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عوالي - بابكو

تـــود شـــركة نفـــط البحريـــن )بابكـــو( أن 
تلفـــت عنايتكم إلـــى عدم دقـــة األخبار 
الـــواردة فـــي بعـــض وســـائل التواصـــل 
االجتماعـــي بخصوص محطة ســـلطان 
إذ  الســـيارات،  لخدمـــة  البنعلـــي  عمـــر 
تـــم اكتشـــاف بعـــض حـــاالت اإلصابـــة 
بفيـــروس “كوفيـــد ١٩” بيـــن عـــدد مـــن 

عمـــال المحطـــة، وعليه قررت إدارة المحطة إغـــاق المحطة في الفترة 
المســـائية؛ نظـــرا لعـــدم توافـــر القوى العاملـــة، على أن تواصـــل المحطة 

أعمالها بشكل اعتيادي في الفترة النهارية.

إغالق محطة خدمة سيارات إلصابة عمالها بكورونا

)07(

“              ” تحاور المصرفي 
المخضرم رئيس مجلس إدارة 

بنك البحرين والكويت

فـــي إطـــار الجهـــود األمنيـــة المبذولة لحفـــظ األمن، 
تمكنت األجهـــزة األمنية المعنية وبالتعاون مع جهاز 
المخابرات الوطني مـــن إحباط عمليتين إرهابيتين، 
اســـتهدفتا تفجيـــر جهازيـــن للصـــراف اآللـــي تابعين 
ألحد البنوك الوطنية في منطقتي النعيم وجدحفص 
بمحافظـــة العاصمـــة، بعدمـــا تمكنـــت فـــرق إبطـــال 

المتفجـــرات مـــن التعامـــل مـــع عبوتيـــن متفجرتين، 
تـــم وضعهمـــا فـــي الموقعيـــن بتوقيتيـــن مختلفيـــن 
مـــن صباح األربعـــاء 3 فبراير الجـــاري تنفيذا لغرض 
إرهابي. وبعد تأمين الموقعين، وقيام طواقم مسرح 
الجريمـــة والمختبـــر الجنائـــي والجهـــات المختصـــة 
األخـــرى بإجـــراء المعاينـــة ورفـــع األدلـــة المادية، تم 
مباشـــرة أعمال البحـــث والتحري، التي أســـفرت عن 
القبض على عدد من المشـــتبه بارتكابهم الواقعتين، 

فيما ال تزال أعمال البحث والتحري جارية.
ودلـــت التحريـــات األوليـــة علـــى أن العمليتيـــن تـــم 
تنفيذهمـــا من خـــال توزيع األدوار بيـــن المذكورين 
بعـــد اإلعداد لهما باالتفـــاق والتخطيط والتنفيذ بين 

عدد منهم.
وباشـــرت اإلدارة العامـــة للمباحث واألدلـــة الجنائية، 
اتخاذ اإلجراءات القانونية المقررة؛ إلحالة المقبوض 

عليهم إلى النيابة العامة.

إحباط عمليتين إرهابيتين بالنعيم وجدحفص
القبــض على عدد من المشــتبه فيهــم وأعمــال البحث جارية

المنامة - وزارة الداخلية

الماليـــة واالقتصاديـــة  اللجنـــة  زارت 
بمجلـــس النـــواب التوســـعة الجديدة 
بمطار البحريـــن الدولي؛ لاطاع عن 
كثب على مســـتوى االستعدادات في 

المشروع الذي افتتح حديثا.
الماليـــة  اللجنـــة  رئيـــس  ونقـــل 
محمـــود  النائـــب  واالقتصاديـــة 
المواصـــات  وزيـــر  عـــن  البحرانـــي 
واالتصاالت تأكيده أن نسبة البحرنة 
وأن   ،%  90 تقـــارب  المطـــار  فـــي 

األجانـــب الذيـــن يعملون فـــي المطار 
وعبـــرت  هامشـــية.  مهنـــا  يشـــغلون 
النائـــب زينـــب عبداألمير عـــن اهتمام 
مجلـــس النـــواب بالبحرنة فـــي جميع 
القطاعات االقتصادية، وفي مقدمتها 
قطاع الطيران بما يشكله البحرينيون 
من واجهة مشـــرفة لبلدهم. وأردفت: 
وعدنا وزيـــر المواصات واالتصاالت 
برفع نســـب التوظيـــف والبحرنة في 

القطاع الحيوي.

نواب بعد زيارة المطار: البحرنة 
90 % ومهن األجانب “هامشية”
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“األعلى للبيئة” يفتح تحقيقا عن البقع المجهولة
المنامة - بنا

أكـــد المبعـــوث الخـــاص لشـــؤون المناخ 
الرئيس التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة 
محمد بـــن دينه أن المجلس باشـــر على 
الفور تشـــكيل فريق يضم مجموعة من 
المتخصصين لمتابعة الشـــكاوى الواردة 
للمجلس بشـــأن انتشـــار البقع المجهولة 
في بعض مناطق جنوب شرق البحرين.
وقال بن دينة: ســـيتم اتخاذ اإلجراءات 
لـــه  ســـتتوصل  مـــا  وفـــق  القانونيـــة 

التحقيقات.

الشيخة مي تستلم جائزة “التصميم الداخلي”

المنامة - مؤسسة التنظيم العقاري

لمؤسســـة  التنفيـــذي  الرئيـــس  اجتمـــع 
التنظيم العقاري الشـــيخ محمد بن خليفة 
بـــن عبدهللا آل خليفة، مـــع عدد من فريق 
عمل مجلس التنمية االقتصادية؛ لمناقشة 
الممارســـات  وفعاليـــة  كفـــاءة  تحســـين 
الرقميـــة فـــي القطـــاع العقـــاري من خال 
مبادرة مؤسســـة التنظيم العقاري للريادة 

فـــي مجـــال التكنولوجيـــا العقارية 
.)PROPTECH(

“ريرا”: تحسين 
الممارسات الرقمية 

بالقطاع العقاري

)07()٠٦()07(

1307101412

كرة النجمة تضم العاجي ليسانا ديابي”العين السينمائي”... مفاجآتانتقادات لبذخ إمبراطورية خامنئيمناقشة االندماج واالستحواذ43834 مخالفة كمامة
كشف مساعد رئيس األمن العام  «

لشؤون العمليات والتدريب 
العميد الركن الشيخ حمد بن 

محمد آل خليفة عن أن شرطة 
المديريات رصدت 43834 مخالفة 

عدم لبس كمامة الوجه في 
األماكن العامة والمحالت التجارية.

نظمت غرفة البحرين، وسط  «
مشاركة واسعة من أصحاب األعمال 
والمهتمين، ندوة افتراضية ُعقدت - 

عن ُبعد - عبر وسائل االتصال المرئي 
عن “االندماج واالستحواذ”. وتم 

استعراض آثار جائحة كورونا على 
مختلف قطاعات األعمال.

انتقدت صحيفة “جمهوري إسالمي”  «
اإليرانية الممولة من قبل مكتب 

خامنئي، والتي يرأس تحريرها رجل 
الدين الشهير مسيح مهاجري 

المعروف بأنه أحد الثوريين القدامى، 
ما وصفته بـ “البذخ” الحاصل ضمن 

بعض مؤسسات امبراطوريته المالية.

صرح مدير ومؤسس مهرجان  «
العين السينمائي عامر سالمين 
المري بعد ختام دورة هذا العام 
من المهرجان بأن الحلم تحقق 

ومازال يكبر سنة بعد أخرى، 
ووعد بمفاجآت كثيرة في النسخ 

المقبلة.

نجحت إدارة نادي النجمة  «
في التعاقد مع المهاجم 

العاجي ليسانا ديابي؛ لينضم 
إلى صفوف الفريق األول 

لكرة القدم فيما تبقى من 
منافسات الموسم الرياضي 

الحالي 2020 - 2021.

أمين “التعاون” يشيد بجهود الجهات األمنية في البحرين
األمانة العامة - الرياض

أشـــاد األمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 
نايـــف الحجـــرف بجهـــود الجهـــات األمنيـــة فـــي مملكـــة 
البحريـــن، إذ تمكنـــت بفضـــل هللا مـــن إحبـــاط عمليتيـــن 

إرهابيتيـــن، اســـتهدفتا تفجيـــر جهازيـــن للصـــراف اآللـــي 
النعيـــم  منطقتـــي  فـــي  الوطنيـــة  البنـــوك  ألحـــد  تابعيـــن 

وجدحفص بمحافظة العاصمة.

وأكـــد األميـــن العـــام وقـــوف مجلـــس التعاون إلـــى جانب 
مملكة البحرين وتأييدها لجميع اإلجراءات التي تتخذها 

للحفاظ على أمنها واستقرارها وسامة مواطنيها.

)03(فعاليات مشيدة باليقظة األمنية: “اإلرهاب” لن يعرقل المسيرة الوطنية

“عندي ثقة 
بالبحريني”... 

وبحرنة 
سكرتيرات 

“BBK” في       
6 أشهر

 وديعة 
حكومتي 

البحرين 
والكويت 

تنقذان البنك 
من االنهيار

الخطوة 
التالية 

لالستحواذ 
على “إثمار” 

ببداية     
)04 و05(أبريل

تشكيل فريق لمتابعة انتشار البقع المجهولة في بعض مناطق جنوب شرق المملكة

محرر الشؤون المحلية

مراد علي مراد
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اســـتنكر عدد من الفعاليات المحلية بشدة 
محاولتي تفجيـــر جهازين للصراف اآللي، 
تابعين ألحد البنوك الوطنية في منطقتي 

النعيم وجدحفص.
ووصفـــوا فـــي تصريحات أمـــس، األعمال 
التـــي تقوم بها أفراد العصابـــات اإلرهابية 
بأنها منبوذة فـــي المجتمع البحريني، وأن 
الهـــدف منهـــا زعزعـــة األمـــن واالســـتقرار 
وترويـــع النـــاس اآلمنين، لكنهـــا لن تتمكن 

من عرقلة المسيرة الوطنية. 
بالعمليـــات  الوقـــت،  ذات  فـــي  وأشـــادوا 
ســـرعة  فـــي  الداخليـــة  لـــوزارة  النوعيـــة 
مؤكديـــن  المتورطيـــن،  عـــن  الكشـــف 
تأييدهـــم المطلق لجميـــع اإلجراءات التي 
تتخذهـــا الـــوزارة مـــن أجـــل بســـط األمـــن 
وحماية الممتلـــكات واألرواح. من جهتها، 
أعربت لجنة الشـــؤون الخارجية والدفاع 
واألمـــن الوطني بمجلس النواب، برئاســـة 
محمد السيسي البوعينين عن استنكارها 
وإدانتهـــا للعمـــل اإلرهابـــي الجبـــان، الـــذي 
واالســـتقرار،  األمـــن  لتهديـــد  يســـعى 

وتعريض أرواح األبرياء للخطر.
وأشـــادت بجهود األجهـــزة األمنية وجهاز 
المخابرات الوطني، في إحباط العمليتين 
جميـــع  دعمهـــا  مؤكـــدة  اإلرهابيتيـــن، 
اإلجراءات القانونيـــة واألمنية التي تقوم 
بهـــا الجهـــات المعنيـــة للحفـــاظ علـــى أمن 
البالد، والحفاظ على حياة أفراد المجتمع، 
وحماية المنشئات الحيوية، والمكتسبات 

الحضارية في البالد.
البحريـــن  مملكـــة  أن  اللجنـــة  وأوضحـــت 
التنمويـــة  المســـيرة  فـــي  قدمـــا  تمضـــي 
صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  بقيـــادة  الشـــاملة 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
وأن األعمـــال اإلرهابيـــة لـــن تتمكـــن مـــن 
عرقلـــة الجهود الوطنية، في ظل مواجهة 
والتطـــورات  كورونـــا،  جائحـــة  تحديـــات 
المحليـــة  الســـاحة  فـــي  والمســـتجدات 
والمنطقـــة، وأن الشـــعب البحرينـــي الـــذي 
جميـــع  فـــي  ووطنـــه  قيادتـــه  مـــع  وقـــف 
األزمات، وأحبط مخططات الشر والفتنة، 

بمؤسســـاتها ومنابرها، وعزز مـــن الوحدة 
الوطنيـــة  بالثوابـــت  وتمســـك  الوطنيـــة، 
الراســـخة، وحافظ على السلم المجتمعي، 
ســـيتصدى لجميع األعمال اإلرهابية ومن 
يقف وراءها ويحرض عليها، داعية جميع 
مؤسسات المجتمع للقيام بواجبها الوطني 
فـــي دعم الجهود األمنية، والرفض المعلن 

للممارسات اإلرهابية كافة.
بـــدوره، عبر رئيس اللجنة النوعية الدائمة 
الشـــؤون  لحقـــوق اإلنســـان عضـــو لجنـــة 
الوطنـــي  واألمـــن  والدفـــاع  الخارجيـــة 
بمجلـــس النـــواب النائب عمـــار البناي، عن 
اســـتنكاره للمخطط اإلرهابي الجبان الذي 
يهدف لضـــرب وحده المجتمـــع البحريني 

وزعزعة استقراره.
وأكـــد أن مملكة البحرين قادرة دوما على 
بسط األمن ودحر اإلرهاب، وإفشال جميع 
المخططات اإلرهابية؛ وذلك بفضل حكمة 
القيـــادة وقـــوة وكفـــاءة األجهـــزة األمنية 
ووطنية أبناء الشـــعب البحريني الرافضة 

لجميع أشكال اإلرهاب والتطرف. 
وأشـــاد البنـــاي بكفـــاءة األجهـــزة األمنيـــة 
لقدرتها على بســـط األمن واألمان، مشيدا 
بجهودهـــم الجبـــارة في محاربـــة التطرف 
وردع الخارجيـــن عـــن القانـــون، ودورهـــم 
البارز في نشـــر األمن واألمان واالســـتقرار 

والرخاء بالمجتمع البحريني.
عبدالـــرزاق  النائـــب  أدان  ذلـــك،  إلـــى 
حطـــاب الســـلوك العدوانـــي والرغبـــة فـــي 
أمـــن  زعزعـــة  بهـــدف  الفوضـــى  إحـــداث 
واســـتقرار المملكـــة، مؤكدا دعمـــه المطلق 
لجميـــع اإلجـــراءات التـــي تتخذهـــا وزارة 
أجـــل  مـــن  التحقيـــق  وجهـــات  الداخليـــة 

ترسيخ األمن واالســـتقرار وفرض سيادة 
القانـــون وحمايـــة المواطنيـــن والمقيميـــن 

والممتلكات العامة والخاصة.
الشـــؤون  لجنـــة  رئيـــس  نائـــب  وأشـــاد 
الوطنـــي،  واألمـــن  والدفـــاع  الخارجيـــة 
النائب عيســـى الدوســـري، بيقظة األجهزة 
األمنيـــة المعنية بـــوزارة الداخليـــة وجهاز 
مـــن  تمكنهـــم  بعـــد  الوطنـــي،  المخابـــرات 
اللتيـــن  اإلرهابيتيـــن  العمليتيـــن  إحبـــاط 
اســـتهدفتا تفجيـــر جهـــازي الصـــراف فـــي 
منطقتـــي النعيـــم وجدحفـــص بمحافظـــة 
العاصمة، مشـــيًرا إلى أن “األجهزة األمنية 
حققـــت بذلك إنجـــاًزا نوعًيا جديـــًدا تمثل 
العمليتيـــن  عـــن  المســـبق  الكشـــف  فـــي 

اإلرهابيتين”.
“يقظـــة األجهـــزة  أن  الدوســـري  وأوضـــح 
األمنيـــة ســـاهمت فـــي إفشـــال مثـــل هذه 
الـــذي يؤكـــد  العمليـــات اإلرهابيـــة، األمـــر 
حرص مملكة البحرين بقيادة عاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، علـــى وأد العمليـــات 
اإلرهابيـــة؛ من أجل الحفاظ على ســـالمة 
المواطنين والمقيميـــن وصون الممتلكات 

العامة”.
ولفت إلى أن “الجهـــود التي يبذلها معالي 
وزيـــر الداخلية الفريق أول الركن الشـــيخ 
ورجـــال  خليفـــة  آل  عبـــدهللا  بـــن  راشـــد 
الداخليـــة البواســـل، محـــل اعتـــزاز وفخر 
للبحرينييـــن كافة ومـــن يقيم على أرضها، 
فهم العيون الســـاهرة التـــي تحمي وطننا 

من عبث العابثين”.

محمد السيسيعيسى الدوسريعمار البناي

أشــادوا باليقظة ومستوى الجهوزية العالية لوزارة الداخلية
فعاليات محلية: “اإلرهاب” لن يعرقل المسيرة الوطنية

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلقى 
تهنئة رئيس “جهاز المساحة”

تلقــى ولــي العهــد نائب القائــد األعلى رئيس مجلس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة، برقية تهنئة من رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري الشيخ 
ســلمان بــن عبــدهللا بــن حمــد آل خليفة، أعــرب فيها عن أســمى آيــات التهانــي والتبريكات 

بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين.

واستذكر بهذه المناسبة اإلسهامات الوطنية 
الكبيـــرة التي قامت بها قـــوة دفاع البحرين، 
ومـــا وصلت له مـــن جهوزية عالية تأسســـت 
عليهـــا بفضـــل رؤى ودعـــم صاحـــب الجاللـــة 
وتوجيـــه  ومتابعـــة  األعلـــى،  القائـــد  الملـــك 
صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد 

األعلى رئيـــس مجلس الوزراء، مقـــدرا عاليا 
مـــا قدمـــه منتســـبو قـــوة دفـــاع البحرين من 
تضحيات، وإســـهاماتهم الجليلة في مختلف 
التخصصـــات، داعيـــا المولـــى عـــز وجـــل أن 
يحفظ ســـموه وأن يســـدد على طريق الخير 

خطاه.

المنامة - بنا

وزير العدل: تمتين التعاون التخاذ القرارات الداعمة لألسرة
العائلـــي االســـتقرار  بصالـــح  يصـــب  العدليـــة  المنظومـــة  تحديـــث 

أكـــد وزيـــر العـــدل والشـــؤون اإلســـالمية 
واألوقاف الشـــيخ خالد بن علي آل خليفة 
حـــرص الوزارة على التعـــاون مع المجلس 
األعلـــى للمـــرأة؛ من أجـــل مواصلـــة اتخاذ 
الداعمـــة  القانونيـــة  والتدابيـــر  القـــرارات 
لقضايا األســـرة والمـــرأة، والخدمات التي 
تســـتهدف المـــرأة بجميـــع فئاتهـــا العمرية 
وحاالتهـــا االجتماعية بما فـــي ذلك تعزيز 
والتوفيـــق  األســـرية،  االستشـــارات  دور 
والوســـاطة كوســـائل بديلـــة ناجحـــة فـــي 
تســـوية الخالفات األسرية، وكذلك العمل 
مـــن أجل توفير اآلليـــات األكثر قدرة على 
التعامل مع مشـــكالت األســـرة واستيعاب 
متطلباتهـــا.  وأضـــاف أن نجـــاح التعـــاون 
والشـــؤون  العـــدل  وزارة  بيـــن  المشـــترك 
اإلســـالمية واألوقـــاف والمجلـــس األعلى 
للمـــرأة في تقديـــم معظم هـــذه الخدمات 
عـــن بعـــد في ظـــل الظـــروف االســـتثنائية 
وتســـهيل  الجائحـــة  فرضتهـــا  التـــي 
وضمـــان  المتقاضيـــن  أمـــام  اإلجـــراءات 
اســـتمرار وصولهم للعدالـــة، يعتبر نموذجا 
يحتـــذى، ويبرهـــن مـــدى مرونـــة وتطـــور 

المنظومة القضائية في مملكة البحرين.
جـــاء ذلـــك خـــالل اجتمـــاع ُعقـــد عـــن بعد 

بين كل وزير العدل والشـــؤون اإلســـالمية 
واألوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، 
واألميـــن العـــام للمجلـــس األعلـــى للمـــرأة 
هالـــة األنصـــاري، ووكيل محكمـــة التمييز 
القاضية معصومة عبدالرسول، وذلك في 
سياق التعاون المشترك بين تلك الجهات، 
إذ قـــدم المجلـــس األعلـــى للمـــرأة عرضـــا 
مرئيا يستند إلى مساعي الدولة وحرصها 

المســـتمر على تطوير إجراءات المنظومة 
العدليـــة ذات الصلـــة بالمـــرأة، وبمـــا يكفل 
اتخـــاذ مزيد مـــن التدابيـــر الموجهة؛ لرفع 
مســـتويات االستقرار األســـري في مملكة 
البحريـــن، وتجويد الخدمات المقدمة في 

هذا الشأن. 
وبحـــث االجتمـــاع بشـــكل خـــاص تطويـــر 
إجراءات التقاضي أمام المحاكم الشرعية 

ومحكمة التنفيذ، ومســـألة حضانة األبناء 
والرؤيـــة، وعمل مكتب التوفيق األســـري، 
الـــذي  اإللكترونـــي  التحـــول  ســـياق  فـــي 
يتـــم من خـــالل منصاته تقديـــم الخدمات 
األســـرية والتفاكر بشـــأن مجاالت وفرص 
ركـــز  تنويعهـــا واســـتدامة وصولهـــا. كمـــا 
علـــى  للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس  عـــرض 
االنعكاســـات المأمولـــة ألي تطوير مقترح 
على تنافسية مملكة البحرين في التقارير 

الدولية والمحافل المختلفة.
مـــن جانبهـــا، أكـــدت القاضيـــة معصومـــة 
عبدالرســـول أهميـــة دور محكمـــة التمييز 
في إرســـاء المبـــادئ القانونيـــة وتصويب 
األحـــكام الصـــادرة فـــي القضايا األســـرية 
ومراقبـــة حســـن تطبيـــق قانـــون األســـرة 
بمـــا يحقـــق العدالة واالســـتقرار األســـري، 
مشـــيرة في هذا الصـــدد إلى دور المجلس 
األعلـــى للقضاء وحرصـــه على تقييم أداء 
القضـــاة في إنفاذ القانون على أكمل وجه، 
إليهـــا  تســـعى  التـــي  األهـــداف  وتحقيـــق 
التشريعات االسرية لترسيخ مبدأ العدالة.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

$500,0002X 
أبـــــــــــــــــــــشـر �الـــــــــــــــــــــــخري كــــــــــــــــــــــلـــــھ!

