذا الموضوع ليس 
فــي وارد أن يكــون ضمــن موضوعــات اإلدارة الجديــدة 
الضغطية على األقل في دورتها األولى. وهي موضوعات 
لــن تذهــب اإلدارة في طرحها أو بالدفع بها بالصورة التي 
قــد تربــك النظــام العام أو أن تنال مــن قوته وقدرته على 
ضبــط المجتمــع... ولــن تكون تجربة العقــد الماضي قابلة 

للتكرار أو أن يسمح لها بالتكرار في المنطقة. 
Û  كمــا أنــه كموضوع ال يمثل أولوية سياســية ملحة لإلدارة

الجديدة التي ستكون فيها مشغولة بأولوياتها الداخلية، 
التــي يأتــي علــى رأســها رأب االنقســام الداخلــى وإدارة 
أفضــل ألزمة كورونــا التي حصدت أكثر من 400 ألف من 
األرواح وأصابــت أكثــر مــن 25 مليون، والذي سيســتهلك 
جــزءا مهمــا مــن وقــت وجهــد اإلدارة الجديــدة. بــل إن 
أولوية رأب الصدع الذي أحدثه ترامب في عالقة أميركا 
بأوروبــا الغربيــة ولربمــا ترتيــب عالقتها بالصين وروســيا 
والمنظمات الدولية تسبق في ذلك أي موضوعات أخرى.

Û  ويبقى الموضوع اآلخر الذي نال جزءا من أجندة بايدن 
االنتخابيــة هــي حــرب اليمــن، والتــي باتــت مــن التعقيــد 

الداخلــي والخارجــي ُتفقــد بهــا اإلدارة الجديــدة أي قدرة 
ســريعة علــى حلهــا. وهــي قــد تدفــع ومــن جديــد نحــو 
تفاهمــات جديــدة قــد يكــون أطرافها بعــض دول مجلس 
التعــاون وإيــران، اســتباقا ألي حــل، وهــي ترتيبــات قــد 

تستغرق بعض الوقت. 
Û  اإليرانــي الوجــود  تمــدد  مــن  المنطقــة  دول  فمخــاوف 

ألطرافهــا الجنوبيــة ومــا يمثلــه مــن تهديــد ألمنهــا ولربما 
للمصالح األميركية ال يبدو أنه سيسوى منفردا بعيدا عن 

ملفات أكبر قد تكون إيران طرفا فيها.
Û  وأخيــرا فــإن الكثيــر مــن السياســات التــي بــدأت اإلدارة

سياســة  مــن  جــزءا  إال  تكــن  لــم  تبنيهــا  فــي  الســابقة 
الديمقراطييــن فــي عهــد إدارة أوباما، فيمــا يتعلق بإيران 
واليمــن وســوريا والعــراق، وهــي مواقف لــن يحصل فيها 
تغيير جوهري بالكامل إن لم يكن موقفا “تبريديا” لملفات 

ساخنة لبعض الوقت. 
Û  كمــا أن ذلــك ال يعنــي أن ال يكــون للديمقراطييــن رؤيتهم

وسياســاتهم الخاصة التي فــي بعضها تقف على النقيض 
مــن سياســات ترامــب. وهــي تبــدو كذلــك علــى صعيــد 
الداخــل أكثــر منــه في الخــارج. فقد ورث بايــدن مجتمعا 
منقســما علــى نفســه وإدارة قــد أصابهــا قــدرا كبيــرا مــن 

االرتباك والخلل والفردانية.
Û  أو كمــا يقول المفكر األميركي فوكوياما في مقاله األخير

في مجلة الفورين افيرز “إن قدرا من التداعي قد أصاب 
الدولــة خالل المرحلة الســابقة”، بل إنــه يذهب للقول “إن 
النظــام السياســي بدا منغمســا في الفســاد. وإن الحكومة 
األميركية تســيطر عليها نخب سياســية وظفت سياسات 
الدولة لمصالحها الخاصة وهي في ذلك قد أضرت كثيرا 

بمسألة شرعيتها بشكل عام”.

د. باقر النجار

طارق البحار
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مطالب صيادي باربار على طاولة وكيل “الثروة البحرية”

افتتــاح أستــوديــو غــرفــة البحــريــن

الطمي وإزالـــــة  ــوارب  ــقـ الـ ــو  رسـ أمــاكــن  ــع  ــي ــوس وت ــاة  ــن ــق ال تعميق 

بـــــــــــأحـــــــــــدث الـــــــتـــــــقـــــــنـــــــيـــــــات الــــــرقــــــمــــــيــــــة

اســتقبل وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة األشــغال وشــؤون البلديات 
والتخطيط العمراني نبيل أبوالفتح، بمكتبه في البديع النائب كلثم الحايكي 
والنائــب عمــار آل عبــاس يرافقهــم وفــد مــن الصياديــن، حيــث اســتعرض 

أبوالفتح مبادرات النهوض بقطاع الصيد في مملكة البحرين

 وتم خالل اللقاء تبادل األفكار حول 
المبـــادرات التـــي تقـــوم بهـــا الوكالـــة 
في ســـبيل دعـــم العاملين فـــي قطاع 
الصيـــد، عـــالوة علـــى جهودهـــا فـــي 

مجال حماية الثروة البحرية.
 وأكـــد أبوالفتـــح أن وكالـــة الزراعـــة 
والثـــروة البحريـــة عازمـــة على طرح 
مزيـــد من المبـــادرات التي من شـــأنها 
النهـــوض بهـــذا القطاع الحيـــوي الذي 
يشـــّكل ركيـــزة مهمة في دعـــم جهود 
تحقيـــق أمن غذائي مســـتدام بمملكة 

البحرين.

 وأكـــد أن الوكالة حريصة على تعزيز 
الشراكة مع النواب والصيادين لبحث 
أية مالحظـــات وتلقي أية مقترحات، 
انطالًقا من توجهاتها للنهوض بقطاع 

الصيد في البحرين.
النائـــب  نقـــل  اللقـــاء  وخـــالل   
آل  عمـــار  والنائـــب  الحاكـــي  كلثـــم 
المالحظـــات  مـــن  مجموعـــة  عبـــاس 
واالقتراحات الرامية لتحســـين وضع 
قطـــاع  فـــي  العامليـــن  البحرينييـــن 
الصيـــد ومبـــادرات مـــن شـــأنها دعـــم 
مهنتهـــم، حيث اســـتعرضت الحايكي 

مطالب صيادي باربـــار والمتمثلة في 
إزالـــة أكـــوام الحصـــى علـــى امتـــداد 
القناة لما تشّكله من خطر االصطدام، 
وكذلك تعميق القناة وتوســـيع اماكن 
رســـو القوارب وإزالة الطمي الحاصل 

من أعمال الدفان.
لمشـــكلة  الحايكـــي  تطّرقـــت  كمـــا   
الصياديـــن الذيـــن يعانـــون مـــن عـــدم 

الصيـــد  رخـــص  تجديـــد  إمكانيـــة 
نظـــًرا لصـــدور أحـــكام بحقهـــم وقـــد 
تـــم االتفـــاق علـــى متابعـــة هـــذا األمر 
وتعديل القوانين الالزمة في مجلس 
النواب بما يتيح حلحلة هذه المشكلة 
وغيرها من المشاكل التي يعاني منها 
بيـــن  المســـتمر  بالتعـــاون  الصيـــادون 

الوكيل والنواب.

افتتح وزير الصناعة والتجارة والسياحة 
زايد الزياني وبحضور رئيس غرفة تجارة 
وصناعة البحرين ســـمير ناس، اســـتوديو 
غرفـــة البحريـــن، الذي تم تدشـــينه صباح 
أمـــس األربعـــاء ضمـــن مبـــادرات الغرفـــة 
الرامية إلى تعزيز وتطوير آليات تواصلها 
مع مجتمع األعمال، وإيجاد منبر إعالمي 
يقـــدم المعلومـــة، وإيصال صـــوت التاجر 
البحرينـــي إلى صانـــع القـــرار االقتصادي، 
عبر قناتها الرسمية على موقع اليوتيوب.
وأكد وزير الصناعة والتجارة والســـياحة 
أن هـــذه المبـــادرة الرائـــدة ستســـهم حتًما 
بإبـــراز الواجهة اإلعالمية لغرفة البحرين، 
ومواكبـــة  توجهـــات  دعـــم  فـــي  الســـيما 
اإلعـــالم اإللكتروني التي يشـــهدها العالم 
اليوم، وأن دعم ومســـاندة الوزارة لجميع 
المبـــادرات التـــي تتخذها غرفـــة البحرين 
فـــي تنفيـــذ خططهـــا الراميـــة لتعزيز دور 
الغرفـــة فـــي تنويـــع مصـــادر المعلومـــات 
والشـــأن  التجـــاري  بالقطـــاع  الخاصـــة 
االقتصادي بالمملكة عموما، وأن تدشـــين 
أســـتوديو غرفة البحرين هذا اليوم يمثل 
التاجـــر  إعالميـــا إليصـــال صـــوت  منبـــرا 

البحريني إلى صانع القرار االقتصادي.
الغرفـــة  أن  الغرفـــة  رئيـــس  أكـــد  بـــدوره، 
ماضية في تنفيذ خططها وبرنامج عملها 
الذي أعلنت عنه منذ بداية الدورة الحالية 
لمجلـــس إدارتهـــا، واضعـــة نصـــب عينهـــا 
إبراز تطلعات أصحاب العمل البحرينيين 
بجميـــع الوســـائل الممكنـــة، وتســـعى مـــن 
خـــالل هـــذه الخطـــوة إلـــى مواكبـــة ثورة 
تكنولوجيـــا االتصاالت ووســـائل االتصال 
االجتماعـــي، عبـــر التفاعـــل بشـــكل أكثـــر 
العـــام  الـــرأي  مـــع  إيجابيـــة واســـتمرارية 
المحلـــي والخارجـــي، مـــن خـــالل اعتمـــاد 
المصداقية والشـــفافية فـــي التعاطي مع 

جمهورهـــا والقطـــاع الخـــاص والمجتمـــع، 
وتقديـــم مـــواد إعالميـــة رصينـــة ونوعية 
األعمـــال،  لمجتمـــع  مضافـــة  قيمـــة  ذات 
البحرينـــي،  التاجـــر  صـــوت  وإيصـــال 
ومعالجة القضايا والمواضيع ذات الشـــأن 

االقتصادي بطريقة موضوعية وبناءة.
وأضاف أن االســـتوديو ينطلـــق من رؤية 
واضحة تســـعى إلى توفيـــر منبر إعالمي 
مثالـــي ومنصـــة تواصـــل تفاعليـــة تتيـــح 
تحقيـــق األهـــداف اإلســـتراتيجية للغرفة 
عبر المساهمة في صياغة عالقة تكاملية 
لتعزيـــز  مـــع قطـــاع األعمـــال والمعنييـــن 
حضور الغرفة ودورها الفاعل خاصة عبر 

اإلعالم الرقمي.
وأوضـــح ناس أن اســـتديو الغرفة ســـوف 
يشتمل على بث مباشر إضافة إلى برامج 
مســـجلة، إذ ســـُتبث العديد من الحوارات 
إلـــى  إضافـــة  االقتصاديـــة،  والمنتديـــات 
برامج ومحاضرات تثقيفية، تســـاعد في 
مد التجار بالكثير من األفكار والمعلومات 

عن السوق التجاري في المملكة.
وعـــن أهداف هذه المبـــادرة، ذكر ناس أن 
اســـتديو الغرفـــة يهـــدف إلـــى تخصيـــص 
إضافـــة  للغرفـــة  وســـمعية  مرئيـــة  قنـــاة 
المباشـــر، خصوصـــا  البـــث  إلـــى خاصيـــة 
فـــي  مؤثـــرة  أداة  يمثـــل  االســـتديو  أن 
طـــرح جميـــع الموضوعـــات البـــارزة علـــى 
الســـاحة التجاريـــة واالقتصادية المحلية 
بحاجـــة  الغرفـــة  أن  مشـــيًرا  والعالميـــة، 
لمنّصـــة ُحـــّرة تحـــت تصرفهـــا ُتمّكنها من 
القضايـــا  مختلـــف  فـــي  التعبيـــر  ُحّريـــة 
االقتصاديـــة والتحديـــات التـــي يواجهها 
اصحاب األعمال، فضاًل عن إيجاد مســـار 
وخـــط جديـــد خـــاص لإلعـــالم بالغرفـــة، 
إلـــى جانـــب إبـــراز أدوار وجهـــود الغرفـــة 

والخدمات التي تقدمها.

أثناء تدشين أستوديو الغرفة

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

السنابس - الغرفة

المنامة - هيئة التخطيط والتطوير العمراني

عقبـــت هيئـــة التخطيـــط والتطوير 
العمراني على مقال الكاتب جاســـم 
تنتظـــر  مشـــتتة..  “أســـر  المحـــاري 
تصنيف إدارة التخطيط العمراني”، 
بـــأن العقـــار المذكـــور والواقـــع فـــي 
منطقـــة باربـــار مجمـــع 518 متأثـــر 
بمشـــروع إعادة تخطيط مجموعة 

من العقارات.
ونفت الهيئة إحجامها عن تصنيف 
المنطقة سكنيا بالرغم من تصنيف 
مـــا جاورها من أراٍض، مشـــيرة إلى 
أن جميـــع العقـــارات الواقعـــة فـــي 
حـــدود المخطـــط المذكـــور بمجمع 
هـــي عقـــارات غيـــر مصنفـــة،   518

وفيما يلي نص الرد:
“باإلشـــارة إلى ما جاء في صحيفة 
)البـــالد( بتاريخ 25 يناير 2021 في 
المحـــاري  جاســـم  الدكتـــور  عمـــود 
تحت عنوان “أســـر مشتتة.. تنتظر 
تصنيف إدارة التخطيط العمراني”

والتطويـــر  التخطيـــط  هيئـــة  تـــود 
العمرانـــي بداية أن تشـــكر الدكتور 
جاســـم المحاري علـــى حرصه على 
إيصال أصوات المواطنين للجهات 

المعنية.
وتنوه الهيئة بأنها قامت بالتواصل 
مع صاحـــب المالحظة، حيث تبين 
فـــي  والواقـــع  المذكـــور  العقـــار  أن 
منطقـــة باربـــار مجمـــع 518 متأثـــر 
بمشـــروع إعادة تخطيط مجموعة 
مـــن العقارات. وهو عقـــار ناتج عن 
عمليـــة فـــرز لألراضـــي، األمـــر الذي 
المخطـــط  تأخـــر  فـــي  ســـببا  كان 
التفصيلـــي لمنطقـــة باربـــار )1( فـــي 
الســـابق، إذ تـــم فرز األرض لعشـــرة 
عقـــارات بـــدالً من عقـــار واحد، مما 
تطلب مزيـــدا من الوقت لدراســـته 
دراســـة مســـتفيضة لحين االنتهاء 
مـــن اإلجراءات الخاصـــة لكل عقار 

بشكل منفصل.
تقـــوم  بأنهـــا  الهيئـــة  وتفيـــد 
األجهـــزة  مـــع  المســـتمر  بالتنســـيق 
بالخدمـــات  المعنيـــة  الحكوميـــة 
فـــي  توفيرهـــا  ليتـــم  المجتمعيـــة؛ 

المناطق حســـب االحتيـــاج الحالي 
بالنمـــو  والمرتبـــط  والمســـتقبلي 
العمراني والســـكاني للمنطقة وفق 
السياســـات المعتمدة في المخطط 
الوطنـــي  الهيكلـــي  اإلســـتراتيجي 

للمملكة 2030.
وحـــول ما ذكـــر عن إحجـــام الهيئة 
عن تصنيف المنطقة سكنيا بالرغم 
من تصنيف مـــا جاورها من أراٍض، 
فتـــود الهيئة اإلشـــارة إلى أن جميع 
حـــدود  فـــي  الواقعـــة  العقـــارات 
المخطـــط المذكور بمجمع 518 هي 
عقارات غير مصنفة، وأن العقارات 
الكائنة خارج حـــدود المخطط إنما 

هي مناطق زراعية.
قـــد عقـــدت  كانـــت  أنهـــا  وتضيـــف 
اجتماعا مرئيا مع صاحب الشكوى 
قبل أســـبوعين من تاريخ الشكوى؛ 
المتبعـــة  اإلجـــراءات  لتوضيـــح 
المخطـــط  بـــأن  إبالغـــه  تـــم  كمـــا 
يتـــم دراســـته حاليـــا ضمـــن مرحلة 
رفعـــه  بعدهـــا  وســـيتم  التثميـــن، 
لالعتمـــاد من قبل الجهـــات المعنية 
بنـــاًء علـــى قـــرار مجلـــس الـــوزراء 
رقم 50/2020-6 بتطبيق المرسوم 
بقانون رقم )39( لسنة 2009 بشأن 
اســـتمالك العقـــارات للمنفعة العامة 
والمادة رقـــم )18( من الباب الثالث 
المناطـــق  فـــي  االســـتمالك  بشـــأن 
التخطيـــط  ألغـــراض  األراضـــي  أو 
بعـــض  التخطيـــط علـــى  إعـــادة  أو 

العقارات.  
وفي الختام، فـــإن هيئة التخطيط 
والتطويـــر العمرانـــي تؤكد حرصها 
علـــى التواصـــل الدائم مـــع مختلف 
أبوابهـــا  وأن  اإلعـــالم،  وســـائل 
مفتوحـــة دائمـــا؛ مـــن أجـــل خدمـــة 
أمانـــة  بـــكل  الكـــرام  المواطنيـــن 

وشفافية”.

“التطوير العمراني”: عقار مجمع 518 
متأثر بـ “إعادة تخطيط عقارات”

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

والتنميـــة  العمـــل  وزارة  أعلنـــت 
االجتماعية انه نظًرا للمستجدات 
والمعطيـــات التـــي تتـــم دراســـتها 
علـــى  وبنـــاًء  دوري،  بشـــكل 
توصيـــات الفريـــق الوطني الطبي 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا، فقد 
تقـــرر بـــدًءا مـــن األحـــد 31 ينايـــر 
الجـــاري ولمـــدة 3 أســـابيع تعليق 
الحضـــور واالكتفـــاء بالتعلـــم عن 
ُبعـــد بالمراكـــز والـــدور التأهيليـــة 
الحكوميـــة التابعـــة لـــوزارة العمل 
ودور  االجتماعيـــة،  والتنميـــة 
ومعاهـــد  ومراكـــز  الحضانـــات 
التدريـــب الخاصـــة المرخصة من 

قبل الوزارة.
فإنـــه  التعليمـــات،  لهـــذه  ووفًقـــا 

يســـتثنى من ذلك أعضاء الهيئات 
اإلدارية والتعليمية والفنية بتلك 
المؤسســـات، فـــي حين سيســـتمر 
األهليـــة  المراكـــز  فـــي  الحضـــور 
ذوي  لألشـــخاص  والخاصـــة 

االحتياجات الخاصة.
تؤكـــد وزارة  الشـــأن،  هـــذا  وفـــي 
العمل والتنمية االجتماعية أهمية 
الصحيـــة  االشـــتراطات  تطبيـــق 
واالحترازية المقررة في ظل هذه 
الظـــروف االســـتثنائية، فـــي إطار 
الحرص على توفير سبل الحماية 
عمـــل  أجـــواء  توفيـــر  وضمـــان 
ســـليمة وصحية في هذه المراكز 
التأهيليـــة والتدريبيـــة والحفـــاظ 

على صحة وسالمة الجميع.

تعليق الحضور للمراكز التأهيلية والحضانات ومعاهد التدريب

إيقاف الخدمات الداخلية بالمطاعم والمقاهي
ــا ــ ــًي ــ ــارج ــ خ ــا  ــ ــرارهـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واسـ ــر  ــ ــاي ــ ــن ــ ي  31 مـــــن  بــــــــــدًءا 

االحترازيـــة  اإلجـــراءات  مـــع  تماشـــًيا 
والتدابيـــر الوقائيـــة المتخـــذة للحد من 
 )COVID 19( انتشـــار فيـــروس كورونـــا
وبنـــاًء علـــى توصيـــات الفريـــق الوطني 
الطبي للتصدي لفيروس كورونا، أكدت 
وزارة الصناعة والتجارة والســـياحة أنه 
بـــدًءا مـــن يوم األحد الموافـــق 31 يناير 
الجاري 1 ولمدة 3 أسابيع سيتم إيقاف 
تقديم الخدمات في األماكن والجلسات 
الداخليـــة فـــي المطاعم ومحـــال تقديم 

ومقاهـــي  والمشـــروبات  األطعمـــة 
الشيشـــة، واســـتمرار تقديـــم الخدمـــات 
الخارجيـــة  والجلســـات  األماكـــن  فـــي 
فـــي المطاعم ومحـــال تقديـــم األطعمة 
والمشـــروبات ومقاهـــي الشيشـــة، علـــى 
أال يتعـــدى الحجز الواحد لـ 30 شـــخًصا 
مع الحفاظ على اإلجراءات االحترازية 
وهـــي بحـــد أقصى 6 أشـــخاص للطاولة 
اإلجـــراءات  جانـــب  إلـــى  الواحـــدة، 
االحترازيـــة األخرى الواجـــب التقيد بها 

والمعلن عنها سابقا.
والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة  وأكـــدت 
والســـياحة أهميـــة التزام هـــذه الجهات 
بالقواعـــد واإلجراءات التـــي تصدر عن 
وزارة الصحـــة؛ بهدف الحد من انتشـــار 
فيـــروس كورونـــا، كمـــا حذرت الـــوزارة 
العقوبـــات  فـــرض  فـــي  تهاونهـــا  بعـــدم 
المخالفـــات  مرتكبـــي  علـــى  الالزمـــة 
التجاريـــة والتي تصل إلـــى غلق المحل 
إدارًيا والعقوبات الجنائية المقررة بهذا 

للقوانيـــن واألنظمـــة  وفًقـــا  الخصـــوص 
المعمول بها في مملكة البحرين.

المســـتهلكين  عمـــوم  الـــوزارة  ودعـــت 
المطاعـــم  مرتـــادي  والمتعامليـــن 
والمقاهـــي إلـــى اإلبـــالغ فـــوًرا عـــن أي 
مالحظات يتم اكتشـــافها أو أي شكاوى 
من خالل االتصـــال بمركز البالغات في 
الـــوزارة علـــى الرقـــم 80001700 أوعن 
طريـــق نظام “تواصل” أو أي من قنوات 

االتصال المتاحة بالوزارة.

المنامة - وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

خصومات فورية على الخدمات الطبية والتجميلية لحاملي “سما بحرين كارد”
تعتبر شركة ســـما بحرين كارد، المؤسسة 
البحرينيـــة األولـــى والرائـــدة فـــي برامج 
التخفيض الطبي، وتأسســـت في نوفمبر 
2015، وهـــي األولـــى والمتخصصـــة فـــي 
مجـــال التخفيـــض الطبـــي الشـــامل ألكثر 
مـــن 5 ســـنوات بـــإدارة بحرينيـــة 100% 
من ذوي خبرة واســـعة في مجال التأمين 

الصحي ألكثر من 12 سنة.
جديـــد  مفهـــوم  بأنهـــا  الشـــركة  وتمتـــاز 
للرعايـــة الصحية المتكاملـــة لجميع أفراد 
األسرة، وقد أخذت في اعتبارها مصلحة 
عمالئها، وأن تصبـــح نقطة التقاء كل من 
العميل ومقدم الخدمة الطبية سواء كان 
طبيبـــا أو مستشـــفى أو مراكـــز الخدمـــة 

الطبية المختلفة.
المجتمـــع  فئـــات  لخدمـــة جميـــع  بطاقـــة 

وبرسوم رمزية  تقول المؤسس والرئيس 
التنفيـــذي للشـــركة ســـيدة األعمـــال أريج 
الخـــان “إن سياســـة الشـــركة أن يكون لنا 
دور في المساهمة في خدمة المجتمع من 
جميع الفئـــات مثل ذوي الهمم واألمراض 
الســـن والمواطنيـــن  المســـتعصية وكبـــار 
والمقيميـــن والـــزوار، إضافـــة إلـــى إنتـــاج 
برامج وخدمـــات الرعاية الصحية اآلمنة 
للمواطـــن والمقيـــم والزائـــر عـــن طريـــق 
الحصـــول على خدمات طبية ذات جودة 
المحترفيـــن  األطبـــاء  قبـــل  مـــن  عاليـــة 
وبأقل األســـعار. وتقدم الشـــركة خدماتها 
لجميـــع فئـــات المجتمع من خـــالل توفير 
برامـــج تفيـــد المواطـــن من ناحيـــة عالية 
الجودة وباقل سعر، وبإصدار بطاقة سما 
بســـعر رمـــزي، وإقامـــة فعاليـــات توعوية 
طبيـــة صحيـــة في الـــوزارات والشـــركات 
والجمعيات والعديد من الجهات، بأســـعار 

جـــدا رمزيـــة لكبـــار الســـن والمتقاعديـــن 
وعوائلهـــم. وتعـــد بطاقـــة ســـما للرعايـــة 
مملكـــة  فـــي  اأولـــى  البطاقـــة  الصحيـــة، 
البحريـــن التـــي تمنـــح الفـــرد خصومـــات 
فورية بنسب عالية على جميع الخدمات 
مـــع  وبالتعـــاون  والتجميليـــة،  الطبيـــة 
المستشـــفيات  مـــن  كبيـــرة  مجموعـــة 
والعيـــادات الخاصـــة المتعاقـــدة مع ســـما 
الخصومـــات  وتشـــمل  كارد.  بحريـــن 
استشـــارة الطبيب، النوم في المستشفى، 

األشـــعة، التحاليل والمختبرات، جلســـات 
العالج الطبيعي، جميع عالجات االســـنان 
والـــوالدة،  الحمـــل  متابعـــة  والتقويـــم، 
الجراحيـــة  العمليـــات  البدانـــة،  عمليـــات 
والتجميل، وغيرهـــا الكثير من الخدمات 
حامـــل  ويحصـــل  والتجميليـــة  الطبيـــة 
البطاقـــة علـــى مزايـــا عـــدة وهـــي: خصم 
فـــوري، العضوية مقبولة لجميـــع األعمار، 

تغطية جميع اأمراض المسبقة والمزمنة، 
اســـتخدامها لجميع االحتياجـــات الطبية 
محـــدود،  غيـــر  اســـتخدام  والتجميليـــة، 
تغطـــي البحرينييـــن والمقيميـــن والزوار، 
فـــي  والعيـــادات  المستشـــفيات  وعـــدد 
ازديـــاد. ومـــن ضمن أهداف شـــركة ســـما 
بحريـــن كارد توفيـــر بطاقة ســـما للرعاية 
الصحيـــة لذوي الهمم مجانـــا مدى الحياة 
وأســـعار خاصة ألســـرهم. وتخدم بطاقة 
سما للرعاية الصحية ذوي الهمم وأسرهم 
المصاريـــف  عـــبء  مـــن  التخفيـــف  فـــي 
الطبيـــة الحاليـــة والطارئة؛ ألنهـــا تمنحهم 
خصومـــات بنســـب عالية فـــي العالج في 
المستشـــفيات والعيـــادات الخاصة طوال 
الســـنة واســـتخدام غيـــر محـــدود وعلـــى 

جميع الخدمات الطبية والتجميلية.
ومن أبـــرز أهداف مؤسســـة ســـما بحرين 
كارد أن يكـــون لنـــا دور اجتماعـــي في أن 

نمنـــح كل شـــخص مـــن ذوي الهمم بطاقة 
ســـما للرعاية الصحية مجانا مدى الحياة 
)مادامت الشـــركة قائمة(؛ وذلك للحصول 
علـــى أفضـــل رعايـــة صحيـــة مـــن أفضـــل 
المستشـــفيات والعيـــادات الخاصـــة بأقل 
األســـعار ويحصـــل التســـجيل عنـــد مـــلء 
االستمارة الموجودة في الرابط الموجود 
باالنســـتغرام )@sama.solution(، أو من 
خـــالل “الباركـــود”، وبعـــد مـــلء البيانـــات 
سوف يتم االتصال بالعمالء لتكملة باقي 

اإلجراءات والتأكد منها 
إما عن طريق الواتساب )37749339( أو 
االتصال على )77690000(، )77691111(. 
وقد يتأخـــر إصدار البطاقة بســـبب توقع 
تســـجيل أعـــداد كبيرة، وســـتكون أولوية 

إصـــدار البطاقة 
المحتاجة  للفئة 

أكثر.

المنامة - شركة سما بحرين كارد

أريج الخان

سيدة األعمال أريج 
خان: هدفنا خدمة 

المجتمع... وبطاقة 
مجانية لذوي الهمم

األراضي الواقعة 
بحدود المخطط 

غير مصنفة



رحب مختصون من قطاعات مختلفة بتوجه سن تشريع يتابع حجم المخزون 
اإلســتراتيجي للســلع فــي البحريــن، ويحدد نســبة لألمان بما يســهم في ضبط 
تســعير الســلع والتخطيــط لفتــرات الطــوارئ فضــا عــن التصــدي لمحــاوالت 

الغش التجاري، وقالوا إن هذا االقتراح بقانون جاء في وقته المناسب.

فكرة االقتراح

ويبحـــث مجلـــس الشـــورى قريبـــا 
اقتراحـــا بقانـــون بشـــأن المخزون 
لتحصيـــن  للســـلع  اإلســـتراتيجي 
الســـوق من نقص الســـلع الرئيســـة 
اإلستراتيجية، وينص على تحديد 
مخزون من الســـلع اإلســـتراتيجية 
توافرهـــا،  اســـتدامة  الواجـــب 
ويحـــدد مخزوًنا لألمان كحد أدنى 
بنســـبة محددة يجـــب أال يقل عنها 

المخزون اإلستراتيجي للسلع.
تنفيـــًذا  جـــاء  االقتـــراح  وهـــذا 
للتوجيهـــات الملكية الســـامية وما 
ينص عليه دستور المملكة لالرتقاء 
بجـــودة حياة اإلنســـان واســـتمرار 
تمتعه بالعيش الكريم، بما ينسجم 
مع التوجهـــات الخليجيـــة لتنظيم 
موضـــوع المخزون اإلســـتراتيجي 

للسلع على المستوى الخليجي.
النائـــب  هـــم:  االقتـــراح  ومقدمـــو 
الشـــورى  مجلـــس  لرئيـــس  األول 
لجنـــة  ورئيســـة  فخـــرو،  جمـــال 
الخدمـــات جهاد الفاضـــل، ورئيس 
لجنة المرافق العامة والبيئة محمد 
علـــي، والعضـــوان علـــي العـــرادي، 

وبسام البنمحمد.
عـــدد  آراء  “البـــالد”  واســـتطلعت 
من المعنيين بشـــأن هـــذا االقتراح 
بقانـــون وجـــدواه فيمـــا لـــو أبصـــر 

النور.

خدمة المستهلكين

الدمســـتاني  أحمـــد  النائـــب  وقـــال 
هـــذا  يدعـــم  إنـــه  “البـــالد”  لصحيفـــة 
التشـــريع فـــي حـــال إقـــراره بمجلـــس 
الشـــورى وعند إحالته لمجلس النواب 
بصيغة مشـــروع بقانون؛ ألن مثل هذا 
التشريع يسهم بشكل كبير في خدمة 
لمحـــاوالت  والتصـــدي  المســـتهلكين 
بعـــض أصحاب المحالت في التالعب 
سياســـات  خـــالل  مـــن  باألســـعار 

احتكارية مرفوضة.
وأشـــار إلـــى أن هـــذا التشـــريع يحمـــل 
األمـــن  لتحقيـــق  اســـتراتيجيا  بعـــدا 
علـــى  يحافـــظ  مـــا  وهـــو  الســـلعي، 
االســـتقرار االقتصـــادي واالجتماعـــي 
لألســـر البحرينية التـــي تطالب الدولة 
بشكل مستمر بضبط السوق في حال 
طـــرأت أزمـــات أو كـــوارث ال قدر هللا 
مثلما جـــرى في فترة انتشـــار جائحة 
كورونا، إذ تبين الحاجة الماســـة لمثل 
هـــذا النـــوع مـــن التشـــريعات المفيدة 

لجميع األطراف.

مهم جدا

مـــن جانبـــه، قـــال صاحـــب شـــركة “أوول 
فـــود” للمـــواد الغذائيـــة محمـــد عبدالعـــال 
لــــ “البـــالد” إن “اقتـــراح قانـــون المخـــزون 
االســـتراتيجي للســـلع مهم جًدا، خصوصا 
للمـــواد الغذائيـــة التـــي نســـتطيع تخزينها 

واألرز  واللحـــوم  المثلـــج  الدجـــاج  مثـــل 
والقمح”.

تخزيـــن  نســـتطيع  ال  “إننـــا  وأضـــاف 
الخضـــروات والفواكـــه؛ كونهـــا محاصيل 
زراعيـــة طازجـــة لذلـــك البـــد مـــن تطويـــر 
الزراعة في البحرين، وال نستطيع تغطية 
الطلبات مع الكميات المتوافرة”، مبيًنا أن 
“ارتفـــاع األســـعار يكون لتلـــك المحاصيل 

الطازجـــة، لذلـــك يجـــب أن يكـــون لدينـــا 
مخزون جيد منها”.

وأوضـــح أنـــه يجـــب أن تكـــون الكميـــات 
المتوافرة لهذه المواد لفترة 6 أشـــهر على 
األقـــل، وكلما زادت الكميـــات كان أفضل، 
انتهائهـــا  صالحيـــة  فتـــرة  أن  خصوصـــا 
طويلـــة جـــدا، مبيًنـــا أنـــه مـــن الصعب أن 
تكـــون هنـــاك كميـــات مخزنة مـــن الفواكه 

والخضـــروات، لذلك يجب أن تكون هناك 
المصـــدرة والعمـــل  الـــدول  مـــع  اتفاقـــات 
مـــن قبـــل الحكومـــة علـــى األمـــن الغذائي 

الزراعي.
وأشـــار إلـــى أنه مـــع أزمة جائحـــة كورونا 
أزمـــة  البعـــض  واجـــه  المنافـــذ  وإغـــالق 
بيـــن يـــوم وليلة ظهـــرت عالماتهـــا بنقص 
بعـــض المـــواد الغذائيـــة وزاد الطلب وقل 
المعروض بشـــكل كبيـــر وارتفعت أســـعار 
المـــواد الغذائيـــة، لذلـــك يجـــب أن تكـــون 
هناك اتفاقات مع بعض الدول لعدم إغالق 

المنافذ عند تصدير المواد الغذائية.
وأكـــد أن فكـــرة اقتـــراح قانـــون المخزون 
ويجـــب  جيـــدة  خطـــوة  االســـتراتيجي 
التجـــار،  بيـــن  توزيـــع  هنـــاك  يكـــون  أن 
الفًتـــا إلـــى أنه يجـــب أن يكـــون المخزون 
تقـــوم  أو  لـــدى الحكومـــة  االســـتراتيجي 
بتوزيعـــه بين التجار حتـــى ال يكون هناك 
احتـــكار علـــى المـــواد الغذائية بيـــن تاجر 
أو اثنيـــن وليكون هناك عـــدل بين التجار 

وضمان األسعار للمستهلك.

تحديد المخزون

إدارة  مجلـــس  رئيـــس  قـــال  بـــدوره، 
التعاونيـــة  عيســـى  مدينـــة  جمعيـــة 
االستهالكية مجدي النشيط لـ “البالد” 
هنـــاك  تكـــون  أن  المفتـــرض  مـــن  إن 
عملية تقييد مـــن قبل وزارة الصناعة 
والتجارة والســـياحة لكل ســـلع المواد 

الغذائية التي تدخل من المنافذ.
وأوضـــح أن المخزون اإلســـتراتيجي 
يحتـــاج إلـــى نظـــام فـــي الـــوزارة مـــع 
جميـــع التجـــار لمعرفـــة الكميـــة التـــي 
دخلـــت إلى البحريـــن والمعروضة في 

المحالت والمتوافرة في المخازن.
وأشـــار إلـــى أن بعض المـــواد الغذائية 
المفتـــرض  ومـــن  للتلـــف،  معرضـــة 
والصناعـــة  الصحـــة  وزارة  تقـــوم  أن 
بمراقبـــة  والســـياحة  والتجـــارة 
المخـــزون؛ لعدم تعرضهـــا للتلف ومن 
ثـــم يبيعها التاجر بســـعر أقل وبجودة 
أقـــل، بـــل يجـــب أن تكـــون المراقبـــة 

شديدة.
ولفـــت إلـــى أنـــه يجـــب تحديـــد كمية 
الظـــروف  معرفـــة  لعـــدم  للمخـــزون 
ســـتصل  التـــي  والكميـــات  اإلقليميـــة 
بعـــد األزمة بفترة، كما يجب أن تكون 
الســـلع المتوافرة تكفي لفترة 8 أشـــهر 
علـــى األقـــل، مؤكـــًدا أنـــه مـــع الرقابة 
والتقييد والمتابعة وأال يكون المخزن 
باســـم شـــخص مختلـــف عـــن التاجـــر 
إليـــه  ذهـــب  مـــا  المســـتورد، ومؤيـــدا 
اقتراح قانون المخزون االستراتيجي 
للســـلع من مبادئ تســـهم فـــي تحقيق 
الغايات المنشـــودة في توافر مخزون 
كاف مـــن الســـلع التـــي تشـــمل المـــواد 

الغذائية وغيرها. صورة أرشيفية من سوق تجارية

قانون المخزون اإلستراتيجي مبادرة “في وقتها المناسب”
للغـــش والتصـــدي  للطـــوارئ  والتخطيـــط  الســـلع  تســـعير  ضبـــط  فـــي  سيســـهم 
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وّجـــه أهالـــي العاصمـــة المنامة نداًء عاجـــاًل إلى أمانـــة العاصمة 
الحتـــواء مشـــكلة منـــزل قديـــم متهالـــك وســـط حـــي المخارقة 
بمجمـــع 301 تتســـاقط منه قطع منذ ســـنوات، مشـــيرين إلى أن 

ا وال يحتمل التأخير. الوضع خطير جدًّ
وأفـــاد األهالي بأنهم ســـبق وأن رفعوا أكثر من خطاب إلى أمانة 
العاصمـــة التـــي رفضت إزالته، إال أن المبنى بدأت تتســـاقط منه 
قطـــع كبيـــرة، مـــا ســـبب أضـــراًرا مادية كبيـــرة لبعض الســـيارات 

الموقوفة بمحاذاته.
وتأتـــي مطالبة أهالي العاصمة لوزير األشـــغال شـــؤون البلديات 
والتخطيـــط العمراني عصام خلف بعد أن أبلغ عددا من موظفي 
أمانة العاصمة بأنه “لن ُيزال العقار وسوف ُيحاط بألواح خشبية 

فقط”.
وأبدى األهالي امتعاضهم واستغرابهم من طريقة تعامل الجهاز 
التنفيـــذي مـــع العقار اآليل للســـقوط التي تهالكـــت جدرانه على 

الرغم من الخطورة التي يشكلها على المارة خصوًصا الطلبة.
وقالـــوا “منذ العام 2003 تقريًبـــا ونحن نخاطب البلدية من أجل 
إزالـــة هـــذا العقـــار فقد كانـــت أجزاء صغيـــرة منه تتســـاقط بين 

الحين واآلخر إال أن خطاباتنا لم تلَق آذاًنا صاغية”.
وأضافـــوا “إن هللا ســـتر أن قطـــع الحجارة التي تهـــاوت من هذا 

البيـــت كانت فجـــًرا، ولو كان ذلك وقت خروج الطلبة والطالبات 
لوقع ما ال يحمد عقباه”.

وتابعـــوا “عمـــال البلديـــة قِدموا وأحاطـــوا جزًءا من هـــذا البيت 
بألـــواح خشـــبية، ولكـــن ماذا عـــن الجهـــة األخرى التـــي هي ممر 
للسيارات والناس؟ وقد علمنا أن البلدية قد ال تقوم بإزالة العقار 

ألسباب ال نعرفها”.
وختموا قائلين “هل تنتظر البلدية أن تحل الكارثة ويسقط هذا 
المنزل على أحد المارة ال ســـمح هللا؟”، مشـــيرين إلى أن أّي هّبة 
هـــواء مقبلة على المملكة أو الســـرايات ومـــا يصاحبها من رياح 

شديدة قد ال يصمد أمامها هذا البيت المتهالك.

انهيار المبنى على السيارات )أرشيفية(

أجــزاء تتســاقط منــه قــد تباغــت المــارة بـــ “المــوت”

األهالي: مبنى آيل لالنهيار في المنامة

أفادت عائلة بحرينية بأنها تعيش وســـط 
عمارة ســـكنية تتبـــع وزارة اإلســـكان في 
مدينـــة عيســـى بمجمـــع 815 وهـــي آيلـــة 
للســـقوط خصوًصا السلم، مشيرة إلى أن 
الخطـــر يحتـــوي الســـكان مـــن كل جانب، 

والوزارة ال تحرك ساكًنا.
وأكـــدت الوالـــدة أن وزارة اإلســـكان على 
يعانيهـــا  التـــي  المشـــكلة  بشـــأن  اطـــالع 
الســـكان، وتواصلـــت مـــع العائلـــة وأقرت 
بوجـــود الخطـــر، وفـــي تاريخ 3 ديمســـبر 
2018 وّقعـــت الـــوزارة مـــع العائلـــة علـــى 
مـــن  العائلـــة  بانتقـــال  الخاصـــة  األوراق 
العمـــارة التـــي يســـكنون فيها إلـــى عمارة 

أخرى في ذات المجمع.
 وأوضحـــت أن “الوزارة طلبت أوراًقا من 
جملتهـــا )البنفـــت( وتم تزويد الـــوزارة بها 
فـــي ذات التاريـــخ المذكـــور أعـــاله ومنذ 
ذلـــك اليـــوم لحد اليوم لم نتســـلم الشـــقة 
المخصصة لنا رغم ما نعانيه من مشـــكلة 

في المبنى الذي نسكن فيه”.
ولفتـــت إلـــى أن الـــوزارة أكـــدت لهـــم أنها 
ســـتجري صيانة شـــاملة على الشقة التي 
تـــم توقيع اســـتالمها لهم ومن ثم ســـوف 
يقومون بتســـليمهم المفتاح، لكن الوزارة 
لم تعِطهم أي مفاتيح رغم مضي أكثر من 
ســـنتين على األمر ورغـــم مراجعة العائلة 
للـــوزارة، موضحـــة أن العائلـــة تبيـــن لهـــا 
أن الصيانـــة التي ســـوف تجريهـــا الوزارة 
للشـــقة لن تكـــون أكثر مـــن صباغة ودهن 

الجدران.
وقالت “آخر وعود الوزارة كانت في شهر 

رمضـــان الماضـــي، إذ أكدت أنهـــا مازالت 
إلـــى  مشـــيرة  للشـــقة”،  الصيانـــة  تجـــري 
أن الموظـــف المســـؤول عـــن موضوعهـــم 
يتالعـــب معهـــم وكلهـــم ثقـــة فـــي الوزير 
باســـم الحمر بوقف هذا التالعب وإيجاد 

الحلول لمشكلتهم.
واختتمـــت قائلـــة “لجأنـــا لوســـائل كثيرة 
قبـــل النشـــر فـــي الصحافـــة ومـــن ضمنها 
تواصلنـــا مع الـــوزارة عن طريـــق برنامج 
)تواصـــل(”، إال أن الموظفيـــن أخبروهـــم 
بـــأن الشـــقة ما زالـــت تحـــت الصيانة وأن 

موضوعهم مازال في اإلجراءات.

ســـّلم عمارتنـــا آيـــل للســـقوط والخطـــر محـــدق بنـــا

عائلة بحرينية: سنتان و“اإلسكان” لم تنتِه من صباغة شقة

“ألبا االجتماعي” معطل منذ عامين و“األشغال” في “سبات”
طالب ممثل الدائرة الثالثة بالمحافظة 
محمـــد  البلـــدي  العضـــو  الشـــمالية 
األشـــغال وشـــؤون  وزارة  الدوســـري، 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
التي تشـــرف علـــى مشـــروع مركز ألبا 
االجتماعي بالبديع بتوضيحات بشأن 
مصيـــر المركـــز الـــذي أصبـــح مهجوًرا 

وتوقف العمل فيه منذ فترة طويلة.
 وقال الدوسري لـ “البالد” إن المشروع 
رصدت له ميزانية تبلغ 1.440 مليون 
دينار، على أن يتم االنتهاء منه خالل 
18 شـــهًرا، وتحديًدا من مارس 2018 
العمـــل  أن  إال   ،2019 ســـبتمبر  حتـــى 
توّقف فجأة في الموقع من فترة دون 

توضيحات من قبل الوزارة.
رســـمي  بخطـــاب  تقـــّدم  إنـــه  وقـــال 
المشـــروع  مصيـــر  بشـــأن  للـــوزارة 

المتوقـــف والميزانيـــة المرصـــودة لـــه 
بعـــد أكثـــر من عاميـــن من بـــدء العمل 
فيـــه، مطالًبا بعودة العمـــل في المركز 
وذلـــك الحتيـــاج المنطقـــة للخدمـــات 

االجتماعية.
أرض  مســـاحة  أن  بالذكـــر  والجديـــر   
المشروع االجتماعي تصل إلى 5227 
متًرا مربًعا ومســـاحة المشروع 3783 
متًرا مربًعا وتم تصميم المركز بحيث 
يتســـع لــــ 550 شـــخًصا ويتكـــون مـــن 

طابقين، فضالً عن الدور األرضي.
فـــإن  المشـــروع  مخطـــط  وبحســـب   
الطابـــق األرضـــي يحتوي علـــى صالة 
اســـتقبال رئيسية وقسم االستشارات 
المســـاعدات  وقســـم  العائليـــة 
نـــاد  إلـــى  باإلضافـــة  االجتماعيـــة، 
متعـــددة  صالـــة  يتضّمـــن  للمســـنين 
األغراض وصالتي تدريب، أما الطابق 
األول فيشـــمل قســـم رعاية السيدات 
لتعليـــم  قاعـــات  مـــن  يتكـــون  والـــذي 

التدبير المنزلي والمشـــغوالت اليدوية 
والخياطـــة  والزراعـــة  والســـيراميك 
الشـــعر  تصفيـــف  علـــى  والتدريـــب 
والمكياج، باإلضافـــة إلى قاعة المركز 
الرئيســـية متعـــددة األغـــراض وتبلـــغ 

سعتها 200 شخص.
 فيمـــا يتكـــون الطابـــق الثانـــي قســـًما 
لرعايـــة األطفـــال والشـــباب وصالتين 
متعددتي األغـــراض وقاعات للمكتبة 
والتصويـــر والتدريـــب ولعب األطفال 

ومختبـــًرا للحاســـوب، باإلضافـــة إلـــى 
الخدمـــات العامـــة بالمبنـــى كالمكاتب 
والمخـــازن  والحمامـــات  اإلداريـــة 
الكهربـــاء  لتوليـــد  فرعيـــة  ومحطـــة 
وغرفـــة للتحكـــم اإللكترونـــي وغرفـــة 
مولدات كهربائية وخزان مياه وغرفة 
مضخـــات للمياه وغرفـــة الحارس إلى 
جانب موقف النتظار السيارات تتسع 

لحوالي 73 سيارة.
إلـــى  االجتماعـــي  المركـــز  ويهـــدف   

تقديم مساعدات اجتماعية وخدمات 
متعلقـــة بالرعايـــة االجتماعية ورعاية 
كمـــا  والمســـنين،  والطفولـــة  األســـرة 
يحـــرص المركـــز علـــى توفيـــر برامـــج 
للفئـــات  تدريبيـــة  ودورات  توعويـــة 
تقـــوم  والتـــي  المختلفـــة  العمريـــة 
بإعدادهـــا واإلشـــراف عليها مختلـــــف 
العمـــل  لـــوزارة  التابعـــة  اإلدارات 
والتنمية االجتماعية تعزيًزا للشـــراكة 

المجتمعية.

الدوسري للوزارة: 
ما مصير 1.4 مليون 

دينار المخصص 
للمشروع؟

زينب العكري

أحمد الدمستاني:
دعم نيابي للتشريع 

ألنه يحقق األمن 
السلعي

محمد عبدالعال:
يجب أن يكون لدينا 

مخزون جيد من 
المواد الغذائية

مجدي النشيط:
يجب أال يكون الَمخزن 
باسم شخص مختلف 

عن التاجر المستورد 

علوي الموسويعلوي الموسوي

ليلى مال اهلل



^ طالب مراجعون بمركز الدير 
الصحـــي بتوفير كافتيريا وتوســـعة 
ضيـــق  مـــن  يعانـــي  الـــذي  المركـــز 
مســـاحته، فـــي الوقـــت الـــذي أكدوا 

فيـــه أن عـــدد األطبـــاء فـــي المركـــز 
يغطـــي احتياجات المرضـــى، فضال 
عـــن قيامهم بزيـــادة عـــدد المواعيد 
الستيعاب أكبر عدد من المراجعين.

ال كافتيريا بـ “الدير الصحي”
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األدوية البديلة متوافرة
الصحـــي  المحـــرق  مركـــز  رئيســـة  قالـــت   ^
)الشـــمالي( هيفاء جاسم إن أدوية األمراض المزمنة 
متوافرة في المركز وال يوجد نقص فيها، فضال عن 

توافر األدوية البديلة لها في صيدلية المركز.

وأكـــدت أن فتـــرات االنتظار في المركـــز قليلة جدا، 
وأن عمليـــة العالج تجـــري بسالســـة، وأوضحت أن 
معظم مالحظات صندوق شكاوى المرضى تتمحور 

حول المعاملة التي يتلقاها المريض في المركز.

التحقيـــق  لجنـــة  أعضـــاء  قـــام 
الخدمـــات  بشـــأن  البرلمانيـــة 
 5 بزيـــارة  الحكوميـــة  الصحيـــة 
مراكـــز صحية بمحافظـــة المحرق 

أمـــس األربعاء هـــي مركز المحرق 
ومركـــز  )الشـــمالي(  الصحـــي 
عبدالرحمـــن كانـــو لغســـيل الكلـــى 
ومركـــز الدير الصحي ومركز عراد 

الصحي. ورافقـــت “البالد” أعضاء 
اللجنـــة النـــواب هشـــام العشـــيري 
وعمار آل عباس ومحمد العباسي 
وحمـــد الكوهجـــي الصحافـــة في 

الجولـــة التي اتســـمت فـــي أغلبها 
ورضـــا  المراكـــز،  فـــي  بالتنظيـــم 
أغلـــب المراجعيـــن والمرضـــى عن 

الخدمات المقدمة في المراكز.

تغطية: ليلى مال اهلل I تصوير: رسول الحجيري

نقص أدوية الكلى.. انسيابية بالعمل.. وال تعطيل للمرضى
ــة ــي ــح ــص ال ــز  ــراكـ ــمـ ــلـ لـ ــة  ــيـ ــدانـ ــيـ مـ بــلــجــنــة  الـــتـــحـــقـــيـــق  لـــجـــنـــة  تــــرافــــق   ”^“

^اقترحـــت ممرضـــة بمركز 
الشـــيخ ســـلمان الصحـــي تمديد 
فترة عمل النوبة النهارية والتي 
تنتهي عند الثانية ظهرا، مؤكدة 
مـــن  كبيـــرة  أعـــدادا  هنـــاك  أن 
المرضـــى يعـــودون أدراجهم بعد 
انتهـــاء هـــذه الفترة ممـــا يوقعنا 

في حرج معهم. 
وتابعـــت أن المركـــز خـــالل هذه 
الفترة يقدم اللقاح ضد فيروس 
الثانيـــة،  النوبـــة  كورونـــا خـــالل 
فـــي الوقـــت الـــذي يحتـــاج كثير 
مـــن مراجعـــي ومرضـــى المركـــز 

المواعيد في النوبة الثانية.

لتمديد عمل مركز الشيخ سلمان

نفاد قطرة العين لـ 3 أشهر
^ أشـــارت مســـؤولة الصيدلية 
بمركـــز المحـــرق الصحي )الشـــمالي( 
إلـــى نقص فـــي دواء قطـــرة العيـــن 
“Artificial tears”مـــن  المرطبـــة 
صيدليـــة المركـــز منـــذ عـــدة أشـــهر، 
وكانت آخر دفعة وصلت للمركز في 

سبتمبر 2020.

توسعة المركز

وبينت جاسم أن أيام الذروة في المركز تكون في نهاية األسبوع، إذ يستقبل المركز مراجعين ومرضى  «
جميع محافظة المحرق فضال عن المنامة، مبينة أن المركز تقدم بمقترح لتوسعة غرفة المعالجة 

والتمريض؛ بهدف زيادة القدرة االستيعابية للقسم فضال عن زيادة عدد غرف األطباء بالمركز.

^ أكد النائـــب حمد الكوهجي 
أن لجنـــة التحقيـــق تحـــاول تغطية 
كل المراكـــز الصحيـــة ســـواء التـــي 
وردت بشـــأنها مالحظات أو غيرها 
من المركز للمقارنة بينها ومالحظة 

أوجه القصور فيها.
مالحظـــات  توجـــد  ال  إنـــه  وقـــال 
كثيرة فـــي مركز المحـــرق الصحي 
شـــكاوى  هنـــاك  وليـــس  )الشـــمالي( 
علـــى الخدمـــات المقدمـــة فيـــه من 

قبـــل المواطنين، مؤكـــدا أن معظم 
الشـــكاوى تتعلق بمجمع الســـلمانية 

الطبي.
وتابع “هنـــاك نقص أدوية في مركز 
المحـــرق الصحـــي وبعضهـــا يتأخـــر 
لمدة أســـبوعين أو شـــهر، فضال عن 
الحاجة إلى التوســـعة خصوصا أن 
المركـــز يعمـــل على مدار 24 ســـاعة 
ويخدم شريحة كبيرة في النوبات 

المتأخرة”.

الكوهجي: اللجنة ستغطي كل المراكز الصحية

^ شكت المواطنة أم خليفة من 
نقص األدوية فـــي مركز عبدالرحمن 
كانو ألمراض الكلى بالبسيتين، األمر 
الـــذي يجبرهـــا علـــى شـــراء األدويـــة 
مـــن الصيدليات الخارجية فضال عن 
نقص الضمـــادات الطبية في المركز، 
وبالتالي تقوم أم خليفة بشرائها من 

خارج المركز.
عـــن  للنـــواب  خليفـــة  أم  وعبـــرت 

التـــي  المركـــز  أســـّرة  مـــن  اســـتيائها 
ال تعمـــل آليـــا وتحتـــاج إلـــى تطويـــر 
الذيـــن  المرضـــى  وحالـــة  يتناســـب 
ســـاعات طويلـــة  للبقـــاء  يضطـــرون 
لحيـــن االنتهاء من العالج أو غســـيل 
وجـــود  عـــدم  إلـــى  ولفتـــت  الكلـــى، 
خصوصية فـــي غرف العالج، فعمال 
النظافـــة يدخلون علـــى المرضى من 

النساء دون استئذان.

أم خليفة للنواب: ال خصوصية بالعالج

^ ذكرت موظفة قســـم الصيدلية 
بمركز عبدالرحمن كانو ألمراض الكلى 
أن هناك نقصا عاما في األدوية بالمركز 
Ro� “خاصة أدوية فيتامين دال ودواء 

caltrol Calcitrol” فضـــال عن 5 أدوية 
أخـــرى تكـــون في حالـــة نقـــص دائمة. 
وأكملـــت “رغم أننا نطلـــب األدوية قبل 
نفادهـــا مـــن المركـــز إال أنهـــا تتأخر في 

الوصـــول قرابة 20 يومـــا، وإن وصلت 
فال تتوافر بالكميات المطلوبة.  وبينت 
أن المركز غير مربوط بالنظام الوطني 
للمعلومـــات الصحيـــة )I�SEHA(، األمر 
الذي يوقع المرضى في متاهة؛ بســـبب 
عـــدم انســـياب وصـــول األدويـــة إلـــى 
المركـــز، فضـــال عن عدم وجـــود خدمة 

توصيل األدوية.

الصيدلية غير مربوطة بـ “السيستم” واألدوية تتأخر

^ قـــال النائـــب محمد العباســـي 
إن مركـــز عبدالرحمـــن كانـــو ألمراض 
الكلى بالبســـيتين يعاني ضغطا كبيرا 
خصوصـــا أنـــه المركـــز الوحيـــد خارج 
مجمع الســـلمانية الذي يقدم خدمات 

الصحية لمرضى الكلى.
وأضاف أن الخدمات المقدمة جيدة، 
إال أنـــه يجـــب العمـــل على وضـــع آلية 
للـــوزارة لحل مشـــكلة نقـــص األدوية 

المواطنيـــن  جيـــوب  تكلـــف  والتـــي 
الكثير.

وأكد أن بعض األنظمة المتبعة جيدة، 
إال أنها تحتاج إلى تطوير. 

وتابع “إن الخدمات الصحية يجب أن 
تنافس الخدمات في القطاع الخاص 
السيما مع االنتقال إلى نظام التأمين 
الصحي وفصـــل المراكز الصحية عن 

الوزارة”.

ضغط كبير على مركز الكلى واألدوية مكلفة

^ قال النائب هشـــام العشيري إن 
معظم المراكز التي تم زيارتها اتسمت 
بالتنظيـــم وسالســـة تقديـــم الخدمات 
بالجـــوالت  مقارنـــة  فيهـــا  الصحيـــة 
الســـابقة للجنـــة التحقيـــق، حيث أبدى 
المواطنـــون ارتياحهـــم مـــن الخدمـــات 

وفترة االنتظار في المراكز.
نقـــص  أن مشـــكلة  العشـــيري:  وتابـــع 
األدوية علـــى رأس مالحظـــات اللجنة 

التـــي التقـــت بأريحيـــة إدارات المراكز 
المجـــال  وأتاحـــت  فيهـــا  والعامليـــن 
للمواطنين لتوضيح مالحظاتهم بشأن 

المراكز الصحية.
وأكمـــل: لوحـــظ نقص ببعـــض األدوية 
والفيتامينـــات  الكولســـترول  كأدويـــة 
وأوديـــة  للعيـــن  المرطبـــة  والقطـــرات 
مرضى الكلى، ولفت إلى مسألة تعطل 
مرضى مركز غسيل الكلى بالبسيتين.

العشيري: تأخر نقل مرضى الكلى ونقص أدويتهم



^  تنــاول لقــاء صحيفــة “البالد” عن بعد مع أهالي الدير وســماهيج ملف 
الصياديــن ومرفأهــم بالمنطقــة، وذلــك ضمــن مبــادرة الصحيفة “البــالد تزور 
الطيبين” لتسليط الضوء على أبرز احتياجات األهالي. وشهد لقاء الصحيفة 
المواقــع  مختلــف  ويمثلــون  الجنســين  مــن  شــخًصا   70 مــن  أكثــر  مشــاركة 
واألطيــاف بالديــر وســماهيج. وتركز الحلقــة الثالثة من تغطيــة “البالد” على 

أبرز اقتراحات وشكاوى ومطالبات الصيادين وذوي الشأن بقطاع الصيد.

مرفأ بال خدمات

وقـــال الصيـــاد من الديـــر غانم عبـــاس: ال 
يوجـــد في فرضـــة “رأس رّيا” وال نســـبة 1 
% مـــن الخدمات، فـــا كهرباء وال ماء وال 
مســـجد وال دورات ميـــاه، وهـــذه الفرضـــة 
هـــي أكثـــر مصـــّدر لألســـماك فـــي البحرين 
ومـــع ذلـــك فهي تفتقـــر للخدمـــات، وتضم 

عدًدا كبيًرا من البحارة.
للمواقـــف  بالنســـبة  كذلـــك  وواصـــل: 
المخصصـــة للطراريد )الجياتـــي( فبعضها 
تحّطم وغرق في المياه وهي في األساس 
في حاجة إلى توسعة، ثم يحتاج البحارة 
إلـــى دعم صنـــدوق العمـــل “تمكين” فنحن 
نعاني من مصاعب كثيرة منها أننا نطالب 
بـــداًل مـــن اثنيـــن، والحـــال  بعامـــل ثالـــث 
فصيانـــة  البوانيـــش  ألصحـــاب  بالنســـبة 
المحـــركات باهظـــة للغايـــة وهـــم يعملـــون 
فقط في فصل الشتاء، وال يحصلون على 
عاوة الغاء التي يعيش عليها الكثير من 
البحـــارة، فيما تم قطع عاوة الديزل التي 
تبلغ 900 دينار كل 3 أشـــهر، وتوقفت منذ 

سنة مضت.
وأردف: نحـــن نتحّدث عن ضعف مدخول 
تـــرك بعـــض  البحـــر فـــي الصيـــف، ولهـــذا 
البحـــارة العمـــل ويكفـــي أن نعـــرف كلفـــة 
البتـــرول التي تبلغ قرابـــة 120 ديناًرا لكل 

“دشة”.

مكان للهواة

االجتماعـــي  والناشـــط  المواطـــن  وقـــال 
مـــن الديـــر حمـــد يوســـف الخليـــف: المرفأ 
مخصـــص فقـــط للصياديـــن المحترفيـــن، 
ولذلـــك يحتاج الصيادون الهواة إلى “جي 
تـــي” خاصة بعـــد عملية الدفـــن في بعض 
الســـواحل، فليس لهم مكان إال تخصيص 

قسم لهم في المرفأ.

دفن الحظرتين

االجتماعـــي  والناشـــط  المـــدّون  وبّيـــن 
والرئيس السابق لمنتدى الدير اإللكتروني 
أحمد يوســـف مهـــدي أن موضوع البحارة 

ذو شـــجون، قائـــاً “لدى عائلتنـــا حظرتان 
لصيد الســـمك إحداهما تتســـع لحوالي 50 
بيًتـــا والثانيـــة تتســـع إلـــى مـــا ال يقـــل عن 
20 بيًتـــا دون مبالغـــة، وهاتـــان الحظرتان 
تـــم دفنهمـــا، دون موافقتنـــا، ولدينا وثائق 
رســـمية للحظرتيـــن تعـــود إلـــى أكثـــر مـــن 
70 ســـنة، ولـــم ترجع لنا أي جهـــة ولم يتم 
الصحيفـــة  تزويـــد  وبإمـــكان  تعويضنـــا، 

بصورة من وثائق الحظرتين.

15 عاًما

المؤسســـات  جمعيـــة  رئيـــس  واســـتغرب 
الصغيرة والمتوســـطة عبدالحسن الديري 
من تأخر تنفيذ مشـــروع مرفـــأ رّيا، وتذّكر 
أنه قبل حوالي 15 عاًما جرى الحديث عن 
ـــا للبحارة،  تطويـــر المرفأ الـــذي يعتبر مهمًّ
ومقترًحـــا إنشـــاء جزيرة ســـياحية كجزء 
مـــن جزيـــرة “خصيفـــة”، الواقعـــة شـــمال 
الدير، وتتوّســـط المشـــاريع االستراتيجية 

باســـتغال بعض “الفشـــوت” فـــي المنطقة 
الشـــمالية، ومع مشـــروع الشـــارع الدائري 

السريع الذي يربط الحد بالمنامة.

الساحل العام

اســـتدل الكاتب والناشـــط االجتماعي بدر 
الحـــاج باألمر الملكي الســـامي الصادر في 
شـــهر أبريل عام 2010 بتخصيص ســـاحل 
عام بطول 2.3 متر مربع، وعرض 50 متًرا 

مربًعـــا ألهالـــي الديـــر وســـماهيج، وتثبت 
المحـــرق  بلـــدي  األوراق إجمـــاع مجلـــس 
علـــى المشـــروع وبموافقـــة ممثـــل الدائرة 
فاضل العود، وفي تاريخ 10 يونيو 2020 
رفعت األوراق إلى وزير األشغال وشؤون 
عصـــام  العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
خلف، والســـؤال هـــو: “أين حطـــت رحالها 
وعـــن ماذا أســـفرت..؟ الســـاحل العام منذ 

11 سنة ولم ير النور إلى اليوم”.
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لقـــاء “^” مـــع أهالـــي الديـــر وســـماهيج: ال مســـجد وال كهربـــاء وال حمامـــات بــــ “فرضـــة” رّيـــا

أغنى مرفأ بالسمك... فقير من الخدمات

أحمد يوسف: 
ُدفنت حظرتان 

للعائلة ولم نعّوض

الحاج: الساحل 
العام لم ير النور 

منذ 11 سنة

120 ديناًرا كلفة 
البترول لكل 

“دّشة” للصيد
الخليف يقترح إنشاء 

قسم للصيادين 
الهواة بالمرفأ

الصياد غانم عباس 
يطالب بصرف عالوة 

الغالء للبحارة
الديري يقترح إنشاء 
جزيرة سياحية بجزء 

من “خصيفة”

توقف 900 دينار 
تصرف كل 3 أشهر 

عالوة للديزل
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العشيري يعد “ملفا متكامال” ألضرار الصيادين من قطر
ــرض الــعــقــد عــلــى الــبــحــارة ــار الــمــحــرق مــرفــأ ريـــا لــاســتــثــمــار... وعـ ــاء ديـ ــط خــطــة إلع

^ أشـــار النائـــب هشـــام العشـــيري فـــي ســـياق 
تعقيبه على استفســـارات واقتراحـــات أهالي الدير 
وســـماهيج المشـــاركين بلقـــاء صحيفـــة البـــاد بأن 
“ملـــف الصياديـــن ومرفـــأ راس ريا أخذ حّيـــًزا كبيًرا 
مـــن العمـــل النيابـــي ألنه يهـــم شـــريحة كبيرة، 
وأقولها بكل ثقة إن الفرضة وصيادي الدير 
وســـماهيج هم الموّرد األساســـي لألسماك 
فـــي الســـوق البحرينـــي ويتحّكمـــون في 

األسعار”.
وأضـــاف: “بالنســـبة لتطويـــر فرضـــة راس ريـــا فقد 
جمعتنـــي عـــدة لقـــاءات مـــع الصياديـــن المحترفين 
والهـــواة، وكذلـــك التقيـــت بوكيل شـــؤون البلديات 
الشـــيخ محمـــد بـــن أحمـــد آل خليفـــة، وأبلغنـــا بـــأن 
هنـــاك خطة تطويـــر تعطى لديار المحرق الســـتثمار 
المرفـــأ، كمـــا طرحـــت الموضـــوع مـــع الوزيـــر عصام 
نبيـــل  البحريـــة  والثـــروة  الزراعـــة  ووكيـــل  خلـــف 

أبوالفتح لبحث موضوع االســـتثمار الذي سيشـــمل 
عـــدة مرافئ، وســـيعرض علينا العقد وســـأبحثه مع 

الصيادين”.
وأردف “فـــي الحقيقـــة، ليـــس لدينـــا خـــط واضـــح 
للدفـــان البحـــري ونتمنـــى أن تبقى جزيـــرة خصيفة 
كجزيـــرة، وطلبنـــا مـــن المســـؤولين تصـــوًرا مكتوًبا 
علـــى الورق للحفاظ علـــى حقوق الصيادين ولتبقى 

الفرضة مجانية للبحارة”.