أكــــــرث مــــن 1,000 فـائــــــز

حــمـــــــــــــــــل
تطبـيــق جز�ـل

بيـتــــــك اآلن

التحفيز واالحتراز وما بينهما
Û  ،ال أحــد يشــك فــي أن أعــداد اإلصابات بكورونا قــد تفاقمت لحدود غيــر متوقعة

يحــدث ذلــك رغــم أن الدولــة تقوم بأكثر ممــا هو عليها من واجبات، وبأشــمل مما 
يمكــن أن تمنحــه حكومــة لمواطنيهــا، اهتمــام، توافــر مختلــف أنــواع اللقاحــات، 
الفحــص االســتباقي فــي كل مــكان لــكل مــن تطــأ قدمــاه علــى أرض المملكــة، كل 
شــيء بالمجان، وكل شــيء بمتابعة حثيثة من اللجنة التنســيقية ومن الحكومة 
الموقــرة برئاســة ولــي العهد رئيس مجلــس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير 

سلمان بن حمد حفظه هللا ورعاه.
Û  مؤخــًرا بــدأ مجلــس النــواب فــي الحديث عــن حزمة تحفيزيــة جديــدة، ومؤخًرا

بدأت القطاعات المتأثرة بتفشــي مســارات الجائحة في األنين والشكوى، وبدأت 
منظومــة القطــاع الخــاص ممثلــة فــي غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن بالتحــرك 
ســريًعا في اتجاه األجهزة التنفيذية، وبدورها بدأت الحكومة في االحتراز أكثر، 

وفي التشديد أكثر، وفي خطوات متسارعة نحو الغلق المبرمج أكثر.
Û  مــن هنــا كان البــد مــن طــرح المطــروح، أو إعــادة النظــر فــي اإلجــراءات التي كنا

على هديها سائرون، وفي تلك المعايير التي كنا وفًقا لها نعيش معدالت إصابات 
معقولة رغم تفاقمها في دول أخرى.

Û  رغــم ذلــك، وصلت األعداد المصابة لدينا والمســت ســقف الـــ700 إصابة يومًيا أو
أقــل مــن هــذا الرقــم المرعــب بقليل، هــذا ينبئ بأن شــيًئا “ما” قد بدأ في التفشــي 
أكثــر، وأن شــيًئا “مــا” قــد بــدأ فــي اختــراق ســد المناعــة االحترازية ربما ألســباب 
تحتاج إلعادة البحث والتنقيب، لكن األكيد أن شيًئا “ما” بدأ في اقتحام المعادلة، 
وأن شــيًئا “مــا” قــد تمادى ألكثر مــن توقعاتنا له خالل األيــام القليلة الماضية، هنا 
بــدأت الدولــة فــي التحــرك، وبــدأ الحديــث عــن انفتــاح لــه مالمــح اإلغــالق يأخذ 
أبعــاده نحــو التطبيــق الســريع، وأن آثــاًرا ســلبية بكل تأكيد ســوف تطــل بأعناقها 
الطويــل علــى منظومــة “التنســيق”، وعلى مفــردات القطاعــات االقتصادية األكثر 

تأثًرا بالواقع الجديد.
Û  اللقاحــات تمضــي مثلمــا هــو مرســوم لهــا بكل عنايــة فائقــة، وتوفر لــكل كائن من

كان علــى أرض الوطــن، مواطــن أو مقيــم أو حتــى عابــر ســبيل، والفحوصــات 
بــدأت تأخــذ منحــى جديــًدا وأصبحــت متوافــرة حتــى فــي الصيدليــات والمراكز 
الصحيــة، والعيــادات الطبيــة، إلــى جانب “مركــز المعارض”، هذا يعنــي أن أرقامنا 
فــي زمــن الجائحــة صحيحــة 100 %، وأن تعاطينــا االســتباقي مــع آثارها ســواء 
كانــت اقتصاديــة أو صحيــة أو غيرهــا قــد أفــرز وعًيــا جديــًدا للمواطــن والمقيم، 
وأن التباعــد االجتماعــي علــى رخــاوة أو صالبة مقصده إال أنه أمــر واقع البد من 
التعاطي معه بروح إنســانية مفعمة باإليمان بحقيقة الحياة، وبأفق توعوي أكثر 

نضًجا مقارنة بما كنا عليه قبل شهور من اآلن.
Û  ليست نصائح على ورق، وال وصايا عشر نطرحها تيمًنا أو تشدقا بأمثلة تحتذى 

وحسب، لكنه الواقع المتطور، والتداعيات المخلقة الجديدة، والتحور الفيروسي 
اللعين، أســرع مما كان، وأكثر شراســة مما اعتدنا عليه منذ عام بالتمام والكمال، 
رغــم ذلــك نحن نســتطيع، نحــن قادرون علــى المواجهة، مؤمنون بــأن بالدنا على 
“قــدر أهــل العــزم تأتــي العزائــم”، وأن شــعبنا خلــف قيادتنــا الحكيمة صًفــا واحًدا 
لمقاومــة “الغامــض الجديــد”، وأن المنظومــة الصحيــة بأكملهــا تقــف علــى أهبــة 
االســتعداد مــع الشــعب البحرينــي العظيــم لتقــول للجائحــة وبالفــم المــآن: نحن 

نستحق الحياة.

د. عبد اهلل الحواج

سمو ولي العهد رئيس الوزراء

محرر الشؤون المحلية
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في ظل الظروف 
االقتصادية 

أطلقت الحكومة 
مشروعات تنموية 

إستراتيجية

مراد علي مراد متحدثا 
ألسرة “البالد”

“^” تحـــاور المصرفـــي المخضـــرم رئيـــس مجلـــس إدارة بنـــك البحريـــن والكويـــت
التعاون والتكاتف 

عندمـــا تلتقي رئيس مجلس إدارة بنك البحرين 
والكويـــت مراد علي مـــراد، فال يمكـــن أن تغادر 
اللقاء دون إضاءة مصرفية من قامة مخضرمة 

بهذا المجال.
وقال مراد إن “البحرين وكل دول العالم يمرون 
فـــي الوقت الحاضر بظرف اســـتثنائي لم يعهده 
أحـــد.. ومـــن الضـــروري زيـــادة مرحلـــة التكاتف 
والتعـــاون بيـــن القطاعـــات االقتصاديـــة وتكون 

أكثر من الفترة الماضية”.
المـــالذ؛  هـــو  والتكاتـــف  “التعـــاون  أن  وأوضـــح 
لتقليـــل الضـــرر الـــذي يقع علـــى الجميـــع.. ومنذ 

انتشـــار ذروة كورونـــا فقـــد العالـــم 250 مليـــون 
وظيفـــة بالعالم وفق تقرير قرأتـــه مؤخرا.. لهذا 
يتعيـــن علـــى الجميـــع أن يقبل بأمـــور منخفضة 

مقارنة بالفترات السابقة بجميع المستويات”.
ـــن أن “حكومـــة البحريـــن اتخـــذت قـــرارات  وبيَّ
غير مســـبوقة فيما يتعلق بتقديم حزم التحفيز 
االقتصـــادي إلنعـــاش االقتصـــاد والمؤسســـات.. 
الصعبـــة،  االقتصاديـــة  الظـــروف  ظـــل  وفـــي 
تنمويـــة  مشـــروعات  أطلقـــت  الحكومـــة  فـــإن 
إستراتيجية مثل افتتاح المبنى الجديد للمطار 

وغيرها”.
تكـــون توقعاتنـــا مســـتجيبة  “يجـــب أن  وقـــال 
لحجم األوضـــاع االقتصادية االســـتثنائية.. وال 

أحـــد يعلـــم إلى متـــى ستســـتمر وحجـــم التأثير 
السلبي إال بعد انتهاء هذه الجائحة”.

واســـتدل علـــى ذلـــك بقـــرار البنـــك بعـــد تعميـــم 
األفـــراد  أقســـاط  بتأجيـــل  المركـــزي  المصـــرف 
بأنـــه تواصـــل مـــع مختلـــف الشـــركات التجارية 
أجـــل  مـــد  خيـــار  عليهـــا  وعـــرض  المقترضـــة، 
التســـديد؛ وذلـــك ألن البنـــك يـــدرك حجـــم تأثير 

الجائحة على القطاع التجاري”.
وأشـــار إلى أن “آلية التعـــاون والتكاتف الحالية 
مـــع الجهات الرســـمية كافيـــة.. ويجب أن تكون 
توقعات الناس منسجمة مع الواقع االقتصادي.. 
يجـــب أن تكـــون الطموحـــات واقعيـــة وبحجـــم 

التحديات”.

^
“شهد بنك البحرين والكويت تفاوتا  «

في األداء ما قبل تولي مراد علي مراد 
مسؤولية الرئاسة التنفيذية بالعام 

1987.. وما بعدها.. هل السبب لسوء 
اإلدارة أم توجد أسباب أخرى؟”.. الرئيس 
 التنفيذي لدار “البالد” أحمد البحر سائال.

وأجاب مراد: في العام 1987 كان أداء 
البنك سيئا، ربما السبب الرئيس سوء 

اإلدارة، ولكن لم أطلع على سياسات أو 
لوائح تنظيمية. البنك كان يفتقد هذا 
الشيء، وال توجد سياسات ائتمانية أو 

لشؤون الموظفين أو للتقاعد، وأمضيت 
عامين من تولي المسؤولية لبناء قاعدة 

األنظمة واللوائح والسياسات التي 
 ساعدت اإلدارة.

وتابع: إذا وجدت اللوائح والسياسات 
التي يمكن الرجوع لها، فإنها تعتبر 

الخطوة األولى للعمل اإلداري اإليجابي. 
وكل السياسات التي وضعتها معتمدة 

من مجلس اإلدارة. لقد وضعت 
سياسات الئتمان لقروض واالستثمار 

اإلستراتيجي واالستثمار بالسندات 
واالستثمار بالعمالت وغيرها. واآلن 
السياسات بالبنك موجودة منذ 30 

عاما ونجددها بشكل مستمر. وحاليا 
المصرف المركزي يفرض على البنوك 

وضع هذه السياسات ويتعين تجديدها 
 كلما دعت الضرورة لذلك.

ورأى مراد بأن “سوء اإلدارة كان نابعا 
بشكل مباشر لعدم وجود أي تنظيم 

أو سياسات أو لوائح. وعندما حدثت 
مشكلة أزمة سوق المناخ ]أزمة 

اقتصادية وقعت بسوق الكويت لألوراق 
المالية بالعام 1982[ أثرّت على فرع 

البنك بدولة الكويت والزبائن الكويتيين 
والبحرينيين في البحرين. وسوق 

البحرين تأثرت من هذه األزمة. وفي 
العام 1985 عندما انتهى البنك من 

بياناته المالية رفض المدقق الخارجي 
التوقيع، فقررت اإلدارة أشياء مستعجلة؛ 

لتعديل الوضع مثل التأمين على 
)حظرة( أو جزء من مقبرة أو مأتم.. وكل 

 ذلك بسبب عدم وجود اللوائح”.
وأكد أن “أول مهمة أجريتها وضع هيكل 
إداري أقره مجلس اإلدارة، وبنيت نظاما 

إداريا ثابتا، وهذه هي بداية التصحيح”.

مراد الذي نلتقيه اليوم شخصية مخضرمة بالقطاع المصرفي، فقد أمضى 50 عاما بالقطاع،  «
ويعتبر من أول 5 بحرينيين تخرجوا من تخصص المحاسبة في لندن.

بدأ مسيرته المهنية مع “سيتي بنك” من العام 1972 لغاية 1976، وانتقل مديرا للخزانة  «
ببنك البحرين الوطني من يناير 1977 لغاية يناير 1979، ثم نائب لمدير البنك األهلي التجاري 

السعودي بالمنامة وتدرج بالمراكز طوال فترة عمله بالبنك منذ أبريل 1979 إلى ديسمبر 1986 
حتى تولى موقع المدير العام.

أما المحطة األبرز في حياته المهنية، فهي توليه مسؤولية قيادة االدارة التنفيذية ببنك  «
البحرين والكويت منذ يناير 1987 حتى 2002 ثم اختير رئيسا لمجلس إدارة البنك منذ ذلك 

العام حتى اليوم.

إصدار اللوائح واألنظمة 
الخطوة األولى للتصحيح

بروفايل

كـورونا زمن  في  التحديات  وبحجم  واقعيــــــــة  الناس  طمــوحات  لتكن  مراد: 

^
سألت “البالد” رئيس مجلس إدارة بنك  «

البحرين والكويت مراد علي مراد عن مستجدات 
مباحثات بنك البحرين والكويت لالستحواذ 

 على بنك اإلثمار في البحرين.
وأجاب مراد بأن البنكين وقعا على مذكرة 

تفاهم الحتمال االستحواذ على عمليات بنك 
اإلثمار وبعض األصول الخاصة بشركة “آي بي 

كابيتال” الشركة المملوكة بالكامل لإلثمار 
القابضة. وبيَّن أن بنك البحرين والكويت وضع 

إستراتيجية ليكون لديه بنك يقدم خدمات 
 مصرفية إسالمية.

وذكر أن “البنك كلف قبل أسبوعين تقريبا 
شركة استشارية؛ إلجراء الدراسة المناسبة 

والوقوف على األمور التي يود البنك االستحواذ 
عليها وذلك للوصول للكلف والمباحثات 

 وسنصل التفاق ان شاء الله”.
ولفت إلى أن “هذه الشركة سيساندها مدقق 

حسابات وشركة قانونية وغيرها، وجاري 
الترتيب لذلك، وشكل مجلس اإلدارة لجنة 

مختصة لمتابعة هذا الموضوع، وسيستغرق 
وقتا إلنجاز هذا المشروع لتفحص دفاتر 

وأرقام األصول التي يود البنك للوصول لسعر 
عادل للبائع والمشتري”. وتابع: “قد يستغرق 

الموضوع لبداية شهر أبريل 2021 ألخذ الخطوة 
التالية. وبعدها سيجري التوصل لقرار نهائي”.

الخطوة التالية لالستحواذ 
على “إثمار” ببداية أبريل

مراد بنى نظاما 
إداريا ثابتا لم يكن 
موجودا قبل 1987

وديعة حكومتي البحرين والكويت تنقذان “BBK” من االنهيار
الراحل األمير  من  ينسى  ال  بتوجيه  والحل  منتظمة..  غير  كانت  البنك  حسابات  من   %  75

^ عندمـــا يتذكـــر مـــراد علـــي مـــراد 
األهلـــي  البنـــك  مـــن  باالنتقـــال  قـــراره 
البحريـــن  لبنـــك  الســـعودي  التجـــاري 
يعـــود شـــريط   1987 بالعـــام  والكويـــت 
ذكرياتـــه لنهايـــة يوم متعب. شـــبك فيه 
يديه خلف رأســـه. وسأل نفسه: ما الذي 

جنيته على نفسي؟!.
كان مـــراد على رأس فـــرع البنك األهلي 
رئيـــس  أول  يعتبـــر  ويومهـــا  بالمنامـــة، 
مصرفيـــة  لمؤسســـة  بحرينـــي  تنفيـــذي 
بالمنامـــة، ويقود أنجح فـــرع، ويتقاضى 
البحريـــن  بنـــك  ولكـــن  ممتـــازا،  راتبـــا 
مشـــكالت  مـــن  يعانـــي  كان  والكويـــت 
انهيـــاره  قـــرب  عـــن  وشـــائعات  إداريـــة 

لهاوية العجز.
وحـــرر مراد مركز الرئيـــس التنفيذي من 
المركزيـــة، حيـــث كان يشـــترط لتعييـــن 
أصغـــر موظف بالبنـــك مثل “الفراشـــين” 
موافقة الرئيس التنفيذي، وقاد مبادرات 

للتخلص من اإلهمال والتسيب.
وأشـــار مـــراد إلـــى أن الرئيـــس التنفيذي 
الســـابق للبنـــك كان أميركـــي الجنســـية، 
مجلـــس  مـــن  األعضـــاء  بعـــض  وطلـــب 
اإلدارة أن يعينـــه مستشـــارا لـــه، ولكنـــه 
لـــم يوافـــق. وتصـــادف فـــي تلـــك الفترة 
أنـــه تبقـــى شـــهران علـــى انتهـــاء عقـــده، 

عـــن  تقريـــر  إعـــداد  منـــه  مـــراد  وطلـــب 
محفظة القروض والسلفيات. وتبين أن 
75 % مـــن حســـابات محفظـــة القروض 
غيـــر منتظمـــة. تصفـــح أســـماء أصحاب 
الحسابات فوجدها متنوعة ولمستويات 

اقتصادية مختلفة.
لحل هذه المشكلة لجأ مراد الى محافظ 

مؤسسة النقد األسبق )المصرف المركزي 
حاليا( عبدهللا ســـيف، وطلب منه شـــرح 
واالقتصـــاد  الماليـــة  لوزيـــر  المشـــكلة 
الوطني األســـبق إبراهيـــم عبدالكريم ثم 
قصـــد المحافظ والوزير رئيـــس الوزراء 
الراحـــل صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
خليفـــة بن ســـلمان آل خليفـــة طيب هللا 
حيثيـــات  ســـموه  علـــى  وعرضـــا  ثـــراه، 
الموضـــوع، ووجه ســـموه بأمر ال ُينســـى 
أبـــدا بإيـــداع الحكومة 80 مليـــون دينار 
نصـــف  فائـــدة  وبســـعر  بالبنـــك،  وديعـــة 
بالمئـــة، فـــي وقت كانـــت أســـعار الفائدة 

تصل إلى 10 %.
وأضـــاف: احتفـــظ البنـــك بوديعـــة مـــن 
حكومـــة البحرين من 1987 إلى 1992.. 
وحصل علـــى وديعة مماثلة من حكومة 
الكويت بمبلـــغ 80 مليون دينار بحريني 

وبفائدة منخفضة.
مـــن  الســـخي  الدعـــم  أن  إلـــى  ولفـــت 
حكومتـــي البحريـــن والكويـــت ســـاهمتا 
بشـــكل كبيـــر فـــي إعـــادة الـــروح للبنـــك، 
وتنظيـــف دفاتـــره مـــن خـــالل التعـــاون 
بشـــطب ديـــون الزبائـــن؛ إلنهاء مشـــكلة 

الحسابات غير المنتظمة.

احتفال بمناسبة مرور 25 عاما على تأسيس بنك البحرين والكويت

كان تعيين أصغر موظف بالبنك مثل 
“الفراشين” بموافقة الرئيس التنفيذي

لم يقبل تعيين سلفه األميركي مستشارا

^ البحرنة هو الموضوع المســـتمر للنقاش 
في البحرين. وتسجل السيرة المهنية بأنك أول 
شـــخصية بحرينيـــة تتولى مســـؤولية مؤسســـة 
يـــروي  أن  يمكـــن  كيـــف  بالبحريـــن،  مصرفيـــة 
العصامي مراد علي مراد قصته للجيل الجديد؟

أجاب مـــراد: لقد اعتمدت على الكادر البحريني 
الوطنـــي  العنصـــر  وأثبـــت  المهـــام،  تولـــي  فـــي 
كفاءتـــه. ومـــن بيـــن ذلـــك قصـــة أننـــي عندمـــا 
توليـــت المســـؤولية ببنـــك البحريـــن والكويـــت 
بالعـــام 1987، الحظت وجـــود جيوب في بعض 
المراكـــز، ويمكـــن للبحرينـــي أن يشـــغلها، ومـــن 
بينهـــا وظيفة الســـكرتيرات. الحظـــت أن جميع 
الســـكرتيرات من جنســـية أجنبية، وســـألت عن 
ســـبب ذلك وبخاصة مع وجود عناصر بحرينية 
يمكـــن أن تتولـــى المســـؤولية. وكانـــت اإلجابـــة 
بأن الســـكرتيرة األجنبية تتقاضى راتبا أقل من 

البحرينية.
سياســـة  اعتمـــدت  الســـبب  لهـــذا  وأضـــاف: 
جديـــدة فـــي التوظيف بتحديد راتـــب للوظيفة 
بغـــض النظـــر عـــن جنســـية شـــاغلها. وفـــي مدة 
بســـيطة تصـــل إلى 6 أشـــهر تمت بحرنـــة مراكز 

السكرتيرات بالبنك بالعناصر الوطنية.