 أمـــا عـــن موضـــوع “تمكين” وعـــاوة الغـــاء ودعم 
الديـــزل، عّقـــب العشـــيري: “نتابعه منذ شـــهر مارس 

2020 وما تزال المتابعة مستمرة”.
وقـــال: هناك ملفـــان مهمان أعمل عليهمـــا األول هو 
تعويـــض الصياديـــن، ويتـــم تجهيز ملـــف كامل لمن 
تضـــرروا مـــن مصـــادرة قواربهـــم في قطـــر، والملف 
الثانـــي هـــو أن معظم صيادي الروبيـــان ليس مّؤمًنا 

عليهم كتأمين اختياري.

معظم صيادي الروبيان ليس مؤّمنا عليهم 
اختياريا

صيادو الدير وسماهيج يتحكمون باألسعار في سوق البحرين

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 

الحلقة 3

صورة من أرشيف أحمد يوسف مهدي لحظرة العائلة
وثيقة ملكية عائلة أحمد يوسف لحظرة

الصياد غانم عباس
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مســؤول بشــؤون الزراعة: ســرعة تكاثر “الضالة” تفوق صيدها

تحديد أرض لحديقة الحيوان.. وفتح تبني الكالب

قال رئيس قســـم العيـــادات والمحاضر 
الطبية بشؤون الزراعة والثروة البحرية 
االســـتراتيجية  إن  الحايكـــي  عبـــاس 
التـــي كانت تتبعها الـــوزارة في البداية 
مـــع ملـــف الـــكالب الضالـــة، هـــو جمعها 
مـــن المناطق الســـكنية وتســـكينها في 

المناطق الصناعية.
وأوضـــح الحايكـــي أن “وكالـــة الثـــروة 
الحيوانيـــة ارتـــأت أن هـــذا ليـــس حـــال 
مناسًبا؛ بســـبب زحف السكان للمناطق 
تســـكينها  اقتـــراح  فتـــم  الصناعيـــة، 
بمـــأوى على شـــكل حديقة بعـــد أن يتم 
إخصاؤهـــا، وبحيث تكون تحت رعاية 

جمعيـــات الحيوان مـــع إمـــكان تبنيتها 
لمن يريدهـــا، علًما بأن الـــوزارة حّددت 

األرض المناسبة لذلك”.
تكاثـــر  ســـرعة  أن  “لوحـــظ  وأضـــاف 
بكثيـــر  صيدهـــا  يفـــوق  الـــكالب  هـــذه 
ألن هنالـــك عوائـــق نواجههـــا، منهـــا أن 
الـــكالب حيوانـــات ذكيـــة، حيـــث رصد 
باآلونة األخيرة تعرف الكثير منها على 
ماهيـــة األقفـــاص التـــي يوضـــع داخلها 
الطعـــام لصيدها فال تدخـــل بها، كما أن 
هنالـــك معضلـــة تزويـــد بعـــض األهالي 
فـــي المناطـــق الســـكنية األطعمـــة لهذه 

الكالب، بالرغم من أنها ضالة”.

على الدنيا السالم
بــلــدي  ــيــــس مـــجـــلـــس  ــ ^ قــــــال رئ
ــدر الــتــمــيــمــي، بــاجــتــمــاع  ــ الــجــنــوبــيــة ب
وزارة  إن  أمـــــس،  ــبـــاح  صـ ــمــجــلــس  ال
األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
ــعــمــرانــي ال تــتــعــامــل مـــع الــمــجــالــس  ال
ــمــا  ــديــة عــلــى أنـــهـــا مـــجـــالـــس، وإن ــل ــب ال

كمصدر للمقترحات، ال أكثر وال أقل.
علينا  تــرد  ــوزارة  ــ “ال التميمي  وأضـــاف 

بغرض الرد، وعلى الدنيا السالم”.
المجلس  مــنــاقــشــة  خــــالل  ــــك  ذل ــاء  جــ
للمقترح الذي رفضته الوزارة والمعني 
بتوفير كبائن ثابتة مع غطاء لحاويات 

القمامة.

فحص درجة حرارة رئيس المجلس

خالفات في دار كليب بين الباعة الجائلين
ــاء ســـوق للباعـــة بمدينـــة عيســـى رفـــض تخصيـــص أرض بلديـــة إلنشـ
^ رفضت وزارة األشغال وشـــئون البلديات والتخطيط العمراني 
تخصيـــص أرض تابعة للبلدية إلنشـــاء ســـوق للباعـــة الجائلين بمدينة 

عيسى، بسب عدم وجود عقارات غير مستغلة لذلك.
وشـــّدد العضـــو البلـــدي طـــالل بشـــير علـــى أهميـــة أن يتـــم تخصيـــص 
أماكـــن في كافة المناطق للباعـــة الجائلين المرخصين، درًءا للمشـــاكل 

والخالفات.
وأضـــاف “لدي مشـــاكل فـــي دائرتي خصوًصـــا بدار كليـــب، حيث تكثر 
الخالفـــات بيـــن الحاصل على الترخيص ومن هـــو بخالف ذلك، والذي 
ال يلتـــزم حتـــى بالمعايير الصحية، ناهيكم عن أنه يأخذ حق الشـــخص 
ا”. من جهته، تســـاءل مدير عام بلديـــة الجنوبية عاصم  الســـوي قانونيًّ
عبداللطيـــف عـــن من هو البائـــع الجائل؟ مضيًفا “يجـــب تنظيم العملية 
حفاًظا على حقوق أصحاب المحالت، كما أنه ال يمكن لصاحب المحل 

او السجل أن يعمل أيضا كبائع جائل”.
وختـــم عبداللطيـــف بـــأن البائـــع الجائـــل يرغب بـــأن يكون فـــي مواقع 
محـــددة يســـهل خاللها وصول الزبـــون له، خصوًصا وهو في ســـيارته، 
موضًحا أن هذا أهم مسببات اختيار البائعة الجائلين لمواقعهم بشتى 

المناطق. سالم الكورونا بين أعضاء الجنوبية

تغيير تصنيف
^تدارس أعضاء مجلس أمانة 
التخطيط  هيئة  مــقــتــرح  الــعــاصــمــة 
بــشــأن تغيير  الــعــمــرانــي  والــتــطــويــر 
التي  العقارات  هذه  حــدود  تصنيف 
الشباب  وزارة  إلــى  ملكيتها  تــعــود 
والرياضة بمحافظة العاصمة، حيث 
إن بعضها ال يحمل تصنيًفا معتمًدا 
وأخــرى  المعتمدة  الخرائط  حسب 
مناطق  تصنيف  إلــى  ا  جزئيًّ مصنفة 
الخدمات والمرافق العامة ومناطق 

سكن متصل.

المجتمـــع شـــرائح  تخـــدم  خدميـــة  مشـــروعات  إلنشـــاء 

إعادة تصنيف أراضي لنادي النجمة واالتحاد والنويدرات

وافق مجلس أمناء العاصمة على إعادة تصنيف 3 أراٍض في محافظة 
العاصمــة فــي منطقــة النويــدرات والفاتــح والبــالد القديــم، وذلــك مــن 
عقــارات ال تحمــل تصنيف معتمد حســب الخرائط إلــى تصنيف مناطق 

.)PS( الخدمات والمرافق العامة

ووفًقـــا ألعضـــاء المجلـــس فإن 
وزارة  تتبـــع  األراضـــي  هـــذه 
والرياضـــة  الشـــباب  شـــؤون 
وهـــي لنـــادي النجمـــة واالتحاد 

والنويدرات.
فـــي  الفنيـــة  اللجنـــة  وأشـــارت 
المجلـــس إلى أن إعادة تصنيف 
مـــع  يتناســـب  األراضـــي  هـــذه 
حاجـــات المناطـــق التـــي توجد 

مشـــروعات  وإلنشـــاء  فيهـــا، 
شـــرائح  تخـــدم  التـــي  خدميـــة 
مـــع  يتناســـب  بمـــا  المجتمـــع 
المســـتقبلية  التطلعـــات 
بمختلف المجـــاالت واألصعدة، 
وتنميـــة مشـــروعات الخدمـــات 
والتعليميـــة  االجتماعيـــة 
والصحيـــة والرياضية والدينية 

جانب من االجتماعوالثقافية.

ال إيصال كهربائي للعقارات من دون موافقة بلدية
آل شـــهاب: 3000 مســـكن للعمـــال مســـجلة رســـميا فـــي “العمـــل”

لبلديـــة  العـــام  المديـــر  أعلـــن   ^
أن  عبداللطيـــف  عاصـــم  الجنوبيـــة 
الخدمات الكهربائية ال تصل ألي عقار 
مؤجر إال بعد موافقة البلدية، مشـــيًرا 
إلـــى أن هـــذا القـــرار حديـــث وملـــزم. 
بمناقشـــة  مداخلـــة  فـــي  ذلـــك  جـــاء 
مجلس أمانة العاصمة تنظيم الســـكن 

المشترك.
وعلـــى ذات الصعيـــد، كشـــفت عضـــو 
مجلس أمانة العاصمة مها آل شـــهاب 
عـــن أن عـــدد ســـكن العمـــال المســـجل 
لـــدى وزارة العمل رســـميا يبلغ  3000، 
موضحة أن هذا العدد ال يعكس العدد 

الكبير للعمال في البحرين.
وناقش المجلس، باســـتفاضة، مقترح 
وضع ضوابط لتســـجيل عقود اإليجار 
التـــي يكـــون محلهـــا عقارات ســـكنية 

لغير غرض الســـكن العائلـــي، وتداخل 
ورئيـــس  العـــام  والمديـــر  األعضـــاء 
المجلس والمستشـــار القانوني بشـــأن 
أحقيـــة المجلـــس فـــي وضـــع ضوابط 

لتسجيل العقود.
اإلمـــكان  حـــول  اآلراء  واختلفـــت 

القانونـــي الـــذي يمّكـــن المجلـــس مـــن 
أو  االشـــتراطات  أو  الضوابـــط  وضـــع 
العمليـــات التنظيمة، ففي الوقت الذي 
رأى فيه المدير العام لبلدية الجنوبية 
عاصـــم عبداللطيـــف أن على المجلس 
أن يضع شـــروًطا تنظيمية )لتســـجيل 

العقـــود( فقط وليســـت شـــروًطا فنية، 
تباين رأي رئيس اللجنة المالية محمد 
توفيـــق مع األمـــر، مرتئًيـــا أن من حق 
المجلـــس أن يضع شـــروًطا فنية وفًقا 

لرؤيته للمقترح.
وخلـــص المجلس إلى إعـــادة المقترح 
إلـــى اللجنـــة الماليـــة والقانونية لمزيد 
من الدراســـة المتســـفيضة حول األمر 
تمهيـــًدا ألخذ القرار المناســـب فيه من 

قبل المجلس في الجلسات القادمة.
وفـــي مداخلـــه للمديـــر العـــام عاصـــم 
االشـــتراطات  أن  أكـــد  عبداللطيـــف 
ا  الفنية للسكن المشترك موجودة فعليًّ
فـــي القانـــون وأن هناك مـــادة قانونية 
بـــأن ال تصـــل خدمـــات الكهربـــاء إلـــى 
أي عقـــار مـــن دون الموافقـــة من قبل 

البلدية.

مها آل شهاب مدلية بصوتها 
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األشـــغال  لوزيـــر  األخيـــر  القـــرار  شـــّكل   
وشؤون البلديات والتخطيطي العمراني 
عصام خلف بشـــأن تأجيل تحصيل كلفة 
البنيـــة التحتية الخاصة بخدمتي الطرق 
والصرف الصحي البالغة 5.5 دينار للمتر 
المربـــع من مســـاحة البنـــاء إذا كانتا غير 
متوفرتيـــن فـــي مناطق التعميـــر القائمة، 
مسعى الفًتا في ســـياق مراجعة اآلليات 
القانونيـــة المتعلقـــة بتحصيـــل كلفة هذه 

الخدمات.
وفي رّد سابق للوزير على سؤال برلماني 
أكد فيه أن إيرادات الحكومة من رســـوم 
البنية التحتية منذ تطبيقها في منتصف 
العـــام 2017 وحتى ســـبتمبر 2019 بلغت 
14.5 مليون دينار، أي ما يعادل 7 ماليين 
دينـــار فـــي الســـنة، مـــا يعنـــي أن حصيلة 
اإليـــرادات حتـــى العـــام الجـــاري ال تقـــل 
عـــن 20 مليـــون دينار في حال اســـتمرار 

عمليات التعمير بنفس الوتيرة.
رغـــم ما تـــم تحصيله من إيـــرادات إال أن 
الشكوى من تأخر توصيل مناطق التعمير 
الصحـــي  الصـــرف  بشـــبكات  الجديـــدة 
ورصـــف الطرق فيها مازالـــت على حالها، 
وهـــو مـــا أجمـــع عليـــه أعضـــاء المجالس 
البلدية ومجلـــس أمانة العاصمة في هذا 

االستطالع.
بإرجـــاء تحصيـــل  الوزيـــر  قـــرار  ويأتـــي 
كلفـــة الطـــرق والصـــرف الصحـــي حتـــى 
توفرهمـــا ليؤكـــد الواقع الـــذي تعاني منه 
أغلـــب المناطـــق مـــن تأخـــر توصيل هذه 
الخدمـــات، كمـــا يفتـــح باب الســـؤال عن 
مصيـــر المبالـــغ المحصلـــة عـــن كثيـــر من 
المناطق القائمة التي تم تحميل ســـكانها 

كلفة هذه الخدمات.

حركة التعمير 

مـــن جهتـــه، رأى رئيـــس لجنـــة الخدمات 
والمرافق العامة بمجلس بلدي الشـــمالية 
شـــبر الوداعـــي أن الحديـــث فـــي واقـــع 
تطورات متطلبات إنشـــاء البنى التحتية 
حركـــة  االعتبـــار  فـــي  يأخـــذ  أن  ينبغـــي 
التعمير المتصاعدة، والبحث عن اإلجابة 
على سؤال نعيش واقعه ويغفله كثيرون 
وهو: أين يكمن مربط الفرس في محيط 

واقع دراسة جوهر المشكلة؟.
ولفت إلى أن شـــبكة الصرف الصحي من 
المتطلبـــات الحيويـــة للســـكان، والدولـــة 

تحـــرص علـــى وضعهـــا ضمـــن أولويـــات 
خططهـــا التنفيذيـــة للمشـــاريع التنموية، 
ومـــن المالحـــظ أن المراحل الســـابقة مع 
المنخفـــض  والمســـتوى  الماليـــة  الوفـــرة 
للتوســـع العمراني والســـكاني ســـاهم في 
إنجـــاز مشـــاريع شـــبكة الصـــرف الصحي 
بأريحيـــة، بيـــد أنـــه مـــع تصاعـــد وتيـــرة 
الحركة العمرانية والتوسع السكاني تغير 
واقـــع الطلـــب ومتطلبـــات تمديد شـــبكة 

الصرف الصحي.
وأكـــد أن الحقيقـــة التـــي ينبغـــي إدراكها 
هـــي أن إجـــراءات العمـــل لتمديد شـــبكة 
الصـــرف الصحي يبـــدأ التخطيط لها بعد 
أن يبلـــغ نســـبة الســـكن فـــي المنطقة 70 
%، حيث يبدأ حينها العمل على دراســـة 
الخطـــط الفنية وإعـــداد تصاميم شـــبكة 
الصـــرف الصحي، وبعد إنجـــاز التصاميم 
يجري دراســـة تحديد الكلفـــة التقديرية 
للمشـــروع، وتخصيص ميزانية المشروع 
المناقصـــة  وتحديـــد  الميزانيـــة  وإقـــرار 
لترســـيه المشـــروع وذلك يتطلـــب جهًدا 
ووقًتا، وفي ذلك تكمن األسباب فيما هو 
حاصـــل من تأخيـــر في عملية مد شـــبكة 

الصرف الصحي وإنجاز البنية التحتية.
وذكـــر أن تأخـــر إنشـــاء شـــبكة الصـــرف 
الصحي بال شـــك يترك آثاره على الحياة 
المعيشـــية للمجتمع، وذلك ما هو مشهود 

فـــي مشـــكلة فيضـــان خزانـــات الصـــرف 
المجمعـــات،  مـــن  العديـــد  فـــي  الصحـــي 
بســـبب محدوديـــة توفر صهاريج شـــفط 
خزانات الصرف الصحـــي وباألخص في 

موسم األمطار.
وأشـــار إلى أنه رغم القصور في توصيل 
المناطق بشـــبكة الصرف الصحي بسبب 
الظروف التي تفرضها المتطلبات المالية 
واإلجرائية والفنية وإجراءات التخطيط 
في بعض المناطق، يظل هناك حرص من 
قبل الجهـــات المختصة في إيجاد حلول 
فعلية لتغطية القصور، ومعالجة األسباب 
التـــي يمكن أن تؤدي إلى التأخير في مد 

شبكة الصرف وإنجاز البنى التحتية.

حق إنساني

مـــن جانبـــه، أكـــد عضـــو مجلـــس أمانـــة 
العاصمـــة عبدالواحد النكال أن الحصول 
علـــى خدمـــة الصـــرف الصحـــي هـــو حق 
إنســـاني يقـــع ضمـــن الحـــق فـــي الســـكن 

المالئم والمستوى المعيشي المناسب.
وأوضح أن أسباب مشكلة تأخر توصيل 
المناطـــق بشـــبكات الصـــرف الصحي في 
البحريـــن متعددة ويمكـــن أن تتمثل في 
الســـكانية  والكثافـــة  الســـكاني  التزايـــد 
المضطردة، واإلعمار المتزايد والمتسارع، 
وضعف الميزانية المخصصة للمشـــاريع، 
وطـــول وتعـــدد مراحـــل المشـــروع بدًءا 
مـــن الدراســـة وإعـــداد التصاميم مـــروًرا 
بطـــرح  وانتهـــاًء  الميزانيـــة  بتخصيـــص 
وقـــدم  تهالـــك  إلـــى  إضافـــة  المناقصـــة، 
الشـــبكات القديمة وحاجتهـــا للصيانة أو 

االستبدال.
وأشار إلى أن من بين تلك األسباب أيًضا 
انخفاض الطاقة االستيعابية في محطة 
توبلـــي لمعالجة ميـــاه الصـــرف الصحي، 
وارتفـــاع كلفـــة البنيـــة التحتيـــة الالزمـــة 
إلنشـــاء الشـــبكات خاصـــة فـــي المناطق 
أو  التـــي تشـــهد كثافـــة ســـكانية عاليـــة 

المشاريع االستثمارية واإلعمار.
شـــبكات  إنشـــاء  تأخـــر  أن  إلـــى  ولفـــت   
الصـــرف الصحـــي لـــه تداعيـــات ســـلبية 
متعـــددة منهـــا التأخر في رصـــف الطرق 
والشـــوارع، وبالتالي انعكاسها سلًبا على 
التنقـــل وصعوبـــة الوصول إلى المســـاكن 
وزيـــادة  األمطـــار،  موســـم  فـــي  خاصـــة 
فـــي األعبـــاء المالية علـــى البلديـــات من 
خـــالل تخصيـــص ميزانيـــات لمناقصات 
شـــفط مياه الصرف الصحـــي من البيوت 
السكنية، إلى جانب الضرر البيئي الناتج 
عـــن عمليات شـــفط الميـــاه مـــن البيوت، 
وتنقـــل ســـيارات الشـــفط فـــي المناطـــق 
الســـكنية، أو الناتجـــة عـــن تســـربات مـــن 

غرف تجميع المياه في تلك المنازل.
وذكر أن الحل المقترح في ظل اســـتمرار 
تحصيل كلفـــة البنية التحتية يتمثل في 
الخصخصة، التي من شأنها أن تسّرع من 
وتيرة إنشـــاء الشـــبكات، وتقلل من فترة 
االنتظار، بل يمكن من خالل الخصخصة 
أن تتوافـــر خدمـــات البنيـــة التحتية قبل 
الشروع في عملية البناء وذلك من خالل 

االستفادة من تحصيل الكلفة.
ولفـــت إلـــى أنه ومنذ البـــدء في تحصيل 
رســـوم كلفـــة البنيـــة التحتيـــة لـــم يطـــرأ 
أي تغييـــر علـــى ســـرعة إنجـــاز مشـــاريع 
الصـــرف الصحـــي، بل تســـبب هـــذا األمر 
فـــي ضغوطات أكبر علـــى قطاع الصرف 

الصحي.
 ورأى أن إيقاف تحصيل هذه الكلفة في 

الوقـــت الراهـــن أفضل ويمكـــن تحصيلها 
فـــي الوقت الـــذي يتم فيـــه طلب إيصال 
شبكة مياه الصرف الصحي بالعقار، وهو 

ما ذهب إليه القرار الوزاري األخير.

قانون النظافة

إلـــى ذلـــك، قـــال رئيـــس لجنـــة الخدمات 
والمرافـــق العامة بمجلـــس بلدي المحرق 
شـــبكات  فـــي  العمـــل  إن  العـــود  فاضـــل 
ا إلى حد ما،  الصرف الصحي يعتبر بدائيًّ
وذلك يشمل المناطق القديمة والجديدة 

على حد سواء. 
وتابـــع، وعلـــى الرغـــم مـــن جهـــود وزارة 
األشـــغال فـــي هـــذا الشـــأن إال أن الجهود 
ال تكتمـــل ســـوى بإنجـــاز البنيـــة التحتية 
المتكاملـــة، وهـــو أمـــر مرتبـــط بالصحـــة 
والبيئـــة والنظافة وتوفير ســـبل الراحة، 
وهـــو مـــا تدعـــو لـــه الحكومـــة وتحـــرص 

عليه. 
طفـــرة  المملكـــة  تشـــهد  اليـــوم  وأردف، 
المـــدن  تبنـــى  حيـــث  كبيـــرة،  عمرانيـــة 
والمناطـــق اإلســـكانية فـــي فتـــرة زمنيـــة 
قصيرة، وبعد ذلك تدرج مشاريع الصرف 
الصحـــي علـــى مدى ســـنوات قـــد تطول 
وتتعـــب األهالي والمســـتثمرين وتكلفهم 

خسائر جسيمة.
عبـــر  المطـــروح  الحـــل  أن  إلـــى  ولفـــت 
صهاريج شـــفط الميـــاه العادمـــة ال يعدو 
أكثـــر مـــن حـــل مؤقـــت لـــه تبعاتـــه غيـــر 
المرغوبـــة لدى الســـكان، حيث إن آلليات 
الشـــفط إمكانيات وســـعة محدودة، وقد 
تتأخـــر أو تتعطل ألســـباب فنية أو مالية 

مما يسبب مشكلة كبيرة في المنطقة. 
وقال العود إن ذلك يأتي في ظل مساعي 
تطبيـــق قانـــون النظافـــة، فكيـــف تطبـــق 
العقوبـــات على المواطنين فـــي المناطق 
المفتقرة للصـــرف الصحي عندما تفيض 
مجاريهـــم ويضطرون لتنظيفها للتخلص 
مـــن أذاهـــا، متســـائالً عـــن جـــدوى مبالـــغ 

رســـوم تحصيل البنيـــة التحتية التي تم 
تحصيلها خالل األعـــوام الماضية والتي 
كان يؤمـــل أنهـــا تســـّرع مـــن عمليـــة ربط 

المناطق بشبكة الصرف الصحي.

جيوب المواطنين

مـــن جانبـــه، قـــال رئيس لجنـــة الخدمات 
والمرافق العامة خالد جناحي إن مشكلة 
عـــدم وجـــود شـــبكة صـــرف صحـــي في 
بعـــض المناطـــق بالجنوبية يشـــكل عائقًا 

وحمالً ثقيالً على كاهل السكان.
ولفـــت إلـــى أن مجموعة مـــن المواطنين 
باتـــوا يضطرون للجوء إلـــى الصرف من 
جيوبهـــم الخاصـــة لتغطيـــة حاجتهم من 
عمليـــات شـــفط ميـــاه المجـــاري لمـــرة أو 
مرتين خالل الشهر، وذلك حيث تشترط 
المنطقـــة  مـــن   %  70 اكتمـــال  الـــوزارة 
للبدء فـــي مد الســـكان بخدمات الصرف 

الصحي.
بمناطـــق  علـــم  علـــى  الـــوزارة  أن  وذكـــر 
ا  المحافظـــة الجنوبيـــة التـــي تشـــهد نمـــوًّ
ا متسارًعا، وهي بحاجة  ا وســـكانيًّ عمرانيًّ
إلـــى مواكبة هـــذا النمو بتوصيـــل منازلها 
بشـــبكة الصرف الصحي، الذي ســـيخفف 
التكلفـــة علـــى الـــوزارة من خـــالل تجزئة 
المشـــروع إلـــى مراحـــل ضمـــن موازنـــات 

متعددة.
وبّيـــن أن اآلليـــة المتبعـــة لـــدى الـــوزارة 
في توصيـــل المناطق بالشـــبكة تســـببت 
فـــي تأخر توصيـــل بعض المناطـــق لمدد 
تتـــراوح بيـــن 10 و15 ســـنة، مما يشـــكل 

عبًئا على كاهل المواطنين.
واختتـــم بـــأن المجالس البلدية تســـتقبل 
بشـــكل شبه يومي طلبات من المواطنين 
بهـــذا الشـــأن، الذيـــن يشـــكون مـــن عـــدم 
الصـــرف  مشـــاريع  تنفيـــذ  فـــي  العدالـــة 

الصحي بين المناطق.

خدمة الصرف الصحي.. عقدة لم تحلها ماليين “البنية التحتية”

الوداعي: إنشاء 
البنية التحتية يتطلب 
مواكبة حركة التعمير 

المتسارعة

النكال: الخصخصة 
هي الحل ومع وقف 
تحصيل الرسوم قبل 

توافر الخدمة

جناحي: تأخر توصيل 
بعض المناطق 

بشبكة الصرف 10 
و15 سنة 

العود: ما جدوى 
رسوم البنية التحتية 

التي تم تحصيلها في 
السنوات السابقة؟
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الهملة - شركة بتلكو

أعلنـــت شـــركة بتلكـــو عـــن تدشـــين خدمـــة نقـــل الحلـــول الســـحابية 
 ،”Wanclouds“ المتعـــددة ألول مرة في البحرين، وذلـــك بالتعاون مع
الشـــركة األميركيـــة المتخصصة فـــي مجال البرمجيـــات والتي تتخذ 
مـــن وادي الســـيليكون في واليـــة كاليفورنيـــا مقًرا لها. وتقدم شـــركة 
زة لإلدارة  “Wanclouds” تشـــكيلة مـــن المنتجـــات والخدمـــات الُمعـــزِّ
اآلليـــة ولتجاوز التحديات المرتبطة بخدمات نقل الحلول الســـحابية 
والشـــبكات، وتشـــمل قاعـــدة زبائنها مجموعـــة من الشـــركات العالمية 

الرائدة في القطاع المؤسسي وخدمات الحوسبة السحابية.
وازداد توجه المؤسســـات والشـــركات مؤخًرا في التعامل مع أكثر من 
مزود للخدمات الســـحابية، وذلك لموائمـــة متطلبات العمل وليتمكنوا 
مـــن حفـــظ الموارد والبيانات الرقمية الخاصـــة بهم في أكثر من نظام 
أســـاس واحد، ما يســـهم بتقليل المخاطر المتعلقة بتعطل األعمال أو 
فقـــدان البيانـــات. وعبـــر مدير عام القطـــاع التجاري في شـــركة بتلكو 
عبدالرحمن منير، عن اعتزازه بالتعاون مع شركة “Wanclouds” وعن 

مدى سرور “بتلكو” بطرح هذه الخدمة في البحرين.
ومـــن جهته، صـــرح الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة “Wanclouds” فيض 
خـــان، قائـــًا “يســـعدنا جـــًدا التعـــاون مع شـــركة بتلكو لتقديـــم حلولنا 
المبتكرة والُمصممـــة لدعم زبائن القطاع التجاري في مملكة البحرين 
ودول المنطقة على أكمل وجه، وبما يســـهم في تسريع عمليات النقل 

السحابية والخدمات الُمدارة عبر السحابة”.

“بتلكو” تقدم خدمة نقل الحلول السحابية المتعددة

المنامة - مجموعة يوسف كانو

أطلقــت مجموعة يوســف بــن أحمد كانو، موقًعــا إلكترونًيا جديًدا بمناســبة 
احتفالهــا بمــرور 130 عاًمــا علــى تأسيســها. والموقــع الجديــد المجهــز لدعــم 
أنشــطة المجموعــة علــى شــبكة اإلنترنــت يعتبــر مصــدًرا غنًيــا بالمعلومــات 
ومــن الســهل الوصول إليه عن طريــق جميع المنصــات اإللكترونية وأجهزة 

االتصاالت. 

المشـــتركة  الخدمـــات  رئيـــس  وأكـــد 
فـــي المجموعـــة، أحمـــد فـــوزي كانو، 
أن الموقـــع الجديـــد يعكـــس ويمثـــل 
حماس المجموعـــة ورؤيتها الحديثة 
والتـــي ترتكز في الكثير مـــن أعمالها 
علـــى التحول الرقمي. وحســـب قوله 
فـــإن الموقع متطور وســـهل التصفح 
ويشـــمل الهوية المحدثة للمجموعة. 
وأضـــاف أن إطـــاق الموقـــع الجديد 
مجموعـــة  التـــزام  علـــى  دليـــًا  يعـــد 
يوسف بن أحمد كانو باالستثمار في 
أدوات االتصـــال الرقميـــة واالهتمـــام 

بالتكنولوجيا بشـــكل عـــام والوصول 
للعماء بطريقة أفضل. 

يحمـــل  الـــذي  الجديـــد،  والموقـــع 
تـــم   ،”www.kanoo.com“ عنـــوان 
ومعاييـــر  متطلبـــات  حســـب  بنـــاؤه 
حددتهـــا إدارة االتصال المؤسســـاتي 
عـــن  معلومـــات  ويوفـــر  للمجموعـــة 
تاريـــخ المجموعـــة الذي يمتـــد ألكثر 
مئـــة وثاثيـــن عاًمـــا ويحتـــوي  مـــن 
ومطبوعـــات  وأخبـــار  صـــور  علـــى 
لمنصـــات  وصـــات  إلـــى  باإلضافـــة 
التواصل االجتماعـــي التابعة لها. أما 

التصميم فيشمل عرًضا أنيًقا ألحدث 
الزخـــارف واأللوان التي تمثل الهوية 
المؤسســـاتية ويعرض صوًرا تناسب 
المحتوى المكتوب. ومحتوى الموقع 
يســـهل على العماء التواصل بسرعة 
مـــع فرق المبيعات فـــي أي مدينة من 

المدن التي تكون فيها المجموعة.

تأسيسها على  عاًما   130 بمرور  احتفالها  بمناسبة 
“يوسف كانو” تطلق موقعها اإللكتروني الجديد

المحرق - المواصالت واالتصاالت

قام الوكيل المســـاعد لشـــؤون الموانئ 
عـــدد  يرافقـــه  المحمـــود،  هـــود  بـــدر 
الموانـــئ  بشـــؤون  المســـؤولين  مـــن 
والماحـــة البحرية بـــوزارة المواصات 
واالتصـــاالت بتســـليم رخصـــة تشـــغيل 
رصيـــف “ســـعادة”، والمملـــوك مـــن قبل 
العقـــاري  لاســـتثمار  البحريـــن  شـــركة 
)إدامـــة( لتقديم خدمـــات النقل البحري 
شـــركة  قبـــل  مـــن  بالرصيـــف،  للـــركاب 
الجنوب للسياحة إحدى كبرى شركات 
بالمملكـــة  الرائـــدة  البحريـــة  الســـياحة 
وتـــم  الـــوزارة.  قبـــل  مـــن  والمرخصـــة 
تسليم الترخيص إلى الرئيس التنفيذي 
لشـــركة إدامة أمين العريض، وبحضور 
الجنـــوب  لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
للســـياحة عبـــدهللا المرباطـــي يرافقهم 

عدد من المسؤولين بكلتي الشركتين.

ويأتـــي إصـــدار الترخيص مـــن الوزارة 
بعد اســـتيفاء الشركة لكافة المتطلبات 
إضافـــة  الرصيـــف،  لتشـــغيل  الفنيـــة 
إلـــى اســـتيفاء كافـــة متطلبـــات مزاولة 
النشـــاط لتقديـــم هـــذه الخدمـــة المهمة 
والداعمة للقطاع الســـياحي بالبحرين. 
ويعتبر مشـــروع ســـعادة أحد المشاريع 
المهمـــة التـــي تقـــوم بتنفيذهـــا شـــركة 
ممتلكات البحريـــن القابضة عن طريق 

الـــذراع العقـــاري لها )إدامة(، إذ يشـــكل 
هـــذا المشـــروع الســـياحي المهـــم نظرة 
مستقبلية لمعالجة واستغال مساحات 
الواجهـــة البحريـــة للمشـــاة المواطنيـــن 
والســـياح، وســـيضيف هـــذا المشـــروع 
قيمـــة إلـــى المجتمع واالقتصـــاد ويزيد 
اإلقبـــال علـــى المعالم التراثيـــة بمملكة 
المحـــرق  ســـوق  وســـيربط  البحريـــن 

بالبحر.

أثناء تسليم الترخيص 

مملوك لـ “إدامة”.. لتقديم خدمات النقل البحري للركاب
“المواصالت” تصدر رخصة تشغيل رصيف “سعادة”

لتوفيــر عــروض تمويــل خاصــة علــى العقــارات الســكنية

“البحرين الوطني” و “جي إف إتش” يوقعان شراكة

وقــع بنــك البحريــن الوطنــي مذكــرة تفاهم مع شــركة جــي إف إتــش العقارية، 
الشــركة التابعــة لمجموعة جي إف إتش الماليــة، لتوفير عروض تمويل عقاري 

خاصة على العقارات السكنية التابعة لها والمنتشرة بأنحاء المملكة.

ويأتي توقيع هذه االتفاقية كجزء من 
التزام بنـــك البحرين الوطنـــي بتزويد 
عمائـــه بأحدث مجموعـــة من الفرص 
العقاريـــة الســـكنية، جنًبـــا لجنـــب مـــع 
تحقيـــق أهـــداف المســـؤولية الوطنية 

للبنك وإثراء حياة األجيال.
وتوفـــر الشـــراكة مـــع شـــركة جـــي إف 
إتـــش العقاريـــة تمويـــًا يصـــل إلى 90 
% من قيمة العقار على شـــقق سكنية 
ُمختـــارة مـــن شـــركة جـــي إف إتـــش 
العقاريـــة، بمعـــدالت فائـــدة تنافســـية 
تبـــدأ من 4.75 % ولمدة تصل إلى 25 

عاًمـــا. إضافة لذلك، ســـيحظى عماء 
ســـرعة  بميـــزة  الوطنـــي”  “البحريـــن 
إجـــراء معاملة طلب القـــرض وإكماله 

في فترة وجيزة.
للخدمـــات  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
المصرفيـــة لألفـــراد فـــي البنـــك صباح 
الزيانـــي “نعتـــز جًدا في بنـــك البحرين 
الوطني بمواصلـــة بذل أفضل الجهود 
األعـــزاء  العمـــاء  لتلبيـــة احتياجـــات 
ووضـــع متطلباتهم في المقـــام األول، 
وذلك من منطلق وعدنا أن نكون أقرب 
لهـــم. وتأتـــي شـــراكتنا مع شـــركة جي 

إف إتـــش العقارية في إطار مســـاعينا 
المســـتمرة لدعم رؤية المملكة بتوفير 
للمواطنيـــن  ميّســـرة  ســـكنية  حلـــول 
البحرينيين، مما يســـمح لهـــم بامتاك 
بيت األحام بسهولة ويسر. وانطاقا 
مـــن مركزنا الحيـــوي كالبنـــك الوطني 
المفضل بالمملكة، نجدد التزامنا بدعم 
المجتمع والحـــرص على توفير حلول 
وخدمات مميزة في متناول الجميع”.

ومـــن جهته، قال نائـــب رئيس مجلس 
اإلدارة لشركة جي إف إتش العقارية، 
القـــرض  “سيســـهم  شـــريف  صـــاح 
العقـــاري الُمقـــدم مـــن بنـــك البحريـــن 
الوطنـــي بتلبية المتطلبـــات التمويلية 
للمســـتثمرين الجدد علـــى أكمل وجه. 

ويتوافـــر هـــذا العـــرض علـــى الفـــرص 
الســـكنية الجديـــدة فـــي إحـــدى أكثـــر 
المدينـــة،  فـــي  المفضلـــة  الوجهـــات 
والتـــي تتضمـــن مشـــروع “ذا هاربـــور 
رو” ومشـــروع “هاربـــر هايتس” اللذين 
يحظيـــان بموقـــع متميـــز فـــي محيط 
كٌل  ويتمتـــع  المالـــي،  البحريـــن  مرفـــأ 
منهما بمرافـــق ذات مواصفات عالمية 
تضيف المزيد إلى نمط حياة السكان”.
وأضـــاف شـــريف “لدينا ثقـــة كبيرة أن 
هذه الشراكة المثمرة مع بنك البحرين 
الوطني ستســـهم بإحداث أثر إيجابي 
علـــى نمو قطاع التطويـــر العقاري في 

مملكة البحرين على المدى البعيد”.

المنامة - تراكس البحرين

التوقيع من ناحية “جي إف إتش” العقاريةأثناء توقيع االتفاقية من جانب “الوطني”

المنامة - إنفستكورب

أعـــلـــنـــت “إنـــفـــســـتـــكـــورب”، أمـــــس أنــهــا 
استحوذت على محفظة من 5 عقارات 
مشغولة  ــمــســاكــن،  ال مــتــعــددة  ســكــنــيــة 
وحدة   1854 من  ومؤلفة   %  96 بنسبة 
سكنية، وذلك في 3 أســواق رئيسة في 
 330 مقابل  المتحدة،  بالواليات  ضــواح 
االستحواذ  عملية  وتعزز  دوالر.  مليون 
هــذه حــضــور “إنــفــســتــكــورب” الــقــوي في 
المساكن  الــمــتــعــددة  الــعــقــارات  قــطــاع 
ــًدا مــن أكثر  فــي أمــيــركــا، إذ كــانــت واحــ

المشترين والبائعين الدوليين نشاًطا.

%  2.35 ــا  ــهـ ــيـ ــلـ عـ ــدة  ــ ــائـ ــ ــفـ ــ الـ ــر  ــ ــع ــ س مــــعــــدل  ــغ  ــ ــل ــ ب
35 مليون دينار ألذونات الخزانة الشهرية

أعلـــن مصـــرف البحريـــن المركزي 
أنـــه تمـــت تغطيـــة اإلصـــدار رقـــم 
 )ISIN BH0001A92E99(  1845
مـــن أذونـــات الخزانـــة الحكوميـــة 
الشـــهرية التـــي يصدرهـــا مصرف 
عـــن  نيابـــة  المركـــزي  البحريـــن 

حكومة مملكة البحرين.
 35 اإلصـــدار  هـــذا  قيمـــة  وتبلـــغ 
لفتـــرة  بحرينـــي  دينـــار  مليـــون 
اســـتحقاق 182 يوًمـــا تبـــدأ فــــي 
 1 فـــي  2021 وتنتهـــي  ينايـــر   31
أغســـطس 2021، كمـــا بلـــغ معدل 

ســـعر الفائدة على هـــذه األذونات 
الفائـــدة  بســـعر  مقارنـــة   %  2.35
2.58 % لإلصدار الســـابق بتاريخ 

27 ديسمبر 2020.
وبلغ معدل ســـعر الخصم 98.824 
%، وتم قبول أقل سعر للمشاركة 

بواقـــع 98.811 %، علًمـــا أنـــه قـــد 
تمت تغطية اإلصدار بنســـبة 491 

.%
ألذونـــات  القائـــم  الرصيـــد  وبلـــغ 
الخزانة مع هذا اإلصدار ما قيمته 

2.110 مليار دينار بحريني.

المنامة - المصرف المركزي

ارتفاع حصة الحكومة في إيرادات ميناء خليفة إلى 31 %
ســنــويــا دوالر  مــايــيــن   7 إلــــى   5 عــلــى  الـــحـــصـــول  ــع  ــوقـ تـ

كشفت شركة “ايه بي إم تيرمينالز” البحرين عن حدثين مهمين في عمليات الشركة في هذا العام، اللذين سيتركان 
أثرا ماليا قد يصل إلى 14 مليون دوالر على المساهمين في عمليات الشركة في العام الجاري 2021. ومن خالل 
إفصاحين منفصلين للمساهمين، فقد جاء في اإلفصاح األول أنه بموجب اتفاقية االمتياز المؤرخة في 8 نوفمبر 
مــن العــام 2006 بيــن حكومــة البحرين وشــركة إيه بي إم تيرمينالز البحرين، ســتزيد اإليرادات المســتحقة الدفع 
لحكومــة المملكــة بــدال مــن الحقــوق الممنوحــة بموجب االتفاقيــة من 24 % في العــام 2020 إلــى 31 % في العام 

الجاري 2021.

ومن المتوقع أن يكون المبلغ السنوي 
لهذه الزيـــادة في حصة الحكومة من 
ايرادات الميناء  ما بين 5 و7 مايين 

مليون دوالر سنويا.
وجاء في اإلفصاح الثاني أن شـــركة 
بقســـم  رئيســـا  عميـــا  تعـــد  صلـــب 
البضائـــع العامـــة لدى شـــركة “ايه بي 

إم تيرمينالـــز” البحريـــن التي تشـــغل 
ميناء خليفة بن سلمان.

رصيفهـــا  صلـــب  شـــركة  وشـــيدت 
الخـــاص لمناولـــة البضائـــع، الـــذي من 
المتوقـــع أن يبدأ تشـــغيله فـــي نهاية 

الربع األول من العام 2021.
 ”SULB“ بضائـــع  تحويـــل  ومـــع 

للرصيـــف الخاص، ستخســـر “ايه بي 
إم تيرمينالـــز” البحرين ما يقارب من 

650,000 طن في العام.
وستواصل شركة اي بي ام تيرمينالز 
البحرين تقديم الخدمات البحرية في 
كل ما يتعلق بإرشـــاد وتوجيه السفن 
إلى الرصيف الجديد ابتداء من يناير 

2021، ما ســـيخفف بـــدوره من تأثير 
الخسارة الناجمة عن تحويل البضائع 

إلى الرصيف الجديد.
وتوقعت الشركة تسجيل خسارة في 
اإليـــرادات تتراوح بيـــن 5 و7 مايين 
دوالر؛ بســـبب تحـــول عمليات صلب 

إلى الرصيف الخاص بها.

يشـــار إلـــى أن حركة مناولـــة البضائع 
آل  ســـلمان  بـــن  خليفـــة  مينـــاء  فـــي 
خليفـــة، ســـجلت ارتفاًعـــا فـــي العـــام 
2020 رغم تداعيات جائحة كورونا.

ونمـــت حركـــة الحاويـــات عبـــر ميناء 
خليفة بن سلمان في 2020 بنحو 11 

.%
وارتفعـــت البضائـــع العامـــة التـــي تم 
مناولتها من خال الشـــركة المشـــغلة 
 2020 فـــي  نولـــي  طـــن  مليـــون   1.6
أي  نولـــي  طـــن  مليـــون  مـــع  مقارنـــة 

بزيادة قدرها 60 %.

علي الفردان

تشغيل رصيف 
“صلب” ُيفقد “ايه 

بي أم تيرمنالز” 650 
ألف طن نولي

“إنفستكورب” تستحوذ على 
5 عقارات بـ 330 مليون دوالر



إعالن بحل وتصفية شركة
شركة الختيار إلدارة المكاتب شركة تضامن بحرينية 

سجل تجاري رقم 128273 

بناء على قرارالشــركاء لشــركة الختيار إلدارة المكاتب شركة تضامن بحرينية 
المسجلة بموجب القيد رقم 128273، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السيد 

ابو القاسم عبدالرحيم على قاسم مصفي للشركة.

بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديرين قــد انتهت وفقا لنــص المادة 325 من 
قانــون الشــركات التجاريــة البحريني الصادر بالمرســوم بقانــون رقم )21( لعام 
2001، وعمال بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني 
الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهــم إليه، مدعومة بالمســتندات الالزمــة، خالل 15 

يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:

السيد / ابو القاسم عبدالرحيم على قاسم
abualqassimali03@gmail.com:34188277)973+(   -   اإليميل 

تاريخ   26 / 1 / 2021
  CR2021- 12209  إعالن رقم

تنازل عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد المعلن ادناه: كاظم يوسف علي احمد درويش بطلب تحويل 
المحل التجاري التالي إلى  السيد احمد حسين محمد ال سعيد

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 : -99058 5

 االسم التجاري : مطعم تاي بي أتش فود

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   التسجيل إدارة
   تاريخ 25 / 1 / 2021

CR2021- 13575 إعالن رقم
      تنازل عن المحل التجاري

قيد  : 1-3270
االسم التجاري  : بقالة المائده

 تقدم الينا  ورثة المرحوم حسن عيسى علي الدرازي
بطلــب تحويــل / المحــالت التجاريــة التاليــة الــى الســيد / الســيدة علي حســن 

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

يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب  مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

تاريخ   2021 / 21/1
  CR2021 -11036   إعالن رقم

تنازل عن المحل التجاري  

تقــدم إلينــا المعلن ادناه : ليلى الســيد علي هاشــم كاظــم خطاب بطلب تحويل 
المحل التجاري  التالي إلى علي عادل جميل ميرزا محسن محمد العرادي

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

االسم التجاري: نور كيدز للتجارة
قيد رقم  : 49776 – 3

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

  CR2021- 13662   إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

اسم التاجر : شوقي ابراهيم عبدهللا حماد
االسم التجاري الحالي : الجرس االزرق للكمبيوتر

االسم التجاري الجديد : بلوبل كمبيوتر
قيد رقم : 1-50534

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة ساحل الشمال الدولية للسمسرة  ذ.م.م

 
تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها 
الســيدة / فاطمة لمســيح  باعتبارها المصفي القانوني  لشــركة ســاحل الشمال 
الدولية للسمســرة  ذ.م.م   ،  المســجلة كشــركة ذات مســئولية محدودة بموجب 
القيــد رقــم   106024-1، طالبــة إشــهار انتهــاء أعمــال تصفيــة الشــركة تصفية 
اختياريــة وشــطبها من الســجل التجــاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشــركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

التاريخ   24 يناير 2021
 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة     -    إدارة التسجيل

إعالن رقم   CR2020- 176432   لسنة 2021
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة مصنع بلجيك لاللمنيوم تضامن
لألصحابها كل من داوود ومحمد و علي عباس بلجيك

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة و التجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
الســيد / داود عبــاس  باقــر بلجيــك باعتبــاره المصفــي القانونــي لشــركة مصنع 
بلجيــك لاللمنيــوم تضامــن لألصحابهــا كل  مــن داوود ومحمــد و علــي عبــاس 
بلجيك ،المسجلة كشركة تضامن بحرينية بموجب القيد رقم  35800 - 1 طالبا 

إشهار إنتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية و شطبها من السجل
التجــاري، و ذلــك وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة الصــادر بالمرســوم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001

القيد  74512 - 2    -   التاريخ  2021-01-24
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم 0000 لسنة 2021

بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدود ة

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها 
الســيد احمد مالك  علي حســانين علي المالك ل انوفيشــن ميدكيل اكيوبمنت 
(مؤسســة فرديــة) والمســجلة بموجــب  القيــد رقــم 74512 - 2 طالبــا تحويــل 
المؤسســة الفردية إلى شــركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 10000 

عشره االف دينار لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
احمد مالك علي حسانين علي    

عمرو محمد عبدالكريم خليل

وزارة الصناعة والتجارة و السياحة
إدارة السجل التجاري

إعالن رقم
CR2021- 12785

تسجيل اسم تجاري

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 : مريم علي عبد هللا البستكي

االسم التجاري الحالي : بوارح لالسماك
االسم التجاري الجديد: مطعم بوارح لالسماك

قيد رقم  : 72916 – 6

القيد   121361  -   التاريخ   25 - 01 - 2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   إدارة التسجيل

إعالن رقم 0000 لسنة 2021
بشأن تحويل فرع من شركه ذات مسئوليه محدوده

إلى شركة ذات مسئولية محدودة بقيد جديد  

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعة والتجارة الســياحة بأنــه قد تقدم إليها 
الســادة أصحــاب شــركة  شــركة يونيــون مــام للتجــارة العامــة ذ.م.م المســجلة 
بموجب القيد رقم 121361 طالبين تحويل  فرع الثاني اال وهو شــركة نكســت 
للخدمات اللوجســتية عبر اإلنترنت ذ.م.م إلى شــركة ذات  مســئولية محدودة 

بقيد جديد برأسمال وقدره 5000 خمسه االف دينار، بين كل من:
1 - جاسم محمد حسن محمد علي محمد

2 - مهدي رياض مهدي ابراهيم السلمابادي

تاريخ   13 / 1 / 2021
  CR2021- 7334  إعالن رقم
تنازل عن المحل التجاري    

تقدم إلينا السيد المعلن ادناه:فاطمة حسن احمد حسن  بطلب تحويل المحل 
التجاري التالي إلى  السيد قاسم علي علوي عباس

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 :118761 – 1  
 االسم التجاري : لمسات سندس للخياطة

رقم القيد :118761 – 2  
 االسم التجاري : لمسات بوابة  سندس للخياطة

اعالن طلب توظيف
مطلوب مستشار قانوني تتوفر فيه الصفات التالية: حاصل على مؤهل علمي 
في مجال القانون. الخبرة  الواســعة في مجال العمل القانوني واالستشــارات 
القانونيــة.  الخبــرة فــي مملكــة البحريــن والمحاكــم بكافــة درجــات التقاضــي 
ويجيــد كتابــة المذكــرات القانونيــة.  االلمــام باللغة االنجليزيــة، الرجاء التقدم 

بالسيرة الذاتية على االيميل وسيتم التواصل معكم في القريب العاجل

aig.careerpost@gmail.com 

تاريخ: 2021/1/25
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
CR2021 -13939 إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم السجل: 78345-1

اسم التاجر: شيخه احمد جاسم محمد بومطيع
االسم التجاري الحالي: صالون زينات للتجميل
االسم التجاري الجديد: صالون روج للتجميل

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن لسنة 2021
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة أس أيه يو بزنس كونسلتنتس ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة و التجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
الســيد /  أجاياكومار إزيكال فاســو --باعتباره المصفي القانوني لشــركة - أس 
أيه يو بزنس  كونسلتنتس ذ.م.م ،المسجلة كشركة -ذات مسؤولية محدودة- 
بموجب القيد رقم 61434  طالبا إشــهار إنتهاء أعمال تصفية الشــركة تصفية 
اختياريــة و شــطبها مــن الســجل التجاري، ذلــك وفقا ألحكام قانون الشــركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

القيد  125709   -      2021/1/26    
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -    إدارة التسجيل

إعالن رقم ) 111 ( لسنة 2021
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدود ة

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها 
الســيدة/ دعاء  ســعود جلود محمد العاكول المالكة لمؤسســة مغسلة الثالثين 
دقيقة  مؤسســة فردية  والمســجلة بموجب القيد رقم 125709 طالبة تحويل 
المؤسســة الفردية إلى شــركة ذات  مســئولية محدودة برأســمال وقدره 1000 

دينار بحريني ، لتصبح الشركة مملوكة من السادة  التالية اسمائهم:
1. دعاء سعود جلود محمد العاكول.

2. عيالن محمد اجلوي.

الخميس 28 يناير 2021 - 15 جمادى اآلخرة 1442 - العدد 4489 16



Vacancies Available
ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  RIGGER 

 suitably qualified applicants can contact
 17252144  or  HR@ALRAYESDECOR.COM 

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 

BAYAN AL BAHRAIN CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17259995  or  nhbahrain@gmail.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17595971  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

MCDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39468818  or  HR@FAKHRO.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17252163  or  tariqba6@gmail.com 

KRONOS ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17564981  or  ashokrma@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17595971  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

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

  NURSE(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 36698333  or  ZAINAB.NEAMA@GMAIL.COM 

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

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

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17595971  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33229915  or  GOODPLANTGENERALTRADING@GMAIL.COM 

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

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

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17234240  or  RIZWAN@HIBA-CONSTRUCTION.COM 

ALJABRIYA SALON 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17595971  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17595971  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39787837  or  PRESTIGECLASSBH@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33229915  or  GOODPLANTGENERALTRADING@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

MCDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220060  or  HR@FAKHRO.COM 

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

  PLANNING SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 33807792  or  GREG@IVOREEN.COM 

ASFI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17777355  or  ALDARALKHALIDAH@GMAIL.COM 

Vape line center 
has a vacancy for the occupation of

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

USMANS NEW LOOK SALON 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39133187  or  USMANS_DC@YAHOO.COM 

ALTAQADEM CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39460608  or  RAJA-ADEL@HOTMAIL.COM 

BURJ ASIA TRANSPORT 
has a vacancy for the occupation of

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

ERA CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17500331  or  ERAPROJECTS@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

Jeric Building Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 39201360  or  DAVID.GONSP@GMAIL.COM 

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

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

EASTERN BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  SPRAYER 
 suitably qualified applicants can contact

 17223661  or  HUSSAIN.AKBAR75@HOTMAIL.COM 

ASFI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17777355  or  ALDARALKHALIDAH@GMAIL.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39414440  or  ALFADHALACARS@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17375909  or  MMTHREEM56@GMAIL.COM 

Clean and green services 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

RED SEA RESTAURANT WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17533293  or  SALEHREDHA@GMAIL.COM 

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

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500794  or  myra@sevenleisure.net 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17102960  or  nshah@bfharbour.com 

Hibiscus Trading 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36850066  or  DHAIF57@GMAIL.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17535158  or  bucheeri5@gmail.com 

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

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

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

  PACKER(MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contact

 39569472  or  suhail.rehman@parle.biz 

AJYAD SALWA COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17760106  or  AMZ5558@GMAIL.COM 

GOLDEN PALACE FOR CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

EDAMA BAHRAIN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17484815  or  Edamabh@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17210463  or  imaad_kk@yahoo.com 

MIRZA HASAN MANSOOR HASAN 
has a vacancy for the occupation of

  FARMER 
 suitably qualified applicants can contact

 39440170  or  FIVE_STAR_CENTER@HOTMAIL.COM 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  enily@kcbahrain.com 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39006460  or  AAYFAN@BINFAQEEH.COM 

Professional touch for services 
has a vacancy for the occupation of

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

LIFE GUARD PHARMACY COMPANY S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  PHARMACEUTICAL ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 37774591  or  KEFAHMAAN@GMAIL.COM 

Harsh Jewellery Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39404897  or  HARSHJEW.BH@GMAIL.COM 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

ALRAHILA CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33865286  or  TAHIR.NAAMDAR@GMAIL.COM 

AMAZING TOWER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33000206  or  TABASSUMFAROOQ61@GMAIL.COM 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

ALSHAYA TRADING COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17556555  or  AYMAN.JAFAR@ALSHAYA.COM 

Bu Ali Spice Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17684885  or  HRBUALIGROUP@GMAIL.COM 

Abo-hatim building contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33608787  or  ABO-HATIM@OUTLOOK.COM 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

ALSHAYA TRADING COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  STORE MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17556555  or  AYMAN.JAFAR@ALSHAYA.COM 

ALSHAYA TRADING COMPANY 
has a vacancy for the occupation of
  DEPUTY MANAGER / DIRECTOR 

 suitably qualified applicants can contact
 17556555  or  AYMAN.JAFAR@ALSHAYA.COM 

Bu Ali Spice Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17684885  or  HRBUALIGROUP@GMAIL.COM 

GHUMAN LOGISTICS & INTERIOR DESIGN CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38231390  or  IM76425@GMAIL.COM 

Haus For Food and Beverages Services W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (RESTURANTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17663262  or  finance@hausphilosophy.com 

Professional touch for services 
has a vacancy for the occupation of

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

GHUMAN LOGISTICS & INTERIOR DESIGN CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38231390  or  IM76425@GMAIL.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

Professional touch for services 
has a vacancy for the occupation of

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

HAWAR BEACH HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contact

 37770562  or  S.Antony@southerntourismbh.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77305030  or  ALMUSAFERINFO@GMAIL.COM 

Professional touch for services 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

ARSAN GENTS TAILORING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17535898  or  HAMAD@ARSANMEN.COM 

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

  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

Teqarabia Co WLL 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 34202150  or  GCS.BAH@GMAIL.COM 

NATIONAL READYMIX CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17211211  or  HASHIM.ALI@NCCBAHRAIN.COM 

Professional touch for services 
has a vacancy for the occupation of

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

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 
has a vacancy for the occupation of

  CAKE MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

MANASK CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39464656  or  MANASEK.CONST@GMAIL.COM 

PRIME TECH AERO CHANNEL INDUSTRIES CO. W.LL 
has a vacancy for the occupation of

  INSULATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39966591  or  HAIDER_IQBAL@HOTMAIL.COM 

Buzayed Service Center w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39696922  or  SAIFUJAMES@GMAIL.COM 

MANASK CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39464656  or  MANASEK.CONST@GMAIL.COM 

Cafebox 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39905689  or  NOUFALK082@GMAIL.COM 

LAHORE SHIN SPARE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39456796  or  MOHAMMED@TARRADAH.COM 

ABU NASSAR CARGO HANDLING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33866849  or  RAHMANADRALI1@GMAIL.COM 

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

  OFFICE BOY / FARRASH 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

SEVENTY SEVEN FOR SALE-TRADE OF ELECTRICAL MACHINERY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33433238  or  HARDEEPSARA1980@GMAIL.COM 

ELEGANT MAN TOUCHES MENS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 33995508  or  alnawaf.ayman@yahoo.com 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

ALUSERV MIDDLE EAST 
has a vacancy for the occupation of

  DIRECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17830002  or  mjaleel@harsco.com 

AL TAKWEER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER/OPERATOR(EARTH MOVING MACHINES) 
 suitably qualified applicants can contact

 36944476  or  JAFFAR72@MSN.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17404949  or  SECURITY@MANGUARD.COM.BH 

Eastern Asphalt & Mixed Concrete Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  EAMCO@BATELCO.COM.BH 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17404949  or  SECURITY@MANGUARD.COM.BH 

GREEN BRANCH FOR FRUITS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39460244  or  ENTESAR.ALDOSERI@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 

NOMAD URBAN EATERY S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  CHIEF OF COOK(CHEF) 
 suitably qualified applicants can contact

 17790090  or  VIBIN@ONEBAHRAINHOSPITALITY.COM 

NEHEMIAH Contracting Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 13104075  or  NEHEMIAHBH@GMAIL.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33777401  or  DAWN.JACOB@NORWELLCOMPUTERS.COM 

ZEEBA ALMUHANDIS TEXTILES & TAILORING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36699789  or  ZEEBATEXTILES@GMAIL.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

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

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

ALSARI CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39619930  or  ALSARI-WORKSHOP@HOTMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

ALAHLAM TECHNICAL & CONSTRUCTION SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785335  or  HAMED_996@HOTMAIL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.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 

NESTO EXPERTS CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17227206  or  HANEEF.M@WESTERNINT.COM 

FILE CONSTSRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39053163  or  FILECONT@BATELCO.COM.BH 

Al Hoor Aluminium Kitchens 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33040415  or  Freightagents@yahoo.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 

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 

Isa towers cleaning services 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39810659  or  ykahmed@yahoo.com 

Dream World Construction Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34111999  or  sharef.works@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 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17004500  or  HR@PRESIDENT-GROUP.COM 

GREEN CITY SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36022682  or  info@gcs.bh 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17681764  or  brightmascontracting@gmail.com 

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 

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 

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 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

SAHI CARGO HANDLING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33790669  or  SAHIIRFAN30@GMAIL.COM 

SAHI CARGO HANDLING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33790669  or  SAHIIRFAN30@GMAIL.COM 

THE BUTCHERS KNIFE RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 39001001  or  ABDULLALUTFALLA@HOTMAIL.COM 

Toscana Boutique W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39842631  or  JALEELJMCC99@GMAIL.COM 

Business Gliders Consultants W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39634887  or  TAUSIF.KHAN@REDIFFMAIL.COM 

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

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

Ismail spare parts 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36755850  or  AHERDAD68@GMAIL.COM 

ALEXA CLEANING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 39617586  or  ILYASRUBAB@GMAIL.COM 

SUMON PUBLICITY AND ADVERTISING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33945238  or  SHANTOSONIA2@GMAIL.COM 

CREATIVITY LINE CONTRACTING AND DECOR 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact
 38454121  or  MAHMOOD-ALI@LIVE.COM 

URDU SCHOOL ‘ISA TOWN’ 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 17687922  or  PKURDUSC@HOTMAIL.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 

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 

FINE FOODS 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17729595  or  abdulla@hhm-group.com 

ALAMIN GARDENS 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17732220  or  ARALAMIN@BATELCO.COM.BH 

ALJAZEERA COLD STORES CO. 
has a vacancy for the occupation of

  WATCHMAN / GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17720700  or  SHAIMAABBASSHAHEEN@GMAIL.COM 

YOUSIF KHALIL ALMOAYED & SONS CO. 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17211211  or  AQEEL@ALMOAYYED.COM.BH 

Q PRINT 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17602184  or  MD@UNIONGROUP.CC 

NATIONAL HOTELS COMPANY B.S.C. (DIPLOMAT HOTEL) 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact
 17530838  or  zalajjawi@nhcbahrain.com 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SHOVEL OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.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 

ALSARI ELECTRICAL ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WIRING ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 38338925  or  alsari.electric@gmail.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

ALHASANAIN BUILDING MAINTENANCE CONTRACT 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39944515  or  AHMED.AMEER.EMAM13@GMAIL.COM 

BHARTI JEWELLERY DESIGN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17275634  or  DDSURJIANI0@GMAIL.COM 

ALABOOR CONTRACTING & MAINTENANCE EST. 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17410081  or  aloboor123@gmail.com 

FAKHRAWI BUILDING CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17254827  or  CO.FAKHRAWI@GMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17559999  or  JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM 

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 39602882  or  ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM 

ALGHADEER BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404484  or  alfuratf@HOTMAIL.COM 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17731717  or  hkaiksow@mantechonline.com 

AL NASIYA FOODSTUFF 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39891385  or  ADEL_MOHD_BH@HOTMAIL.COM 

ALMOAYED GROUP W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of
  SUPERVISOR OF MAINTENANCE 

 suitably qualified applicants can contact
 17828828  or  AMMAR@ALMOAYEDICT.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 39460926  or  MUBARAK@olympic.bh 

Clark Industries W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 17343981  or  MUBARAK@OLYMPIC.BH 

MAHMOOD ABDULRAHIM ABDULLA ABDULQADER 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39658177  or  mahmodtx@batelco.com.bh 

BUREAU VERITAS 
has a vacancy for the occupation of

  INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17877574  or  BVBRN@BATELCO.COM.BH 

ALI HASAN BUILDING CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17877033  or  MAHMOA@SPU.EDU 

ABDULHAMEED ALKHAWAJA STORES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