وواصـــل: مـــن التجـــارب األخـــرى بالبنـــك.. مـــا 
ماضيـــة  بســـنوات  التنفيذيـــة  اإلدارة  الحظتـــه 
مـــن وجـــود مجموعة مـــن الموظفين مـــن َحَملة 
المؤهـــالت البســـيطة مثـــل الثانويـــة العامـــة أو 
دونهـــا، ولكنهـــم أصحاب خبـــرة مهنيـــة طويلة. 
وواجـــه البنـــك تحديـــا مـــع وجـــود جيليـــن فـــي 
البنـــك. األول مـــن الموظفيـــن أصحـــاب الخبـــرة 
والمؤهـــالت البســـيطة مـــع الجيـــل اآلخـــر مـــن 

خريجي الجامعات.
وتابـــع: الحظـــت إدارة البنك وجـــود تفاوت بين 
الجيليـــن، وكان يتعيـــن حـــل هذه الفجـــوة، وتم 
حلها باشتراط نيل الموظف على مؤهل جامعي 

للترقـــي لمركز متقدم. في البداية حدثت ضجة 
فـــي أوســـاط الموظفين ثـــم تســـابق الموظفون 
الجامعيـــة  الشـــهادات  أعلـــى  ونيـــل  للدراســـة 

وبعضهم أحرز درجة الدكتوراه. 
علـــى  ركـــز  المصرفـــي  القطـــاع  أن  إلـــى  ونبـــه 
البحرينييـــن وأعطاهم الفرصـــة، وبنك البحرين 
المرتفعـــة،  البحرنـــة  بنســـبة  يفتخـــر  والكويـــت 
ولـــم تخطـــئ اإلدارة في هذا القـــرار، وهو القرار 

الصائب.
ـــن أن البنك ومنـــذ العام 1987 وحتى اليوم،  وبيَّ
فإن مركز الرئيس التنفيذي يتعاقب على توليه 
البحرينييـــن، وتهيئـــة الكوادر الوطنية مســـتمر، 

ولدى مراد ثقة كبيرة بالعناصر البحرينية. 
وختم رأيه في هذا المجال بالتأكيد “عندي ثقة 

بالبحريني”.

حل فجوة الموظفين من جيلين باشــتراط المؤهل األكاديمي للترقي

“عندي ثقة بالبحريني” وبحرنة سكرتيرات البنك في 6 أشهر

بنك البحرين والكويت 
يفتخر بنسبة البحرنة 

المرتفعة

بطاقة عمل مراد علي مراد



يجب أن تكون 
توقعاتنا مستجيبة 

لحجم األوضاع 
االقتصادية 
االستثنائية

مراد من أول 5 
بحرينيين تخرجوا من 

تخصص المحاسبة 
في لندن
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ســـيـــرتـــه ــاب  ــ ــتـ ــ كـ ــوى  ــ ــت ــ ــح ــ م مـــــــــراد  مـــــع  ــش  ــ ــاق ــ ــن ــ ت  ”^“ أســـــــــرة 

^
 الجيش العراقي سطا على البنوك  «

الكويتية في فترة الغزو، واستولى 
على خزائنها، وعندما اقتحموا بنك 

البحرين والكويت لم يستطيعوا أن 
يفتحوا التجوري )القاصة(، وقرروا حمل 
قاصتين )خزنتا المال( إلى بغداد. كانت 

المفاجأة عند العراقيين أنهم عندما 
فتحوا التجوري تبين أنه خاٍل من 

األموال.   ومن طرائف زيارة مراد علي 
مراد وحسن الجالهمة إلى الكويت في 

 أبريل 1991..
 وبعد تسليم شنطة الماليين الثالثة 

لفرع بنك البحرين والكويت، أنهما 
عثرا على رسالة بمكتب مدير الفرع 

موجهة من مسؤولين عراقيين بفترة 
الغزو تطالب إدارة البنك بتكاليف نقل 
التجوري، وقالوا إنهم استأجروا رافعة 

وشاحنة لنقل الخزينتين إلى بغداد، 
وكلفة النقل تبلغ 966 دينارا عراقيا!. 

وبالفعل، فقد أودع المشرف على 
البنك بفترة الغزو المبلغ المطلوب في 

رسالة نشرها مراد في كتابه ومؤرخة 
في 5 يناير 1991.

العراقيون استولوا على 
“تجوري” البنك بالكويت ثم 

بعثوا فاتورة نقله لبغداد

البحر، المردي، مراد والشعلة بمقر بنك البحرين والكويت بالمنامة

^ لم يتردد رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت مراد علي مراد في ضرب موعد 
مع إدارة صحيفة “البالد”؛ لمناقشة كتاب سيرته الذاتية المليء بالقصص والعبر. 

صــدر كتــاب “مــراد.. وجيل من المثابرة في التألق” في فبراير 2020، وباغتت جائحة كورونا 
الجميع، بما لم يتح تسليط الضوء على هذا الكتاب القيم عدا في فعاليات عقدت عن بعد.
قصد فريق “البالد” مقر البنك بوسط العاصمة متسلحا بمذاكرة كتاب من الحجم المتوسط 
مؤلف من 355 صفحة. يروي فيه المصرفي ورئيس أسرة األدباء والكتاب إبراهيم بوهندي 

سيرة مراد منذ سنوات التحدي وصوال لبلوغ اإلنجاز.
انســاب الحــوار بعفويــة مطلقة.. مثل شــخصية مــراد.. أو كما يفضل الجميــع تكنيته بـ “أبو 
علي”.. وكانت البداية مع قصتين عالقتين في ذاكرة مراد دونهما في الكتاب.. األولى عن 
إنقاذ البنك من االنهيار بعقد الثمانينات.. والقصة األخرى مغامرة خاضها في فترة تحرير 
الكويــت مــن غــزو العــراق وتكللت بالنجــاح ثم دارت رحى النقاشــات عن محتــوى الكتاب 

وقصص أخرى.
ترأس فريق الزيارة رئيس مجلس إدارة “البالد” عبدالنبي الشعلة برفقة الرئيس التنفيذي 
أحمد البحر ورئيس التحرير مؤنس المردي ومدير التســويق والمبيعات جاســم مشــكور 
ورئيس قســم الشــؤون المحلية والمحتوى اإللكتروني راشــد الغائب ومشــرف التصوير 

رسول الحجيري.

966 دينارا عراقيا 
كلفة نقل خزانتين 

فارغتين

مراد التحق بمركز “بابكو” للتدريب المهني في سن 14
أسبوعين كــل  يــدفــع  ــيــة  روب  87 ــب  ــرات وال  ..1962 فــي  بامتياز  الــتــدريــب  أنــهــى 

^شـــركة بابكو هي مدرســـة االنضبـــاط، وخريجو 
هذه المدرسة يتميزون بسمات االنضباط في التصرف 
والوقت والتعامل. ســـألت “البالد” مـــراد علي مراد عن 
حقبة تنشـــئته المهنيـــة األولى في كنـــف “بابكو”: كيف 
اســـتمرت هـــذه الســـمات لزيمة لشـــخصيتك مـــن فترة 
االنضمـــام لمدرســـة التدريب المهني بالشـــركة العريقة 

وحتى اليوم؟
وأجـــاب: مركـــز التدريـــب المهني في شـــركة بابكو من 
أنجـــح التجـــارب المهنيـــة، واســـتمر منـــذ العـــام 1955 
ولغايـــة 1970. عـــدد كبيـــر مـــن البحرينييـــن تخرجـــوا 
منـــه، بعضهم اســـتمر في بابكـــو والبعض اآلخـــر غادر، 
ومـــن يلتحـــق بمدرســـة التدريب كان بســـن مبكرة في 
حياتـــه أي عنـــد عمـــر 14 ســـنة تقريبا. وعندمـــا تلتحق 
صغيـــرا تتأثر كثيرا بالنظـــام الصارم في الحياة. مليء 
باالنضبـــاط وااللتـــزام. فـــي ســـن مبكرة تلتقط ســـمات 
االنضبـــاط وتصبـــح جـــزءا مـــن تكوين الشـــخصية وال 

تستطيع أن تغيرها أو تفرقها.
وأردف: لـــم يكـــن لـــديَّ خيـــار إال االنضمـــام للبرنامـــج 
الحيـــاة  ألن  “بابكـــو”؛  فـــي  والتدريبـــي  التعليمـــي 

االقتصاديـــة ألســـرتي صعبـــة فـــي تلـــك الفتـــرة، ولـــم 
يســـتطع الوالد تسديد مصروفات اســـتكمال دراستي، 
فـــكان الخيـــار أن أعمل ألشـــارك مع والـــدي وأخي في 
زيـــادة دخل األســـرة، والتحقت بالشـــركة بعد تخرجي 

من المرحلة االبتدائية.
وأضـــاف: أغلب المعلميـــن بمركز التدريـــب المهني من 
الجنســـية البريطانيـــة، والنســـبة األقـــل مـــن البحريـــن 
والهنـــد. وأعتقـــد أن أي بحرينـــي خريـــج مـــن مدرســـة 

التدريب المهني، فستجد عنده سمة االنضباط في كل 
ـــن أنه كان يتقاضـــى راتبا قـــدره 87 روبية  شـــيء. وبيَّ
تدفـــع كل أســـبوعين، أي 6 روبيـــات و4 آنـــات لليـــوم 
الواحـــد. وتابـــع: في فترة دراســـتنا ببريطانيـــا.. تحمل 
روح االنضبـــاط التـــي تعلمناهـــا في البحريـــن، وتتعلم 
مهارات جديدة، وعلى رأسها االعتماد على النفس في 
إعـــداد األكل واللبس وكل شـــيء. مثل هذا األمر يزيد 

من الثقة في النفس.

وأشـــار إلـــى أنـــه يتـــم توزيـــع الدفعـــات بالمركـــز في 3 
مجـــاالت، وهـــي: المجـــال التجـــاري للعمـــل المكتبـــي، 
والمجـــال المهنـــي للتدريب على العمـــل الفني، ومجال 
التنقيب عن النفط، وقد وقع االختيار عليه في المجال 
األول. وواصـــل: البحرينـــي أثبت كفاءته في دراســـته 
بجامعـــات لندن المرموقـــة، وبين مختلف الجنســـيات 
التـــي تدرس.. عندمـــا ابتعثت )بابكـــو( مجموعة كبيرة 
من البحرينيين توقعت برســـوب نســـبة من المبتعثين، 

ولكن المفاجأة السارة أن الجميع نجح وبتفوق. 
تعليميـــا  برنامجـــا  تقـــدم  التدريـــب  مدرســـة  وكانـــت 
وتدريبيـــا خـــرج الكثيـــر مـــن أبنـــاء البحريـــن وبعضهم 

أمثال مراد بمؤهالت أكاديمية عليا.
واهتمت “بابكو” البعثات الخارجية لبريطانيا وبيروت 
على شـــكل دورات تدريبية تبدأ بثالثة أشـــهر وتطول 
لمـــدة تتـــراوح ما بين ســـنة وخمـــس ســـنوات.  وأنهى 
مـــراد ســـنوات البرنامـــج التدريبـــي بنجاح وبمســـتوى 
ممتـــاز في العـــام 1962، وأقيم حفـــل للتخرج بحضور 
مديـــر التعليم آنـــذاك أحمد العمـــران )أول وزير للتربية 

والتعليم في عهد االستقالل(.

مراد مع زمالء الدراسة في لندنمسؤول في “بابكو” يكرم مراد

^ دأب مـــراد علـــي مراد على االســـتماع 
لنشـــرة األخبـــار بإذاعـــة الكويـــت كل صبـــاح، 
ولكنه الحظ عدم اذاعة النشـــرة مع اســـتمرار 
 2 يـــوم  انـــه  العســـكرية.  الموســـيقى  اذاعـــة 
القـــوات  1990، حيـــث اجتاحـــت  أغســـطس 
العســـكرية العراقيـــة دولة الكويـــت ووصلت 
للعاصمة. تعثـــرت كل اتصاالت مراد مع فرع 
البنك بالكويت. كان واضحا بأن الغزو قد شل 
الحيـــاة. وقال مـــراد: مع األيام تبيـــن بأنه قد 

جرى تعيين مشرفين على البنوك، ومن بينهم 
فرع البنك.  كان بنك البحرين والكويت في فترة الغزو البنك الوحيد 
الـــذي له فرع في الكويت. ونســـقت إدارة البنك بالمنامة مع الســـفارة 
الكويتية بالمنامة؛ لتحديد سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدينار 
البحريني بحيث يقبل الدينار الكويتي بدينار بحريني. والقصة األهم 
في ســـيرة مـــراد كانت بعـــد التحريـــر، بعد الحملـــة العســـكرية بقيادة 

أميركا في فبراير 1991.
وبعد االســـتقرار النســـبي لألوضـــاع في الكويت، اتفـــق مراد مع عضو 
مجلـــس إدارة بنـــك البحرين والكويـــت بتلك الفترة حســـن الجالهمة 
)رئيـــس مجلـــس إدارة المصرف المركزي حاليا( للســـفر بســـيارة األول 
برا إلى الكويت لعدم وجود رحالت طيران منتظمة. حمل مراد شنط 
مبالـــغ “كاش”.. ووضعهـــا فـــي صندوق ســـيارته.. هذه الشـــنطة كانت 
تحـــوي 3 مالييـــن دوالر.. وانطلقـــا بالســـيارة في أبريل 1991 وســـط 

أجواء قاتمة في نهار رمضاني ال ينسى من ذاكرة مراد والجالهمة.

يتذكـــر مـــراد بـــأن األوضـــاع الجمركيـــة 
في فتـــرة ما بعـــد التحرير ليســـت مثل 
الموجودة سابقا أو حاليا، وإنما الجيش 
هو من يتولى زمام المسؤولية بالحدود، 
الســـعوديون  المســـؤولون  وســـألنا 
بالحـــدود عـــن هوياتنـــا وقصة الشـــنط، 
وشـــرحنا لهـــم هوياتنـــا ومبـــرر رحلتنـــا 
وضـــع  المســـؤولون  وقـــرر  للكويـــت، 
الشـــمع األحمر علـــى الشـــنط.  وأضاف: 
وصلنـــا منطقة الخفجي مع حلول صالة 
المغـــرب.. أوقفنا الســـيارة لتنـــاول اإلفطار بمطعم فـــي تلك المنطقة.. 
ليس لدى المطعم ســـوى دجاج مشوي ووجبات بسيطة أخرى ليست 
رمضانية.. وبعد االفطار طلبنا كوبا من الشاي.. واعتذر عامل المطعم 

عن عدم وجود شاي.. والسبب عدم توفر ماء أصال!
وواصل: دخلنا الكويت.. وفي المشوار من الحدود إلى وسط العاصمة 
ترى مشهدا غريبا على مد البصر.. مثل شموع مشتعلة تعلوها خيوط 
الدخان.. هذه هي آبار النفط المشتعلة.. ووصلنا العاصمة في الساعة 
9 مساء.. ووقعنا في حيرة كيف التصرف مع مبلغ كبير في حوزتنا.. 
وتواصلـــت مع عضو مجلـــس إدارة البنك من الجانب الكويتي فيصل 
الرضـــوان، وهـــو عضـــو بمجلـــس إدارة بنـــك الكويت الوطني، ونّســـق 
إليـــداع المبالـــغ في خزانة بنـــك الكويت الوطني، ثـــم تنقل في صباح 
اليـــوم التالي لبنك البحرين والكويت. وختم: كانت تجربة فريدة من 

نوعها في حياتي، ولن تمحى من ذاكرتي.

^ ولـــد مـــراد علـــي مـــراد في 
العـــام 1945 فـــي “فريـــج” بالمنامة 
مـــازال يحمـــل ذات االســـم.. فريج 
“بـــو صرة”، وســـبب التســـمية يعود 
حامـــال  يمشـــي  كان  نوخـــذة  إلـــى 
صرة تحتوي ما أفاض به عليه من 

البحر من لؤلؤ.
ترتيـــب مـــراد األخير بيـــن إخوانه 
وأخواته.. كانـــت والدته ربة منزل 
حنونـــة. أمـــا والـــده، فيعمـــل علـــى 
ظهـــر رحـــالت الغـــوص. أب كادح 
تتقلـــب أيامه لتوفيـــر لقمة العيش 
بين قســـوة البحر ولهيب الشمس. 
يحتفـــظ  أن  إلـــى  مـــراد  وأشـــار 
الوالـــد  دفاتـــر  مـــن  بقصاصـــات 
القديمـــة ومديونياتـــه وقرضه بعد 

عودته من رحلة الغوص. 
ولـــد مراد في بيت كان يطلق عليه 
مســـمى “بيت درويش”. اســـتأجره 
والـــد مراد في العـــام 1940.. مالك 
البيت اســـمه درويـــش وهو تاجر.. 
ويقـــع البيت مقابل بيـــت المرحوم 
عبـــاس كازرونـــي. وأشـــرفت على 

والدة مـــراد قابلـــة تدعـــى زليخـــة، 
وهي من أصل تركي.

وتزامنت والدتـــه مع نهاية الحرب 
العالمية الثانية وتحديدا في شهر 
صفر.  كانـــت دول المنطقة تعيش 
بســـبب  القحـــط؛  مـــن  حالـــة  فـــي 
األزمـــة االقتصاديـــة التي ســـببتها 
الحـــرب، حيـــث تـــم تقنيـــن المواد 
بطاقـــات  بموجـــب  االســـتهالكية 
تســـتصدر لصرف المواد المطلوبة، 
تلـــك  لذلـــك أطلـــق األهالـــي علـــى 

السنة بـ “سنة البطاقة”.

على يد القابلــة التركية زليخةرحلــة رمضانيــة ال تنســى مــع الجالهمة بالبــر.. وال مــاء بإفطــار الخفجي

ولد في “سنة البطاقة”شنط بـ 3 ماليين دوالر في سيارة مراد

الجالهمة ومراد بصورة االستفتاء على الميثاق

مراد في صباه

فاتورة نقل الخزانتين الفارغتين إلى بغداد

كـورونا زمن  في  التحديات  وبحجم  واقعيــــــــة  الناس  طمــوحات  لتكن  مراد: 

غالف الكتاب
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محرر الشؤون المحلية

ليس بحاجة إلى إصالح أو تجديد
Û  في حومة االرتباك والفوضى الفكرية التي ما تزال

تعصــف بالعالميــن العربي واإلســامي، وعلى ضوء 
الــذي  والتــأزم  والتقهقــر  المعرفــي،  األفــق  انغــاق 
مــا فتــئ يلقــي بظاله علــى كل محــاوالت النهوض 
الحضــاري المنشــود، أخــذت الكثيــر مــن األصــوات 
اإلســامي،  الديــن  علــى  اللــوم  تلقــي  اإلســامية 
وترتفــع مطالبــة بإجراء مراجعــة وإصاح وتجديد 

للمنظومة العقائدية وللخطاب الديني اإلسامي.
Û  إن الكثيــر مــن الذيــن يرفعــون هــذه الدعــوة إنمــا

يســعون فــي حقيقــة األمــر إلــى توظيــف وتطويــع 
الخطــاب الدينــي اإلســامي، وتحويله إلــى منبر أو 
ســلم للتسلق والصعود للوصول إلى عروش الحكم 
وكراســي الســلطة، فهــذه الدعــوة بالنســبة لهــؤالء 
ولغيرهم من المتأســلمين السياســيين والسياسيين 
المتأســلمين أصبحــت بــكل وضوح “كلمــة حق يراد 

بها باطل”.
Û  الشــوائب مــن  الشــيء  تنقيــة  لغــة هــو  واإلصــاح 

والفســاد، وتغيير األحوال من الســيئ إلى األحسن، 
ومن االعوجاج والمخالفة إلى االستقامة وااللتزام؛ 
واإلســام كمضمــون وعقيدة ال يخالجــه أو يعتريه 
فساد، وال يعاني من أي خلل أو اعوجاج أو عوار أو 
نقص أو قصور؛ فقد حسم هللا سبحانه وتعالى هذا 
األمر عندما قال: “اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت 

عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسام ديًنا”.
Û  وعليــه فليــس ثمــة حاجــة ملحــة تدعــو إلى شــيء

الحريــة  فقواعــد  والتجديــد،  اإلصــاح  اســمه 
والمســاواة والعدالــة االجتماعية راســخة ثابتة في 
صلــب العقيــدة اإلســامية؛ مــن أبرزهــا قاعــدة “ال 
إكــراه فــي الديــن” و ”فمــن شــاء فليؤمن ومن شــاء 
فليكفــر”. وضمــن وظائفه الحقيقية فإن اإلســام ال 
يعانــي، مثل غيره، من الجمود والتصلب والتحجر، 
والعقيــدة اإلســامية قــادرة علــى تحقيــق وتلبيــة 
مصالح واحتياجات المســلمين الروحية واإليمانية 
والعقائدية، ومنظومة القيم والتشريعات اإلسامية 

وافية ومتكاملة ومتمكنة من االستجابة لمتطلبات 
القواعــد واألدوات والمبــادئ  العصــر، وهــي تملــك 
التــي تجعلهــا جديــرة بصــوغ رؤى فقهيــة مواكبــة 

لروح ومسار العصر.
Û  ،معــروف هــو  كمــا  يتكــون،  اإلســامي  الفقــه  إن 

قطعيــة  أحكامــا  تعتبــر  التــي  األحــكام  بعــض  مــن 
الثبــوت والداللــة، وهــي محصنــة ال يمكــن تغييرها 
أو تجديدهــا، أمــا باقــي األحــكام فإن أمــام الفقهاء 
أبوابا مفتوحة ومساحات وفسحا واسعة للتكييف 
ومراعاة ظروف الزمان والمكان، ولهذا الغرض فإن 
اإلســام غنــي وزاخــر بالقواعد والمبــادئ واألدوات 
التــي تتيــح للفقيــه اســتنهاضها لتكييــف وتطويــع 
النــص عنــد الحاجــة؛ بحيــت يتاءم مــع مقتضيات 
العصــر، وكل هــذه األدوات راســخة علــى قاعدة “ال 

ر الزمان”. ُر األحكام بتغيُّ ُينَكُر تغيُّ
Û  وبهــذا الشــأن تجــدر اإلشــارة إلــى الحديــث النبــوي

الشــريف، البالــغ األهميــة والداللــة، الــذي روتــه أم 
المؤمنيــن الســيدة عائشــة )رضــي هللا عنهــا( عندما 
الصــاة  أفضــل  )عليــه  األعظــم  الرســول  لهــا  قــال 
والســام(: “يــا عائشــة، لــوال أن قومــك حديثــو عهد 
بشــرك، لهدمــت الكعبــة، فألزقتهــا بــاألرض، وجعلت 

لها بابين: باًبا شرقًيا، وباًبا غربًيا...”.
Û  ليــس واإلصــاح  التفكيــك  إلــى  يحتــاج  الــذي  إن 

بــل هــي  الدينــي اإلســامي؛  اإلســام أو الخطــاب 
المؤسســة الدينيــة اإلســامية، التــي هــي في أمس 
الحاجة إلى عنوان جديد، وإلى إعادة إنتاج وهيكلة 
وتموضــع، بما يؤدي إلــى تمكينها من تأدية أدوارها 
مكانتهــا  وصــون  وحمايــة  الحقيقيــة،  ووظائفهــا 
الروحيــة، وضمــان ابتعادهــا وتخليهــا عــن التدخــل 
العــام  والشــأن  السياســي  الميــدان  فــي  والتوغــل 
للمسلمين، والتضخيم المفرط لموقعها في حياتهم، 
بحيث تبقى واحدة من المرجعيات الوطنية؛ وهي 
المرجعيــة العليــا لمــن هــم فــي حاجــة إلــى التأطير 

الديني لممارساتهم و لقيمهم اإلنسانية.

Û  وكمــا هــو حــال المؤسســة الدينيــة المســيحية، فإن
قــد  واإلســامية  العربيــة  الــدول  فــي  المجتمعــات 
الــدور اإلداري والسياســي  إلــى  تجــاوزت الحاجــة 
للمؤسســة الدينيــة اإلســامية، فهــذا الــدور أصبــح 
منوًطــا بمنظومة المؤسســات المدنية والدســتورية 
الوطنيــة الجامعــة، التــي ترتبــط بآليــة مــن مفاهيم 
الحقوق والواجبات ومن المبادئ والقيم اإلنســانية 
المشــتركة المبنيــة علــى أســس التعايــش والتعاون 

واالحترام المتبادل. 
Û  و ”اإلصــاح” فــي ســياق الخطــاب اإلســامي هــو

Ref�  تعبير مســتعار ومستنســخ ومترجم من كلمة
ormation التــي تــم تداولهــا فــي القــرن الســادس 
عشر كوسيلة إلصاح المؤسسة الدينية المسيحية 
فــي أوروبــا، وليــس إلصــاح الدين المســيحي، بعد 
أن انزلقــت الكنيســة إلــى هاويــة الفســاد، وتمــادت 
فــي ســطوتها وســيطرتها وتســلطها، وتدخلــت في 
تعييــن وتنصيــب الملوك، فخرج مــن تحت عباءتها 
عــدد مــن رجــال الديــن البارزيــن طالبــوا بإصاحها، 
واتهمــوا بالكفــر والهرطقــة وأعدم الكثيــرون منهم، 
إلــى أن جاء المصلح مارتن لوثر الذي صب انتقاده 
قاصمــة  ووجــه ضربــة  الكنيســة،  ممارســات  علــى 
لتعســفها وطغيانهــا ومتاجرتهــا بالديــن، ما أدى إلى 
انقســامها إلــى نصف كاثوليكي وآخر بروتســتانتي، 
كمــا أن كبــار المفكريــن فــي أوروبــا لم يركــزوا على 
الدعــوة إلــى إصــاح الديــن المســيحي، بــل شــددوا 
علــى ضــرورة إصاح الكنيســة وإزاحتهــا عن موقع 
التحكــم والتســلط علــى المجتمــع، ولــم تنجــح كل 
هــذه المحــاوالت، ولــم تتمكــن أوروبــا مــن االنتقال 
مــن مرحلــة التخلــف وعصــر الظلمــات إلــى مرحلــة 
التقدم وعصر التنوير إال بعد أن تم إقصاء وإزاحة 
الكنيســة وإبعادها عن التدخل في شــؤون المجتمع 
والدولــة، عندهــا فقط اســتطاعت أوروبــا االنطاق 
نحــو آفــاق العلــم والنهضــة الحضاريــة والصناعيــة 

والعمرانية.

Û  تقــع ال  أن  اإلســامية  الدينيــة  المؤسســة  وعلــى 
الــذي وقعــت فيــه المؤسســة الدينيــة  فــي الخطــأ 
المســيحية في أوروبا التي فقدت مكانتها وهيبتها 
وبيــن  خــاص  بشــكل  األوروبيــة  المجتمعــات  فــي 
معشــر المســيحيين عموًمــا، إلــى أن أصبحنــا اليــوم 
نرى نتائج ســلوكها وممارســاتها في ابتعاد أتباعها، 
بفرعيهــم الكاثوليكــي والبروتســتانتي، وانفضــاض 
المؤمنيــن المســيحيون عــن الكنائــس فــي أوروبــا 
والعالــم الغربــي، بحيــث لــم يبــق اآلن ســوى 2 % 
فقط من المسيحيين في أوروبا يرتادون الكنائس، 
وبالنتيجة فإن آالف الكنائس اضطرت إلى اإلغاق 
العقديــن  خــال  العــام  فــي  كنيســة   250 وبمعــدل 
وحانــات  مطاعــم  إلــى  أكثرهــا  تحــول  الماضييــن، 
الديــن  وخصوًصــا  أخــرى  ألديــان  عبــادة  ومراكــز 
اإلســامي، ففــي تقرير نشــر في العــام 2016 أكدت 
مجموعــة “كريســتيان ريســيرج” المهتمــة بشــؤون 
المســيحيين فــي بريطانيــا، إّن أكثــر مــن 10 آالف 
كنيســة أغلقــت أبوابهــا فــي بريطانيــا وحدهــا منــذ 
العــام 1960، وأنــه مــن المتوقــع أن يتجــاوز عــدد 
الكنائس التي ســتغلق أبوابها إلى 4 آالف أخرى مع 

حلول العام 2020؛ وهذا ما حصل بالفعل.
Û  فــي التدخــل  إلــى  الدعــوة  هنــا  المقصــود  وليــس 

أو  بنيــة  اإلســامية  الدينيــة  المؤسســة  شــؤون 
بحجــة إصاحهــا، بل إن األفضل هــو ترك هذا األمر 
إلــى القائميــن عليهــا، فهــم أدرى وأقــدر علــى القيام 
بذلك، وعليهم تقع مســؤولية حمايتها من مزايدات 
والسياســيين  السياســيين  المتأســلمين  وأطمــاع 
المتأســلمين الذيــن يســعون إلــى تحويــل اإلســام 
مــن جســر لإليمــان والصفــاء والمحبــة والنقــاء إلى 
معبر أو نفق يتســللون من خاله إلى الســلطة وإلى 
التســلط والســيطرة؛ متناسين أن هللا قد نهى حتى 
نبيــه عــن الســيطرة قائــًا “إنمــا أنــت مذكــر، لســت 

عليهم بمسيطر”، صدق هللا العظيم.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

عبدالنبي الشعلة

وتوجه ظهر أمس فريق المعاينة 
والمتابعـــة التابـــع للهيئة برئاســـة 
بـــن دينـــه إلى عـــدد مـــن المواقع 
والتواصل مع األجهزة التنفيذية 
بينهـــا  مـــن  الجهـــات  مـــن  لعـــدد 
مصنـــع ألبا ومحطة الدور للطاقة 
والميـــاه وشـــركة بابكـــو وبعـــض 
المناطـــق الســـكنية فـــي جنـــوب 
علـــى  للوقـــوف  المملكـــة  شـــرق 

حيثيات الوضع ومسبباته.
المعاينـــة  فريـــق  أن  وأوضـــح 
المجلـــس  رئيـــس  مـــع  تواصـــل 
الجنوبيـــة  بالمحافظـــة  البلـــدي 
لاطاع على آخر المســـتجدات، 
المتخصـــص  الفريـــق  قـــام  إذ 
بمسح المناطق المتضررة بشكل 
القياســـات  أخـــذ  وتـــم  مبدئـــي، 
األوليـــة لجـــودة الهـــواء المحيط 
بهـــا، إضافة إلى جمـــع عينات من 
المواد المســـببة لهـــذه للبقع، التي 
يجـــري حاليـــا تحليلهـــا مختبريـــا 
لمعرفـــة مكوناته ومن ثم تحديد 
الســـبب ومصادرهـــا وإصاح أي 
خلـــل مرتبط بتلـــك المصادر، كما 
سيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية 
وفق ما ستتوصل له التحقيقات. 
ونـــوه بن دينـــه إلـــى أن المجلس 
األعلـــى للبيئـــة يعمـــل حاليا على 
جمع البيانـــات التفصيلية ووضع 
المتعمقـــة  الدراســـات  تفاصيـــل 
باالســـتعانة  ســـتجرى  التـــي 
بجهـــات استشـــارية متخصصـــة 
وجـــودة  البيئـــة  مجـــاالت  فـــي 
إلـــى  الفتـــا  بالتحديـــد،  الهـــواء 
أن المســـوحات ســـتغطي جميـــع 
مصـــادر االنبعاثات فـــي المنطقة 
الجنوبية الشرقية، وأن المجلس 
ســـيقوم بإطاع الرأي العام على 
نتائـــج الفحوصات والمســـوحات 

فور االنتهاء منها.

الرئيــس  المنــاخ  لشــؤون  الخــاص  المبعــوث  أكــد 
التنفيــذي للمجلــس األعلــى للبيئــة محمــد بــن دينــه 
أن المجلــس باشــر علــى الفــور بتشــكيل فريــق يضم 
الشــكاوى  لمتابعــة  المتخصصيــن  مــن  مجموعــة 
الــواردة للمجلس بشــأن انتشــار البقــع المجهولة في 

بعض مناطق جنوب شرق مملكة البحرين.

زارت اللجنــة الماليــة واالقتصاديــة بمجلــس النــواب التوســعة الجديــدة بمطار البحريــن الدولي لالطالع عن كثب على مســتوى 
االســتعدادات فــي المشــروع الــذي افتتــح حديثــا. ونقــل رئيس اللجنــة الماليــة واالقتصادية النائــب محمود البحرانــي عن وزير 
المواصــالت واالتصــاالت تأكيــده أن نســبة البحرنــة فــي المطار تقــارب 90 %، وأن األجانــب الذين يعملون في المطار يشــغلون 

مهنا هامشية.

وعبرت النائب زينـــب عبداألمير عن 
اهتمـــام مجلس النواب بالبحرنة في 
جميـــع القطاعـــات االقتصادية، وفي 
مقدمتهـــا قطاع الطيران بما يشـــكله 
مشـــرفة  واجهـــة  مـــن  البحرينيـــون 

لبلدهم.
وأردفـــت: وعدنـــا وزيـــر المواصات 
واالتصـــاالت برفـــع نســـب التوظيف 

والبحرنة في هذا القطاع الحيوي.
النائـــب  رفـــع  المناســـبة،  وبهـــذه 
البحرانـــي التهانـــي والتبريـــكات إلى 
عاهل البـــاد صاحـــب الجالة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة؛ بمناســـبة 
افتتـــاح مبنـــى المســـافرين الجديـــد 
ضمن مشروع توسعة مطار البحرين 

الدولة.
المشـــروع  هـــذا  جـــاء  لقـــد  وقـــال: 
ليكـــون شـــاهدا جديـــدا علـــى إدارة 
حكومـــة  وإصرارهـــم  البحرينييـــن 
وشعبا، فقد استكمل تنفيذ المشروع 
رغم التحديـــات االقتصادية الكبيرة 
النفـــط  أســـعار  انخفـــاض  وأبرزهـــا 
والتحديـــات الصحيـــة المتمثلـــة في 

جائحة كورونا.

وتابع: إنصافا للحق، فإن هذا اإلنجاز 
الوطنـــي المهم لم يكـــن ليتحقق لوال 
الـــوزراء  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  رؤيـــة 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة، الذي حرص دوما 
على متابعة ســـير هذه المشـــروعات 

الوطنية بنفسه.
المشـــروع  تنفيـــذ  ويأتـــي  وأضـــاف: 
لمنظومـــة  اســـتكماال  الحيـــوي 
البنيـــة التحتيـــة وهادفـــا لمضاعفـــة 
الوطنـــي  االقتصـــاد  لنمـــو  الجهـــود 
وذلـــك بتحفيـــز قطاعاتـــه المتنوعـــة 

الحيويـــة  بالمشـــروعات  وإســـنادها 
االستراتيجية.

جـــاء  المشـــروع  إن  قائـــا  وتابـــع 
فـــي إطـــار تحقـــق أهـــداف المســـيرة 
عاهـــل  بقيـــادة  الشـــاملة  التنمويـــة 
الباد صاحب الجالة الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة.
واختتـــم تصريحه قائـــا: يعول على 
المشروع الجديد ليكون بمثابة قفزة 
فـــي قطـــاع النقـــل الجوي وســـيمنح 
التجـــارة  لقطاعـــات  جديـــدة  دفعـــة 

والسياحة وسيدعم نموها.

جانب من الجولة

زينب: وزير المواصالت وعد برفع نسب التوظيف والبحرنة
نواب بعد زيارة المطار: البحرنة 90 % ومهن األجانب “هامشية”
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أخبار متفرقة

المنامة - تريند مايكرو إنكوربوريتد

أعلنــت ترينــد مايكــرو إنكوربوريتــد، الشــركة الرائــدة فــي مجــال األمــن 
الســحابي عــن إدراجهــا ضمــن أفضــل 100 شــركة للحوســبة الســحابية 
The Chan�“ التابعــة لشــركة ”CRN“ 2021 بحســب تصنيــف مجلــة  للعــا م

nel Company”. وجــاء اختيــار شــركة ترينــد مايكــرو لتكــون ضمــن هذه 
القائمــة الســنوية التــي تحتفــي بأبــرز مقدمــي الخدمــات الســحابية بعــد 
تلبيتها لمعايير 5 فئات رئيسة تشمل: البنية التحتية، والمراقبة واإلدارة، 

واألمن، والتخزين، والبرمجيات.

وتأتي هـــذه الخطوة في ظل التزام 
ترينـــد مايكرو بمعاييـــر هذه الفئات، 
إذ إن هذه القائمة السنوية ال تحتفي 
فقط بالشـــركات التي تقدم خدمات 
متميزة في المجال التكنولوجي، بل 
إنهـــا أيضا أصبحت مصـــدرا موثوقا 
للمزوديـــن الذيـــن يبحثـــون عن عقد 
شركات مع أبرز الشركات التي تقدم 

الخدمات السحابية.

وتـــم اختيـــار أبـــرز 100 شـــركة فـــي 
المجـــال الســـحابي لهـــذا العـــام مـــن 
 CRN قبـــل فريـــق التحريـــر لمجلـــة
بنـــاء علـــى معيارين أساســـين تمثّل 
أوال في التزام الشـــركات بالعمل مع 
شـــركاء القنوات وثانيـــا االبتكار في 
تطوير المنتجات وتقديم الخدمات.
وقـــال نائب رئيـــس والمدير اإلداري 
األوســـط  الشـــرق  مايكـــرو  لترينـــد 

وشـــمال إفريقيـــا معتز بـــن علي “إن 
اختيـــار ترينـــد مايكـــرو فـــي قائمـــة 
CRN ألفضـــل الشـــركات الســـحابية 
يدعونا للفخر بما نقدمه من خدمات 
متميزة. وســـيضاف هذا الوسام في 
قائمـــة إنجـــازات ترينـــد مايكرو في 
مجـــال األمـــن الســـحابي ومكانتهـــا 

كشركة رائدة على هذا الصعيد”. 

معتز بن علي

”CRN“ ضمــن 100 شــركة بحســب تصنيــف مجلــة
“تريند مايكرو” األفضل في األمن السحابي عالميا

السنابس - الغرفة

نظمـــت غرفة البحرين، وســـط مشـــاركة 
واســـعة من أصحاب األعمال والمهتمين، 
نـــدوة افتراضية ُعقدت - عـــن ُبعد - عبر 
وســـائل االتصـــال المرئي عـــن “االندماج 
واالســـتحواذ”، إذ تحـــدث خـــلل الندوة 
كل مـــن رئيس االستشـــارات لدى شـــركة 
كي بـــي ام جي، نارايانـــان راماجاندران، 
والرئيس التنفيذي لشركة كلم تيليكوم 

فير باسي.
واســـتعرض راماجانـــدران آثـــار جائحـــة 
كورونـــا علـــى مختلف قطاعـــات األعمال 
فـــي البحرين، مشـــيًرا إلى ضـــرورة تبني 
نمـــاذج أعمـــال حديثـــة ومرنـــة تواكـــب 

التطورات.
موضـــوع  باســـي  تنـــاول  جانبـــه،  مـــن 
االندمـــاج واالســـتحواذ كاســـتراتيجيات 
لتعزيز نمو وتوســـع الشركات، مستعرًضا 
تجربـــة شـــركة كلم تيليكـــوم فـــي هـــذا 

المجال.

مناقشة إعادة 
الهيكلة واالندماج 

”AD Design Awards“ الشيخة مي تستلم جائزة
ــا “نــــــزل الـــســـام” ــه ــي ــل ــل ع ــي حـــصـ ــ ــل ــ ــداخ ــ ــم ال ــي ــم ــص ــت ــل ل

اســـتلمت رئيســـة مجلس أمنـــاء مركز 
الشـــيخ إبراهيـــم بـــن محمـــد للثقافـــة 
والبحوث، الشـــيخة مي بنت محمد آل 
 AD Design Awards خليفـــة، جائـــزة
للتصميم الداخلي للعام 2020 عن فئة 
المشـــروعات الثقافيـــة، والـــذي حصـــل 
عليها تصميم “نزل الســـلم” في مدينة 
المحـــّرق والمتفـــرع عن المركـــز والذي 
قـــام بـــه اســـتوديو عمار بشـــير لإلبداع 

الفني.
Ar-  الجائـــزة تعلن عنهـــا ســـنوًيا مجلة
انطلقـــت  chitectural Digest والتـــي 
في منطقة الشـــرق األوسط في مارس 
2015، لتصبـــح الجهـــة األكثـــر ثقة في 
عالـــم التصميـــم والهندســـة المعماريـــة 
في المنطقة. تستهدف المجلة القطاع 
المتميـــز في عالـــم الهندســـة المعمارية 

والتصميم. 
وجـــاء مشـــروع “نـــزل الســـلم” كأولى 
ثمار االتفاقيـــة التي تم توقيعها خلل 
اجتماع اللجنة العليا المشـــتركة لدولة 
اإلمارات ومركز الشيخ إبراهيم، وذلك 
للحتفـــاء بمئويـــة المغفـــور له الشـــيخ 
زايـــد بن ســـلطان آل نهيـــان )طيب هللا 

ثراه(.
وتولى تصميم “نزل الســـلم” استوديو 
عمار بشـــير لإلبداع الفني، المكون من 
فريق بحريني شـــاب يرأســـهم المصمم 
البحرينـــي عمار بشـــير الذي حمل على 
مدى األعوام الماضية على عاتقه تعزيز 
والتـــي  المتقنـــة  البحرينيـــة  الحرفيـــة 
البحرينيـــون  الحرفيـــون  بهـــا  اشـــتهر 
فـــي شـــتي المجـــاالت. إن فكـــرة النزل 
تلـــك  هـــي ســـرد لحكايـــة جلجامـــش، 

األســـطورة التـــي تـــم إعـــادة صياغتها 
بشـــكل معاصـــر وتصميـــم حديـــث في 
معلقـــات جداريـــة وأرضيـــات مزخرفة 
تـــم تصميمهـــا وتنفيذها فـــي البحرين. 

تحمـــل الغـــرف أســـامي مـــن الحكايـــة، 
كغرفـــة نور، رؤيا، وزهـــرة الخلود، وتم 
تصميـــم األثاث على طـــراز حقبة فترة 

األربعينات وُنّفذ بحرفية عالية.

أثناء استالم الجائزة

المحرق - مركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث

مــن خــال مبــادرة “ريــرا” للريــادة فــي مجــال التكنولوجيا

تحسين كفاءة الممارسات الرقمية بالقطاع العقاري

اجتمع الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة بن 
عبدهللا آل خليفة، مع عدد من فريق عمل مجلس التنمية االقتصادية؛ لمناقشة 
تحســين كفــاءة وفعاليــة الممارســات الرقميــة فــي القطــاع العقــاري من خالل 
مبــادرة مؤسســة التنظيــم العقــاري للريــادة فــي مجــال التكنولوجيــا العقاريــة 
)PROPTECH( لتطبيــق الوســائل والحلــول المبتكــرة بمــا فــي ذلــك اســتخدا م 

التكنولوجيا العقارية وآليات التحول الرقمي. 