  17311337  or  rhoucel22@yahoo.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17784584  or  INFO@AMJASSIM.COM 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17784584  or  INFO@AMJASSIM.COM 

BADER TRADING AND CONTRACTING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17583121  or  zahramarhoon.zm@gmail.com 

FOUAD GENERAL TRADE 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786098  or  FOUADGENERALTRADE@GMAIL.COM 

CUBE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR FOR BUILDING 
 suitably qualified applicants can contact

 33200037  or  ahmedalbanbali58@gmail.com 

HYDRAULIC TECHNICAL CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17251531  or  TEESHA6@BATELCO.COM.BH 

INTERNATIONAL MARKETING COMPANY W.L.L CLEANTEC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

ALRESALEH TRADING BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39464691  or  Alrasalah6@gmail.com 

ISA EBRAHIM ISA ALKAABI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39456431  or  isaalkaabi@hotmail.com 

ALLAHDAN CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17695158  or  FAHADALDOSERI191@YAHOO.COM 

ALMABROOK SANDWICHES 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17666666  or  RIFFA3Y_16@HOTMAIL.COM 

YOKOGAWA MIDDLE EAST & AFRICA B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 39427775  or  khalid.aleh@bh.yokogaa.com 

MAJED TRADING FOR TEA 
has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33366677  or  majedbrn@gmail.com 

AHMED OMAR TRADING & CONTRACTING EST .W L L 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17258545  or  admin@AHMEDOMER.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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

AL SAEGH AGRICULTURE CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39654365  or  HOMELAND22@HOTMAIL.COM 

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

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

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

SILVER CITY CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39188855  or  SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

SILVER CITY CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39188855  or  SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

Elite facility management Co S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17382228  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.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 

Lulu International Exchange B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  CABIN SALE CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 17641290  or  hussain.hassan@bh.luluexchange.com 

SAFEWAY FOOD INDUSTRIES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17003828  or  SAFEWAYFOOD@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 

ART LINK CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66612224  or  ALIALI3332010@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36758776  or  SODISERVICES.BH@GMAIL.COM 

LINE SPACE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  LINESPACEBH@GMAIL.COM 

NASSER AHMED ALKHAIRANI / ALNAJEM - 4341 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33511889  or  BU.NASSER8@HOTMAIL.COM 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

Macdonalds 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

BENT ALAYEDHI SUPERMARKET 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33844499  or  ALAYADHICOLDSTORE@GMAIL.COM 

NOOR ALWLAYA RESTURAT & GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33544410  or  noor.abdulla2018@gmail.com 

TAYLOS ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17611026  or  TYLOS.ALUMINIUM@GMAIL.COM 

SAYEDATY KITCHENS WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33301918  or  gm@skkitchens.com 

TECHNO SERV 
has a vacancy for the occupation of

  PROGRAMMER(COMPUTER) 
 suitably qualified applicants can contact

 39609876  or  NMKHALID@BATELCO.COM.BH 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17535158  or  bucheeri5@gmail.com 

FLAWLESS BEAUTY SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17295967  or  RMS.JHO@GMAIL.COM 

ABDULNABI JAFFAR EBRAHIM EST 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39215666  or  Jaffarnabi@gmail.com 

AMNA PATISSERIE 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39944999  or  NANASCAFE.BH@GMAIL.COM 

Alshaya trading co w l l 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17556555  or  AYMAN.JAFAR@ALSHAYA.COM 

Raising Cane’s 
has a vacancy for the occupation of

  ARTIST(DISPLAY) 
 suitably qualified applicants can contact
 17556555  or  ayman.jafar@alshaya.com 

Raising Cane’s 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 17556555  or  ayman.jafar@alshaya.com 

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com.biz 

ALWAED SAMBOOSA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(FALAFEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39893138  or  Qassim.8@hotmail.com 

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

  STOREKEEPER ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17675599  or  info@airtech.com.bh 

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

  WELDER(GAS & ELECTRIC).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 17675599  or  info@airtech.com.bh 

THE PALACE BAHRAIN HOTEL S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17561122  or  mbusandal@thepalace.com.bh 

SwISS BELHOTEL SEEF W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

 36993333  or  hrmsbse@swiss-belhotel.com 

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

  ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contact

 17755105  or  MOHAMMED_ZAMAN@BAPCO.NET 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17755105  or  MOHAMMED_ZAMAN@BAPCO.NET 

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

  CHEMIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17755105  or  MOHAMMED_ZAMAN@BAPCO.NET 

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

  RESTAURANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17745060  or  SEEMA77.GOV@GMAIL.COM 

HOUSE OF GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(MOTOR-CYCLE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17896662  or  ALI@MYDANA.ORG 

ALBAIT ALJAMEEL FOR BUILDING CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39091633  or  ALBAITALJAMIL@GMAIL.COM 

AHALI ALHIDD FALAFEL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17341512  or  M.ALHAMMAD55555@GMAIL.COM 

BAHRAIN BUZZ W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 39797277  or  ALIFIYAN@HOTMAIL.COM 

DALO CUE BULIARD AND SNOOKER 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17778032  or  PSAQER@GMAIL.COM 

QUEEN GARDEN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(GARDENING) 
 suitably qualified applicants can contact

 17793181  or  ABBAS78@BATELCO.COM.BH 

212 SUPERMARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39822256  or  212SUPERMARKET@GMAIL.COM 

AL ANDHOL BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400377  or  ALAMEER0@HOTMAIL.COM 

CITY PALACE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17612716  or  ALAREENSPICES@YAHOO.COM 

Sky light trading 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39775699  or  AMEENA.84.AA@GMAIL.COM 

AROOW EXPRESS 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17344650  or  ARROWEXPRESS.BH@GMAIL.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17295879  or  billing@arabasian.com 

ALHADEFH for Building Material 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17593263  or  YAQOOB92010@HOTMAIL.COM 

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

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

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 

SABAR AYOOB REASTURANT AND GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39679872  or  AYESHEH_ALI@YAHOO.COM 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

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

  DIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

Golden Diyar construction 
has a vacancy for the occupation of

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

SECURE SERVICES LIMITED W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17797998  or  HANAN.KARIM@SECURESERVICES.BH 

SECURE SERVICES LIMITED W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36046021  or  NIGEL@SECURESERVICES.BH 

Rainbow bakery 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33330363  or  mahmoodesa@yahoo.com 

HOUR CHOICE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RETAIL TRADE SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17587140  or  HRCHOICE@BATELCO.COM.BH 

JAKARTA DOCUMENTS CLEARRING 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

 39659441  or  jakclr@yahoo.com 

GULF HEAVY MACHINERY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17701313  or  ghmachinerywll@gmail.com 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

 17402274  or  JENINSTONES@GMAIL.COM 

ALRAOOF CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

 39664685  or  BUHAJAR06@HOTMAIL.COM 

JIDRAN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17608216  or  md.delmon@gmail.com 

ALLIANCE PROJECTS S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  PURCHASING EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact
 17535727  or  ACE10@BATELCO.COM.BH 

MOTOROX Restaurants  W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  GENERAL MANAGER(HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17253030  or  motorox17@gmail.com 

PALM COAST CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312007  or  aamirbh@gmail.com 

MINAL TRADE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33556626  or  MOHD18279@GMAIL.COM 

Sandean Contructing 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact
 33173330  or  SANDEANCO@GMAIL.COM 

ABEDI GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 39281282  or  MAHMOOD_ASRY@HOTMAIL.COM 

ABAYAT AHBAB GHALBI 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR MADE TO MEASURE GARMENTS 
 suitably qualified applicants can contact
 33655884  or  DANEEZ1977@GMAIL.COM 

ALKHAZALEH DOCUMENTS CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 33167461  or  leenapayyappan@gmail.com 

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

  SENIOR PROGRAMMER 
 suitably qualified applicants can contact

 17536222  or  firoz.p@tcs.com 

MASHMOOM CLENING 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17641580  or  alkahaf293@gmail.com 

AL MUHAM BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33488255  or  ALSULAIBIKH@HOTMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

AL RAI AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17412678  or  MA7MOOD1996@HOTMAIL.COM 

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

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

MADINA MOHAMMED AMIN EBRAHIM ALARAB ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39454526  or  weedoo.3@hotmail.com 

KARAK CAPITAL CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39867872  or  HASH2H2@HOTMAIL.COM 

AL ADHWA WELDING ACCESSORIES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33702127  or  AAMATROOK@YAHOO.COM 

GREEN VALLEY RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39442151  or  AHMEDKUAIT@GMAIL.COM 

Al Kahf Glass 
has a vacancy for the occupation of

  GLAZIER 
 suitably qualified applicants can contact

 39714747  or  mzaya@hotmail.com 

B.LINK COMPUTER 
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 38839336  or  ALSAHELBH@GMAIL.COM 

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

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

BUBBLES LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(LAUNDRY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17583896  or  BUJASSIM8294@HOTMAIL.COM 

Abayat alsaeed miss moon 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38381938  or  ALSAEED1@HOTMAIL.COM 

KARTEC SERVICES SPC 
has a vacancy for the occupation of

  WORK SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 66399355  or  KHALIDAR@KAR-GROUP.COM 

STC Bahrain B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact
 34011355  or  MHAMAD@STC.COM.BH 

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

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39697800  or  DM@mannaigroup.net 

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

  MACHINE MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 39697800  or  DM@mannaigroup.net 

Buchen Industrial Services Middle East W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  GENERAL MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17875254  or  waleed.aboessa@buchen.net 

Trisons for Development of Management Systems S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39872123  or  HAFEZAYOUB@GMAIL.COM  
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رســالة ردع إليران.. قاذفات أميركية مجددا فوق أجواء الخليج

مسؤول إيراني: ال ننوي الدخول في حرب مع إسرائيل

في أول رد إيراني على تصريحات رئيس األركان اإلســرائيلي أفيف كوخافي، 
عن وضع “خطط” لمواجهة أي تهديد نووي إيراني، اعتبر مسؤول إيراني بارز 
أنهــا تدخــل فــي إطــار “حــرب نفســية”. وعلى الرغــم من تكــرار المســؤولين في 
إيران مرارا حتمية زوال إســرائيل، قال محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس 
اإليرانــي حســن روحانــي، “ال نيــة لدينــا بالدخــول في حــرب، لكننا ســندافع عن 

بالدنا”.

كما اعتبر فـــي تصريحات للصحافيين 
اإلســـرائيليين  أن  األربعـــاء  أمـــس 
“يقومون بش حرب نفسية، إنما ليست 

لديهم أي قدرة على مهاجمة إيران”.
وكان رئيس األركان اإلســـرائيلي أعلن 
الثالثـــاء أنـــه أصـــدر أوامـــر للجيـــش بـ 
“وضـــع خطـــط عمالنيـــة إضافيـــة فـــي 
حال اتخاذ الحكومة اإلسرائيلية قرارا 

بمهاجمة إيران”.
فيمـــا أجرى الحرس الثـــوري والجيش 
سلســـلة  ينايـــر،  خـــالل  اإليرانيـــان 
منـــاورات عســـكرية امتـــدت على نحو 
أســـبوعين، وشـــملت تمارين عدة مثل 
اســـتخدام الطائرات المسيرة، وإطالق 

صواريخ بالستية، وإنزال مظليين.
صحيفـــة  أفـــادت  آخـــر،  جانـــب  مـــن 
“وول ســـتريت جورنـــال” بـــأن قاذفـــة 
اســـتراتيجية أميركية مـــن طراز “بي-
ثالـــث  لتنفيـــذ  قاعدتهـــا  غـــادرت   ”52

طلعـــة فوق منطقـــة الخليج منذ مطلع 
يناير، ضمن جهود “ردع إيران”.

ونقلـــت الصحيفـــة فـــي تقرير نشـــرته 
أمـــس األربعاء عن مســـؤول عســـكري 
أميركـــي رفيـــع المســـتوى، تأكيـــده أن 
مـــن  أقلعـــت  االســـتراتيجية  القاذفـــة 
قاعـــدة باركســـديل فـــي لويزيانا، ومن 
المتوقـــع أن تنفذ تحليقـــا فوق منطقة 

الخليج، ثم ستعود إلى القاعدة.
وأعرب المســـؤول، في معرض تعليقه 
على هـــذا التحليق، وهو الســـادس من 
نوعـــه منـــذ الخريف الماضـــي، عن نية 
الدفاعـــي  الموقـــف  “دعـــم  البنتاغـــون 
اإلقليمـــي  األمـــن  وتعزيـــز  الراســـخ 

وتطمين الحلفاء”.
وأكـــد المســـؤول أن التحليقـــات تأتـــي 
بهـــدف “ردع إيـــران”، وتابـــع “نعلـــم أن 
إزاء  المتحـــدة  الواليـــات  سياســـات 
إيران تتطور حاليا، وســـتتبنى اإلدارة 

الجديدة في المســـتقبل القريب بعض 
القـــرارات بهذا الشـــأن، وليـــس لدي أي 
تصورات بشـــأن ماهية هذه القرارات، 
لكـــن إذا اســـتمررنا فـــي ردع العـــدوان 
اإليرانـــي فـــإن ذلـــك ســـيمنح صانعـــي 
القرارا مجـــاال إضافيا التخاذ القرارات 

في تحديد السياسة”.
وأوضـــح مســـؤولون عـــدة للصحيفـــة 
مخططـــا  كان  الجديـــد  التحليـــق  أن 
لـــه منـــذ أســـابيع وال عالقـــة لـــه مع أي 
مستجدات في المنطقة، مشيرين إلى 
وجود خطط لتنفيذ مزيد من الطلعات 

المماثلة في الربيع المقبل.
وأشـــار المســـؤولون إلـــى أن طائـــرات 
أخـــرى، منهـــا مقاتـــالت من طـــراز “إف 

خاصـــة  وطائـــرات   ”16 و”إف   ”15
بالتزويـــد بالوقود من طراز “كيه ســـي 
10” و “كيه ســـي 135” رافقت “بي 52” 
فـــي التحليق األخيـــر، وقـــادت بعضها 
أطقـــم جويـــة مـــن دول حلفـــاء، منهـــا 

األردن.
وأكد المسؤولون أن الواليات المتحدة 
كانـــت على مـــدى الشـــهرين الماضيين 
تقريبـــا عند مســـتوى التأهـــب المرتفع، 
بما يشـــمل انتشـــار حاملة طائرات في 
المنطقة؛ بســـبب مخاوفهـــا إزاء تهديد 
محتمـــل من قبـــل إيران قبيل مراســـم 
تنصيب الرئيس األميركي الجديد جو 

بايدن.

بعد اســـتقبال طهران وفـــدا من حركة 
طالبـــان، هاجم أميـــن المجلس األعلى 
لألمن القومي اإليراني علي شمخاني، 
السياســـات األميركية في أفغانستان، 
علـــى  مصممـــة  “طالبـــان  إن  وقـــال 

مواجهة أميركا”، حسب تعبيره.
اســـتقبل  الـــذي  شـــمخاني  لفـــت  كمـــا 
أعضـــاء الحركـــة أمـــس األربعـــاء، فـــي 

تغريدة عبر حســـابه علـــى “تويتر” إلى 
أنـــه “رأى فـــي لقـــاء اليـــوم مـــع الوفـــد 
السياســـي لــــ )طالبـــان( تصميمـــا علـــى 
مواجهة أميـــركا”. وأضاف “من تعرض 
فـــي   13 لمـــدة  األميركـــي  للتعذيـــب 
غوانتانامـــو، لـــم يتخـــل عـــن التصـــدي 

لألميركيين أبدا”.
هـــذا ونقلـــت وســـائل إعـــالم إيرانيـــة 
عـــن شـــمخاني قولـــه خـــالل االجتماع 
مـــع الوفـــد، إن “الواليـــات المتحـــدة ال 

تســـعى لتحقيـــق الســـالم واألمـــن فـــي 
أفغانستان”.

كان وفد سياسي من “طالبان” برئاسة 
إلـــى  وصـــل  بـــردار،  عبدالغنـــي  المـــال 
طهـــران صبـــاح الثالثـــاء، للقـــاء وزيـــر 
الخارجيـــة اإليرانـــي والممثل اإليراني 

الخاص ألفغانستان.
زكان وزيـــر الخارجيـــة اإليراني محمد 
جواد ظريف، قـــال في مقابلة مع قناة 
“طلـــوع نيـــوز” االفغانيـــة قبـــل حوالي 

شـــهر، إن “طالبـــان نفـــذت الكثيـــر مـــن 
األعمـــال اإلرهابيـــة.. ومـــا زلنـــا نصنف 
لكـــن  إرهابيـــة”.  كجماعـــة  طالبـــان 
شـــمخاني قال عقب لقائه الوفد اليوم 
إنه يعتبـــر أمن أفغانســـتان خاصة في 
المحافظـــات المتاخمة إليـــران “أمًرا ال 

يمكن تجاهله”.
كمـــا أكد “تعـــاون طالبان مـــع الحكومة 
األفغانيـــة فـــي مكافحـــة االضطرابات 

األمنية ومواجهة تحركات داعش”.

عواصم - وكاالت

دبي ـ العربية نت

صورة لخامنئي أمامها نموذجان لصاروخين معروضة في ميدان بطهران

كركوك ـ وكاالت

أعلـــن جهاز األمن الوطنـــي العراقي، أمس األربعاء، إحباطـــه مخططا إرهابيا 
الستهداف محافظة كركوك الواقعة شمال البالد.

وقال الجهاز في بيان إنه “بعد ورود معلومات استخبارية عن وجود تحركات 
لخاليـــا إرهابيـــة كانـــت تروم اســـتهداف محافظـــة كركوك بهجمات مســـلحة، 
باشـــرت مفـــارز جهاز األمن الوطني بعملية مســـٍح ميدانـــي، وتفتيش أطراف 

المحافظة لمالحقة هذه الخاليا، والبحث عن األسلحة والمتفجرات”.
وأضاف البيان أن العملية األمنية “أســـفرت عـــن اعتقال اثنين من اإلرهابيين 
مطلوبيـــن وفـــق المادة 4 إرهاب، يعمـــالن بصفة عناصر اســـتخبارية لداعش، 

ويجمعان معلومات عن تحركات القوات األمنية في المحافظة”.
وتابـــع أنه “تم تدويـــن إفادات المعتقلين أصوال، وإحالتهم إلى القضاء التخاذ 
اإلجـــراءات القانونية بحقهم”. وبعد إطالق القوات المســـلحة العراقية عملية 
“ثأر الشـــهداء” التي تســـتهدف بقايا تنظيم “داعش” اإلرهابي، الجمعة، تمكن 
التحالـــف الدولي من إســـقاط 7 قتلـــى في صفوف التنظيـــم في قصف جوي 

استهدف مواقع في جبال “قره جوغ” بكركوك.

العراق.. إحباط مخطط إرهابي في كركوك

موسكو ـ أ ف ب

فالديميـــر  الروســـي  الرئيـــس  دعـــا 
بوتيـــن أمـــس األربعاء فـــي خطاب 
منتـــدى  فـــي  الفيديـــو  عبـــر  ألقـــاه 
دافـــوس االقتصـــادي، إلـــى عالقات 
واالتحـــاد  موســـكو  بيـــن  أفضـــل 
األوروبـــي، مؤكدا “اســـتعداد” بالده 

للعودة إلى “أجندة إيجابية”.
مهادنـــة  نبـــرة  بوتيـــن  واعتمـــد 
فـــي كلمتـــه األولـــى إلـــى المنتـــدى 
 ،2009 منـــذ  العالمـــي  االقتصـــادي 
وروســـيا  أوروبـــا  أن  إلـــى  مشـــيرا 

تتقاسمان تاريخا مشتركا.
العالقـــات  تشـــهد  وقـــت  وفـــي 
األوروبيـــة الروســـية أزمـــة كبيـــرة 
مـــع قيـــام خالفات حـــول مجموعة 

مســـائل منهـــا أوكرانيـــا وســـوريا 
بالتدخـــل  واتهامـــات 

والتجســـس، قال بوتين 
“بالطبـــع، يجـــدر بأوروبا 

معـــا،  تكونـــا  أن  وروســـيا  الغربيـــة 
الوضع الحالي ليس طبيعيا”.

تخطـــي  اســـتطعنا  “إذا  وتابـــع 
مرحلـــة  فـــإن  الماضـــي،  مشـــكالت 

إيجابية في عالقاتنا تنتظرنا”.
وأكـــد “إننا مســـتعدون لذلـــك، نريد 
ذلـــك”، مـــن دون أن يوضـــح كيـــف 
يمكن لروســـيا واالتحـــاد األوروبي 

تحسين العالقات بينهما.
بعـــد  التصريحـــات  هـــذه  ,صـــدرت 
 23 فـــي  تظاهـــرات عمـــت روســـيا 
توقيـــف  علـــى  احتجاجـــا  ينايـــر 
لـــدى  نافالنـــي  أليكســـي  المعـــارض 
تلقيـــه  بعـــد  موســـكو  مـــن  عودتـــه 
العالج ألشهر في ألمانيا إثر تعرضه 

لعملية تسميم.
ونـــددت العواصـــم األوروبيـــة 
باعتقال نافالني داعية إلى 

إطالق سراحه فورا.

بوتين “مستعد” لعالقات أفضل مع األوروبيين

تل أبيب ـ وكاالت

بعد ساعات من تهديد رئيس هيئة أركان 
كوخافـــي،  أفيـــف  اإلســـرائيلي  الجيـــش 
بحـــرب مقبلة ستســـقط آالف الصواريخ، 
أرسلت تل أبيب، أمس األربعاء، تعزيزات 

عسكرية إلى الجوالن السوري المحتل.
وأظهرت صـــور دبابات إســـرائيلية كانت 

في طريقها إلى الجوالن.
أن  الثالثـــاء،  أعلـــن  قـــد  وكان كوخافـــي 
بـــالده تتمتـــع بحريـــة عمـــل واســـعة فـــي 
جميع أنحاء الشـــرق األوسط، مشيرا إلى 
أن إســـرائيل مهـــددة بصواريـــخ من لبنان 

وسوريا وغزة وإيران.
واســـتطرد “في الحرب المقبلة ستســـقط 
آالف الصواريخ علينا، لكننا ســـنرد بشكل 

واسع”.
اإلســـرائيلي،  األركان  رئيـــس  حـــّذر  كمـــا 
اللبنانيين وســـكان غزة بترك منازلهم في 
حـــال اندالع الحرب، مضيفـــا “ذروة العام 

ستكون في مناورات تحاكي حربا شاملة 
تستمر شهرا”.

وأشـــار إلـــى أن عـــددا كبيـــرا مـــن منـــازل 
جنوب لبنـــان يحتوي ذخائـــر وصواريخ، 
كاشـــفا النقاب عن أن الجيش اإلسرائيلي 
قصـــف أكثـــر مـــن 500 هدف في ســـوريا 

العام الماضي.
وأردف أنـــه ال نية إليران بوقف التموضع 

العسكري في سوريا.

إلى ذلك، لفت المســـؤول اإلسرائيلي إلى 
أن حالـــة الـــردع التـــي تمتلكهـــا إســـرائيل 
في مواجهـــة كل الدول التي تواجهها قد 
ازدادت. يذكـــر أن مصدرا إســـرائيليا كان 
أشـــار قبل أيـــام، إلى أن الغـــارات األخيرة 
الســـورية  حمـــاة  منطقـــة  طالـــت  التـــي 
تضمنـــت رســـالة إليـــران وكل األطـــراف 
بـــأن ال تغيير بخصوص شـــن غارات على 

أهداف تابعة إليران في سوريا.

تعزيزات عسكرية إسرائيلية إلى الجوالن المحتل

رئيس األركان اإلسرائيلي حذر اللبنانيين وسكان غزة بترك منازلهم
حرب ستسقط آالف الصواريخ.. دبابات إسرائيلية إلى الجوالن

تل أبيب ـ وكاالت

قـــال وزير المخابـــرات اإلســـرائيلي إيلي 
إســـرائيل  “إن  األربعـــاء  أمـــس  كوهيـــن، 
والســـودان ســـيضعان اللمســـات األخيرة 
علـــى اتفاق دبلوماســـي إلقامة العالقات 
بالعاصمـــة  مراســـم  خـــالل  بينهمـــا، 
األميركية واشـــنطن في غضون األشـــهر 

الثالثة المقبلة”.
نـــت”  “واي  لتلفزيـــون  كوهيـــن  وقـــال 
اإلســـرائيلي “مسودة اتفاق السالم تحرز 
تقدما ومن المنتظر إجراء مراسم توقيع 
بين إسرائيل والسودان في واشنطن في 

األشهر الثالثة المقبلة”، وفقا لرويترز.
وكان كوهيـــن على رأس وفد إســـرائيلي 
لبحـــث  االثنيـــن،  يـــوم  الســـودان،  زار 
للتلفزيـــون  وقـــال  قدمـــا.  االتفـــاق  دفـــع 
 3 ناقشـــوا  مســـؤولين  إن  اإلســـرائيلي: 

خطط اقتصادية وبحثوا أمن الحدود.
وقـــال كوهين فـــي بيان بعـــد العودة إلى 

الزيـــارة  هـــذه  أن  ثقـــة  “لـــدي  إســـرائيل 
تضع األســـس للعديد من أوجـــه التعاون 
المهمـــة التي ستســـاعد كال من إســـرائيل 
والســـودان وســـتدعم كذلـــك االســـتقرار 

األمني في المنطقة”.
وقال مصدر ســـوداني مسؤول لـ “سكاي 
نيـــوز عربيـــة”، أمـــس الثالثـــاء “إن الوفد 
اإلســـرائيلي الـــذي زار الســـودان، بحـــث 
مجـــال  فـــي  التعـــاون  الخرطـــوم  مـــع 

االستخبارات ومكافحة اإلرهاب”.
اإلســـرائيلي  الوفـــد  أن  المصـــدر  كشـــف 
برئاســـة وزيـــر المخابرات إيلـــي كوهين، 
التقى رئيسي مجلسي السيادة والوزراء 

السودانيين في الزيارة.
وأضـــاف المصـــدر، أن الوفد اإلســـرائيلي 
بحث أيضا مع الجانب الســـوداني، ســـبل 
تطويـــر مجـــاالت التعـــاون الزراعـــي بين 

البلدين.

إيلي كوهين أثناء زيارته الخرطوم

توقيع االتفاق في غضون أشــهر والمراســم في واشــنطن
السودان وإسرائيل يضعان آخر لمسات التطبيع

واشنطن ـ أ ف ب

األربعـــاء  أمـــس  بايـــدن  جـــو  أعلـــن 
تجميـــد منح التراخيـــص للتنقيب عن 
والميـــاه  األراضـــي  فـــي  المحروقـــات 
الفدراليـــة، إضافـــة الـــى تنظيـــم قمـــة 
دولية عن المناخ في ابريل، وفق بيان 

للبيت األبيض.
وســـيوقع الرئيس االميركي في وقت 
الحق قـــرارا يفصـــل هـــذه اإلجراءات 
المتحـــدة  الواليـــات  تنظيـــم  وبينهـــا 
قمـــة للقادة عن المناخ فـــي 22 أبريل، 
الذي يصادف “يـــوم األرض” والذكرى 
باريـــس  اتفـــاق  لتوقيـــع  الخامســـة 
الـــذي انضمت اليـــه واشـــنطن مجددا 
بعـــد بضع ســـاعات من تولـــي الرئيس 

الجديد منصبه.
وصاغت إدارة الرئيس األميركي 

الديمقراطـــي نصـــا يفرض 
للحصـــول  تجميـــدا 
امتيـــاز  حقـــوق  علـــى 

جديـــدة لعمليات حفـــر نفطية وغازية 
فـــي األراضـــي والميـــاه التـــي تملكهـــا 
الحكومـــة علـــى مـــا ذكـــرت صحيفـــة 

“واشنطن بوست”.
ومـــع أن قـــرار التجميد لـــن يؤثر على 
حقـــوق االمتيـــاز الممنوحة ســـابًقا إال 
أنه يســـمح لجو بايـــدن باإليفاء بأحد 
وعـــود حملته االنتخابيـــة. ويتوقع أن 
تتعهد الواليات المتحدة الحفاظ على 
30 % مـــن األراضي والمياه الفدرالية 
2030؛ مـــن أجـــل لجـــم  حتـــى العـــام 
التراجع فـــي التنوع الحيـــوي على ما 
أوضحت وسائل إعالم أميركية عدة. 
ويأتـــي ربـــع انبعاثـــات ثانـــي أكســـيد 
الكربون في الواليات المتحدة تقريبا 
مـــن مـــوارد للطاقـــة منتجـــة على 
أراض فدرالية على ما جاء في 
تقرير حكومي العام 2018.

بايدن يعلن قمة دولية عن المناخ في أبريل
واشنطن ـ أ ف ب

تعهد وزير الخارجية األميركي الجديد 
أنتوني بلينكيـــن أمس األربعاء بطمأنة 
الـــذي هـــزه دونالـــد  المجتمـــع الدولـــي 
ترامـــب وُصـــدم باألزمـــة التي ســـبقت 
تنصيـــب جـــو بايـــدن، مشـــيرا إلـــى “أن 

العالم يراقبنا عن كثب”.
وقال لدى وصوله إلى وزارة الخارجية، 
غـــداة موافقـــة مجلـــس الشـــيوخ على 
تعيينـــه بغالبيـــة كبيـــرة “العالـــم يريـــد 
بإمكاننـــا تضميـــد  كان  إذا  مـــا  معرفـــة 

جراحنا كأمة”.
وأضـــاف خـــالل حفـــل مقتضـــب “أنـــه 
يترقب ما إذا كنا ســـنقود العالم بفضل 
قوة نموذجنا” مضيفا “وإذا كنا سنجنح 
إلى الدبلوماســـية مع حلفائنا وشركائنا 

لمواجهـــة تحديات عصرنـــا الكبرى، 
المنـــاخ  وتغيـــر  الوبـــاء  مثـــل 

االقتصاديـــة  واألزمـــة 
والتهديـــد الـــذي يواجـــه 

أجـــل  مـــن  والنضـــال  الديمقراطيـــات 
العدالة العرقية والمخاطر التي يشكلها 
منافســـونا وخصومنا علـــى أمننا وعلى 

االستقرار العالمي”.
وأقـــر بلينكيـــن بـــأن العالـــم قـــد تغيـــر، 
مشـــيرا بشـــكل خاص إلى الوبـــاء وإلى 
“الحواجـــز” التـــي ُنصبت في واشـــنطن 
بعـــد الهجـــوم العنيف الذي شـــنه أنصار 

دونالد ترامب على مبنى الكابيتول.
وشـــدد المقـــرب مـــن بايـــدن “لم نشـــهد 
قـــط فترة كهـــذه. الرئيـــس مصمم على 

الخروج منها بأسرع وقت ممكن”.
وأوضـــح أن “العالـــم بحاجـــة إلى قيادة 
العالـــم  ألن  وســـنضمنها؛  أميركيـــة، 
ومواجهـــة  مشـــاكله  حـــل  ســـيمكنه 
تحدياتـــه عندما تســـتجيب الواليات 
المتحـــدة”، منتقـــًدا النـــأي بالنفس 
والنزعة األحادية للدبلوماسية 

خالل والية ترامب.

أنتوني بلينكين يتعهد بطمأنة المجتمع الدولي

قطع الطرقات في 
لبنان مستمر

ــا الــيــوم”  ــاد مــراســل قــنــاة “روســي أفـ
الــثــالــث على  أنــه ولــلــيــوم  لبنان  فــي 
ــزال قــطــع الــطــرقــات  ــ الــتــوالــي، ال ي
ــــردي  مـــســـتـــمـــرا؛ احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى ت

األوضاع المعيشية.
خرقوا  المتظاهرين  مئات  أن  وذكر 
التي تهدف  التام  إجراءات اإلقفال 
ــار فـــيـــروس  ــشـ ــتـ ــن انـ ــد مــ ــحـ ــى الـ ــ إلـ
كــورونــا، ويــجــوبــون شـــوارع مدينة 
طرابلس شمال لبنان احتجاجا على 

تردي األوضاع المعيشية.

إيران: “طالبان” مصممة على مواجهة أميركا

بيروت ـ آر تي
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البرنامج الصاروخي لنظام الماللي 
وتدخالته اإلقليمية تحت الحزام )2(

لقد أشارت الصحيفة الحكومية “جهان صنعت” إلى قضية “الموازنة 
الحائـــرة” محبطة ومصابـــة بالدوار إلى أن الموازنة التي يكون حجر 
الزاويـــة فيها مبنـــي على فرضية عـــودة بايدن مباشـــرة إلى االتفاق 
النـــووي بمجرد توليه الســـلطة وأن نظام الماللي ســـيتمكن من فتح 
صنابيـــر النفط وهـــو آمن وخالي البال... إلخ، فـــإن هذا النظام يحلم 

بالمستحيل.
في الوقت الحالي، ال تتوفر لدينا أخبار عن قصر األحالم المبني من 

الرمال، فالنظام عاجز والموازنة مبنية على أسس وهمية.
“تكـــون موازنـــة إيران متشـــابكة مع االتفـــاق النـــووي، عندما يصبح 
التخلـــص مـــن هـــذه االختراقـــات المتبادلـــة بيـــن الموازنـــة واالتفاق 
النووي أمًرا في غاية الصعوبة نظًرا للصراع السياســـي في الداخل، 
ويعتقد خبراء االقتصاد السياســـي أنه إذا لم يتم فك هذا التشـــابك 
حتـــى تخرج طبيعـــة ورؤية موازنـــة 2021 من الظالم، فـــإن التكهن 
بمكونـــات الموازنـــة ســـيزداد صعوبـــة كل يـــوم”. )صحيفـــة “جهـــان 

صنعت”، يناير 2021(.

السم في العسل

إن الســـم في العســـل ال يشـــمل الموازنـــة فقط، فهنـــاك اآلن مخاوف 
تشغل نظام الماللي أكثر من الموازنة واالتفاق النووي األول، فحتى 
لـــو عـــادت أميركا إلى االتفـــاق النووي، فـــإن هذا األمر يعتبـــر بمثابة 

تقديم السم في العسل للديكتاتورية الدينية.
وبحســـب الصحيفـــة “أميـــركا تســـعى بمنطـــق القـــدرة والقـــوة إلـــى 
التغطـــرس لكـــي تكبـــح جمـــاح قـــدرة إيـــران الصاروخيـــة ونفوذهـــا 
اإلقليمـــي من خالل إبرام اتفاقات نووية أخـــرى بالتوازي مع توقف 
القـــدرة النوويـــة اإليرانيـــة بشـــكل أكثـــر جدية، وهـــذا يعنـــي أنه تم 

الذهاب إلى ما هو أبعد من االتفاق النووي”. “مجاهدين”.

مهدي عقبائي

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

للتواصل: 17111483

“كمل معروفك” ديمومة نظافة وجمالية المحافظة الجنوبية
مـــا يميـــز المحافظـــة الجنوبيـــة متابعتهـــا الجـــادة لـــكل مشـــروع يفيـــد 
الوطـــن ويعود نفعه على المواطن، وكذلك إرســـاء دعائم األمن وتوفير 
الطمأنينـــة للمواطـــن والمقيـــم على الســـواء، ومضاعفة الجهـــد للتطوير 
والتنميـــة في جميع مجـــاالت الحياة، وتعد حمايـــة البيئة ونظافتها من 
أولويـــات المحافظـــة لتتناســـب مـــع مركزها الكبيـــر وإشـــعاعها الثقافي 
والتاريخـــي والحضـــاري وأمجادها، لهـــذا أطلقت المحافظة مشـــروعها 
الرائـــد “كمـــل معروفك” بتوجيهات من محافظ الجنوبية ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفة بالتعـــاون مـــع بلديـــة الجنوبية، 
والذي يهدف إلى الحفاظ على نظافة وســـالمة البيئة لمرتادي المناطق 
المفتوحـــة والمنتزهـــات العامـــة، مـــن أجل رفع مســـتوى الوعـــي لضمان 
ســـالمة المواطنين والمقيمين في كل أرجاء المحافظة عبر سلســـلة من 

الحمالت التوعوية.
ليـــس مـــن المبالغـــة أو المزايـــدة أن نقـــول إن الفـــارق الحضـــاري بيـــن 
المحافظيـــن على البيئـــة وغير المحافظين عليها اليوم، هو كالفارق بين 
الحضـــارات البدائية الحجرية وبيـــن الحضارات الراقيـــة، والمجتمعات 

المتقدمـــة فـــي الوقـــت الحاضـــر تقـــوم بعمل خطـــط مدروســـة لتوعية 
المواطنيـــن وبشـــكل مكثـــف، وحماية البيئـــة والمحافظة عليها الشـــغل 
الشـــاغل لإلنســـان اليوم، وقد نجحت المحافظـــة الجنوبية في التصدي 
لهـــذا الملـــف المهـــم وخطت خطـــوات واســـعة وعملت بشـــكل رائع على 
تنميـــة الحـــس الوطنـــي للتفاعـــل مع قضايـــا البيئـــة والمحافظـــة عليها، 
وإعـــداد الخطـــط والبرامج والمشـــاريع الالزمة لتحقيق ذلـــك وديمومة 
نظافـــة وجماليـــة المحافظـــة، إذ يأتـــي وعـــي المواطن بأهميـــة النظافة 
والمشاركة المستمرة في تنظيف البيئة وحمايتها، والشعور بالمسؤولية 

في المقام األول.
النظافة والمحافظة على البيئة مسؤولية اجتماعية وواجب وطني،  «

والمحافظة الجنوبية حريصة وبتوجيهات سمو المحافظ على زيادة الوعي 
لدى المواطنين والمقيمين بأهمية المحافظة على البيئة والعناية بها، 
انسجاما مع األهداف والسياسات الوطنية، وها هي محافظتنا الجنوبية 

نظيفة ومتميزة في طرقاتها وشوارعها ومنتزهاتها ومرافقها، وتعمل 
على تنفيذ الخطط المتكاملة والتأكيد على دور المجتمع في حماية البيئة 

ومحاربة التلوث بجميع أشكاله.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

أبطال وزارة التربية والتعليم
أعجبتنـــي مداخلـــة وزيـــر التربية والتعليـــم الدكتور ماجـــد بن علي 
النعيمي بالجلسة العامة لمجلس النواب الثالثاء الماضي، برده على 
مداخلـــة النائـــب عبدالرزاق حطـــاب عن جودة التعليم ومســـتويات 
المـــدارس وغيرهـــا، حيـــث كان رد الوزيـــر محكمـــا ودقيقـــا ومعـــززا 

باألرقام والشواهد األممية.
الحديـــث عـــن اإلنجـــازات الكبـــرى التـــي حققهـــا قطـــاع التعليم في 
المملكـــة ال يمكـــن إخفـــاؤه أو التشـــكيك بـــه أو محاولـــة “مداراتـــه”، 
خصوصـــًا مع تراكم وتزايد التقارير الدولية الكبرى والموثوقة التي 

تشير لقصص النجاح الوطنية.
ويتصـــدر هذه التقاريـــر كما هو معـــروف، البنك الدولـــي ومجموعة 
بوسطن االستشـــارية والهيئات المســـتقلة لألمم المتحدة والجهات 
األمميـــة ذات الصلـــة، والتـــي تســـتمر فـــي اإلشـــارة - بالعقـــد األخير 
تحديـــدًا - لجهـــود ومســـاعي مملكة البحريـــن في الوثـــب بالتعليم، 

وتعزيز مخرجاته.
وبالرغـــم مـــن الفوضى والبعثـــرة التي أوجدها وبـــاء كورونا عالميا، 
ومـــا واكبـــه من ضرر طـــال األخضر واليابس، التعليـــم أحدها، إال أن 
البحرين تمكنت من أن تكون في صدارة الدول التي تقدم الدروس 
المســـتفادة إلنجاح مســـيرة التربيـــة والتعليم، عبـــر تصدرها المراكز 

المتقدمة عربيا ودوليا.
مـــا ذكره الوزيـــر النعيمي يؤكد أن الدولة تضع مـــن البدايات األولى 
القطاعيـــن التربوي والتعليمي في صـــدارة األولويات، وهي صدارة 
امتـــد أثرها لذوي االحتياجات الخاصة كمرضى التوحد عبر تجربة 
الدمـــج الناجحـــة لهم، وكذلـــك الزاميـــة التعليم التـــي أقرها مجلس 

النواب عام 2005 بمشروع محال من الحكومة، وغيرها الكثير.
هـــذه المســـاعي الخيـــرة وواضحـــة األثر، تشـــجع الكثير مـــن أولياء 
األمـــور اليـــوم ليشـــدوا رحـــال أبنائهـــم مـــن المـــدارس الخاصـــة إلى 
المـــدارس الحكوميـــة، حيـــث تمكنـــت األخيرة بالفعل مـــن أن تكون 
مقصـــدًا للطلبة والطالبات من مختلف المســـتويات االجتماعية، لما 
تحققـــه مناهجها وإداراتها المدرســـية الحازمة من مخرجات تعليم 

ينشدها الجميع، فشكرا لألبطال وصناع األمل.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

قـــد يكون عنـــوان المقال ليس مفهوًما باللغة العربية، لكنه ســـيكون أوضح 
باللغة اإلنجليزية “word of mouth”، وبعد قراءة المقال ســـتعرفون أهمية 

وقوة هذه األداة التسويقية التي تعتبر مؤثرا فعاال على الجمهور.
ويصادف اليوم “٢٨ يناير 2021” االفتتاح الرسمي لمطار البحرين الدولي، 
هـــذا المشـــروع الحيوي الذي طـــال انتظاره، ولمن حســـن الطالع أن افتتاح 
هـــذا المشـــروع أو الصـــرح الشـــامخ يتزامـــن مع عيـــد ميالد ســـيدي حضرة 
صاحـــب الجاللـــة مليكنا المفدى ليضفي على المناســـبة نكهـــة إضافية، وال 
يسعني بهذه المناسبة إال أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لجاللته 
حفظـــه هللا ورعاه، داعيًا هللا عز وجل أن يســـبغ على جاللته ثياب الصحة 

والعافية والعمر المديد.
وعـــودة إلـــى موضـــوع المقال، فإن الـــذي دفعني إلى كتابـــة المقال عن هذا 
المشـــروع الرائد هو شـــعوري بالفخر والســـعادة بأنه تم تنفيذه بكل جدارة 
واســـتحقاق بأيـــاد بحرينيـــة خالصـــة فـــي إطـــار المـــدة الزمنيـــة المحـــددة 
للمشـــروع وضمـــن الميزانية الموضوعة. متابعة وحـــرص وزير المواصالت 
واالتصاالت المهندس كمال بن أحمد المستمرة لكل صغيرة وكبيرة وكذلك 

فريـــق عمله الرائـــع بقيادة الرئيس التنفيذي المهنـــدس محمد البنفالح كان 
له أكبر األثر في تحقيق هذا اإلنجاز الذي يعد مثااًل ناجًحا بكل المقاييس.

والحقيقـــة وعلـــى الرغـــم مـــن أنني لم تتـــح لي الفرصـــة لزيارة هـــذا المعلم 
المتميـــز إال أنـــه نقلت لي الكثير من عبـــارات الثناء واإلعجاب من قبل عدد 
كبير من الشخصيات التي قامت بزيارة المشروع ضمن وفود رسمية، وقد 
ســـمعت كثيرًا مـــن قبل الموظفين الذيـــن عملوا في المشـــروع منذ بدايته، 
ســـعدت بما كانـــوا يقولونه لـــي عن التحديـــات التي واجهتهم أثنـــاء تنفيذ 

المشروع، عن اإلدارة المتميزة للمشروع من قبل الوزير شخصيًا.
وكانـــت أحلـــى عبارة ســـمعتها من أحد المســـؤولين هـــي أن الوزير يحرص 
على اإلشـــراف اليومي.. نعم المتابعـــة اليومية لتطورات العمل والتأكد من 
تذليـــل كل العقبـــات والصعاب. كان يقول إن الوزيـــر يعمل مع الفريق حتى 
المســـاء وكأنه أحد أعضاء الفريق المشـــرف على المشـــروع، وال يحسســـنا 
قط بأنه وزير، بل على العكس يعتبر نفســـه أحـــد الجنود المجهولين الذين 
يعملون من غير كلل أو ملل ودائما ما يقوم بتحفيزنا وتشجيعنا على العمل 
المخلص خدمة لهذا الوطن الغالي. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

التسويق الشفهي

ال أعرف بالضبط لماذا يتم التعامل مع مرضى السكلر بطريقة مختلفة 
فـــي مستشـــفى حكومـــي من المفتـــرض أن يقـــدم إمكاناتـــه وخدماته 
للمرضى بشـــكل متســـاو! فمن حـــق المرضـــى... كل المرضى الحصول 

على حقهم في العالج والتعامل معهم بإنصاف وإنسانية.
مرضـــى الســـكلر وأهاليهم يعرفـــون بالضبط معنى البحـــث عن فرصة 
الحصـــول علـــى ســـرير شـــاغر فـــي أجنحـــة مجمـــع الســـلمانية الطبي، 
فعلى المريض أن يتحمل ذاك الســـرير المتخشـــب في قســـم الحوادث 
والطوارئ الخالي حتى من وســـادة طوال فترة انتظاره تلك الفرصة، 
والتـــي تصل في أحايين كثيرة إلى عشـــرة أيام متواصلة، وعلى أهله 
كذلـــك تحمـــل البقاء وقوفًا أمام ســـريره طـــوال فتـــرة تواجدهم معه 
حيث ال كرسي يتيم يمكن الجلوس عليه الستعادة أنفاسهم. المرضى 
“الميســـورون” قد يســـعون إلـــى غرف خاصـــة إذا ما اســـتنفدت فرص 
الحصول على سرير في الغرف العامة، هذا إن كانوا محظوظين فعالً 
ووجـــدوا إحداهـــا شـــاغرة أصـــالً! إذ إن الواقـــع المرير ســـيجعلك تقف 
عاجـــزًا عن التصرف، فال ســـرير فـــي الغرف العامـــة وال حتى الخاصة 

منها، وعليك انتظار فرج خروج أحد المرضى لتســـتحل ســـريره، وقد 
تطول مدة انتظارك أليام!

لكن الســـؤال، لمن الغرف األخرى؟ إنها للمرضى الميسورين طبعًا، لكن 
بقيـــة الجـــواب الذي قـــد يصدمك هو أنهـــا للمرضى المســـتعدين لدفع 
إيجارهـــا اليومـــي، لكـــن باســـتثناء مرضى الســـكلر منهم! ولـــم بالذات 
مرضى الســـكلر؟ فهذا الجواب الذي يمتنع حتى المســـؤولون عن تلك 
الغـــرف عـــن اإلجابـــة عليه، ويكتفـــون بالـــرد... بأنها غرف غيـــر متاحة 
لمرضى السكلر! ليجبرك األمر أن تتساءل، لم هذا األمر المجحف بحق 
مرضى الســـكلر؟ ولم هذا التعامل معهم؟ إذ يعرف الجميع مدى اآلالم 
التـــي يتحملونهـــا، وكم من النوبات التي يتعرضون لها، واألدهى إن ما 
علمت أن عالجهم مرفوض في المستشفيات الخاصة، التي تمتنع عنه 
فضـــالً عن رفضها تنويمهم في أجنحتهـــا! فال يجدون أي خيار للعالج 

حينها سوى مجمع السلمانية الطبي. 

ياسمينة: لماذا يحدث هذا لمرضى السكلر بالذات؟. «

yasmeeniat
@yasmeeniat.com

ياسمين خلف

لمن الغرف األخرى؟



الحداد وطاهر يطمحان باالحتفاظ بكأس ولي العهد

قبــل 24 ســاعة مــن موعد ســباق الخيــل الكبير على كأس صاحب الســمو الملكي 
ولــي العهــد رئيــس مجلس الوزراء والذي ينّظمه نادي راشــد للفروســية وســباق 
الخيــل يــوم غٍد الجمعــة، ارتفعت درجة االســتعدادات المكثفة في اإلســطبالت 
للمشــاركة في منافســات السباق وسط اشــتعال أجواء التوقعات والترشيحات 
فــي أوســاط المشــاركين ومتابعــي وجمهــور رياضــة ســباق الخيل بشــأن الجياد 
المرشــحة للفــوز خصوًصــا أن الســباق سيشــهد مشــاركة نخبــة الجيــاد ســواء 

المستوردة أو النتاج والخيل العربية في المضمار البحريني.

الشـــاب  البحرينـــي  المضمـــر  ويطمـــح 
بأسطبل ناس هشـــام الحداد الى تكرار 
الفـــوز بـــكأس ولـــي العهـــد التـــي حققها 
كمـــدرب في موســـمه التدريبـــي الثاني 
والتي تمثل شـــرًفا وإنه يطمح لتحقيق 
ذلـــك ولديـــه التفـــاؤل رغم المنافســـات 

القوية المنتظرة.
فـــي  األســـطبل  جيـــاد  مشـــاركة  وعـــن 
الســـباق الكبيـــر أكـــد الحـــداد جاهزيـــة 
منافســـات  لخـــوض  الجيـــاد  جميـــع 
أشواط السباق، وذلك بدًءا من الشوط 
الثالث بالفرســـين “وســـيله – كامبولينا” 
حيـــث تعتبر فرصـــة “وســـيله” أكبر في 
الفـــوز قياًســـا بخبرتها ومســـتواها لكن 
“كامبولينا” فرس تتطور بسرعة وأكدت 
ذلـــك مـــن خـــال مســـتواها ونتائجهـــا 
وآخرهـــا تحقيـــق الفـــوز، أمـــا بالنســـبة 
للشـــوط الرابـــع فسنشـــارك بالجواديـــن 
وكاهمـــا  آرت”  ليفنـــغ   – مـــان  “باكـــو 
لديه فرصـــة خصوًصا “باكـــو مان” بناء 
علـــى مســـتواه وفـــوزه في مشـــاركتيه 
األخيرتين، لكن ال ننســـى المنافسة من 
جانـــب الحصان “اليخانـــدرو” الذي قدم 

مستويات ثابتة ومراكز متقدمة.
وأضاف “سنشـــارك بالحصانين “بالسترا 
الشـــوط  فـــي  بيجنـــال”  بيوتشـــامب   -
الخامس وفـــي العادة أشـــواط التوازن 
تشـــهد منافســـة مفتوحـــة وهنـــاك أكثر 
للمنافســـة حســـب  مـــن جـــواد مرشـــح 
التصنيفـــات مثل “زيميـــران - باي الين” 

وكذلك الحصـــان “الجابي” الذي يعتبر 
مشـــاركته  رغـــم  القويـــة  الجيـــاد  مـــن 
األولى هذا الموسم، فيما يعتبر الشوط 
ا للحصان “الطارق”  السادس اختباًرا جادًّ
والفـــرس “صابرينا” في مواجهتهما مًعا 
للمـــرة األولـــى وكاهمـــا مرشـــحان لكن 
هناك الحصان “دليل” الذي أثبت قدراته 
على المنافسة مثلما فعل في مشاركته 
األخيـــرة وحـــل ثانًيا بفـــارق ضئيل عن 
“الطارق”، فيما ســـيكون الشوط األخير 
أقوى األشـــواط بعد السباق الدولي في 
هـــذه المســـافة نظًرا لمســـتويات الخيل 
القوية المشاركة والتي ستتصارع على 
الفوز بالـــكأس خصوًصا أنها لعدة ماك 
ومضمرين مما يجعل المنافســـة صعبة 
فضًا عن كون أغلب هذه الجياد تفضل 
األنطـــاق فـــي المقدمـــة منـــذ البدايـــة 
األمـــر الذي يفـــرض حســـابات تكتيكية 
ومدى قدرة الفرســـان على التحكم في 
الشـــوط، ورغم أن الترشـــيحات تنصب 
علـــى الحصان “سمســـير” إاًل أن الطريق 
لن يكون ســـهًا فهناك عـــدة جياد قوية 
وجاهـــزة وتجيد هذه المســـافة وحتى 
الجواديـــن الجديديـــن قادمين بســـمعة 

وتصنيفات عالية من بريطانيا”.

أشواط مفتوحة والمفاجآت واردة

مـــن جانبه، يرى المضّمر أســـامة هاشـــم 
أن ســـباق الغد سيشهد منافسات قوية 
ومثيـــرة خصوًصا في أشـــواط التوازن 

التـــي عـــادة مـــا تكـــون الفرصـــة فيهـــا 
مفتوحـــة ويحوطهـــا الغمـــوض بســـبب 
تصنيفـــات الجياد، مشـــيًرا إلى أنه رغم 
ميل الترشـــيحات لعدة جياد قوية في 
عـــدة أشـــوط إاًل أن المفاجآت ســـتكون 
حاضـــرة عنـــد حصـــول أي خطـــأ خال 
مجريات السباق لكون الجياد المشاركة 

جميعها قوية وتمتلك مؤهات الفوز.
وقال أسامة هاشم “ستكون لنا مشاركة 
في الشوط الثاني بالجواد “دارك شادو” 
وســـتكون الفرصـــة مفتوحـــة وغامضة 
نظًرا لتقارب مســـتويات الجياد وكذلك 
وللفرســـان  للتـــوازن  شـــوط  لكونـــه 
الفرصـــة  لديـــه  جـــواد  وأي  المتمرنيـــن 
للفوز، فيما ســـتكون مشـــاركتنا األخرى 

في الشوط الخامس بالجواد “الجابي” 
الشـــوط  بـــكأس  الفـــوز  تكـــرار  ونأمـــل 
للموسم الثاني على التوالي وهو جاهز 
رغم مشاركته األولى هذا الموسم علًما 
بأنـــه عندما فاز الموســـم الماضي كانت 
مشـــاركته األولـــى أيًضـــا، وهـــو شـــوط 
توازن أيًضا والفرصة مفتوحة وتقارب 
مســـتويات الجياد مثل “برنـــس الزام – 

زيميران – بالسترا”.
وعن ترشـــيحاته لبقية أشـــواط السباق 
قـــال أســـامة هاشـــم “بالنســـبة للشـــوط 
األول سيكون الحصان “كحيان عافص 
1708” المرشـــح األقوى في حال ركض 
في مســـاره المســـتقيم، فيما ســـتتكون 
الفرس “وسيلة” مرشحة للفوز بالشوط 

الثالث والمنافســـة مـــن “كامبولينا”، كما 
ســـتكون المنافســـة ثنائية في الشـــوط 
الخامـــس بيـــن الحصانيـــن “باكـــو مـــان 
– اليخانـــدرو”، فيمـــا ســـيكون الحصان 
ـــا للفـــوز بـــكأس  “الطـــارق” مرشـــًحا قويًّ
ولـــي العهـــد للنتاج بنـــاء على مســـتواه 
وجهوزيتـــه فيمـــا ســـيتكون منافســـته 
الفـــرس “صابرينـــا” أمـــام اختبـــار أمـــام 
جياد قوية وكذلك المســـافة 2000 متر 
التي تخوضها للمـــرة األولى”، في حين 
أرشـــح الجـــواد البطـــل “سمســـير” للفوز 
بـــكأس ولـــي العهـــد للجياد المســـتوردة 
بناء على مستواه وفوزه بكأس السباق 
الدولـــي ولـــن يتفـــوق عليـــه أي حصان 
إذا ظهـــر الحصـــان بنفس مســـتواه في 
الســـباق الدولـــي لكـــن دائًمـــا نؤكـــد أن 
األخطـــاء حتـــى الصغيـــرة ممنوعة في 

مثل هذه السباقات الكبيرة”.

طاهر وكويتي وصراع متجدد

من جهة ثانية، تبرز المنافســـة الثنائية 
بيـــن  األول  الشـــوط  فـــي  المتجـــددة 
أقـــوى الجيـــاد العربيـــة للفـــوز بالـــكأس 
المضمـــر  ســـيخوضه  والـــذي  الغاليـــة 
والمضمـــر  بحصانيـــن  طاهـــر  يوســـف 
عبـــدهللا كويتـــي بثاثـــة جيـــاد، حيـــث 

يتطلع يوســـف طاهر “متصـــدر مدربي 
كأس  تحقيـــق  إلـــى  العربيـــة”  الخيـــل 
ولـــي العهد للجيـــاد العربيـــة للمحافظة 
علـــى  الثالـــث  للموســـم  اللقـــب  علـــى 
التوالـــي مع الحصـــان “كحيان عافص 
1708”، حيث ســـيخوض طاهر السباق 
بالحصانيـــن “الجابـــي 1544، كحيان 
مـــن  يعتبـــران  اللذيـــن   ”1708 عافـــص 
أبطال ســـباقات الخيـــل العربية وحققا 
بالكـــؤوس  االنتصـــارات  مـــن  العديـــد 
الكبيرة، مؤكـــًدا أنه حرص على تجهيز 
الحصانيـــن بالصورة المناســـبة لخوض 
الشـــوط ويأمل التوفيق في نيل الفوز 

على رغم قوة المنافسة في الشوط.
فـــي المقابل، يســـعى المضمر المخضرم 
عبدهللا كويتي إلى استعادة انتصاراته 
كان  والتـــي  الكبيـــرة  الســـباقات  فـــي 
آخرهـــا قبل 3 مواســـم وذلك من خال 
مشـــاركته بأقـــوى الجياد التي يشـــرف 
علـــى تدريبهـــا، والتـــي يســـعى ليكـــون 
ـــا فـــي الســـباق وانتـــزاع  حضورهـــا قويًّ
الفـــوز بالـــكأس الغاليـــة، إذ أكـــد كويتي 
أن المنافســـة ســـتكون تكتيكية وقوية 
والفرصـــة متاحـــة بيـــن معظـــم الجيـــاد 
المشـــاركة فـــي الشـــوط والتـــي تمتلـــك 

مقومات الفوز.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يتوج للمضمر عبدالله كويتي في أحد المواسم السابقة

المضمر يوسف طاهر المضمر هشام الحداد

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

حسن علي

الصخير - االتحاد البحريني للسياراتالبالد سبورت

جـــّدد نـــادي البديـــع عقـــود األجهـــزة 
الفنيـــة للفريق األول لكرة القدم الذي 
يلعب بـــدوري ناصر بن حمـــد الممتاز 

هذا الموسم 2020 - 2021.
البديـــع جـــّدد ثقته بالمـــدرب الوطني 
هشـــام عبدالجليل الماحـــوزي للبقاء 
على رأس الجهاز الفني في الموســـم 
القـــادم 2021 - 2022، بعدمـــا نجـــح 
مـــن  بالفريـــق  الصعـــود  فـــي  األخيـــر 
الدرجـــة الثانيـــة إلـــى دوري ناصر بن 

حمد الممتاز للدرجة األولى.
كمـــا جّدد النادي عقد مســـاعد مدرب 
الفريق األول عيســـى حســـين البوري 
محمـــد  للفريـــق  البدنـــي  والمعـــد 
ومـــدرب  الشـــرقاوي  عبدالـــرزاق 

الحراس عبدالرحمن عبدالكريم.
 وجـــاء توقيـــع العقـــود بمقـــر النـــادي 

الدوســـري  حســـين  علـــي  بحضـــور 
ناصـــر  القـــدم  كـــرة  جهـــاز  ورئيـــس 
خميـــس الدوســـري، وتهـــدف خطوة 
التجديـــد لتحقيـــق االســـتقرار الفني 
البدعـــاوي  الفريـــق  صفـــوف  فـــي 
الطامح لتأميـــن موقعه بدوري ناصر 
بن حمد الممتاز، كما أن تلك الخطوة 

تعكـــس رضـــا اإلدارة وثقتها بالكوادر 
الفنية الوطنيـــة وعملها خال الفترة 

الماضية بغض النظر عن النتائج.
ـــا المركـــز الرابع  ويحتـــل البديـــع حاليًّ
الممتـــاز  حمـــد  بـــن  ناصـــر  بـــدوري 
بحصولـــه علـــى 9 نقـــاط مـــن فوزين 

وثاثة تعادالت وخسارتين.

تنطلق عصر يوم غٍد الجمعة الموافق 29 من شـــهر يناير الجاري 
أولـــى جـــوالت )أوتوكـــروس البحريـــن( فـــي الموســـم الجديـــد 
بمواقـــف حلبـــة البحريـــن الدولية موطـــن رياضة الســـيارات في 
الشـــرق األوسط. ويشمل الموسم الجديد إقامة 4 جوالت، أولى 
الجـــوالت فـــي 28 و29 ينايـــر الجـــاري، الجولـــة الثانيـــة 18 و19 
فبرايـــر القـــادم، الجولـــة الثالثـــة 25 و26 فبرايـــر أيًضـــا والجولة 

الرابعة والختامية 29 و30 أبريل القادم.
 وأكد رئيس مجلس ادارة االتحاد البحريني للســـيارات الشـــيخ 
عبـــدهللا بـــن عيســـى آل خليفـــة أن اتحـــاد الســـيارات فخـــور بما 
وصلـــت إليـــه ســـباقات األتوكـــروس من نجـــاح كبير ومشـــاركة 
واســـعة، حيث كانت خطة االتحاد الناجحة في زيارة السباقات 
لمحافظات المملكـــة قد حققت أهدافها وجذبت وجوهًا جديدة 
لســـباقاتها في موســـمها األول، مما جعل مجلس اإلدارة يواصل 

إقامة هذه السباقات باستمرار.
كمـــا أشـــاد عبدهللا بن عيســـى بالمشـــاركة النســـائية المميزة في 
مختلف الســـباقات ومنافستها للشـــباب وصعودها على منصات 
التتويج األمر الذي يدل على أن هذه الســـباقات تحظى بشعبية 
واســـعة حتـــى مـــن العنصـــر النســـائي. مؤكـــًدا أيًضـــا أن االتحاد 

حريـــص كل الحرص على تطبيق جميع االجـــراءات االحترازية 
واإلرشـــادات الوقائية للحد من انتشـــار فيـــروس كورونا كوفيد 
19 مـــن خال بما يتماشـــى وتعليمات الفريـــق الوطني لمكافحة 

فيروس كورونا.
 ودعا اتحاد الســـيارات الراغبين بالمشاركة في الموسم الجديد 
وأولـــى الجـــوالت يوم غـــٍد الجمعـــة، كما أن التســـجيل ســـيكون 
مفتوًحا أمام المتســـابقين اليوم الخميس الموافق 28 من شـــهر 
ينايـــر الجاري وإجراء التجـــارب الحرة، حيث من المقّرر انطاق 

ا غًدا عند الساعة الثالثة عصًرا. السباق رسميًّ

من حفل التجديد مع المدرب الماحوزي )الصورة من حساب النادي(

عبدالله بن عيسى

المقبــل للموســم  الفنــي  االســتقرار  تحقيــق  عبداهلل بن عيســى يدعو المشاركين االلتزام باإلجراءات الوقائيةبهــدف 

افتتاح موسم “أوتوكروس البحرين” غًدا الجمعةالبديع يجدد عقود أجهزته الفنية

عّيــن مجلــس إدارة نــادي المحــرق عبــدهللا ســامي نــاس نائًبا لرئيــس جهاز 
لعبة الكرة الطائرة بالنادي. وفي أول تصريح رسمي لعبدهللا سامي ناس، 
عّبــر عــن اعتــزازه الكبير بنيل تلك الثقة الغالية من مجلس اإلدارة برئاســة 
الشــيخ أحمــد بــن علي آل خليفة معرًبــا عن خالص شــكره وتقديره لرئيس 
وأعضــاء المجلــس علــى تكليفهــم لــه بهــذه المهمــة، متطلًعا ألن يكــون عند 

حسن ظنهم وظن كافة جماهير ومحبي ومنتسبي نادي المحرق العريق.

 وأضـــاف نـــاس لــــ “البـــاد ســـبورت” 
أتقلـــد  أن  فخـــر  وبـــكل  )يشـــرفني 
المحـــرق  نـــادي  فـــي  المنصـــب  هـــذا 
الكـــرة  ولعبـــة  ككل  النـــادي  لخدمـــة 
الطائـــرة بشـــكل خاص والتـــي تزخر 
بســـجل ناصـــع مـــن األلقـــاب المحلية 
مـــن  حافـــل  وتاريـــخ  والخليجيـــة 

اإلنجازات..(.

معروفـــة  نـــاس  عائلـــة  أن  وأكـــد   
بحبهـــا وتعلقهـــا بنادي المحـــرق وأن 
المهمـــة  هـــذه  قبـــول  وراء  الدافـــع 
هـــو خدمـــة شـــيخ األنديـــة المحليـــة 
واالرتقـــاء بألعابـــه ومن بينهـــا الكرة 
العاقـــات  إلـــى  باإلضافـــة  الطائـــرة 
والروابـــط القوية التي تجمعه بكافة 
“نـــادي  مضيًفـــا  النـــادي،  مســـئولي 

المحرق معـــروف بأصالتـــه وعراقته 
وإنجازاتـــه، وقبولـــي منصـــب نائـــب 
رئيس جهـــاز لعبة الكـــرة الطائرة هو 

خدمـــة لهـــذا الكيـــان ورغبـــة صادقة 
لدعـــم الكـــرة الطائـــرة بشـــكل خاص 
وأتمنى بأن أساهم في تعزيز مسيرة 

النادي واللعبة بشكل خاص..”.
 وأوضـــح نـــاس أن المحـــرق بحاجة 
إلى كوادر إدارية شـــابة، مشـــيًدا في 

الوقت ذاته بكافـــة األجهزة اإلدارية 
الموجـــودة فـــي النادي مـــن أصحاب 
الخبرة والشـــباب والذيـــن كانت لهم 
بصمـــة ودور بارز في تطوير األلعاب 
أن  مؤكـــًدا  النـــادي،  فـــي  الرياضيـــة 
هـــدف طائـــرة المحرق هذا الموســـم 
هـــو المحافظـــة علـــى لقـــب الـــدوري 

واستعادة لقب كأس ولي العهد.
وذكـــر نـــاس أن نـــادي المحـــرق كان 
يتطّلع للمشـــاركة فـــي بطولة األندية 
لقبهـــا  علـــى  والمنافســـة  الخليجيـــة 
بصفتـــه حامل لقب الدوري الموســـم 
الماضـــي ولكـــن تـــم إلغـــاء البطولـــة 
متمّنًيا لطائرة األحام دوام التوفيق 

والنجاح.