آخـــر  مناقشـــة  اللقـــاء  خـــلل  وتـــم 
التحـــول  مجـــال  فـــي  المســـتجدات 
وبحـــث  العقـــاري  للقطـــاع  الرقمـــي 
عـــدد مـــن الموضوعـــات ذات االهتمام 
المشترك، ما سيسهم في تقدم وتطور 
واســـتدامة القطـــاع العقـــاري وتوفيـــر 
مـــن  وشـــفافة  آمنـــة  تنظيميـــة  بيئـــة 
شـــانها أن تشجع على جذب االستثمار 
وحمايـــة جميـــع المتعامليـــن فـــي هـــذا 

القطاع. 
وفي ســـبيل تطبيق بعـــض المقترحات 
الوطنيـــة  الخطـــة  فـــي  المذكـــورة 
للقطـــاع العقـــاري، ونظًرا لتقـــدم البنية 
التحتيـــة الرقمية في مملكـــة البحرين 
فيمـــا يتعلـــق بتكنولوجيـــا المعلومـــات 
واالتصـــاالت بوتيرة متســـارعة، وبناء 

علـــى آخـــر الدراســـات والبحـــوث التي 
 ”Startup Genome“ أعدتهـــا منظمـــة
البحثية واالستشـــارية الرائدة عالمًيا، 
التـــي صنفـــت المملكـــة كبيئـــة مناخية 
التمويـــل  توافـــر  حيـــث  مـــن  نشـــطة 
للمشروعات الناشئة، وذلك بالرغم من 
تداعيـــات جائحة كورونـــا، والذي يعد 
إنجـــاًزا يضع البحرين في قائمة أفضل 
10 دول في الشـــرق األوسط وإفريقيا 
وشـــمال إفريقيـــا للتمويـــل المبكر، فإن 
المؤسســـة تســـعى للســـتفادة من هذا 
التحـــول الرقمـــي وفـــرص االســـتثمار 
المتناميـــة وتوجيههـــا للقطاع العقاري؛ 
وذلـــك من أجل جعـــل البحريـــن رائدًة 

في مجال التكنولوجيا العقارية.
وأكد الشـــيخ محمد بـــن خليفة حرص 

واهتمام المؤسســـة مـــن أجل النهوض 
بالقطـــاع العقـــاري ليـــؤدي دوره كأحـــد 
األعمـــدة الرئيســـة االقتصاديـــة الهامة 

في اقتصاد مملكة البحرين.
وحضـــر هـــذا االجتمـــاع مـــن مجلـــس 
التنميـــة االقتصاديـــة كل مـــن المديـــر 
التنفيـــذي إلدارة الفرص االســـتثمارية 
والمديـــر  مرتضـــى،  علـــي  المشـــتركة 
االســـتثمار  تطويـــر  إلدارة  التنفيـــذي 
لقطاع الخدمـــات المالية، التكنولوجيا 
اللوجســـتية  الخدمـــات  واالبتـــكار، 
والصناعة مصعب عبدهللا، ومدير أول 
إدارة تطوير االستثمار لقطاع التعليم، 

الرعاية الصحية، العقارات والســـياحة 
منذر المداوي.

كما لفت الشيخ محمد إلى أن مؤسسة 
التنظيـــم العقـــاري تعكـــف علـــى علـــى 
اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بهدف 
ضمان استدامة النمو المحقق في أداء 
القطاع العقاري والحفاظ على المكانة 
المرموقة له ومساهمته اإليجابية في 
نمـــو الناتـــج المحلي االجمالـــي لمملكة 
البحرين، وجعل العمل مبنيا دائًما على 
القواعـــد القانونية واإلجراءات الفعالة 
لتحقيـــق االســـتدامة والتنافســـية في 

هذا القطاع.

المنامة - مؤسسة التنظيم العقاري

سريناغار - أف ب

الهند سترفع حظر 
اإلنترنت في كشمير

الخاضعة  كشمير  في  السلطات  قالت 
للسيادة الهندية إنها ستعيد الوصول 
ــيــة الـــســـرعـــة في  ــى اإلنـــتـــرنـــت عــال ــ إل
جماعات  وصفته  ما  لتنهي  المنطقة، 
عمليات  أطــول  من  بــواحــدة  حقوقية 
حظر اإلنــتــرنــت فــي الــعــالــم.وفــرضــت 
في  االتــصــاالت  على  حظرا  نيودلهي 
في   2019 أغــســطــس  مـــن  الــخــامــس 
االضــطــرابــات  تــهــدئــة  بــهــدف  كشمير 
في  الــذاتــي  الحكم  شبه  ألغت  بعدما 

المنطقة وأخضعتها لحكمها المباشر.

وافقـــت الهيئة الوطنية لتنظيـــم المهن والخدمات فـــي البحرين، أخيرا، على 
االســـتخدام الطارئ للقاحات عدة ضد فيروس كورونا “كوفيد 19” منها لقاح 
شركتي بيونتيك األلمانية وفايزر األميركية، لقاح شركة سينوفارم الصينية، 
لقـــاح كوفيشـــيلد الـــذي تنتجـــه شـــركة “أســـترازينكا” وهـــي شـــركة بريطانية 
ســـويدية متعددة الجنســـيات. يذكر أن لقاح ســـينوفارم الصيني يتم إعطاؤه 

أيضا في دول أخرى عدة.  

خيارات متعددة للقاحات “كورونا” بالمملكة

نجحـــت “تاليس”، المـــزود الرئيس لحلول األمن واالتصـــاالت المتكاملة للبنى 
التحتية الحيوية، في تســـليم المرحلة األولى من مبنى المطار الجديد كجزء 
مـــن مشـــروع تحديـــث مطار البحريـــن الدولي. وتـــم اختيار “تاليـــس” لتوريد 
حـــل متكامل يغطي جوانب األمن والســـلمة وعمليات المطار، باإلضافة إلى 
االتصـــاالت والبنية التحتية لمبنى مطار البحرين الدولي ومواقف الســـيارات 

ومجمع المرافق المركزي.

“تاليس” تزود مطار البحرين بأحدث التقنيات

أعلنـــت هالســـيون، وهـــي منظمة غيـــر ربحية مقرهـــا واشـــنطن العاصمة، عن 
“الزميـــلت الثمانـــي اللواتـــي تـــم اختيارهـــن للمشـــاركة في برنامـــج البحرين 
المكثـــف للســـيدات 2021، والـــذي ُيعد ثمرة التعاون مـــع كل من أمازون ويب 
 “Startup Bahrain والشريك المحلي “ستارت أب بحرين )AWS( سيرفيســـز
والمنصـــة الرقميـــة الرائـــدة للشـــركات الناشـــئة Startup MGZN لتعزيز روح 
الريادة وتقديم الدعم للســـيدات اللواتي يشرفن على إدارة مشروعات تقنية 

ذات تأثير اجتماعي في البحرين. 

تفعيل التعاون بين شركات بحرينية ناشئة و”أمازون” 

يواصـــل القطاع التعليمي لفـــت انتباه مجرمي اإلنترنت مع اســـتمرار 
الجائحـــة وتواصـــل تجربـــة التعلم عـــن بعد في ظل إغـــلق المدارس 
أو اتباعهـــا نموذًجـــا هجيًنـــا فـــي التعليـــم )شـــخصًيا وعـــن ُبعـــد(. وقد 
واجـــه 270,171 مســـتخدًما، بيـــن يوليـــو وديســـمبر 2020، تهديدات 
مختلفـــة اســـتترت أو تخّفـــت بهيئة منصـــات تعليمية رقمية شـــائعة، 
بزيـــادة قدرهـــا 60 % مقارنـــة بالنصف األول من العـــام 2020، ما دفع 
“كاسبرسكي” إلى إطلق مجموعة أدوات رقمية تدريبية ترفع الوعي 
في األوســـاط التعليمية بأفضل ممارســـات األمن الرقمي؛ ســـعًيا منها 

لمساعدة المعلمين على البقاء آمنين.

60 % ارتفاع عدد المهددين إلكترونيا 

ارتفعت العقود اآلجلة للغاز الطبيعي بأكثر من 11 %  لتســـجل أعلى 
مستوى في شهرين، مع توقعات زيادة الطلب ألغراض التدفئة.

وتلقت األسعار الدعم مع تعرض منطقة شمال شرق الواليات المتحدة 
لعاصفة ثلجية شـــتوية شديدة، وسط توقعات تشير الستمرار موجة 

أكثر برودة.

الغاز الطبيعي يقفز 11 % 

بات الطريق أســـهل أمام النيجيرية نغـــوزي أوكونجو - إيوياال لتصير 
أول مديـــرة عامـــة لمنظمة التجـــارة العالمية، بشـــرط أن توافق إدارة 
الرئيـــس األميركـــي جـــو بايـــدن علـــى توليهـــا المنصـــب. فقـــد تخلـــت 
المرشحة األخرى الوحيدة للمنصب وزيرة التجارة الكورية الجنوبية 
يـــو ميونـــغ هي رســـمًيا عن ترشـــحها الجمعـــة. وقالـــت وزارة التجارة 
الكوريـــة الجنوبيـــة إن يو تشـــاورت مـــع الواليات المتحـــدة وعواصم 
أخـــرى و ”قررت التخلي عن ترشـــيحها”، علًمـــا أن إدارة دونالد ترامب 

كانت الداعم الرئيس لها.

 أول مديرة إفريقية لـ ”التجارة العالمية”

تـــود شـــركة نفط البحريـــن )بابكـــو( أن تلفت عنايتكـــم إلى عدم دقـــة األخبار 
الـــواردة في بعـــض وســـائل التواصل االجتماعـــي بخصوص محطة ســـلطان 
عمر البنعلي لخدمة السيارات، إذ تم اكتشاف بعض حاالت اإلصابة بفيروس 
“كوفيـــد ١٩” بيـــن عدد من عمال المحطة، وعليـــه قررت إدارة المحطة إغلق 
المحطة في الفترة المسائية؛ نظرا لعدم توافر القوى العاملة، على أن تواصل 

المحطة أعمالها بشكل اعتيادي في الفترة النهارية. 
كما تلفت الشركة إلى أن محطة الواحة لخدمة السيارات تحت الصيانة حاليا 
لفحـــص بعض أنظمة الحماية. وتؤكد الشـــركة التزامهـــا باإلجراءات الوقائية 
كافة وحرصها على سلمة زبائن ومرتادي محطات خدمة السيارات، وترجو 

استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة وقنوات الشركة الرسمية.

إغالق محطة خدمة سيارات إلصابة عمالها بكورونا

“اتحاد الغرف” الخليجي يبحث التعاون مع أوزبكستان
ــي ــرئ ــم ــال ال ــ ــص ــ ــل االت ــائـ ــر وسـ ــب ــاس ع ــ ــر ن ــي ــم ــة س ــارك ــش ــم ب

البحريـــن  غرفـــة  رئيـــس  شـــارك 
رئيـــس اتحـــاد غـــرف دول مجلس 
نـــاس  ســـمير  الخليجـــي  التعـــاون 
فـــي منتدى بعنـــوان “آفاق التعاون 
مجلـــس  دول  غـــرف  إتحـــاد  بيـــن 
التعـــاون الخليجي وغرفـــة تجارة 
والـــذي  أوزبكســـتان”،  وصناعـــة 
عقـــد عن بعد عبر وســـائل االتصال 

غرفـــة  رئيـــس  بمشـــاركة  المرئـــي، 
تجارة وصناعة أوزبكســـتان أدهم 

اكراموف.
وأشاد ناس بالعلقات الدبلوماسية 
تجمـــع  التـــي  المســـتوى  عاليـــة 
الخليجـــي  التعـــاون  دول مجلـــس 
والتـــي  أوزبكســـتان  بجمهوريـــة 
تعود لثلثة عقود، داعيًا لمضاعفة 

الجهود وتعزيز العمل المشترك من 
أجل االرتقـــاء بالعلقات التجارية 
مـــع  يتناســـب  بمـــا  واالســـتثمارية 

تطلعات وطموحات الجانبين.
اكرامـــوف  اســـتعرض  مـــن جانبـــه 
الفرص االســـتثمارية الواعدة التي 
تتمتـــع بهـــا أوزبكســـتان والنهضـــة 

التنموية.

السنابس - الغرفة

سمير ناس
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  For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

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

للتواصل مع قسم اإلعالنات: 
17111501 - 17111504 - 17111444

38344464

التاريخ : 2021/09/27
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   إدارة التسجيل

إعالن بشأن  تغيير اسم تجاري 

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه 
تقدم إليها شركة أكسس العالمية للمقاوالت  ذ.م.م  المسجلة تحت 

قيد رقم 57442 ، بطلب تغيير اإلسم التجاري
من :  شركة أكسس العالمية للمقاوالت  ذ.م.م 

                         AXIS INTERNATIONAL CONSTRUCTION COMPANY WLL
لتصبح : شركة أكسس الخليج إنترناشيونال ذ.م.م

                     AXIS GULF INTERNATIONAL CO. WLL 
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة 

خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل 

CR 2021 -19802 إعالن رقم
معاملة مشتركة

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدناه بطلــب معاملة مشــتركة ، فعلى كل 
من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر 

يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
 اســـــــم التاجـــــــــــر:   سكينة خليل ابراهيم علي محمد الخالصي   

االسم التجاري الحالي:  مغسلة ناريس
االســـــم التجـــاري :  قرطاسية ناريس بيبايرس 

رقم القيد: 10-76010

القيد:81963 
التاريخ:4-2-2021

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة- ٕادارة التسجيل
ٕاعالن رقم )16673( لسنة 2021 

بشٔان تحويل شركة ذات مسئولية محدودة ٕالى مٔوسسة فردية

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بٔانــه 
قد تقدم اليها الشــركاء في شــركة بيت الجودة لالستشــارات ذ.م.م 
المســجلة بموجــب القيــد رقــم 81963، طالبيــن تحويل الشــركة ٕالى 
مٔوسســة فرديــة لتصبح مملوكة من الســيد احمد عبــد الكريم مكي 

عيسى الكوفي وتعيينه للقيام بٕاجراءات التحويل.

األحد 7 فبراير 2021 - 25 جمادى اآلخرة 1442 - العدد 4499 08



Vacancies Available
Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 

has a vacancy for the occupation of
  LABOURER 

 suitably qualified applicants contact
 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

BAHZAD ELECTRICAL & CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17700333  or  BEHZADCO@BATELCO.COM.BH 

ALKHABBAZ KITCHEN 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants contact

 17596061  or  alkhabbazkitchen@gmail.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants contact

 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

BIN HINDI CAR CARE CO. S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  CAR CLEANER(WASHING & GREASING W.SHOP) 
 suitably qualified applicants contact
 17408000  or  lmra1@BINHINDI.COM 

Ansar Gallery W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants contact

 17140000  or  PR@AG-BH.COM 

Ansar Gallery W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants contact

 17140000  or  PR@AG-BH.COM 

ALDALEEM MARINE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact
 39625000  or  aldaleem@hotmail.com 

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

  POWER PLANT OPERATOR 
 suitably qualified applicants contact

 17679414  or  HR@hpc.com.bh 

METRASH EXPRESS MART 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants contact

 17650573  or  nmn1uk@gmail.com 

NAWARI BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants contact

 36615152  or  I.A.GHAREEB@HOTMAIL.COM 

Abdulla photo centre 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 36315263  or  basit_centre@hotmail.com 

AWAIS JEWELLRY DESIGN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 39675509  or  BR.HN@HOTMAIL.COM 

SURPRISES TRADING CENTRE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants contact

 17227206  or  geepabahain@gmail.com 

MENASCOPE CONSULTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (DEVELOPMENT & PLANNING) 
 suitably qualified applicants contact

 17537080  or  AIAD.KOUDSI@MENASCOPE.COM 

COLOUR EYE ADVERTISING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact
 17760191  or  TURKI87@MSN.COM 

SEA BIRD Mechanical and Marine Contracting S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants contact

 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

EVER FINE TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants contact

 39151200  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

GHAZI  KHEEL RECLAMATION CONSSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants contact

 33552857  or  GHAZIKHEEL1958@GMAIL.COM 

Royal Hospital for Women and Children W. L. L 
has a vacancy for the occupation of

  TRANSPORTATION OPERATIONS MANAGER 
 suitably qualified applicants contact
 17759958  or  HR@RHWC.COM.BH 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants contact

 17382228  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

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

  DIESEL MECHANIC 
 suitably qualified applicants contact

 17402050  or  hrheadoffice@mcsix.me 

GROPY GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants contact

 17713130  or  HISHAM-GNA@HOTMAIL.COM 

A S MASTER TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants contact

 66982216  or  HR.MASTERPOINT26@GMAIL.COM 

Lucca fabrication workshop 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17231303  or  KANNAN@ECHOBAHRAIN.COM 

TAURUS CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 39120524  or  NOREENYASIN@yMAIL.COM 

FANTASTIC JEANS READY MADE CLOTHES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants contact
 35096931  or  BOSEBH@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 13691113  or  YASEENSABT@HOTMAIL.COM 

Vibrant Services S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 
 suitably qualified applicants contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

QUALITY CORNER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants contact
 33955255  or  F_T55@HOTMAIL.COM 

PINK SADAF TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants contact

 33879006  or  PINKSADAF91@GMAIL.COM 

DAIREX BUILDING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 36646766  or  DAIREX1@HOTMAIL.COM 

DESI SPICE RESTAURANT AND CAFE SPC 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants contact

 17272200  or  HANOON1430@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact
 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants contact

 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

ASEERI CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants contact

 17744122  or  ASEERICO@BATELCO.COM.BH 

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

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants 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 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 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 contact

 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants contact
 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants contact
 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

Shadow line auto services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 39676747  or  SAMEERA_11_11@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17701900  or  hrd@arcal.biz 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants contact

 33503313  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

Diamond Fish Restaurant W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17651400  or  DIAMONDFISHCO@GMAIL.COM 

CADY CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants contact

 33380046  or  CADY.CAFE1@GMAIL.COM 

FARIS ALKHALEEJ TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMSTRESS 
 suitably qualified applicants contact

 33497701 

New max trading Co wll 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants contact

 33522478  or  PRADEEPVDEVAN67@GMAIL.COM

Elegant jewel, salon and spa 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants contact

 36055556  or  HAYAAMA99@GMAIL.COM 

ALUMAR WOODEN WORK & DECORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants contact

 17333250  or  ALUMAR.ALUM.BH@GMAIL.COM 

Bahrain Public Transport Company W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(PUBLIC TRANSPORT) 
 suitably qualified applicants contact

 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

Space creators Carpentry wll 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 39964163  or  SPACECREATORS.BH@GMAIL.COM 

FOOD WORLD W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants contact

 66677333  or  FOODWORD.WLL@GMAIL.COM 

EAGLE HILLS DIYAR COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants contact

 77890000  or  YG@eaglehills.com 

AL THAWADI 911 CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants contact

 33000025  or  OTHMANOOO999@GMAIL.COM 

Jinye International Trading W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants contact

 39106740  or  DAVIDDUAN555@GMAIL.COM 

BARKAAZ CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 34339370  or  ADILLINE00@GMAIL.COM 

Cinqo Flooring and Coating Technologies S.P.C., owned by Mr. Uza 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants contact

 77225050  or  UZAIR@CINQO-ME.COM 

KANDURAT ALASEEL FOR TAILORING GENTES 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR (GENTS) 
 suitably qualified applicants contact

 33381003  or  AAAZAR703@GMAIL.COM 

ZUHOOR AL REHAN PERFUMES AND COSMETIC 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants contact

 34479295  or  REHAN.PERFUME@YAHOO.COM 

Armacell Middle East Company S. P. C. owned by Armacell Internat 
has a vacancy for the occupation of

  QUALITY INSPECTOR 
 suitably qualified applicants contact

 17376900  or  NEVILLE.DSOUZA@ARMACELL.COM 

Zinnia maintenance of electrical appliances. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 33919997  or  ZINNIAWORKSHOP1@GMAIL.COM 

CASINO BACHA RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 33720866  or  MDALMANEA66@GMAIL.COM 

Noora & GM Construction Company S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (CONTRACTING) 
 suitably qualified applicants contact

 34347272  or  NFK-1992@HOTMAIL.COM 

Zoya Maintenance Company 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants contact

 33325240  or  AZIMSHAIK75@YAHOO.COM 

Ghulam Mustafa Construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 33241980  or  GHULAM_MUSTAFA1965@HOTMAIL.COM 

ABU BASHEER CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 39919980  or  MOHSIN.SAKRAN@GMAIL.COM 

Orange Suites Hotel Apartment w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants contact

 17403403  or  Shahzad@asfbahrain.com 

MAQSOOD garage 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 39209785  or  MALAM57@YAHOO.COM 

First Choice Cleaning Services Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants contact

 36491411  or  MURTAZAWALI100@GMAIL.COM 

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

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants contact

 33346825  or  ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM 

FINE ART TOBACCO TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants contact

 33381112  or  JAMALARIF555@GMAIL.COM 

SAMAH LAUNDRY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 39853570  or  THASTHAKEERSM@GMAIL.COM 

Wyndham Garden W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 
 suitably qualified applicants contact

 17729935  or  shafiq@wyndhamgardenmanama.com 

668 cafe 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants contact
 33113352  or  668.BHR@GMAIL.COM 

HAZRA JEWELLERY DESIGN S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 34430806  or  HAZRADEEPAK@YAHOO.COM 

PETROCHEM INDUSTRIAL SUPPORT SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  QUALITY INSPECTOR 
 suitably qualified applicants contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

AL MALKIYA YOUTH SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants contact

 33883147  or  MED321123@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact
 36292663  or  admin@zinc-bh.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants contact
 36292663  or  admin@zinc-bh.com 

Sana For Electrical And Telephone Company WLL - Foreign Branch C 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants contact

 39144134  or  SAAD@4SANA.COM 

Silver Blue Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 33071118  or  BBIRD9930@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

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

  MARINE OFFICER 
 suitably qualified applicants contact

 17559999  or  JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants 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 contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  WORK SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) 
 suitably qualified applicants contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants 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 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 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 contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

MCDONALD S 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants contact

 17220060  or  HR@FAKHRO.COM 

Macdonalds 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants contact

 17220061  or  LUBINA@FAKHRO.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants contact

 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants contact

 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants contact

 77132211  or  cfmbah@gmail.com 

GOLD DUST CLEANING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants contact

 66727555  or  GOLDDUST.BH@GMAIL.COM 

GOLD DUST CLEANING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants contact

 66727555  or  GOLDDUST.BH@GMAIL.COM 

Play Restaurant and Lounge S.P.C. Owned by Sevens Hotels & Resor 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER/BARTENDER 
 suitably qualified applicants contact

 16666661  or  ajit@sevensholding.com 

ASB SECURITY SOLUTIONS S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants contact

 17678887  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

JAIPUR RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact
 17200144  or  IGMHBH@GMAIL.COM 

B&Z FASHION CENTER 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17644866  or  MAHDIBZ@HOTMAIL.COM 

AL GHARAF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants contact

 39662581  or  ALGHARAFCONSTRUCTION@GMAIL.COM 

CORTADO CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants contact

 33301918  or  CORTADO.BH@GMAIL.COM 

Monsoon restaurant W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants contact

 17710271  or  MISHAL@ALGHALIA.COM 

Al hallaq gate for Construction of buildings company bahraini pa 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17555536  or  INFO@ALHALLAQ.COM 

MAP BAHRAIN WORKSHOP CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17333348  or  ASHIF@MAP-RENTAL.COM 

LUCKY STAR Repair of communication equipment 
has a vacancy for the occupation of
  CASHIER (PURCHASE PAYMENT) 

 suitably qualified applicants contact
 36914624  or  GHAFFAR.BADIANI@GMAIL.COM 

TAYYAB SUPER FINE INTERIOR DECORATION CO. S.P.C OWNED BY WAHEED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants contact

 35413541  or  WAHEED1501@GMAIL.COM 

F N Repair Services Co. SPC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 66381506  or  Faisal_kf6@hotmail.com 

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

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants contact

 38086203  or  KHAWLA.ALKHALIFA@HOTMAIL.COM 

Top for Cleaning and Maintenance 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 36787705  or  MOHAMMED.FATEEL.94@GMAIL.COM 

SILVER SKY WAY TRADING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 34199500  or  SALMAN.MFD@GMAIL.COM 

NOON KABAB W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants contact

 17744900  or  EBRAHIM.ALALAWI@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17250392  or  SH_AMNAH@HOTMAIL.COM 

Eni Bahrain B.V. - Branch of Foreign Company 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR (SITE) 
 suitably qualified applicants contact

 16161464 

SAFDAR TECHNICAL SERVICES.- BAHRAINI PARTNERSHIP CO. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 34161709  or  ABDULREHMAN1366@GMAIL.COM

BU FAISAL FURNITURE SHOWROOM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 34145555  or  BUFAISAL.77@HOTMAIL.COM 

JABAL AL RAYAN CONTRACTINJ W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 36817259  or  SOQRATALBRIHE82@GMAIL.COM 

One O One restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 33833297  or  HH.HERZ@HOTMAIL.COM 

THE BUTCHERS KNIFE RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants contact

 39001001  or  ABDULLALUTFALLA@HOTMAIL.COM 

THE BUTCHERS KNIFE RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants contact

 39001001  or  ABDULLALUTFALLA@HOTMAIL.COM 

LeadingOvation Events S.P.C Owned by Farrukh Bashir 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants contact

 13306090  or  naffay@leadingovation.com 

ANOWAR MOHAMMADMOSTAFA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 35356790  or  ANWARCARGOHANDLINGSPC@YAHOO.COM 

PARK WAY BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants contact

 39400804  or  IPROPETY@GMAIL.COM 

PARK WAY BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 39400804  or  IPROPETY@GMAIL.COM 

A H S   CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 33148713  or  HUBERT.HCT@GMAIL.COM 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants contact

 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants contact

 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

R.B. HILTON LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants contact

 17731881  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants 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 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 contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

SEVENTIES KARAK 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 34444609  or  AZIZALYASI1@GMAIL.COM 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants contact

 17300013  or  ahmed@stargroupbh.com 

MAHMOOD ALNOOH JOINERY FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants contact

 39677337  or  INFO@MANCOBH.COM 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR ASSISTANT 
 suitably qualified applicants contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

CITY ROSE UPHOLSTERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17772972  or  ELBADRY_080@HOTMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

JAHECON SPC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

Almoayyed industrial contracting and maintenance services SPC 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants contact

 38888838  or  alihassan@almoayyedintl.com.bh 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact
 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants contact

 17822202  or  TAQAWI@BATSCO.NET 

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

  SENIOR PROGRAMMER 
 suitably qualified applicants contact

 17536222  or  firoz.p@tcs.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 33223153  or  FAME_CONSTRUCTION@HOTMAIL.COM 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

DAIREX BUILDING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 36646766  or  DAIREX1@HOTMAIL.COM 

City shine cleaning 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants contact

 33119975  or  JEFFREEBH@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants contact

 17007771  or  HR@issbh.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants contact

 17404949  or  SECURITY@MANGUARD.COM.BH 

KEY SKY CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants contact

 39625000  or  butalal1953@yahoo.com 

URBASER BAHRAIN CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact
 17131018  or  sajilnath@urbaser.com 

RASEEL RESTAURANT & CAFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (RESTURANTS) 
 suitably qualified applicants contact

 33999044  or  HANANMHD@ICLOUD.COM 

TWO STARS MOBILE S S.P.C Owned by JUMSHAD AKBOR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 36977392  or  jamshad17@yahoo.com 

SOMRAJ MAIH Publicity and Advertising Co S.P.C Owned by MD ALA U 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 35548247  or  SOMRAJADVERTISING@GMAIL.COM 

AL ROBA FOR CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 34168854  or  BHINDERG052@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 39045407  or  NAEEM.BAJWA1@GMAIL.COM 

EXXON FACILITIES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 32183200  or  EXXONFACILITIESCO@GMAIL.COM 

LUCKY FOOD TRADING CO - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 35128001  or  ALMANAMATRANSPORT2020@GMAIL.COM 

HOT BUN BAKERY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 60004315  or  HOTBUNBAKERY123@GMAIL.COM 

SHUEAB LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of
  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants contact

 38866101  or  TOGETHER.09081@GMAIL.COM 

PHIBROWS STUDIO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants contact

 77922020  or  SUNFACEBEAUTYCENTER@GMAIL.COM 

MMA ELECTRONICS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants contact

 36051372  or  THREEWAYS.INTL@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 35100286  or  CITYCANYON7@GMAIL.COM 

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

  PROJECTS COORDINATOR 
 suitably qualified applicants contact

 38280105  or  ARSALEEM31@GMAIL.COM 

ADEL JAMEEL SALEH ALI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 35609260  or  ADEELJAMEELBH@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 34561904  or  LINESPACEBH@GMAIL.COM 

ABDULNABI QAMBAR EBRAHIM ALI ( THARWAT QAMBAR / 7202 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants contact

 39899779  or  B4BAGSP@HOTMAIL.COM 

HANI ALI AHMED ALNESAIF 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17590078  or  ALNOSAIF@BATELCO.COM.BH 

ALHAJ HASAN ALI ALAALI INHERITERS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17782340  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants contact
 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

Ahmed Sharif Furniture Factory W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants contact

 17403403  or  Shahzad@asfbahrain.com 

AHMED ABDULLA  MAHDI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 35079800  or  AHMADBH811@GMAIL.COM 

MOMIN MACHINERY INSTALLATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 33945238  or  SIMON.AHMED8884@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 37344333  or  NFLIX346346@GMAIL.COM 

UNIVERSAL ENTERPRISES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17290303  or  ADMIN@UNIENTER.COM 

HAJI ALI HAJI GENERAL TRADING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants contact
 17822722  or  HR.HAH@HAHCO.NET 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants contact

 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants contact

 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants contact

 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

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

  WORK SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants contact

 17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

RAFFA CONSTRUCTION & MAINTENANCE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants contact

 17731475  or  Nasreen@rafco.co 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants contact
 17786500  or  enily@kcbahrain.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  MESSENGER 
 suitably qualified applicants contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

Basma Security 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 
 suitably qualified applicants contact
 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

CRISPY CREAM 
has a vacancy for the occupation of

  SERVER 
 suitably qualified applicants contact

 17262998  or  SSALEH@AMERCIANA.BH 

T G I FRIDAY’S 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants contact

 17262998  or  SSALTH@AMERCIANA.BH 

COMSIP - AL A’ALI COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants contact

 17773006  or  AURELIEN.CHAUSSY@VINCI-ENERGIES.COM 

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

  MARINE OFFICER 
 suitably qualified applicants contact

 17559999  or  JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM 

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

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants contact

 17559999  or  JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM 

ALWALAYAH CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 39844374  or  ALAWIJ@HOTMAIL.COM 

MOHAMMED ALI ALI COLDSTORE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants contact

 39671577 

ALI HUSSAIN CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants contact

 33701101  or  MY.E30.HA@GMAIL.COM

ALMUBARAKIYA LADIES TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants contact

 17695995  or  MARIAM.ALDOSERI40@GMAIL.COM 

Alsadeer Aluminium 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 39454456  or  ALIKHALAF1974@Y.COMAHOO 

DHL INTERNATIONAL B.S.C. 
has a vacancy for the occupation of

  AIR TRANSPORT PILOT 
 suitably qualified applicants contact

 17328393  or  ALDIRIYAHAGENCY@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants contact

 17784584  or  INFO@AMJASSIM.COM 

THE UNDERGROUND GYM 
has a vacancy for the occupation of

  TRAINER 
 suitably qualified applicants contact
 39799989  or  afaraj.alaa@gmail.com 

RITE WELDING SMITHERY & FABRIATION 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants contact

 17241049  or  JAMES@GCCBAH.COM 

TRENDS HAIRDRESSING 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants contact

 17621983  or  ASKAR.RAYAN@GMAIL.COM 

RIFFA GIANT STORES FOOD STUFF 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants contact

 17672146  or  LAYLAA797@GMAIL.COM 

Sunrise Boutique 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 39462260  or  AHUJAIRI@HOTMAIL.COM 

Castillo Trading & Construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17717474  or  CASTELECT@GMAIL.COM 

ALMASHRIQ KITCHENS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact
 17620026  or  alkhshram@gmail.com 

ERNST & YOUNG - MIDDLE EAST 
has a vacancy for the occupation of

  DIRECTOR 
 suitably qualified applicants contact

 17535455  or  SARA.EBRAHIM@BH.EY.COM 

CHINA BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 39178917  or  Aljassrah.cont@gmail.com 

G4S Secure Solutions Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants contact

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR ASSISTANT 
 suitably qualified applicants contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

ALJEHAD CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 39804999  or  GOLDSTAR258@HOTMAIL.COM 

Abu rahim coldstore 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17695595  or  ALMARZ_WEL@HOTMAIL.COM 

Aucland construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 33445448  or  AUCLANDBH@GMAIL.COM 

SAAR COLD STORES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants contact

 39699702  or  A.BUYOUSIF@HOTMAIL.COM 

Almoayyed Fire and Safety Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants contact

 17700777  or  ALIHASSAN@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

SAYEDATY KITCHENS WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact
 33301918  or  gm@skkitchens.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants contact
 17786500  or  enily@kcbahrain.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants contact

 17783886  or  info@batsco.net 

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

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants 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 contact

 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

SILVER CITY CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 39188855  or  SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  HEAVY VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

Naymat Restaurant CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 33224484  or  NAYMAT.WLL@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

ALMALKI ELECTRICAL CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WIRING ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants contact

 39630418  or  a_almalki@live.com 

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

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants contact
 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants contact
 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

THE NEW HOUSE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17280737  or  KHAIBERCARGO@YAHOO.COM 

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

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

MUMTAZ BAIKAM HUSSAIN KHAN 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants contact

 17651622  or  SABEEHA@BATELCO.COM.BH 

BUHUSSAIN GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILE PAINTER 
 suitably qualified applicants contact

 39459897  or  abdulaaziz.buhusain@gmail.com 

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

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants contact

 17832244  or  admin_pers@alkhalidiagroup.com 

BAHRAIN GAS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  TECHNICAL PROJECT MANAGER 

 suitably qualified applicants contact
 17531111  or  HRBG.BAH@GMAIL.COM 

ABID PHONE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants contact

 39845155  or  TAHEER_KHAJA@YAHOO.COM 

Bahrain Specialist Hospital 
has a vacancy for the occupation of

  NURSE(GENERAL) 
 suitably qualified applicants contact

 34384075  or  bshhr@bsh.com.bh 

LUQMAN CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants contact

 17685727  or  luqmancontractingest@gmail.com 

LUQMAN CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants contact

 17685727  or  luqmancontractingest@gmail.com 

GALAXI AUTO SERVICES CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants contact

 39655007  or  HKARIMI67@GMAIL.COM 

Golden Galaxy Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 39139349  or  AAR74_2008@HOTMAIL.COM 

Al Jinan Gate Construction 
has a vacancy for the occupation of
  HEAVY EQUIPMENT OPERATOR 

 suitably qualified applicants contact
 33367000  or  WADYALSIL@GMAIL.COM 

NATIONAL PAPER FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17735444  or  NAPLAS@BATELCOM.COM.BH 

Hilton Made To Measure W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MASTER CUTTER(GENTS) 
 suitably qualified applicants contact

 17245689  or  IMGEORGEE@GMAIL.COM 

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com.biz 

BAHZAD ELECTRICAL & CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17700333  or  BEHZADCO@BATELCO.COM.BH 

RUBI AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants contact

 17784655  or  INFO@ALBINKHALILTRAVEL.COM 

ALHOORA CORNER CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact
 17626348  or  clickon.bh@gmail.com 

JAHECON SPC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

Golden Diyar construction 
has a vacancy for the occupation of

  CONSTRUCTION WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 36746666  or  HWBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants contact

 17401013  or  SANTEC.GLORVS@GMAIL.COM 

Almoayyed industrial contracting and maintenance services SPC 
has a vacancy for the occupation of

  SAFETY OFFICER 
 suitably qualified applicants contact

 38888838  or  alihassan@almoayyedintl.com.bh 

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

  MANAGER 
 suitably qualified applicants contact

 17537742  or  Recruitment.bh@heston.net 

Laundry Asian 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 39680137  or  EBRAHIMR1958@GMAIL.COM 

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

  EQUIPMENTS OPERATOR 
 suitably qualified applicants contact

 17755105  or  MOHAMMED_ZAMAN@BAPCO.NET 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

SEASON INTERNATIONAL TRADING AND INDUSTRIES COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants contact

 36999677  or  ALIHASSAN@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

BIN ANNAN REFRIGERATION SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17780995  or  ALIANNAN444@GMAIL.COM 

EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE COMPANY S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants contact

 17532010  or  jawaheri@aol.com 

EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE COMPANY S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants contact

 17532010  or  jawaheri@aol.com 

EBENEZER BUILDING CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 39889555  or  DONIA10002@HOTMAIL.COM 

NEW STYLE ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 39164777  or  ALZAEEM.Z@HOTMAIL.COM 

SHAMASULQAMAR COLDSTORE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact
 39400253  or  rabiyas650@gmail.com 

NEDHAMI COMPUTER CONSULTANCY 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants contact

 33937884  or  NIDHAMI.BH@GMAIL.COM 

AL BAKER MUEEN LAUNDRIES 
has a vacancy for the occupation of
  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants contact

 39045568  or  MOOZA5555@HOTMAIL.COM 

2020 MOON GENTS HAIRDRESSING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 36242443  or  SALOONMOON2020@GMAIL.COM 

Bo shahed to rid the government transaction and information 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants contact

 33306446  or  bushahed130@gmaill.com 

AL SALTANAH DOCUMENT CLEARING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 36333817  or  WAQASNAWABKHAN@GMAIL.COM 

AL SULTANAH AIR CONDITIONING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 36322272  or  WAQASNAWABKHAN@GMAIL.COM 

SPICE COURT RESTAURANT. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (RESTURANTS) 
 suitably qualified applicants contact

 17414208  or  BAIGSAJJAD@GMAIL.COM 

DIPLOMATIC HOUSE CONCTRUCTION AND DECOR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 39102233  or  SAMI223331@GMAIL.COM

J k construction w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 33227211  or  BEENANAIR52@GMAIL.COM

   

9 األحد 7 فبراير 2021 - 25 جمادى اآلخرة 1442 - العدد 4499



international@albiladpress.com 10
األحد 7 فبراير 2021 - 25 جمادى اآلخرة 1442 - العدد 4499

العــوز يتفاقــم فــي الجمهوريــة.. ودوامــة النووي مســتمرة

إيران: انتقادات لبذخ إمبراطورية خامنئي المالية

انتقـــدت صحيفة “جمهوري إســـامي” 
مكتـــب  قبـــل  مـــن  الممولـــة  اإليرانيـــة 
تحريرهـــا  يـــرأس  والتـــي  خامنئـــي، 
رجـــل الدين الشـــهير مســـيح مهاجري، 
المعـــروف بأنه أحد الثوريين القدامى، 
مـــا وصفتـــه بــــ “البـــذخ” الحاصل ضمن 
بعض مؤسسات امبراطوريته المالية.

أن  أمـــس،  مقـــال،  فـــي  وأوضحـــت 
مؤسسات مثل لجنة “الخميني لإلغاثة 
“المســـتضعفين” وغيرهمـــا  ومؤسســـة 
من المؤسسات المماثلة - وكلها تخضع 
إلشراف مكتب المرشد مباشرة - أدت 
إلى “زيادة أعداد الفقراء والمحرومين 

بدل إنقاذهم.
كما تساءلت عما إذا كانت مخصصات 
وميزانيـــات تلك المؤسســـات أبدية أم 

أنها ستنتهي في يوم من األيام؟
رواتب فلكيةوأضافت أن مســـؤولي 
تلك المؤسســـات يظنـــون على ما يبدو 
القيامـــة  “يـــوم  أنهـــم ســـيبقون حتـــى 
برواتـــب فلكية”، في األبنية الشـــاهقة، 
فـــي  والفقـــر  الحرمـــان  يســـتمر  بينمـــا 

الباد.
إلـــى ذلـــك، رأت أنـــه “بعد 4 عقـــود من 
تشكيل مؤسســـات مثل المستضعفين 
ولجنـــة اإلغاثـــة، فـــإن توزيـــع ماييـــن 
السال المعيشية يدل على أنها فشلت 

في مهمتها في القضاء على الفقر”.
يذكـــر أن مؤسســـات المرشـــد الماليـــة 
العديـــدة تعمـــل تحـــت عناويـــن مثـــل 
والحرمـــان  الفقـــر  اإلغاثـــة ومكافحـــة 
والتنميـــة وما شـــابه، وكلهـــا معفاة من 
الضرائب، لكنها في الواقع موارد دخل 

للمرشد اإليراني علي خامنئي.
وكان رئيس مؤسســـة “المســـتضعفين” 
العـــام  أعلـــن  فتـــاح،  برويـــز  اإليرانيـــة 
الماضـــي، أن إيرادات المؤسســـة زادت 
بنســـبة 34 % لتصل إلى 360 تريليون 
ريـــال )حوالـــي 2.5 مليـــار دوالر( فـــي 
بــــ  المنتهيـــة  اإليرانيـــة  الســـنة  نهايـــة 
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األربـــاح  كإجمالـــي  ريـــال  تريليونـــات 
خال عـــام. كما تمتلك ثاني أكبر كيان 
اقتصادي في الباد، بعد شـــركة النفط 
الوطنيـــة اإليرانية، قرابـــة 200 مصنع 
وعشـــرات مـــن الشـــركات الماليـــة بمـــا 
فـــي ذلك بنـــك، إضافة إلـــى العديد من 
العقارات في أجزاء مختلفة من الباد.
ثـــاث  أكبـــر  مـــن  تعتبـــر  ذلـــك،  إلـــى 
مؤسســـات مالية عماقة يهيمن عليها 
خامنئـــي، إلـــى جانـــب “آســـتان” التـــي 
تشـــرف علـــى مرقـــد علـــي بن موســـى 
بـــن الرضـــا في مشـــهد، و ”ســـتاد” التي 
واإلســـكان،  العقـــارات  علـــى  تشـــرف 
باإلضافـــة إلى مجموعة مـــن الكيانات 

األخرى.
سياســـيا، تخوض الجهات الفاعلة في 
االتفاق حـــول النووي اإليراني ســـباًقا 
مـــع الزمن محاولـــة إنقاذ هـــذا االتفاق 
المهـــدد باالنهيـــار، بعـــد إحـــراز إيـــران 
تقدًما في اتجاه حيازة القنبلة الذرية.
فعبـــارة “الوقـــت داهـــم” باتـــت عنـــوان 
المرحلـــة التـــي بـــدأت منـــذ أن اتخذت 
القيـــام  قـــرار  ينايـــر  مطلـــع  طهـــران 
بخطـــوة جديـــدة في مجـــال تخصيب 

مـــع  تعهداتهـــا،  منتهكـــة  اليورانيـــوم 
اقتراب اســـتحقاق مهم جديد بالنسبة 
لمصير االتفاق، السيما أن هذا االتفاق 
إيـــران  بيـــن   2015 العـــام  ُأبـــرم  الـــذي 
والـــدول الدائمـــة العضوية في مجلس 
األمـــن الدولي وهـــي بريطانيا والصين 
وفرنســـا وروســـيا والواليات المتحدة 
باإلضافـــة إلـــى ألمانيـــا، أضحـــى علـــى 

شفير الهاوية.
اإلدارة  نحـــو  حالًيـــا  األنظـــار  وتتجـــه 
تســـتعّد  التـــي  الجديـــدة  األميركيـــة 
للعودة إلى االتفاق بشرط وقف طهران 

مسبًقا جميع انتهاكاتها للمعاهدة.