ــول الــمــهــمــة ــب ــق ــاه ل ــعـ ــة دفـ ــعــب ــل ــال ــاء ب ــ ــق ــ ــي االرت حـــّبـــه لـــلـــنـــادي ورغـــبـــتـــه فـ

عبداهلل ناس نائبا لرئيس جهاز طائرة المحرق

فريق المحرق للكرة الطائرة عبدالله ناس
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ــر ــي ــب ــك ال الـــســـبـــاق  انـــطـــاقـــة  مــــن  ــة  ــ ــاع ــ س  24 ــل  ــبـ قـ وحــــمــــاس  ــب  ــ ــرق ــ ت



لكليهما،  بهدف  والشباب  االتفاق  تعادل 
ــتــي جــمــعــت الــطــرفــيــن،  فــي الــمــبــاراة ال
األربعاء، على ملعب مدينة حمد، ضمن 
ــة ٨ لـــدوري  افــتــتــاح مــنــافــســات الــجــول
للموسم  ــقــدم  ال لــكــرة  الــثــانــيــة  الـــدرجـــة 
وحــافــظ   .٢٠٢١  -  ٢٠٢٠ ــاضـــي  ــريـ الـ
إذ  النتيجة،  بهذه  صدارته  على  االتفاق 
وصل رصيده إلى ١٨ نقطة، فيما وصل 
الشباب إلى ١٦ نقطة في المركز الثاني.

الـــشـــبـــاب تـــقـــدم بـــهـــدف حــمــل إمــضــاء 
الالعب عباس العصفور في الدقيقة ٢٣ 
المباراة، قبل أن يدرك االتفاق  من زمن 
عبر  الثاني  الــشــوط  فــي  التعادل  هــدف 

الالعب في الدقيقة ٥٦.
عــبــدهللا،  عيسى  الــحــكــم  ــمــبــاراة  ال أدار 
وعلي  الــدوســري  عبدالرحمن  وعــاونــه 

سعد، والحكم الرابع إسماعيل حبيب.
ــاراة ثــانــيــة احــتــضــنــهــا اســتــاد  ــبـ وفـــي مـ
كبيرا  فوزا  مدينة عيسى  األهلي، حقق 
وســاحــقــا عــلــى حــســاب قــاللــي بخمسة 

أهداف دون رد.
ــمــبــاراة عــلــى النحو  ــداف ال ــاءت أهــ وجــ

محمود   ،٥ الدقيقة  فــي  بريتو  اآلتـــي: 
و27،   ١٥ الدقيقتين  في  هدفين  البناي 
قاللي  والعــب   ،٥٨ الدقيقة  فــي  بريتو 
حمد عبدالرحمن بالخطأ في مرماه عند 
إضاعة  المباراة  وشهدت   .٦٣ الدقيقة 
ركلة جزاء من العب قاللي ناصر سعود 

الحكم  المباراة  أدار  الثاني.  الشوط  في 
ــيــد مــحــمــود، وعـــاونـــه فــيــصــل علوي  ول
سيد  الرابع  والحكم  الشويخ،  وحسين 

عدنان محمد.
الجولة  مــنــافــســات  الخميس  وتختتم 
الثامنة بإقامة ٣ مباريات عند ٦ مساًء. 

البحرين  مع  نقاط(   ١٠( الخالدية  يلعب 
ــادي األهــلــي،  ــن )7 نــقــاط( عــلــى اســتــاد ال
)نقطة  التضامن  مع  نقطة(   ١٣( الحالة 
 ١١( الــرفــاع، سترة  واحــدة( على ملعب 
نقاط( على ملعب   ٤( االتحاد  نقطة( مع 

مدينة حمد.

االتفاق يحافظ على الصدارة.. وفوز خماسي للمدينة

من لقاء االتفاق والشبابفرحة مدناوية تكررت 5 مراتمن لقاء مدينة عيسى وقاللي

تــرأس األمين العــام للجنة األولمبية البحرينية محمد النصف اجتماع اللجنة 
المنظمة العليا لليوم الوطني الرياضي 2021 والذي عقد صباح أمس الثالثاء 

عبر االتصال المرئي.

فيها  نقل  ترحيبية  بكلمة  بــدأ  االجتماع   
الــنــصــف لــأعــضــاء تــحــيــات ســمــو الشيخ 
األول  الــنــائــب  خليفة  آل  حمد  بــن  خــالــد 
لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة 
ــلــجــنــة األولـــمـــبـــيـــة الــبــحــريــنــيــة  رئـــيـــس ال
والنجاح  بالتوفيق  لهم  سموه  وتمنيات 
لهذا  الوطني  الرياضي  اليوم  إحياء  في 
العام مع تطبيق كافة اإلجراءات الصحية 
لفايروس  للتصدي  اإلحترازية  والتدابير 

كورونا “كوفيد - 19”.
“تحتفل  كلمته  خــالل  النصف  وأضـــاف   
الوطني  الرياضي  باليوم  البحرين  مملكة 
استثنائية  بظروف  نمر  ونحن  العام  لهذا 
ــا “كــوفــيــد  ــراء تــفــشــي جــائــحــة كـــورونـ جــ

عزمنا  مــن  يثني  لــن  ذلـــك  أن  إال   ،”19  -
ــة الــجــائــحــة  ــمــحــارب ــا الــصــلــبــة ل ــ ــنـ ــ وإرادتـ
اليوم  من  الخامسة  بالنسخة  واالحتفال 
ــمــحــافــظــة على  الـــريـــاضـــي الــوطــنــي وال
بكافة  االلتزام  المعتاد مع  مكانته وبريقه 
الوقائية  والتدابير  الصحية  اإلجـــراءات 
والهدف  الغاية  يحقق  بما  واالحــتــرازيــة 
المناسبة وبما يتالءم  من االحتفال بهذه 
مع الجهود الوطنية التي يقودها صاحب 
آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو 
الوزراء  رئيس مجلس  العهد  ولي  خليفة 
وتوجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة في االلتزام باالحترازات الصحية.

 وأكد النصف أن نجاح اليوم الرياضي ال 

يتحقق إال بتكامل الجهود والطاقات بين 
الحكومية  والهيئات  ــوزارات  ــ ال مختلف 
ومــؤســســات وشـــركـــات الــقــطــاع الــخــاص 
ا في االحتفال بهذه  باعتبارهم ركًنا أساسيًّ
المناسبة. مشيًرا إلى أن اللجنة األولمبية 
البحرينية واللجنة المنظمة العليا ستعمل 
بشكل  العام  هــذا  نسخة  إظهار  أجــل  من 
رياضي  بــرنــامــج  إطـــالق  تــم  بعدما  الئــق 
بالتعاون  التلفزيوني  الــبــث  عبر  متنوع 
حزمة  يتضّمن  اإلعــالم  شئون  وزارة  مع 
مــن الــمــســابــقــات والــفــعــالــيــات والــفــقــرات 
واألنــشــطــة الــريــاضــيــة عــن بــعــد مــراعــاة 
لــــإجــــراءات االحـــتـــرازيـــة الــمــتــبــعــة في 

المملكة.
 وأضــاف “وفي الوقت الذي نحرص فيه 
نحّث  فإننا  المناسبة  بهذه  االحتفال  على 
الحكومية  والــهــيــئــات  الــــــوزارات  جــمــيــع 
والخاصة على إقامة الفعاليات الرياضية 
عبر االتصال المرئي عن بعد وعدم إقامة 
أي فعاليات ميدانية تماشًيا مع التعليمات 
حفاًظا  المختصة  الجهات  عــن  الــصــادرة 
والمقيمين  المواطنين  على سالمة جميع 
وبما يدعم الجهود المبذولة في التصدي 

للجائحة، وكلنا ثقة بقدرتكم على االبتكار 
واإلبداع باستخدام التكنولوجيا الحديثة 

إليصال الرسالة النبيلة للرياضة..”.
مدير  بوعسلي  رؤى  قّدمت  ذلــك،  عقب   
ــرة الـــعـــالقـــات الــمــؤســســيــة بــالــلــجــنــة  ــ ــ دائ
األولمبية ورئيسة اللجنة التنفيذية لليوم 
الــريــاضــي الــوطــنــي عـــرًضـــا مــفــّصــالً عن 
الفعالية الرئيسية التي ستقام عن بعد عبر 
البث التلفزيوني، وهي عبارة عن برنامج 
على  المجتمع  تحفيز  إلى  يهدف  رياضي 
ممارسة الرياضة في الحياة اليومية عن 
طريق مسابقات تنظمها اللجنة األولمبية 
مع االتحادات الرياضية واألفراد بأسلوب 

مختلف  عــلــى  يــحــتــوي  مــشــّوق  تنافسي 
الفقرات الرياضية والصحية.

 وتــتــضــّمــن الــفــقــرات مــســابــقــات خــاصــة 
منافسات  تنظيم  خــالل  مــن  لــالتــحــادات 
رياضية لعدد من االتحادات ذات األلعاب 
لممارسة  المجتمع  تحفيز  بهدف  الفردية 
ــاك مسابقة  هــن كــمــا ســتــكــون  الـــريـــاضـــة، 
من  مجموعة  بمشاركة  االســتــوديــو  فــي 
في  متنوعة  مسابقات  لعمل  الرياضيين 

االستوديو بطابع جديد.
تغطي  منوعة  تقارير  هناك  ستكون  كما   
قصيرة  وتقارير  ومشوقة  ملهمة  قصص 

ستعرض في البرنامج.

إقامة فعاليات اليوم الرياضي “عن بعد”
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الثانية لكرة القدم

الرفاع - لجنة الموروث

منافسات  قــرعــة  ــعــاء  األرب سحبت 
القدم  لكرة  اآلسيوي  االتحاد  كأس 
التواصل  تقنية  عبر  وذلــك   ،2021

المرئي عن بعد.
ــن 3  ــة عـ ــبــطــول وأســـفـــرت قـــرعـــة ال
مجموعات لمنطقة غرب آسيا، جاء 
األولى والثانية،  المملكة في  ممثال 
دوري  بطل  الحد  نــادي  سيكون  إذ 
للموسم  الــمــمــتــاز  بـــن حــمــد  ــاصــر  ن
2019 - 2020 في المجموعة األولى 
اللبناني  العهد  أنــديــة:  جــانــب  ــى  إل
العماني،  والنصر  السوري  والوحدة 
أما نادي المحرق بطل كأس جاللة 
الملك، للموسم 2019 - 2020 فجاء 
جانب  إلــى  الثانية  المجموعة  فــي 
أندية: السلط األردني ومركز بالطة 

الفلسطيني واألنصار اللبناني.
ــذه الــنــســخــة األكــبــر في  وتــعــتــبــر هـ
دور  في  يشارك  إذ  البطولة،  تاريخ 

ويحصل  نـــادًيـــا،   39 الــمــجــمــوعــات 
الفائز بلقب كأس االتحاد اآلسيوي 
ــدور  ــذا الــعــام عــلــى مــقــعــد فــي الـ هـ
التمهيدي بدوري أبطال آسيا 2022.
المجموعات  دور  مباريات  وستقام 
 2021 االتـــحـــاد اآلســـيـــوي  لـــكـــأس 
ــدة،  ــة واحـ فــي دولـ التجمع  بــنــظــام 
 29 23 وحتى  الفترة  وذلــك خــالل 
مايو المقبل عبر نظام الدور الواحد 
لــكــل مــجــمــوعــة. ويــتــأهــل مـــن كل 
الثالث  المجموعات  من  مجموعة 
أندية، وهي:   4 آسيا  لمنطقة غرب 
أبــطــال الــمــجــمــوعــات، إضــافــة إلــى 

صاحب أفضل مركز ثان من بينها.

سمو  بطولة  الخميس،  الــيــوم  تنطلق 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة للصقور 
والتي تأتي ضمن النسخة السابعة من 
موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد.

التسجيل  بعملية  الفعاليات  وتفتتح 
والــتــشــبــيــة الــخــمــيــس، عــلــى أن تــقــام 
الجمعة،  الــفــروخ  فئة  العموم  أشـــوط 
بينما تقام أشواط المحترفين من ذات 

الفئة السبت.
ــواط  وتــســتــأنــف الــبــطــولــة بــإقــامــة أشـ
في  والمحترفين  للعموم  الــقــرانــيــس 

األسبوع المقبل.
وفــي هــذا الــصــدد، قــال رئيس اللجنة 
المنظمة لموسم ناصر بن حمد للصقور 
النسخة  إن  الـــمـــري  مــحــمــد  ــصــيــد  وال
نجاًحا  حققت  الــمــوســم  مــن  السابعة 
وذلــك  ــمــشــوار  ال بــعــد منتصف  كــبــيــًرا 
قياًسا بالظروف االستثنائية المحيطة 

بــالــفــعــالــيــات هـــذا 
العام.

ــال الــمــري  وقـ
بـــطـــولـــة  إن 
الشيخ  ســمــو 

بـــن حمد  خـــالـــد 
للصقور  خليفة  آل 

شـــهـــدت تــنــافــًســا كــبــيــًرا 
تفوز  أسماء جديدة  من خالل وجــود 
على  عــالوة  ــى،  األول للمرة  بالبطوالت 
األشــواط  مختلف  في  الفائزين  تنوع 

بفئتيها العموم والمحترفين.
المنظمة  اللجنة  أن  إلى  المري  وأشــار 
الشيخ  سمو  بطولة  النــطــالق  جــاهــزة 
ناصر بن حمد آل خليفة للصقور والتي 
ــــك وســط  وذل ــرز  ــ واألبـ األقــــوى  تعتبر 

مشاركة كبيرة.

سحب قرعة كأس االتحاد اآلسيوي 2021

انطالق بطولة ناصر بن حمد للصقور

ناصر بن حمد يرحب بالمالك واإلسطبالت
األولى المصرية  الساللة  وذات  العربية  الخيل  جمال  بطولتي  ضمن 

رّحــب ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال اإلنســانية وشــؤون الشــباب ســمو 
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة بالمــالك واالســطبالت المشــاركين في 
بطولــة اإلنتــاج المحلــي لجمال الخيــل العربية الســابعة، وبطولــة الخيل 
ذات الســاللة المصريــة األولــى والتي ســتنطلق اليوم وتســتمر على مدار 
3 أيــام تحــت رعايــة ســمو الشــيخ عيســى بــن عبــدهللا آل خليفــة رئيــس 
االتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة على ميدان االتحاد الرياضي 

العسكري بنادي راشد للفروسية وسباق الخيل بالرفة. 

ــاصــر بـــن حمد    وأكــــد ســمــو الــشــيــخ ن
المحلي  اإلنــتــاج  بطولة  أن  خليفة  آل 
السابعة تؤكد التطور الكبير في اإلنتاج 
المحلي والقدرات العالية التي يمتلكها 
المربون والمالك البحرينيون وخبراتهم 
ــيـــة والــــتــــي قـــادتـــهـــم لــتــحــقــيــق  ــالـ ــعـ الـ
مشاركاتهم  فــي  المتعددة  اإلنــجــازات 
لها  البطولة  أن  سموه  مبيًنا  الخارجية، 
رياضات  تطور  على  كبيرة  انعكاسات 

جمال الخيل العربية.
 وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
تنظيم  على  حــرص  االتحاد  أن  خليفة 
األولــى  المصرية  الساللة  ذات  بطولة 
لتنظيم مختلف  باكورة  والتي ستكون 
الفترات  في  الساللة  لنفس  البطوالت 
ــة هــدفــهــا  ــ ــرؤي ــ ال الـــقـــادمـــة، حــيــث إن 
مواصلة التقدم واالزدهار لهذه الرياضة 

العريقة التي تحظى بشعبية واسعة.
ــاد ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بــن حمد    وأشــ

يبذلها  التي  البارزة  بالجهود  خليفة  آل 
وسباقات  للفروسية  الملكي  االتــحــاد 
بن  عيسى  الشيخ  سمو  برئاسة  القدرة 
عبدهللا آل خليفة والحرص على تهيئة 
واإلسطبالت  للمالك  المثالية  األجـــواء 
المشاركين وحرصهم على بذل الجهود 
متمّنًيا  للبطولة،  النجاح  كامل  لتحقيق 
ــنــجــاح لكافة  ســمــوه كــل الــتــوفــيــق وال

المالك واالسطبالت المشاركين.

 د. خالد: جاهزية تامة

رئيس  حسن  احمد  خالد  الدكتور  أكد   
االتــحــاد  أن  للبطولة  المنظمة  اللجنة 
وسباقات  للفروسية  البحريني  الملكي 
سمو  من  مباشرة  وبتوجيهات  الــقــدرة 
خليفة  آل  عــبــدهللا  بــن  عيسى  الشيخ 
ــراءات اإلداريـــة  ــ أنتهى مــن كــافــة اإلجـ
البطولة  النطالقة  والتنظيمية  والفنية 
بأفضل صورة  والحرص على إخراجها 

تنظيمية.
 وأشار د. خالد احمد أن اللجنة حريصة 
ــى تــطــبــيــق اإلجــــــــراءات الــوقــائــيــة  عــل
“كوفيد19-”،  كورونا  فيروس  لمحاربة 
اإلجـــراءات  كافة  تطبيق  سيتم  حيث 
الكمام والتباعد االجتماعي  ارتداء  من 
إلــى  بــالــدخــول  للجماهير  يسمح  ولـــن 
أجرى  االتحاد  أن  مبيًنا  البطولة،  موقع 
المشاركين  لجميع  كــورونــا  فحوصات 
المختلفة  واللجان  والعارضين  والمالك 
في قرية البحرين الدولية للقدرة أمس.

 الصالحي: نقل مباشر واستوديو تحليلي

المكتب  مدير  الصالحي  توفيق  أشاد    
اإلعالمي لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة ومركز المعلومات رئيس اللجنة 
وزارة  مــع  الــقــائــم  بالتعاون  اإلعــالمــيــة 
الصادرة  والتوجيهات  اإلعــالم  شــؤون 
من علي الرميحي وزير شؤون اإلعالم 
بنقل البطولة على الهواء مباشرة على 

أيًضا  مؤكًدا  الرياضية.  البحرين  قناة 
مباشر  نقل  سيرافقهما  البطولتين  أن 
على قناة البحرين الرياضية واستوديو 
تحليلي من تقديم وإعداد صدام ناصر 

وناصر العمري.

  منافسات اليوم

الخميس  يـــوم  األول  ــيــوم  ال سيشهد   
الخيل  لجمال  المحلي  اإلنــتــاج  بطولة 
فئة  إقامة  وستشهد  السابعة،  العربية 
عمر  المهرات  وفئة  سنة،  عمر  المهرات 
سنتين،  عمر  المهرات  وفئة  )ب(،  سنة 
وفئة  )ب(،  سنتين  عمر  المهرات  وفئة 
المهرات عمر 3 سنوات، والمهرات عمر 
3 سنوات )ب(، وفئة األفراس عمر 4-6 
7 سنوات  سنوات، وفئة األفــراس عمر 
بطل  بطولة  اقــامــة  وبعدها  فــوق،  فما 
والمهرات  سنة،  عمر  للمهرات  األبطال 
ــوات، وبــطــولــة  ــ ــن عــمــر ســنــتــيــن و3 ســ

األفراس.

سمو الشيخ ناصر بن حمد

جانب من الفعاليات السابقة

تغطية - اللجنة اإلعالمية
أحمد مهدي

أحمد مهدي

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

جانب من اجتماع اللجنة المنظمة العليا

دعًما لجهود التصدي 
لجائحة كورونا 

“كوفيد 19”
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أســـدل  بيـــروت”  “دفعـــة  مسلســـل 
الســـتار علـــى حلقاتـــه وأحداثـــه بعد 
عـــرض الحلقـــة األخيرة منـــه، والتي 
شـــهدت أحداثا غير متوقعة ومثيرة 
بيـــن  الجمهـــور  وانقســـم  للجـــدل، 
معجـــب ومنتقـــد لنهايـــة المسلســـل 

الذي احتل التريند بسبب نهايته.
وانتهت الحلقة األخيرة من مسلسل 
“دفعة بيروت” بأحداث غير متوقعة 
التـــي  “شـــاهة”  هـــروب  وأبرزهـــا 
تجســـدها فاطمـــة الصفـــي من حفل 
زفافهـــا علـــى “كريـــم” الذي يجســـده 
ذو الفقـــار خضـــر، وذلـــك بعـــد قصـــة 
حب طويلـــة بينهما، واكتشـــفت في 
لحظـــة الزفـــاف أن عـــم عريســـها هو 

الـــذي اعتـــدى عليهـــا فـــي طفولتهـــا، 
وعرفـــت ذلـــك مـــن عالمـــة فـــي يده 

أثناء االحتفال بالزفاف.
ولم يكن حدث هروب فاطمة الصفي 
مـــن زفافهـــا هـــو الوحيـــد المفاجـــئ 
للجمهور فـــي الحلقة األخيرة، ولكن 
أيضا حاز مشهد انقاذ “مشعل”، الذي 
يجســـده الفنان محمود نصر، لها من 
الغرق علـــى تفاعل الجمهـــور؛ وذلك 
بســـبب تقاربهمـــا بعـــد تلـــك اللحظة 
ورومانســـيتهما، وانتهـــى المسلســـل 
بقصـــة حـــب جديـــدة لهـــا معـــه بعـــد 
انســـحابها من حفـــل زفافها، وأثارت 
نهايـــة المسلســـل الكثير مـــن الجدل 

بسبب نهايتها غير المتوقعة.

مسلسل “دفعة بيروت” تريند مع حلقته األخيرة

أسامة الماجد

تمكن أحدث أفالم النجم ليام 
نيسون The Marksman من 
المحافظة على صدارة شباك 

التذاكر األميركية لألسبوع 
الثاني على التوالي بتحقيقه 
إيرادات بلغت مليونين و30 
ألف دوالر خالل عطلة نهاية 

األسبوع الماضي.

المالح: أرفض مصطلح قصيدة النثر ولدينا شغف مقيت باأللقاب
ــا ــي ــق ــا هــــــــواء ن ــ ــه ــ ــال ــ ــس مـــــن خ ــ ــف ــ ــن ــ ــة أت ــ ــث ــ ــال ــ ــر عــــنــــدي رئـــــــة ث ــ ــع ــ ــش ــ ال

فَتــت صخــر المألوف والتقليدي، وأحســبها نجحت في تمردها وتجاوز الراية 
المنكســة شــكال ومضمونــا. ماهــرة بلعبــة اللغــة وطالســم الصيــغ المختلفــة 
وصوتا متفردا في شعر البحرين الحديث. نادية المالح، الشاعرة التي تتغنى 
علــى قيثــارة ذات وتــر واحد، وفي كل مرة نطالع قصائدها تنطلق بنا الحياة 

وتغمرنا بأمواجها الزاخرة.

 النزعة الجديدة الهادفة لدى  «
بعض الشعراء تترسخ وتتأصل يوما 
بعد يوم لتتجلى بطابع النظرية أو 
لتتسم بطابع المذهب. ونجم عن 

ذلك ما يشبه أن يكون جدال بين 
فريقين أحدهما يؤمن بأن الشعر 
يجب أن يكون للحياة، واآلخر يصر 

على أن يكون الشعر بعيدا عن 
األحداث والحياة، ما رأيك؟

الشـــعر حياة متكاملة مستقلة بذاتها، 
وال يمكـــن فصل الحيوات عن بعضها، 
األحـــداث  عـــن  الشـــعر  انفصـــل  إن 
والحيـــاة انفصـــل عـــن ذاته، وانســـلخ 
مـــن ماهيته، فـــكل ما يمر بنا وننســـج 
من ذراته حروًفا هو حدٌث بحد ذاته، 
الفـــرح، الحـــزن، المواقـــف اإلنســـانية، 
أحـــداث  ذلـــك  كل  الحـــرب،  الدمـــار، 
تولـــد حاالت إنســـانية إن انفصل عنها 
الشاعر فقد مصداقيته، وانزوى بلغته 
فـــي رص وصف ال معنى له وال طريق 

يصل به إلى أرواح من حوله.

هل تعتقدين أن هناك فروقا  «
مميزة بينكم وبين الجيل السابق 

من حيث معمار القصيدة؟

لـــكل زمـــاٍن لونـــه وطبيعتـــه، فـــي كل 
شـــيء ال فـــي الشـــعر وحســـب، علـــى 
الرغـــم مـــن أننـــي ضد هـــذا التقســـيم، 
تحيـــا  كبـــار  شـــعراء  هنـــاك  فمـــازال 
نصوصهـــم فـــي داخلنـــا وتبدو أشـــبه 
لحروفنـــا  الموجـــه  األب  بصـــورة 
مـــن حيـــث ال نعلـــم، علـــى أن معمـــار 
النـــص قد أخـــذ مناحي عـــدة خرجت 
بالقصيـــدة في كثير مـــن المواطن عن 
هويتهـــا األســـاس، ومازال هـــذا األمر 
موضـــع خالف بيني وبيـــن الكثير من 
كتـــاب الكلمة، إن صح المســـمى؛ ألني 

مازلـــت أرفـــض بعـــض المصطلحـــات 
مثـــل “قصيـــدة النثـــر” ومازلـــت أجـــد 
خًطـــا فاصـــال بين الشـــعر وبيـــن النثر، 
أكتب النثر بشـــغف، وأتماهى فيه في 
أحاييـــن كثيـــرة، لكنـــي أبًدا ال أســـميه 
قصيدة، أنحو جهة التفعيلة والعمود، 
وأمـــزج فيهـــا القديـــم بالحديـــث، لـــن 
أسمي ذلك فروًقا مميزة، لكنها مدعاة 

تغير الفكر والثقافة وطبيعة الجيل.

 ماذا تعنى الحرية للشاعر وما  «
حدودها؟

تشـــكله  متشـــعب،  الحريـــة  مفهـــوم 
الثقافـــة الخاصـــة لكل إنســـان، شـــاعر 
كان أو عـــداه، لكنـــي أجـــد الحرية في 
التنـــوع والتحليـــق، وأعنـــي مالمســـة 
األفـــكار واألحـــداث والمشـــاعر علـــى 
اختالفهـــا شـــرط أال يتخطى الشـــاعر 
الـــذوق العـــام وأال يتعـــدى بحروفه أو 
صوره على فكـــر اآلخرين وعقائدهم، 
فهنـــاك ثمة مناطـــق محظورة عند كل 

شـــخص أو فئـــة، مـــا أقبـــل المســـاس 
بـــه عنـــدي علـــي أال أقتـــرب منـــه فيما 
يخـــص اآلخرين، فال أحل لنفســـي ما 
أحرمـــه علـــى ســـواي. الشـــاعر مـــؤرخ 
بـــكل المقاييـــس، قد يـــؤرخ للحظة أو 
حـــدث أو موقف، وعليـــه في كل ذلك 
أن يتوخى الحذر في المساس بشعور 
اآلخرين أو تجريحهم بأي شـــكٍل كان، 
أؤمـــن بأن “حريتي تتوقف حيث تبدأ 

حرية اآلخرين”.
 هل بدأ دور الشعر يتضاءل عن  «

مستوى رسالته األصلية في حياتنا 
كعرب، وهل هناك أزمة علينا أن 

نعترف بها؟

هناك أزمـــة فعلية، ربمـــا يمكن رؤيتها 

بشـــكل مصغـــر فـــي مســـألة “الهـــَوس” 
باأللقـــاب، مـــن يكتب نًصا عابـــًرا، فهو 
الشـــاعر فـــالن، من يصـــدر كتاًبا تحت 
مســـمى رواية، فهو روائـــي، من ينتج 
مؤلًفـــا مـــا، فهو كاتـــب، صار التســـابق 
علـــى األلقـــاب ووضعها أمام األســـماء 
أرجح كفة مـــن جودة الكتابة والنتاج 
الكتابي، وعن أية رســـالة نتحدث في 
وقـــٍت صـــار التجديـــد فيه يتجـــه إلى 
والصينـــي  اليابانـــي  الشـــعر  محـــاكاة 
الشـــعر  هويـــة  هـــي  أيـــن  وغيرهمـــا! 
العربي وســـط هـــذه الزوبعـــة، البعض 
يجدنـــي متخلفـــة وأتمســـك بماضـــي 
الشـــعر وأصولـــه، لكنـــي أصـــر على أن 
الشـــعر العربي له هويته الخاصة جًدا 

التي ليس من حق أحد المساس بها.
 يقول المازني: الشعر يحلق بالمرء  «

فوق الحياة ويرغمه أن يحس ما 
يرى وأن يرى ما يحس، وأن يتخيل ما 
يعلم، وأن يعلم ما يتخيل، فالشاعر 
أحسن الناس وأعمقهم حكمة.. ما 

تعريف نادية للشعر؟

الشـــعر امتداد، ترجمة حسية، تحليق 
تحملـــك  أجنحـــة  الالمعقـــول،  فـــي 
إلـــى عوالـــم ال يراهـــا إال أنـــت، لكنـــك 
بإمكاناتك الحسية واللغوية تجسدها 
ليراهـــا اآلخـــرون رأي العيـــن، الشـــعر 
حيـــاة متكاملـــة تتجذر فيهـــا أرواحنا 

وال تنفصل عنها.
 ماذا تقرئين اآلن وهل تتبعين خطة  «

محددة في القراءة وكيفية تنظيم 
وقتك بين العمل والقراءة والكتابة 
والمشاركة في الحياة االجتماعية؟

من يعرفني عن كثب، يعرف أني أبعد 
مـــا أكون عن التنظيم، ال أحب جدولة 
األشـــياء وال المهام، أعشـــق االنطالق 
فـــي كل شـــيء، حتـــى فـــي القـــراءة، 
فقـــد تمـــر شـــهور دون أن أقـــرأ كتاًبـــا 
كامـــال، وقد أنهي كتابا في يوم واحد، 
أغلـــب قراءاتـــي عبـــارة عـــن تصفـــح 
غيـــر منتظم للكتـــاب الذي بيـــن يدي، 
أحاول قدر المستطاع أن أتواجد في 
الفعاليـــات والمناســـبات، لكنـــي أحيانا 
أحجـــم عـــن الكثيـــر وأفضـــل الهـــدوء 

بعيدا عن صخب كل شيء.
 ما يميز شعر نادية عن سواه من  «

شاعرات البحرين “حسب وجهة 
نظري” هو ما تتمتع به من ذكاء 
وحذق شعري، فأغلب قصائدها 

تفاجئنا بشيء.. تخبئ لنا أدغالها 

المليئة باألوراق، روعة المغامرة، 
موسيقى ال تدركها إال الروح، 

ولهذا فهي تشكل عالمة مهمة 
في شعر الجيل الجديد.. ما 

تعليقك؟

أتمنـــى أن يليـــق حرفي بمـــا ذكرت، ال 
أملـــك تعليًقـــا ســـوى التأكيـــد على أن 
الشـــعر عنـــدي رئـــة ثالثـــة أتنفـــس من 
خاللهـــا هواًء نقًيـــا، ال أتردد في كتابة 
كل ما أشـــعر به تحت تأثير أو موقف 
أو تجربـــة، وربما ذلك ما يدفع البعض 
إلى القول بأني أتحدث بلسانهم، حين 
تمتزج التجربة بصدق الشعور يمكنك 
أن تطوع اللغة، بل إنها تتشـــكل معك 

وتناغي إحساسك.
 شعراؤنا الشباب اليوم أكثرهم غير  «

حذر حين يكتب، مما يسوق إلى 
شعرهم أشياء ال تتناسب ومقاييس 

طموحهم.. ما ردك؟ 

ســـيعيدنا ذلـــك إلـــى مـــا ذكرتـــه آنًفـــا 
بشـــأن الشـــغف المقيت باأللقـــاب، هذا 
الولـــع الـــذي يجعل الشـــعراء الشـــباب 
يتخبطـــون بـــال إدراك لمـــا وراء تلـــك 
تجاههـــا،  يندفعـــون  التـــي  األبـــواب 
والواقع أنهم ال يتحملون المســـؤولية 
منهـــا  األكبـــر  الجـــزء  إن  بـــل  كاملـــة، 
المجتمـــع وأخـــص  علـــى عاتـــق  يقـــع 
بـــه مـــن يطلقـــون على أنفســـهم اســـم 
مـــع  يتعاملـــون  الذيـــن  “المثقفيـــن” 
المبتدئ معاملـــة المنجز المتميز الذي 
حقـــق مـــا لم يحققـــه ســـواه، ذريعتهم 
في ذلك ضرورة التشـــجيع، لست ضد 
التشـــجيع، لكني ضد اإليهـــام، ضد أن 
أضع شـــخًصا في دائـــرة يتخيلها هالة 
ضـــوء، فـــي حيـــن أنها مجـــرد مصباح 
معلـــق قـــد يتداعـــى وينكســـر جـــراء 
قفـــزة طفولية لم تكن في الحســـبان، 
أولئـــك المصفقـــون ال يدركـــون حجم 
ذلـــك  علـــى  يجرونـــه  الـــذي  الضـــرر 
المبتدئ وعلى ثقافة المجتمع بشـــكل 
عـــام، أضف إلى ذلك دور النشـــر التي 
تتأرجح بين المادية وبين السياسات 

الثقافية الخاصة بأصحابها.