شيك على بياض

فـــي هـــذا الوقـــت، يواصـــل اإليرانيون 
مطالبين بالسيناريو المعاكس، أي رفع 
العقوبات أواًل، ثم وقف انتهاكاتهم، ما 
يعقـــد مهمة بايـــدن، الـــذي ال يمكنه أن 
يعطـــي االنطباع بأنه يوقع شـــيًكا على 
بيـــاض لإليرانييـــن في وقت مـــا يزال 
الكونغرس منقســـًما حـــول العودة إلى 

االتفاق النووي.
الكونغـــرس  فـــي  البعـــض  ويفضـــل 

مواصلة نهج دونالد ترمب والتفاوض 
بشـــأن اتفـــاق أوســـع، يشـــمل تأطيـــًرا 
وأنشـــطتها  البالســـتي  لبرنامجهـــا 
اإلقليميـــة، إال أن طهـــران ترفض ذلك، 
بضمانـــات  شـــيء  كل  قبـــل  وتطالـــب 

بشأن العقوبات.
فـــي خضـــّم هـــذه الدوامـــة المســـتمرة، 
يقـــوم األوروبيـــون مـــن جهتهـــم بدور 
المسهلين، وقد تعّهد الرئيس الفرنسي 
إيمانيول ماكرون الخميس بـ ”بذل كل 
مـــا بوســـعه لدعم أي مبـــادرة أميركية” 
إلرســـاء حوار مع طهـــران حول الملف 

النووي.
زادت  قـــد  كانـــت  طهـــران  أن  يذكـــر 
مســـتوى تخصيب اليورانيـــوم إلى 20 
% في خطوة تقربها أكثر من مســـتوى 
90 % المطلوب لاســـتخدام العســـكر، 
المحـــددة  المهلـــة  تقّليـــص  وبالتالـــي، 
الازمـــة  االنشـــطارية  المـــواد  لحيـــازة 
الذريـــة، علـــى نحـــو  القنبلـــة  لصناعـــة 

خطير.
فهـــذه المهلـــة التي كانت ســـنة واحدة 
فـــي إطـــار االلتـــزام باالتفـــاق النـــووي، 

انخفضت إلى بضعة أشهر.

طهران - وكاالت

العالم يسابق الزمن بشأن “النووي” اإليراني

مقديشو - وكاالت

الزعمـــاء  بيـــن  المحادثـــات  انتهـــت 
السياسيين المنقسمين في الصومال 
مـــن دون التوصـــل إلى اتفاق بشـــأن 
كيفية تنظيـــم االنتخابات، قبل أيام 

من انتهاء والية الرئيس.
الصومـــال  تنجـــح  ال  أن  وُيرجـــح 
فـــي إجـــراء انتخابات رئاســـية قبل 
فـــي  لهـــا  المحـــدد  النهائـــي  الموعـــد 
الجمعـــة  انهـــارت  بعدمـــا  فبرايـــر   8
أيامـــا  اســـتمرت  التـــي  المفاوضـــات 
بيـــن الحكومة المركزية والســـلطات 
إلـــى  التوصـــل  دون  مـــن  الفدراليـــة 
اتفاق بشأن المسار االنتخابي. وقال 
وزيـــر اإلعـــام عثمان أبـــو بكر دوبي 
للصحافييـــن في العاصمة مقديشـــو 
التفـــاوض  عرضـــت  “الحكومـــة  إن 

لكـــن  الخافـــات،  كل  وتســـوية 
بعـــض اإلخوة لـــم يتفّهمـــوا ورفضوا 
“الحكومـــة  أن  وأضـــاف  تســـويتها”. 
أظهـــرت مرونة للتفاهم واســـتعدادا 
الزعمـــاء  بعـــض  لكـــن  للتفـــاوض، 
حاولـــوا اســـتغال االنفتـــاح لطلـــب 
مزيد. لن ينجح ذلك”. وكان الرئيس 
محمد عبدهللا محمد وقادة األقاليم 
الخمســـة قد توصلوا إلـــى اتفاق في 
17 ســـبتمبر يمّهد الجـــراء انتخابات 
برلمانية ورئاســـية عبر االقتراع غير 
المباشـــر فـــي نهايـــة 2020 وبدايـــة 
2021. لكـــن االتفاق انهار مع تصاعد 
الخافـــات بيـــن الرئيـــس وخصومه 
بشـــأن تفاصيـــل المســـار االنتخابـــي 

المتعدد المراحل.

قادة الصومال مختلفون بشأن االنتخابات

أنجمينا - وكاالت

رشح حزب “حركة االنقاذ الوطنية” الذي يقوده إدريس ديبي إتنو أمس 
الرئيــس التشــادي رســميا لواليــة سادســة لالنتخابات التي ســتجرى في 
11 أبريــل المقبــل. ورحب ديبي، وهو قائد عســكري ســابق يبلغ 68 عاما، 

بالقرار في اجتماع لحزبه.

وقـــــــال الـــرئـــيـــس الـــــــذي يــحــكــم 
أنصاره  أمــام  عاما   30 منذ  الباد 
وأخواتي،  إخواني  لي،  “اسمحوا 
أن أقول لكم إنه بعد تأمل عميق، 
الدعوة”.  لهذه  االستجابة  قــررت 
الذي  الحماس  كــان  “إذا  وأضــاف 
اخــتــيــاري كمرشح  ــمــا  يــثــيــره دائ
ــزال  لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة مــا ي
قــويــا، فــإن شــعــوري الــيــوم أعمق 

البلد  ديبي  ويقود  بكثير”. 
إفريقيا  وســط  الــواقــع 

 1990 ديــســمــبــر  مــنــذ 
بعد إطاحته بحسين 

حبري.

الحين  ذلــك  منذ  انتخابه  وأعــيــد 
أعــوام   5 كــل منها  لــواليــات تمتد 
بــعــد تــعــديــات دســتــوريــة تــرفــع 
الترشح  مــرات  عــدد  على  القيود 
ــا فــي  ــ ــرارهــ ــ ــ ــرى إق ــ ــة جــ ــاسـ ــرئـ ــلـ لـ

استفتاء العام 2005.
ــيـــن  ــنـ ومـــنـــعـــت الـــحـــكـــومـــة االثـ
ــرات عـــــدة خــطــطــت لــهــا  ــاهــ ــظــ ــ ت
ــوع،  ــ ــبـ ــ ــعــــارضــــة هــــــذا األسـ ــمــ ــ ال
العدالة  مــن  بمزيد  للمطالبة 
ــاوب  ــ ــن ــ االجـــتـــمـــاعـــيـــة وت
ــاســي، مــشــيــرة إلــى  ســي
خــــــطــــــر “اإلخــــــــــــــال 

بالنظام العام”.

ديبي يترشح لوالية سادسة في تشاد

دمشق - وكاالت

تعيـــش عائـــات فـــي ســـوريا تحـــت خط 
الفقر، في وقت بدأت فيه مناطق سيطرة 
النظام حملة ترّوج لانتخابات الرئاســـية 
المقبلـــة المتوقع إجراؤهـــا منتصف العام 
الحالي. وجـــاءت هذه الحملـــة مع تفاقم 
األزمة االقتصادية التي وصلت إلى أعلى 
المســـتويات، وتردي األوضاع المعيشـــية 
للمواطنيـــن، ما جعـــل تأميـــن الضرورات 

أمًرا أشبه بالمستحيل.
ووفـــق الدســـتور الحالـــي للبـــاد الذي تم 
إقـــراره فـــي العـــام 2012، وغّيـــر طبيعـــة 
االنتخابـــات الرئاســـية مـــن اســـتفتاء إلى 
اقتـــراع متعـــدد المرشـــحين، يفترض أن 
تجري االنتخابات الرئاسية قبل 60 يوًما 
مـــن انتهـــاء واليـــة الرئيس بشـــار األســـد 

منتصف يوليو المقبل.
ولم تشـــهد سوريا في الماضي، انتخابات 
ومرشـــحين أثنـــاء حكم األســـد، بل كانت 

العمليـــة عبـــارة عن اســـتفتاء مفاده: “هل 
تقبل ببشار األسد رئيًسا” لتكون األجوبة 
لـــم  النـــاس، نعـــم أو ال، وبالتأكيـــد  أمـــام 
يسجل تاريخ العملية من تجرأ وكتب ال، 

بحسب مراقبين.
لصحيفـــة  اإللكترونـــي  الموقـــع  وأعلـــن 
ديســـمبر  منتصـــف  الحكوميـــة  “الثـــورة” 
الماضي، أنه ومع اقتراب موعد استحقاق 

االنتخابات الرئاســـية العام 2021، سيتم 
إطـــاق ما وصفه بـ ”فعاليـــة وطنية”، في 
وقت لم يعلن فيه األســـد ترشـــيح نفسه، 
كما لم يعلن أشخاص آخرون تشريحهم. 
بعدهـــا، أصـــدر األســـد مرســـوًما بصـــرف 
منحة مالية قدرها 50 ألف ليرة ســـورية، 
لمـــرة واحـــدة، لجميع العامليـــن المدنيين 

والعسكريين في القطاع الحكومي.

ــفــقــر ــط ال ــ ــش تـــحـــت خ ــي ــع ــة ت ــ ــوري ــ ــات س ــ ــائ ــ ع
“حوافز” النتخاب األسد

الرجمة - وكاالت

أبـــدى الجيش الليبي أمس الســـبت ترحيبه بنتائج ملتقى 
الحوار الذي عقد في جنيف، وتشـــكيل السلطة التنفيذية 
بغيـــة  الجديـــدة، متعهـــًدا بمســـاعدتها وتســـهيل مهامهـــا 
الوصـــول إلى موعد االنتخابات المتفق عليه في ديســـمبر 

المقبل.
كمـــا دعـــا الجميـــع إلـــى دعـــم الســـلطة الجديدة وتســـهيل 
مهامهـــا، والتكاتـــف إلنجـــاح خارطـــة الطريـــق والوصـــول 

النتخابات رئاسية وبرلمانية
المبعوثـــة األمميـــة باإلنابـــة  أثنـــى علـــى دور  إلـــى ذلـــك، 
ســـتيفاني ويليامز على الجهود التي بذلتها بغية التوصل 

إلى تلك النتيجة.
وفـــي وقـــت ســـابق أمـــس، اشـــترطت الحكومـــة المؤقتة 
اعتمـــاد الحكومة الجديدة من البرلمان “مجتمعا وبشـــكل 
قانونـــي” كـــي تســـلم لهـــا وزاراتهـــا. وقالـــت في بيـــان إنها 
مســـتمرة في أداء مهامها المناطة بها وفقا للقانون، وبناء 
على الثقة الممنوحة لها من قبل مجلس النواب الشـــرعي 
المنتخب. يذكر أن المشـــاركين في الحوار الليبي بجنيف 
انتخبوا، الجمعة عبد الحميد محمد دبيبة رئيًسا للوزراء. 

وحصدت قائمته 39 صوًتا من أصل 73.
كمـــا فاز محمد يونس المنفي برئاســـة المجلس الرئاســـي، 
مـــع نائبين همـــا موســـى الكونـــي، المنتمي إلـــى الطوارق، 
وعبدهللا حســـين الذي يشغل عضوية مجلس النواب عن 

مدينة الزاوية )غرب(.
ولم يكن متوقعا فوز قائمة دبيبة أمام القائمة التي تشمل 
وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشـــاغا 

ورئيس البرلمان عقيلة صالح.

 

جنيــف فــي  المنعقــد  الحــوار  ملتقــى  بنتائــج  رحــب 
الجيش الليبي يدعم مهام السلطة الجديدة

رانغون - وكاالت

تظاهـــر آالف فـــي ميانمـــار أمس في 
أكبـــر تجمـــع منذ االنقاب العســـكري 
علـــى أونـــغ ســـان ســـو تشـــي، بينمـــا 
فرض الجنـــراالت االنقابيون رقابة 
وواصلـــوا  اإلنترنـــت  شـــبكة  علـــى 

االعتقاالت.
المستشـــار  هـــو  المعتقليـــن  آخـــر 
االقتصادي للحاكمة المدنية السابقة 
البالغـــة 75 عاما، وهو شـــون تورنيل 
الذي احتجز في الفندق حيث يقيم. 
وقـــال لتلفزيون بي بي ســـي “يجري 
اآلن توقيفـــي وقد يتم توجيه تهمة 

ما لي، ال أعرف ما ستكون”. 
وهـــذا أول اعتقـــال معلوم لشـــخص 

أجنبي منذ االنقاب. 
كثيـــر  آالف،  تجمـــع  رانغـــون،  وفـــي 
فـــي  جامعـــة  قـــرب  شـــباب،  منهـــم 
العاصمـــة االقتصاديـــة وهم يضعون 
كمامـــات وأوشـــحة وأســـاور حمراء 

شـــعار حـــزب “الرابطـــة الوطنية من 
أجل الديموقراطية” حزب سو تشي 

)75 عاما( المعتقلة منذ اإلثنين.
“تســـقط  المتظاهـــرون  وهتـــف 

الدكتاتورية العسكرية”.
“الرابطـــة  بأعـــام  بعضهـــم  ولـــوح 
الوطنيـــة مـــن أجـــل الديموقراطية” 
بينمـــا رفـــع آخـــرون 3 أصابـــع شـــعار 
المقاومـــة المســـتوحى مـــن الســـينما 
األميركيـــة. ولم تقـــع أي مواجهة مع 
قـــوات األمن التي انتشـــرت بكثافة. 
وانتهـــت التظاهـــرة ليـــا فيمـــا وعد 
المتظاهـــرون بالعـــودة إلـــى الشـــارع 

اليوم األحد.

آالف يتظاهرون ضد االنقالب في ميانمار
اديس ابابا - وكاالت

استهل الزعماء األفارقة قمتهم أمس 
التـــي تســـتمر ليوميـــن وتنعقـــد عبـــر 
اإلنترنـــت لمناقشـــة اســـتجابة القاّرة 
لوبـــاء “كوفيد 19” إلـــى جانب قضايا 
أمنية صرف الوباء االنتباه عنها. وما 
تـــزال القـــاّرة أقل تضررا مـــن مناطق 
أخـــرى حتى اآلن فســـّجلت فيها 3,5 
% مـــن إصابـــات “كوفيـــد 19” و4 % 
من الوفيات المعلنة رسميا في جميع 
أنحـــاء العالم، بحســـب مراكز إفريقيا 

لمكافحة األمراض والوقاية منها.
لكـــن العديد من البلـــدان تواجه حاليا 
موجـــة ثانيـــة مثيـــرة للقلـــق وتكافح 
من أجـــل الحصول على ما يكفي من 

اللقاحات. 
وعلـــى صعيـــد منفصـــل، مـــن المقـــرر 
أن تجـــري الدول األعضـــاء انتخابات 
مفوضيـــة  قيـــادة  بشـــأن  داخليـــة 
أعيـــدت  التـــي  اإلفريقـــي  االتحـــاد 

هيكلتهـــا مؤخـــرا، وهـــي قضية مهمة 
مواجهـــة  علـــى  قدرتهـــا  لتحديـــد 
الوبـــاء وتحديات القـــارة في مجالي 

االقتصاد واألمن. 
وهنـــاك العديد من النزاعات الداخلية 
التي لم يقم االتحاد اإلفريقي بالكثير 
من أجل حّلها. ففشـــل مجلس السلم 
واألمن مثا في عقد اجتماعات بشأن 
النـــزاع بيـــن الحكومـــة الكاميرونيـــة 
باإلنجليزية،  الناطقين  واالنفصاليين 
أو بشـــأن الصعود المقلق لإلساميين 

المتطرفين في موزمبيق.

قمة إفريقية عبر اإلنترنت

الملكة رانيا تدعو 
لتوزيع عادل للقاحات

عمان - أف ب

توزيع  إلى  أمس  رانيا  الملكة  دعت 
ــادل لــلــقــاح “كــوفــيــد 19”،  عــالــمــي عــ
مؤكدة أن “ليس هناك ما يمنع الدول 
حاجتها  تفوق  كميات  اشترت  التي 
لها”.  تفتقر  التي  لــلــدول  التبرع  مــن 
وقالت الملكة خالل قمة “وارويك”: 
الوباء،  سباق ضد  في  “نحن جميعا 
وعــدم قــدرة أي دولــة على التعافي 
من هــذه األزمــة قد يــؤدي إلــى عدم 

االستقرار وانعدام األمان للجميع”.
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

البحرين شجاعة ويقظة
ما مغزى وضع متفجرات وهمية في محافظة العاصمة في هذا التوقيت 
بالـــذات ومع أول تصريـــح للرئيس األميركي “جو بايدن” تجاه المنطقة، 
ولمـــاذا اإلقـــدام علـــى تنفيذ هذه العمليـــة الخطيرة التي تهـــدد المجتمع 
ومصالـــح المواطنين بعد أن تمكنت البحرين وبفضل من هللا وتماســـك 
وتالحـــم المواطنين من تجاوز اإلرهاب والتخريب وهدم أوكاره؟ لماذا 
خرج الذي ال يعرف الشرف والوطنية ومن عنده ميل عجيب إلى القتل 
والتخريـــب والفســـاد في األرض بهـــذا الجرم والعمـــل الغريب والدخيل 

على مجتمعنا البحريني؟
هل هي نغمة تعويضية ورسالة حب من المرتزقة والعمالء إلى “بايدن” 
خليفة الرئيس األميركي السابق “أوباما” الذي اتصفت إدارته باالنحطاط 
الفكـــري واألخالقـــي والمواقـــف الرجعية الشـــاذة والغريبة والســـير ضد 
إرادة الشـــعوب ودعم االنقالبيين، على اعتبـــار أن الديمقراطي الرئيس 
الحالـــي “بايدن” سيســـير على السياســـة التـــي انتهجها المجنـــون أوباما 

وسيضمن لهم تحريك ودوران ماكينة اإلرهاب من جديد.
إن حالـــة الفوضـــى واإلرهـــاب انتهـــت، والعمـــل مـــن تحـــت األرض وفق 

سياســـة مرســـومة أيضـــا انتهـــى، والبحريـــن قـــادرة برجالهـــا األوفيـــاء 
المخلصيـــن علـــى التصدي لمثل هـــذه األعمال اإلجرامية وقطع األلســـن 
المحرضـــة علـــى تهديـــد األمن والســـلم، كمـــا أن وزارة الداخلية وضعت 
قدمها بكل قوة على رقبة اإلرهاب وكســـرتها، وهي قادرة على التصدي 
بحـــزم للمخاطـــر والتهديدات اإلرهابية وكل ما من شـــأنه تهديد الســـلم 
واالســـتقرار وحماية المجتمع، ورجال أمننا على أهبة االســـتعداد لتولي 
مهامهـــم فـــي مختلـــف المواقـــع وتحـــت كل الظـــروف وبجاهزيـــة تامة 

وأقصى درجات الكفاءة.