الشاعرة نادية المالح

بمبـــادرة مـــن الفنانيـــن عبـــاس يوســـف وعلـــي ميـــرزا

لقاء مرسم رباب الشهري... رؤى حول الفن وقضاياه

بمبـــادرة مـــن الفنانيـــن عباس يوســـف 
وعلـــي حســـين ميرزا، احتضن مرســـم 
رباب مســـاء الثالثـــاء 19 يناير 2021، 
لقاء ضم مجموعة من الفنانين الشباب 
جمعهـــم حب الرســـم والخـــط واللون، 
فراحوا يتدربـــون ويلتحقون بدورات 
الفـــن  الرســـم، وجمعهـــم  فنـــون  تعلـــم 
فتوطـــدت عالقـــات بعضهـــم البعـــض، 
فأخذوا يشتغلون معا ويعرضون معا.

وتمحـــورت نقـــاط هـــذا اللقـــاء حـــول 
تجربة كل فنان وذكرياته مع البدايات 
األولـــى، رؤيتـــه المســـتقبلية، تطلعاته، 
طموحاتـــه ومـــا الـــذي يتطلـــع إليه عبر 

الفن.
وإلى جانـــب اللقاء الحميمية والصدق 
فـــي الطـــرح والتطلـــع، إذ مـــن البدايـــة 
أكـــد الفنان عباس يوســـف على أهمية 
فعل الحب، حب الرسم والفن والناس 
يعيـــق  عمـــا  اإلمـــكان  قـــدر  واالبتعـــاد 
اشـــتغال الذهن وما يعطل العاطفة، إذ 
إن الفنان فـــي أمس الحاجة إليها لكي 
يبـــدع وينطلـــق فـــي مشـــروعه الفني، 
كما تم التأكيـــد على حرية الفنان فيما 
يرســـم ومـــا يتناولـــه مـــن موضوعـــات 
والطـــرق والمواد التي يشـــتغل بها في 

تنفيذ أعماله الفنية. 
وتحدثـــت الفنانـــة نـــور الصيرفـــي عن 
أهمية الفعل الجماعي في الرسم التي 
ألفتهـــا منذ العتبـــات األولـــى في حقل 
الرســـم، وأهمية الصورة الفوتوغرافية 

في استحضار موضوع الرسم.
وأكـــد الفنـــان محمـــد تقي علـــى أهمية 
ألنـــه  الفنـــان؛  لـــدى  الثقافـــي  الجانـــب 
يعزز مـــن قدراته ويدفع بها إلى أمكنة 
متقدمـــة، وكذلك دور زيـــارة المتاحف 
والمعـــارض الفنيـــة، إذ تعـــدد مصـــادر 

الفنان البصرية.
والفنـــان محمـــد العباســـي تطـــرق إلى 
بعـــض الفترات التي مـــّر بها في مجال 
الرســـم مـــن انقطـــاع ومواصلـــة حتـــى 
الرجوع األخير وبقوة إلى عالم الرسم، 
الـــذي قـــال: إنـــه ال تراجـــع أبـــدا عنـــه، 

علمتني الحياة أهمية الرســـم ومكانته 
في قلبي.

والفنـــان أحمـــد األنصـــاري راح يؤكـــد 
واالنفعالـــي  الروحـــي  الجانـــب  علـــى 
والعاطفي أثناء ممارســـة الرسم، وأنه 

يذهـــب فيـــه بـــكل أعماقه وينســـى ما 
بـــدور حولـــه، وأنـــه بالرســـم يقـــول هو 
المنقـــذ فـــي الكثيـــر مـــن األحيـــان. أما 
الفنـــان علـــي حســـين فأكـــد علـــى دور 
مثـــل هذه اللقاءات التـــي تعزز وتقوى 

أواصـــر المحبـــة بيـــن الفنانيـــن وتتيح 
إلى الجميع فرص السماع إلى وجهات 
المغايـــرة  والـــرؤى  المختلفـــة،  النظـــر 
حـــول الفـــن وقضايـــاه، وحـــول همـــوم 
فئـــة الفنانيـــن الشـــباب الذيـــن يعانـــي 
الكثير منهم من قلة وجود الفرص إلى 
عـــرض أعمالهم الفنيـــة. وأخيرا يهدف 
لقـــاء الثالثاء إلى محاورة هذه الفئات 
العمريـــة مـــن الشـــباب الفنانيـــن حـــول 

رؤاهم تطلعاتهم الفنية المستقبلية.
يذكر أن الفنان عباس يوســـف يعد من 
الرواد، وإلى جانب التشكيل فهو أيضا 
كاتب، حصل على درجة البكالوريوس 
فـــي األدب العربي من جامعة قطر في 
العـــام 1982، وتتألف أعماله الفنية من 
اللوحـــات والخـــط والطباعـــة وصناعة 
الكتب، وكتبـــه الثالثة هي: “إلى البحر 
من جناح الفراشـــة”، “مـــع لون من النار 
مـــع رذاذ مـــن المعـــدن” و”الظـــل داخل 
فـــي  التوالـــي  علـــى  ونشـــرت  الظـــل”، 
2006 و2009 و2015، كمـــا نشـــر كتابا 
فـــي العـــام 2018، بعنـــوان “في حضور 
المعـــادن والقلم، محادثـــات مع عباس 

يوسف. 
أما الفنان علي حسين ميرزا فهو أيضا 
درجـــة  واســـتكمل  مســـرحي،  مصّمـــم 
“الديكـــور  مجـــال  فـــي  البكالوريـــوس 
المســـرحي” بدرجة االمتياز من المعهد 
بدولـــة  المســـرحية  للفنـــون  العالـــي 

الكويت في العام 2010.
المعـــارض  مـــن  العديـــد  فـــي  وشـــارك 
التشكيلية والمســـرحية داخل وخارج 
ســـيرته  بعـــد  توّجـــه  كمـــا  البحريـــن، 
التعليميـــة نحـــو عالـــم الطفـــل، إذ قدم 
العديـــد مـــن الـــورش والفعاليـــات التي 
أثنـــاء  األطفـــال. وحصـــد  بفـــن  تهتـــم 
اشـــتغاالته عـــددا من الجوائـــز، تكريما 
مجالـــي  فـــي  ومشـــاركاته  ألعمالـــه 
التشكيل والمسرح، ونال جائزة الدانة 
عـــن مشـــاركته فـــي المعرض الســـنوي 

للفنون التشكيلية في النسخة الـ 44.

علي ميرزاعباس يوسف
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زهرة عرفات: “شرايكم أموت أحسن علشان ترتاحون”؟
البرومـــو  الكويتيـــة   atv قنـــاة  قدمـــت 
الترويجي للحلقـــة الجديدة من برنامج 
“ســـندريال” الـــذي يقدمه صالح الراشـــد، 
البحرينيـــة  الفنانـــة  يســـتضيف  حيـــث 

المقيمة في الكويت زهرة عرفات.
وأحـــدث البرومـــو تفاعـــاًل واســـًعا بيـــن 
المتابعيـــن وســـط حالـــة مـــن التشـــويق 
للحلقـــة المنتظرة، حيـــث تطرقت زهرة 
عرفات إلى الحديث عن كونها أصبحت 
جدة لفتاة ُتدعى “ســـندريال”، وذلك عند 
مغازلـــة صالـــح الراشـــد لها الـــذي رّد بأنه 
يحترمهـــا ويقدرهـــا كثيـــًرا بينمـــا بادلته 

ذات الشعور.
وكشـــف صالح الراشد خالل البرومو أن 
زوج زهـــرة عرفـــات كويتـــي الجنســـية، 
وهو ما لم يتم الكشـــف عنه مسبًقا، لترد 
عليـــه قائلـــة: “هللا يســـامحك يـــا صالح”، 
مبينـــة أنهـــا حصلـــت علـــى استشـــارات 
واإلعالميـــة  الدكتـــورة  مـــن  أســـرية 
الكويتيـــة فوزيـــة الدريـــع، التـــي تقـــدم 
نصائح للنســـاء لمســـاعدتهن فـــي كيفية 

التعامل مع الرجال واألسرة.

تعرضـــت  أنهـــا  عرفـــات  زهـــرة  وأكـــدت 
للعنف والضرب المبرح، دون أن يكشـــف 
البرومـــو عـــن تفاصيـــل في هذا الشـــأن، 
إال أنها اســـتكملت حديثها بالقول: “اللي 
بقوله بيكرهوني الناس بســـببه”، مردفة 
أنها ســـتظل زهـــرة عرفات التـــي لها باع 

كبير في الدراما الخليجية.
وأشـــارت زهـــرة عرفـــات قائلة: “ســـأظل 

زهـــرة عرفـــات وأظـــل إن شـــاء هللا مـــو 
بطولة إن شـــاء هللا 10 مشاهد ببين في 
المسلسل”، في إشارة إلى أنها لو حصلت 
علـــى دور صغيـــر فـــي أي عمـــل تجتهـــد 
فيـــه كي تظهر بصـــورة جيدة. ويبدو أن 
ظهـــور زهرة عرفات بعفويتها وطبيعتها 
لـــم تعجـــب البعض مـــن المتابعيـــن الذي 
وجهـــوا لهـــا هجوًما فـــي التعليقات على 

البرومـــو، حيث كانـــت الفنانة البحرينية 
مميـــزة فـــي إطاللتهـــا وظلـــت تتراقص 
وتســـتعرض فســـتانها؛ األمـــر الذي جعل 
البعـــض يطالبها بأن تحترم ســـنها، حيث 
إنهـــا تبلغ مـــن العمـــر 51 وقالـــت متابعة 
فـــي تعليـــق لهـــا: “تحتـــرم ســـنه طيـــب”، 
لترد عليها زهرة عرفات قائلة: “شرايكم 
أموت أحســـن علشـــان ترتاحـــون”، بينما 
دونـــت متابعة أخـــرى تعليًقـــا قالت فيه 
إنهـــا “خراندريـــال”، بـــداًل من “ســـندريال”، 
لتـــرد عليهـــا الفنانـــة البحرينيـــة قائلـــة: 
طموحـــج  حققتـــي  تكونيـــن  “أتمنـــى 

بهالعليق”.
ومؤخـــًرا كشـــفت اإلعالميـــة الكويتيـــة 
مـــي العيدان، عـــن كواليـــس الصلح بين 
مواطنتها الفنانة هيا الشـــعيبي والفنانة 
زهـــرة عرفـــات، مشـــيرة إلـــى أن األولـــى 
بمجـــرد إخـــالء ســـبيلها مـــن النيابـــة بعد 
نشـــرها  قضيـــة  فـــي  معهـــا  التحقيـــق 
لفيديو خـــادش للحياء، قامت باالتصال 
باألخيـــرة واالعتـــذار منهـــا عما بـــدر من 

إساءة في حقها.

بعد سلسلة من التأجيالت... أهم أفالم 2020 التي سنشاهدها أخيرا في 2021
بوند جــيــمــس  ــلــجــاســوس  ل جــديــدة  ــرة  ــام ــغ وم  ”A Quiet Place“ مــن  ــي  ــان ــث ال الــجــزء  ــودة  ــ ع

ونحن نعيش حاالتنا بعيدا عن الذهاب إلى السينمات لمشاهدة األفالم في البحرين وفي العديد من الدول حول العالم؛ بسبب انتشار الوباء، قلصت 
شركات اإلنتاج أفالمها الجديدة التي تقدمها في كل عام، لكن وسط ذلك يعتبر العام الجاري. ٢٠٢١ عام سينمائي لعدد من االفالم المؤمل تقديمها 

بعد سلسلة من التأجيالت باإلضافة إلى األفالم الجديدة التي نراجعها في هذا التقرير السريع، خصوصا وأن معظمها مرشحة لألوسكار:

A Quiet Place II

ــزء الــثــانــي  ــجـ يـــركـــز الـ
مـــــــن الــــفــــيــــلــــم عـــلـــى 
ــن  ــ ــي ــاجــ ــ ــن ــ قـــــصـــــص ال
ــــى جــانــب  ــن إل ــريـ اآلخـ
)إيميلى  أبـــوت  عــائــلــة 
ــت وولـــــديـــــهـــــا(،  ــ ــالنـ ــ بـ
ــعـــرضـــون  ــتـ الـــــذيـــــن يـ
ِمن  والرعب  للترهيب 
وكائنات  أشــبــاح  ِقــَبــل 
مخيفة، لبعض الوقت، 
وعلى هذه األسرة أن تظل طوال الوقت في 
صمت تــام ودون إصــدار أدنــى صــوت؛ ألن 
خالل  من  ضحاياها  تصطاد  الكائنات  هذه 

األصوات التي يحدثونها أو يصدرونها.
الكبير  الــنــجــاح  بعد  ــارة  ــ وإث درامـــا ورعـــب 
إنــتــاج  مــن  وهـــو   2018 فــي  األول  لــلــجــزء 

بارامونت.

Dune

فيلم مغامرات وخيال 
عـــلـــمـــي مــقــتــبــس مــن 
تحمل  فضائية  روايــة 
نــفــس االســــم صـــدرت 
وتـــدور   ،1965 الـــعـــام 
حــــــــول شــــــــاب يـــقـــرر 
االنتقام لوالده وحماية 
كــوكــبــه مـــن األخـــطـــار، 
وهو من إخــراج واحد 
المخرجين  أفضل  من 
من  وهو  فيلنوف،  ديني  وهو  المجال،  في 

إنتاج شركة وارنر بروس.
من  الجديدة  النسخة  في  البطولة  يتشارك 
شــاالمــيــت،  تيموثي  مــن  كــل   Dune فيلم 
ــا، وريــبــيــكــا  ــ ــدايـ ــ ــاق، وزنـ ــحــ وأوســــكــــار إســ
فيرجسون، وجوش برولين، وديف باتيستا، 

وجيسون مومو، وبابس أولوسانموكون.

The French Dispatch

ــدي  ــ ــي ــومــ ــم كــ ــ ــل ــ ــي ــ ف
تحكي  ــســـي  ــانـ رومـ
من  مجموعة  قصة 
الذين  الصحافيين 
ــي مــقــر  يــعــمــلــون فــ
جريدة أمريكية تقع 
فرنسية  مدينة  في 
القرن  خيالية خالل 
ــو  الــــعــــشــــريــــن، وهــ
ــعــث لــلــحــيــاة  ــب ــا ي مــ

مجموعة من القصص المنشورة فيها، وهو 
أنــدرســون  المبدع ويــس  إخـــراج  مــن  أيضا 
ــال خلف  ــمــ ــقــديــم األعــ الـــــذي يـــبـــرع فـــي ت

الكاميرا.
من  كبير  عــدد  تمثيل  مــن  الــجــديــد  الفيلم 
النجوم امثال بيل موراي، وكيت وينسلت، 
وسيرشا  بـــرودي،  ــان  ــ وأدري دافـــو،  وويليم 

رونان، وليا سيدو.

Last Night in Soho

ــا  ــ ــ يـــتـــنـــاول درام
النفسي  الـــرعـــب 
زمنيتين  فترتين 
ــي الــســتــيــنــات  فــ
الحالي  والــوقــت 
عـــن فـــتـــاة شــابــه 
التصاميم  تعشق 
واألزيـــــــــــاء تــجــد 
ــا بــشــكــل  ــهـ ــفـــسـ نـ

غامض في الستينات، حيث تقابل قدوتها، 
لكن الخيال مختلف، فالستينات ليست كما 

تبدو، والوقت يمضي بصعوبة ورعب!
الفيلم من إخراج مخرج عظيم وفنان، وهو 

ادجار رايت منفرد بأفالمه.

No Time To Die

بعد تأجيالت كثيرة 
ــرا نـــأمـــل أن  ــؤخــ مــ
هذا  أخيرا  نشاهده 
العام، الفيلم األخير 
ــع دانـــيـــيـــل  ــ ــرائـ ــ ــلـ ــ لـ
كــــريــــج كــجــيــمــس 
بــونــد، وفــيــه يظهر 
من  ليتر(  )فيليكس 
وكالة االستخبارات 

الــمــركــزيــة )ســـي آي أيـــه( لــصــديــقــه )بــونــد( 
منه  ويطلب  فترة،  منذ  الخدمة  ترك  الــذي 
مسلح  غامض  شرير  لمواجهة  المساعدة 

بتكنولوجيا جديدة خطيرة.

Free Guy

فيلم خفيف بفكرة 
رائعة لعشاق ألعاب 
الباليستيشن حول 
صراف يكتشف أنه 
خلفية  شــخــصــيــة 
فــــي لـــعـــبـــة حــركــة 
ــم  ــعــال بــأســلــوب ”ال
لعبة  كما  المفتوح“ 
أوتــو  ثيف  جــرانــد 

مغامرات  فيلم  رينولدز.  ريــان  بطولة  من 
كوميدي خفيف لالبتعاد قليال عن الواقعية 

والتمتع بشيء غريب جدا!

Saint Maud

ــن أهـــم  ــ يـــعـــتـــبـــر مـ
المنتظره،  األفــالم 
تحصل على إشادة 
كبيرة في مهرجان 
تـــورونـــتـــو وكــذلــك 
لندن، تدور أحداث 

هذا الفيلم الغريب والمرعب حول ممرضة 
تحاول فعل المستحيل؛ من أجل إنقاذ روح 
مريضتها المحتضرة، مما يصيبها بالهوس، 
العديد من األحداث  الحين  وتقع منذ ذلك 

المخيفة!
جينيفر  مــن:  كل  تمثيل  من  الكبير  الفيلم 
إيهيل، ومورفيد كالرك، وليلي نايت، وليلي 

فرازر.

Don’t Look Up

فيلم كوميدي يجمع 
النجوم أمثال  أشهر 
ديكابريو،  ليوناردو 
ــــدي  ــران وآريـــــانـــــا غــ
وجــيــنــيــفــر لــورانــس 
ــم، وهــــو  ــ ــرهــ ــ ــ ــي ــ وغــ
ــاج شــبــكــة  ــ ــت ــ ــن إن مــ
“نيتفلكس” وإخراج 
الـــمـــخـــرج الــشــهــيــر 
وهــو  ــاي“،  ــكـ مـ “آدم 

حول عالمي فلك يشرعان في جولة إعالمية؛ 
اقتراب كويكب سيدمر  البشرية من  لتحذير 

األرض في غضون ستة أشهر!
أكثر ما يميز هذا الفيلم الكم الكبير من النجوم 
فيه، وهم: ميريل ستريب، وكيت بالنشيت، 
ــا هـــيـــل، وهــيــمــش بــاتــيــل، وتــيــمــوثــي  ــونـ وجـ
وروب  بيري،  ماثيو  إلى  باإلضافة  شاالميت، 

مورغان، وغيرهم الكثير.

The Last Duel

نـــــمـــــوذج رائـــــع 
لـــفـــيـــلـــم كــبــيــر، 
فهو من إخراج 
الــكــبــيــر ريــدلــي 
وكتابة  سكوت 
ــيــن  ــن ب ــ ــ ــل م ــ ــ ك
افـــلـــيـــك ومــــات 
ديــمــون ويـــدور 
فـــــــــي الــــــقــــــرن 

تشارلز  المالك  يعلن  عندما  الميالد،  من   17
صديقين  بين  ومميته  حاسمه  مــبــاراة  عــن 
عندما يتهم أحدهم باغتصاب زوجة اآلخر، 

ويعتمد على قصة انتقام حقيقية من القرون 
الوسطى وتحديدا في العام 1386 ويحكي 
أفضل  من  الثنين  االنتقام  قصة  بالتفصيل 
وأفليك،  ديــمــون  يلعبهم  الــذيــن  األصــدقــاء، 
ويعود  الــحــرب،  إلــى  أحدهما  يذهب  حيث 
الكتشاف أن صديقة اغتصب زوجة جندي، 
والجندي  المرأة،  سيصدق  أحد  ال  وبالتالي 
القتال  يريد  إنه  ويقول  فرنسا،  ملك  يناشد 
الرجل  فــاز  الــمــوت، وإذا  مــبــارزة حتى  فــي 
المبارزة هي  هــذه  بــريء، وتعد  اآلخــر، فهو 

األخيرة، التي وافقت عليها فرنسا.

The Green Knight

ــة لـــقـــصـــة مــن  ــيـ ــالـ ــيـ قـــصـــة خـ
القرون الوسطى للسير جاوين 
ــر، حــيــث  ــ ــضـ ــ والـــــفـــــارس األخـ
ابن  مغامرة سير جوين  يقدم 
عم الملك آرثــر، والــذي يذهب 
ــمــواجــهــة الـــفـــارس األخــضــر  ل
العظيم، ليتقابل في طريقه مع 
العمالقة واألشباح واللصوص، 
المروعة  األهوال  من  والعديد 
في فيلم فانتازي درامي، ومن 

إخراج الرائع ديفيد لور، وتمثيل كل من ديف باتل، 
إجيرتون، وأليشيا  تــشــودري، وجــويــل  وساريتا 

فيكاندر، وباري كيوجان، وكيت ديكي. 

Nightmare Alley

وإثــارة  غموض  فيلم إثارة 
أمريكي من إخراج جييرمو 
ــل تــــورو، ومــقــتــبــس من  ديـ
االســم  نفس  تحمل  روايـــة 
مـــن تــألــيــف ولــيــم لــيــنــدس 
حـــول شـــاب مــحــتــال يملك 
القدر على التالعب بالناس 
بــذكــائــه وحــديــثــه يــتــعــاون 
مــــع طــبــيــبــة نــفــســيــة فــي 
مغامرة خطيرة من النصب 

والخداع في إطار من التشويق واإلثارة.
الفيلم بطاقم عمل مكون من: برادلي كوبر، 
وروني مارا، وكيت بالنشيت، وويليم دافو، 

وريتشارد جينكينز، ورون بيرلمان. 

طارق البحار

النجمة الهندية بريانكا تشوبرا بجلسة تصوير جديدة  «

لمجلة Marie Claire بأناقة كبيرة.
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اكتشاف علمي نادر... شجرة عمرها 20 مليون عام
قــال علمــاء يونانيــون فــي جزيــرة ليســبوس 
البركانية إنهم اكتشفوا شجرة متحجرة نادرة 
ال تــزال فروعهــا وجذورهــا ســليمة، رغم مرور 

20 مليون عام.
عثــر العلمــاء علــى الشــجرة أثناء أعمــال طرق 
بالقــرب من غابة عتيقــة تحجرت قبل ماليين 
البحــر  شــرق  الواقعــة  الجزيــرة  فــي  الســنين 
باســتخدام  الموقــع  مــن  ونقلوهــا  المتوســط، 

رافعة خاصة ومحفة معدنية.
وقــال نيكــوس زوروس مــن متحــف التاريــخ 
الطبيعــي للغابــة المتحجــرة في ليســبوس: إن 
هــذه أول مــرة تكتشــف شــجرة في مثــل هذه 
الحالــة الجيــدة بفروعهــا، وجذروهــا منــذ بدء 
التنقيــب فــي 1995. وأضاف “أنه كشــف فريد 
من نوعه.. ظل في حالة ممتازة، ومن دراســة 
الخشــب األحفوري يمكننــا تحديد نوع النبات 

الذي أتى منه”.
وتمتــد الغابــة المتحجــرة فــي ليســبوس علــى 
مســاحة نحو 37 ألف فدان، وهي موقع مدرج 

ضمــن قائمــة التــراث العالمــي لمنظمــة األمــم 
المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافة )يونســكو(، 
وتكونــت نتيجة ثوران بركاني قبل 20 مليون 
عــام، غطــى الغابــة شــبه االســتوائية بالجزيرة 

حينئذ بالحمم البركانية.
يبلــغ طــول الشــجرة األحفورية نحــو 19 مترا، 

وظلــت محفوظــة أســفل طبقــة ســميكة مــن 
الرماد البركاني بعد سقوطها.

أوراق  مــن  كبيــر  عــدد  علــى  العلمــاء  وعثــر 
شــجر الفاكهــة فــي نفــس المنطقــة، مــا يضيف 
إلــى التصــور العــام للمنطقــة إلى جانــب عظام 

حيوانات عثر عليها هناك.

تعرض رجــل إطفاء في نيويورك 
لضربــة خاطفــة من العيــار الثقيل 
بمكيــف هــواء بعــد ســقوطه على 
منطقــة  فــي  نافــذة  مــن  رأســه 

بروكلين في نيويورك.
ميــل”،  “ديلــي  موقــع  وبحســب 
أصيــب رجــل اإلطفــاء في رأســه؛ 
تكييــف  وحــدة  ســقوط  بســبب 
هــو  كان  بينمــا  عليــه،  الهــواء 
وطاقمه يحضرون إلطفاء حريق 

في بروكلين صباح االثنين.
وفي الفيديو، يمكن ســماع صوت 
اصطــدام مــدوي، قبــل أن تضرب 
اإلطفــاء،  التكييــف رجــل  وحــدة 
مــا أدى لطرحــه أرًضــا، بينمــا هرع 

زمالؤه لمساعدته.
المنقــذ  نجــا  يصــدق،  ال  وبشــكل 
ونقــل إلــى المستشــفى وهــو فــي 

حالة مستقرة ولكنها خطيرة.

مكيف هواء يسقط 
على رجل إطفاء 

أثناء عمله

يعشــق بعــض األطفــال اســتخدام األلعــاب الناريــة 
خاصــة فــي المناســبات العامــة واألعيــاد، لكــن هذا 
األمــر يمثــل خطــورة كبيــرة علــى حياتهــم وحيــاة 
اآلخريــن. ورصــد مقطــع فيديــو نشــرته صحيفــة 
“ســاوز تشــاينا مورنينــغ بوســت” الصينيــة لحظــة 
قيــام طفــل بتفجيــر 5 بالوعــات في أحد الشــوارع 
باســتخدام األلعــاب الناريــة. ويظهــر الفيديــو قيام 

الطفــل بوضــع ألعــاب ناريــة متفجرة تحــت أغطية 
البالوعــات الخمــس، ثم االبتعاد عنها لمســافة آمنة 
قبــل أن يقــوم بتفجيرهــا بصــورة متزامنــة جعلــت 
أغطيتهــا تتطايــر فــي الهواء. وفي حادثــة مماثلة، 
وبمجــرد انفجــار األلعاب النارية، طار طفل عمره 8 
ســنوات عــدة أمتــار في الهواء ليســقط بقــوة على 

األرض بفعل االندفاع الشديد.

طفل يفّجر 5 بالوعات باأللعاب النارية

عارضة أزياء تقدم ابتكارا للمصمم البريطاني كيم 
جونز لمجموعة “فيندي” لربيع وصيف 2021 خالل 

أسبوع الموضة في باريس )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

موقفــا  فيديــو  لقطــات  وثقــت 
المتزلجيــن  أحــد  عاشــه  مرعبــا 
في رومانيا، عندما فوجئ فجأة 

بدب يطارده.
وأظهر الفيديو شابا يتزلج بأحد 
المنتجعات في بريدال برومانيا، 
فــي حيــن شــرع دب بمالحقتــه 

بسرعة.
وحســبما ذكــرت صحيفــة “ديلي 
ســياحا  فــإن  البريطانيــة،  ميــل” 
“تلفريــك”  يســتقلون  كانــوا 
يســعى  وهــو  الــدب  شــاهدوا 
للوصــول إلــى المتزلــج الــذي بدا 

بدوره مرتبكا بعض الشيء.
وقــال أحــد الســياح ممــن شــاهد 

قامــوا  وآخــرون  إنــه  الموقــف، 
بالصــراخ لتشــتيت انتبــاه الدب، 
وأن المتزلــج نجــح فــي النهايــة 
بإشغال الدب بحقيبة كانت على 
ظهــره رماهــا للحيــوان، ليتمكــن 

من الوصول إلى نقطة آمنة.
وجــد  التــي  المنطقــة  وتشــهد 
فيهــا الــدب ظهــورا متكــررا لهذه 
الحيوانات الخطيرة، إذ أصدرت 
الســلطات تحذيــرا للســكان قبــل 
أســبوع، باحتمــال وجــود الدببة 

في المكان.
يذكــر أن اإلحصــاءات الرســمية 
 6 إلــى وجــود  الرومانيــة تشــير 

آالف دب في البالد.

دب يطارد متزلجا وسط الثلوج

المناجــم  مــن  العديــد  توجــد 
الفحــم  باســتخراج  الخاصــة 
والذهــب ومعــادن أخــرى في 
أصبــح  أحدهــا  لكــن  الصيــن، 
إلــى  تحويلــه  وتــم  مهجــوًرا 

مدينة ترفيهية.
“البحيــرة  شــهدت  فقــد 
الصغيــرة”  الســماوية 

بمحافظة ليشو في مدينة سيبينغ التابعة لمقاطعة جيلين إقباالً واسًعا من 
قبــل الــزوار، بعــد أن كانت في الماضي منجما منذ ســبعينات القرن الماضي 
وتــرك مهجــوًرا. وبــدأت الســلطات المحليــة بمحافظــة ليشــو عمليــة إعــادة 
التخضير منذ عام 2019، حيث زرعت أكثر من 100 ألف شــجرة، باإلضافة 
إلى تشكيل وجهة سياحية في المناطق المحيطة بالمنجم على مساحة 50 

هكتاًرا لدفع تنمية السياحة اإليكولوجية.

الصين تحّول منجًما مهجوًرا لمدينة ترفيهية

ما تزال فروع الشجرة وجذورها سليمة
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قضــت محكمــة االســتئناف فــي مدينــة مراكــش، 
صبــاح أمــس األربعــاء، بالســجن النافــذ فــي حــق 
المطربــة المغربيــة دنيا بطما لمدة 12 شــهرا، وذلك 
علــى خلفيــة متابعتهــا في قضيــة ابتزاز المشــاهير 

التي تعرف إعالميا بـ “حمزة مون بيبي”.
وكانت المحكمة االبتدائية بمراكش قد قضت، في 
30 يوليو 2020، بالســجن 8 أشــهرا حبسا نافذا في 
حق بطما، قبل أن تصدر استئنافية مراكش، صباح 
أمــس، حكمهــا بإضافة 4 أشــهر نافــذة، لتصل المدة 

السجنية النافذة لـ 12 شهرا.
طريــق  عــن  وتوزيــع  ببــث  أيضــا  بطمــا  وأدينــت 
األنظمــة المعلوماتيــة أقــوال أشــخاص وصورهــم 
دون موافقتهــم، وبــث وقائع كاذبة قصد المســاس 
بالحيــاة الخاصــة لألشــخاص بقصــد التشــهير بهــم 
والمشــاركة فــي ذلــك والتهديــد وعرقلــة ســير هذا 

النظام.
مــن جهــة أخرى، جــرى تأييد الحكــم االبتدائي في 
حــق شــقيقة المطربة، ابتســام بطما بالســجن ســنة 

نافذة.
وكانــت دنيــا بطمــة نفــت مــرارا صلتهــا بالحســاب 
المثيــر للجــدل، وأكــدت أنهــا تتعــرض لحملــة مــن 

قبــل أشــخاص يريــدون اإلســاءة إليهــا والنيــل من 
“نجاحها الفني”.

المغــرب وخارجــه:  فــي  فنانــون ومشــاهير  وقــال 
إن حســاب “حمــزة مــون بيبــي” الذي أدينــت بطمة 

بسببه، دمر حياة الكثيرين منهم.

إدانة المطربة دنيا بطما بالسجن النافذ

من 10 صباح� حتى 10 مساًء

 العروض متوفرة بجميع فروع
الحواج و عبر الخط الساخن