البحرين ستظل دائما واحة أمن وأمان ومركز استقرار رغم أنف الحاقدين  «
والمتآمرين، وجبهتنا الداخلية قوية وصلبة وهناك عيون وطنية يقظة 

حادة ولن تنجح األعمال اإلرهابية في تهديد أركان األمن واالستقرار، 
وليعرف العمالء والمأجورون ومن قام بهذا العمل اإلجرامي أن البحرين 
شجاعة ويقظة ولن تتوقف، وقد برهنت بسطوع عبر كل تلك السنوات 
مقدرتها الفائقة في مواجهة ومحاربة اإلرهاب والتخريب، وباتت نموذجا 

يحتذى به إلجهاض مثل تلك األعمال الدنيئة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

رسوم بال خدمة
فـــي الوقت الذي تلتزم وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيط 
العمراني الصمت عن الحالة المأساوية التي آل إليها عدد من المجمعات 
الســـكنية فـــي منطقـــة الحـــد الجديدة، بســـبب غيـــاب شـــبكات الصرف 
الصحـــي، والتـــي أضـــرت - وأي ضـــرر - بأصحـــاب األمـــالك والعقـــارات 
والقاطنيـــن، نتفاجـــأ بتكـــرار ذات الســـيناريو فـــي منطقـــة ســـند، حيث 
تلقيـــت أخيـــرًا اتصاالت عديدة مـــن مواطنين أغلبهـــم متقاعدين ومن 
عضـــو المجلس البلدي عمر عبدالرحمن، يشـــكون غياب وجود شـــبكات 
الصـــرف في مجمع 646 وجزء من مجمـــع 645 وبنتائج كارثية عليهم، 

يعيشونها يوميا.
المجمعيـــن  بتزويـــد  الماضيـــة  بالفتـــرة  الـــوزارة  التـــزام  مـــن  وبالرغـــم 
المذكورين بصهاريج للشـــفط وفق جـــدول زمني معين، إال أنها عرجت 
أخيـــرًا علـــى وقف هذه الخدمة البدائية، بذريعـــة عدم تجديد العقد مع 
الشركة المختصة، حيث وضعت الناس أمام األمر الواقع، مسببة بذلك 
تنامـــي تجمعات مياه المجاري في األحياء الســـكنية، وانبعاث الروائح 

الكريهة بشكل كثيف.
وبالرغـــم مـــن تواصل المجلـــس البلدي مـــع المختصين بالـــوزارة، ورفع 
رسالة عاجلة بهذا الشأن، إال أن محصلة النتائج هي )صفر( حتى ساعة 

كتابة هذا المقال.
المواطنون والمقيمون يدفعون رسومًا مقابل خدمات الصرف الصحي، 
لكنهـــم يحرمـــون منها في بعض المناطق، بســـبب غياب شـــبكة الصرف 
وتأخر مدها، بالرغم من النمو العمراني والسكني الكبير بتلك المناطق، 

فأين هو التخطيط والرصد من كل هذا؟

من المفترض أن تنتبه وزارة األشغال إلى إشكالية تنامي فوضى تجمعات  «
المياه اآلسنة “مياه المجاري” في العديد من المناطق وخصوصا الحديثة 

لذات األسباب، وخطورة ضررها الصحي على المقيمين، واعتبارها أحد 
المسببات الخطيرة لتلويث البيئة، وخلق سالالت من الحشرات الغريبة 

والمخيفة والضارة.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

يبدو أن جائحة كورونا ستجر العالم لنوع جديد من الحروب يختلف 
عما ألفناه من صراعات تمهيدية ومواجهات عسكرية وخسائر مادية 
وبشـــرية، فبعـــد أن أدى العلمـــاء مـــا عليهـــم وتوصلوا للقاحـــات عدة 
مضادة لهذا الفيروس وفي فترة قياســـية، تسبب الهلع الشديد الذي 
أصـــاب دول العالم جـــراء الطبيعة الماكرة والغامضـــة لهذا الفيروس 
وتقلباتـــه وضحايـــاه، والكلفة الضخمة لتداعياتـــه، لتدخل الدول في 

سباق رهيب للحصول على اللقاح وتأمينه لشعوبها.
ربمـــا غـــاب عن بعض الـــدول أن المواجهات الجزئية لـــن تؤمن دفاًعا 
كافًيـــا ضـــد الفيـــروس ولن تحـــول دون انتشـــاره، وأن القضـــاء عليه 
يتطلـــب أن يســـير الجميع بذات الطريق ليصلوا معـــا لنهايته، وبدون 

ذلك ستظل للفيروس جيوب تعطيه فرص العودة مرة أخرى.
ربمـــا استشـــعرت منظمـــة الصحـــة العالمية مثـــل هذا الخطـــر، فحذر 

مديرهـــا تيـــدروس أدهانـــوم غيبرييســـوس، من النزعـــة القومية في 
اللقاحـــات، قائالً إن “هناك خطرًا حقيقيًا في أن األدوات نفســـها التي 
من شـــأنها المســـاعدة فـــي القضاء علـــى الوباء )اللقاحـــات( قد تفاقم 
انعـــدام المســـاواة على مســـتوى العالم”. جـــاء هذا التصريـــح بعد أن 
تراجـــع االتحـــاد األوروبـــي عن تهديـــده بتقييـــد صـــادرات اللقاحات 
المضادة لفيروس كورونا إلى أيرلندا الشـــمالية بتعليق بند من اتفاق 
بريكســـت مـــع بريطانيـــا، يســـمح بالتدفـــق الحر للســـلع عبـــر الحدود 

األيرلندية.
واضح أن بعض الدول قد تستخدم اللقاح في عالقاتها الدولية وكنوع  «

من الضغط على الدول األخرى لتحقيق أهداف معينة، وللقضاء على 
فيروس كورونا كوفيد 19، من المهم إبعاد اللقاح عن أية حسابات أخرى، 
وأن تتخلى الدول الغنية عن األنانية المفرطة وتسمح بهامش معقول 

وتتيح فرًصا مناسبة للدول الفقيرة للحصول على اللقاحات.

Ata2928
@gmail.com

عطا الشعراوي

كورونا والحرب على اللقاح

وافـــق مجلـــس الـــوزراء فـــي اجتماعـــه األســـبوعي االعتيـــادي برئاســـة 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة ولـــي العهد 
ـ على  ـ عن ُبعــــدـ  رئيـــس مجلـــس الـــوزراء في األول من فبرايـــر 2021مـ 
مذكـــرة اللجنة الوزارية للشـــؤون المالية واالقتصاديـــة والتوازن المالي 
بشـــأن الحزمة المالية واالقتصادية ومبادرات الدعم المقترحة للمرحلة 
القادمـــة لمواجهـــة تحديات جائحة كورونا، ومن بينهـــا ــ تكفل صندوق 
العمـــل “تمكين” بدفع )50 %( من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في 
شـــركات القطاع الخاص ولمدة ثالثة أشهر من أجل استمرارية أعمالها. 
وكذلك، إعفاء تلك الشـــركات من دفع رســـوم البلدية لمدة ثالثة أشـــهر 
ـــــ ينايـــر وفبراير ومارس 2021م، وإعفاء المنشـــآت الســـياحية من دفع 
رســـوم الســـياحة ولنفـــس المدة. وهـــذا القرار يعـــد اســـتمراًرا لتنفيذ ما 
أصـــدره عاهل البالد ــ المرســـوم رقم )30( لســـنة 2020م ــ بشـــأن ســـداد 
نســـبة )50 %( مـــن أجـــور العمـــال البحرينييـــن المؤمن عليهـــم بموجب 
قانـــون التأميـــن االجتماعـــي الصادر بالمرســـوم بقانون رقم )24( لســـنة 

1976م.
اســـتمرار الدعـــم الحكومـــي يؤكـــد حـــرص الحكومـــة علـــى االســـتقرار 
الوظيفـــي للموظفيـــن البحرينيين في مختلف منشـــآت القطاع الخاص 

األكثـــر تضـــرًرا من تبعـــات كورونا، ويعكس االســـتخدام الجيـــد للموارد 
الماليـــة المتاحـــة، وبما يـــؤدي إلى تجـــاوز تداعيات كورونا، واســـتمراًرا 
لعمل منشـــآت القطاع الخاص ولتفادي اآلثار الســـلبية التي تعرضت لها 
من هبوط وانكماش بسبب توقف األسواق وإغالق بعضها، واستشعاًرا 
مـــن الحكومـــة ألهميـــة تقدير الظـــروف االقتصاديـــة بالغة الحساســـية 
التـــي يمـــر بها العاملـــون البحرينيون الذين كانوا عرضـــة لفقد وظائفهم 
ورواتبهـــم فـــي هذه المنشـــآت. وهو دعم سيســـتمر بـــإذن هللا وتنتعش 
أسواق البحرين وتعود إلى وضعها الطبيعي لما كانت عليه قبل جائحة 
كورونـــا، والدعـــم الحكومي للقطاع الخاص ليس وليـــد الجائحة بل هو 
استراتيجية اقتصادية اتبعتها الحكومة ألن القطاع شريك إيجابي في 
التنمية الوطنية للدولة، وهي شراكة تتفق مع رؤية البحرين 2030م. 

وكما وقفت الحكومة مع القطاع الخاص حيث وفرت له األجواء المناسبة  «
لتحقيق الكثير من النجاحات والمكاسب فالمطلوب من القطاع الخاص 

الوقوف جنًبا إلى جنب مع حكومته كونه الرديف الداعم لالقتصاد، وأهم ما 
يجب فعله هو التزام منشآت القطاع الخاص بتفضيل توظيف البحريني 

على األجنبي وإعطائه األهمية التي يستحقها من تدريب وتمكين وهو حقه 
المستحق في وطنه، بما يؤثر إيجاًبا في نماء البحرين ورخاء مواطنيها.

عبدعلي الغسرة

استمرار دعم الحكومة القطاع الخاص

في أمر األسرة
هالتنـــي كثيرا كميـــة األلم والخوف والتعب فـــي المقابلة التي أجرتها 
اإلعالميـــة رابعـــة الزيات مع مصفف الشـــعر والمغني جـــو رعد، حيث 
اســـتطاعت رابعة أن تبحر في طفولة ضيفها ويالها من طفولة صعبة 
أو لو أمكن أن نطلق عليها طفولة بائسة، فمن داخل األسرة الصغيرة 
المكونـــة مـــن األم واألب و3 أطفـــال كانت حياة رعد مســـتقرة كباقي 
أقرانـــه، لكـــن وفاة والـــده قلبت حياته رأســـا على عقب، بعـــد أن أصر 
أهـــل األم على االحتفاظ بابنتهم وإرســـال االبنيـــن ألهل األب لتحمل 
مســـؤوليتهما، ولألســـف لم يتحمـــل أحد من طرفي العائلة مســـؤولية 

األبناء إلى أن تم إرسالهم إلى ميتم لتربيتهم.
بكى رعد قائال إن بوداعه األخير ألمه وهو متجه إلى دار األيتام شعر 
أن روحه تخرج منه كلما ابتعدت الســـيارة عنها، المقابلة كانت حزينة 
بمعنى الكلمة، لقد كتبت ظروف الحياة على ثالثة أطفال أن يعيشوا 
حياة مشتتة بسبب وفاة األب وعدم تحمل أحد آخر مسؤولية هؤالء 
األيتام، وتحدث “الضيف الطفل” كما نطلق عليه في علم اإلعالم عند 
التبحـــر فـــي الماضـــي الخـــاص بشـــخصية الضيف عن مواقـــف كثيرة 
تعرض لها، منها التحرش الجنســـي، ولفت انتباهي مدى رباطة جأش 
الضيـــف وصراحتـــه في اإلجابة على جميع األســـئلة التي وجهت إليه 
من قبل المذيعة التي بدورها استطاعت أن تبحر بذكاء وتضرب على 
األوتار الحساسة لذكريات عاشها ضيف االستوديو في رحلة حياته.

ومضة:

رعد عاش طفولة صعبة إثر نصيبه وقدره، لكن ماذا عن من يعيش  «
نفس القدر ووالداه حوله أو على قيد الحياة، أنا ال أنكر أن صورة األسرة 

المثالية بدأت في التالشي خصوصا مع ارتفاع حاالت الطالق، بل 
بالعكس أنا أطالب المسؤولين بأن ينزعوا من الكتب الدراسية صورة 

األسرة المكونة من األب واألم واألطفال السعداء ليس لشيء، لكن 
في عصرنا الحالي تكاد تكون أغلب األسر مكونة من أم وأطفالها أو أب 

وأطفاله، وال أنتقص من ذلك شيئا، لكنني أعيب على األسر المكونة من 
أم وأب وتركت أبناءها للحياة دون إرشاد أو توجيه، فخلقت لنا أفرادا 
فاسدين بائسين يشعرون بالنقص ويصدرون عقدهم النفسية على 

اآلخرين دون حسيب أو رقيب.

سمر األبيوكي



خطــوة واحــدة تفصــل األهلــي عــن التأهــل لنهائــي دوري عيســى بن راشــد ألندية 
الدرجــة األولــى للكــرة الطائــرة، بعدمــا هــزم داركليــب بثالثــة أشــواط نظيفــة في 
المواجهة التي جمعت الفريقين مســاء أمس )الســبت( على صالة عيســى بن راشــد 

الرياضية، ضمن منافسات نصف النهائي األول )المربع الذهبي(.

 ،25/16 الثالثة  األشــواط  كسب  األهلي 
المشوار  نصف  ليقطع   25/22  ،25/22
نحو بلوغ النهائي، بينما يبحث داركليب 
الثاني  النهائي  التعويض في نصف  عن 
 10 المقبل  ــعــاء  األرب يــوم  سيقام  الـــذي 
األهــلــي  ــوز  فــ إن  إذ  ــاري،  ــجــ ــ ال فــبــرايــر 
سيؤهله للنهائي وفوز داركليب سيؤجل 

الحسم للمواجهة الفاصلة.
األهلي ألحق بداركليب الخسارة الثالثة 
فقد   ،3/0 النتيجة  وبــذات  الموسم  هذا 
الــنــســور عــلــى مــجــريــات الــشــوط  هيمن 
الــفــاعــلــة من  الــهــجــومــيــة  بــالــقــوة  األول 

الشقيقان محمد  يوجد  األطــراف حيث 
ونــاصــر عــنــان والــبــرازيــلــي لــويــس، فيما 
األهالوية  الهجومية  المحاوالت  غابت 

من االرتكاز.
واستقرار  الصد  بحوائط  األهلي  وتميز 
الـــكـــرة األولـــــى والــتــغــطــيــة الــدفــاعــلــيــة 
صانع  مهمة  من  سهل  ما  وهو  المتميزة 
األلعاب علي حبيب الذي شارك أساسيا 
ــمــواجــهــة، وعــلــى الـــطـــرف اآلخـــر  فـــي ال
الهجومي  العبء  إبراهيم  علي  تحمل 
لــوحــده ووقـــع محمود عــبــدالــواحــد في 
ــاب الــمــحــتــرف  ــدة، فــيــمــا غــ ــ ــاء عـ ــطـ أخـ

وعانى  المباراة  أجــواء  عن  السلوفاكي 
ليفوز  االستقبال  ضعف  مــن  داركــلــيــب 

األهلي بكل سهولة 25/16.
واستمر أداء األهلي في الشوط الثالث 
ضاربي  تميز  خــالل  من  الوتيرة  بنفس 
األطراف والتغطية الدفاعية مع تماسك 
حــوائــط الــصــد الــتــي أوقــفــت أو خففت 
لضاربي  الهجومية  الــكــرات  من  العديد 
إال  األخير  أداء  تحسن  ورغم  داركليب، 
وحماسهم  للنسور  الجماعي  األداء  أن 

قادهم للفوز بالشوط الثاني 25/22.

عنان  ناصر  تألق  الثالث  الشوط  وشهد 
الذي أحرز قرابة 5 نقاط هجومية فيما 
أحرز شقيقه محمد قرابة 6 نقاط، وكان 
داركليب  يحرز  أن  قبل  أهالويا  التفوق 
بفضل   18/16 ويتقدم   16/16 التعادل 
واستثمار  الصد  في  عيسى  أيمن  تألق 

داركليب  فإن  ذلك  األهلي، ومع  أخطاء 
ــفــرصــة  ــــم يــســتــغــل تـــقـــدمـــه وأتـــــــاح ال ل
نقاط  إحــراز  من خالل  للعودة  لمنافسة 
ــاع داركــلــيــب 4  ــ عـــدة فـــي الـــصـــد، وأضـ
الثالث كان آخرها  إرساالت في الشوط 
النقطة  ليمنح األهلي  إبراهيم؛  من علي 

23، وواصل النسور تألقهم ليقضوا على 
آمال العنيد ويحققوا فوزا كبيرا قادهم 

لالقتراب من النهائي.
أدار اللقاء طاقم الحكام الدولي المكون 
حسين  والــثــانــي  مكي  منير  األول  مــن 

الكعبي.

األهلي يضرب داركليب بثالثية نظيفة

عنان الصغير تألق بضرباته الساحقة علي إبراهيم تحمل العبء الهجومي لداركليب
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اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

أكد رئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة السلة 
“بريف  بــطــوالت  تصنيف  إنــجــاز  أن  الــعــلــوي  ولــيــد 
البحرين” األول عالمًيا على مستوى رياضة فنون 
به  تحظى  الـــذي  والــدعــم  الــرعــايــة  يعكس  القتال 

صاحب  الــبــالد  عاهل  لــدن  مــن  البحرينية  الرياضة 
واهتمام  خليفة،  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  الجاللة 

مجلس  رئيس  األعــلــى  القائد  نائب  العهد  ولــي  ومــــؤازرة 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وشؤون  اإلنسانية  لألعمال  الملك  جاللة  ممثل  إلى  التهاني  العلوي  ورفع 
الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد 
والرياضة  للشباب  األعلى  المجلس  لرئيس  األول  النائب  وإلى  خليفة،  آل 
خليفة؛  آل  حمد  بن  خالد  الشيخ  سمو  البحرينية  األولمبية  اللجنة  رئيس 
على  عالمًيا  األول  المركز  في  البحرين”  “بريف  بطوالت  تصنيف  بمناسبة 

مستوى رياضة فنون القتال المختلطة.
العلوي أن هذا اإلنجاز يعكس حرص سموهما على تقديم كامل  وأوضح 
الدعم لهذه الرياضة التي شهدت طفرة نوعية بفضل رؤية سموهما الثاقبة 
نحو مواصلة تحقيق اإلنجازات وتأكيد مكانة مملكة البحرين في استضافة 

شتى البطوالت العالمية.
وأشاد رئيس اتحاد السلة بجهود سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، التي 
كان لها األثر البارز في في استضافة العديد من البطوالت العالمية وساهمت 
في نشر ثقافة رياضة فنون القتال المختلطة، إذ أصبحت مملكة البحرين 

وجهة حاضنة الستضافة مثل هذه الرياضات على مستوى العالم.

العلوي يشيد بإنجاز تصنيف “بريف البحرين”

قاد الحارس الدولي قاسم الشويخ 
النجمة  ــور  عــب إلـــى  ــار  ــاربـ بـ فــريــقــه 
التي  المباراة  في   )25/26( بنتيجة 
لحساب  الــســبــت  مــســاء  جمعتهما 
الجولة الثانية من المجموعة األولى 

لدوري كرة اليد.
متقدًما  األول  الشوط  باربار  وأنهى 
وبــذلــك   ،)14/16( هــدفــيــن  بـــفـــارق 
الثالث  الفوز  نقاط  البنفسج  حصد 
صار  الــخــســارة  بــهــذه  النجمة  فيما 

رصيده نقطة واحدة.
ــوز فــي  ــفــ ــ ــذا ال ــهـ ــن بــــاربــــار بـ ــديــ ــ وي
قاسم  حــارســه  ــى  إلـ األول  الــمــقــام 
الــذي خطف األضــواء في  الشويخ 

للغاية  كبير  بشكل  الــمــوقــعــة  هـــذه 
األهــداف  وإلــى  البارعة،  بتصدياته 
ــا  ــي حــقــقــهــا زمـــــــالؤه هــجــومــًي ــتـ الـ
فيما  األخــيــرة،  الجزاء  رمية  ومنها 
ُيحسب للنجمة بروز حارسه محمد 
عبدالحسين كعادته، إال أن األخطاء 
كبيرة  كانت  والهجومية  الدفاعية 
وجعلته  النجمة  أداء  فــي  وكثيرة 

يخسر المواجهة.
متكافئة  جـــاءت  بــرمــتــهــا  ــاراة  ــمــب ال
األداء  فــي  ومتقلبة  لــلــغــايــة،  فــنــًيــا 
 60 ــدار  مــ عــلــى  بينهما  والــنــتــيــجــة 
الدفاعية  األخــطــاء  بسبب  دقيقة؛ 
الفرص بشكل  والهجومية وإضاعة 
متتاٍل بينهما مع صحوة الحارسين. 
ــار لــجــودتــه  ــ ــاربـ ــ ــارة يـــتـــقـــدم بـ ــ ــت ــ ف

النجمة  دفاعات  وضعف  الهجومية 
جميلة  ــداف  وأهــ بتحركات  وذلـــك 
الشويخ  وفاضل  عبدالقادر  لجعفر 
الــمــقــابــي وســيــد حسين،  ومــحــمــد 
بعودة  العكس،  يكون  أخــرى  وتــارة 
علي  عبر  والتقدم  للنتيجة  النجمة 
بشام  وبــالل  محفوظ  وكميل  عيد 

مستغال أخطاء باربار.
وازدادت  بينهما  الــســجــال  اســتــمــر 
ــخــمــس  ــائــــق ال اإلثــــــــــارة مــــع الــــدقــ
بهدفين  ــار  ــارب ب تــقــدم  إذ  األخــيــرة، 
النتيجة  لتعديل  عاد  النجمة  أن  إال 
لكليهما،  وأخطاء  استعجال  وسط 
ليتحصل باربار على رمية جزاء مع 
لها  ويتقدم  األصلي،  الوقت  انتهاء 
جعفر عبدالقادر ويحرز هدف الفوز.

مباريات اليوم

لحساب  مباراتان  )األحــد(  اليوم  تقام 
األولى  يلتقي في  الثانية،  المجموعة 
الــشــبــاب مــع االتـــحـــاد الــســاعــة 5.30 
مساًء وتليها مباراة توبلي وسماهيج 

عند الساعة 7.
لتحقيق  نقاط   3 بـــ  الشباب  ويسعى 
االنتصار الثاني وتعزيز حظوظه في 
فيما  الصعود،  بطاقة  على  المنافسة 
يأمل االتحاد )نقطة واحدة( تعويض 

خسارته السابقة بفوٍز يعيده للواجهة 
من جديد.

تعرضا  الــلــذان  وتوبلي  سماهيج  أمــا 
للخسارة وفي جعبتهما نقطة واحدة 
لكل منهما، فهما أمام فرصة متساوية 

للظفر بنقاط الفوز األول.

الشويخ يتألق في موقعة الكبار لقاء باربار والنجمة

اليوم مباراتان بدوري الدرجة األولى لكرة اليد

الشــويـــخ يقـــود بـــاربـــار لعبـــور النجمـــة
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عيســى بن عبداهلل يشهد المنافسات ويشيد بالمســتوى الفني المتطور للفرسان

منافسات قوية ومثيرة في “قفز الحواجز”

كرة النجمة تضم العاجي ليسانا ديابي

للفروسية  الملكي  االتحاد  رئيس  هنأ 
عيسى  الشيخ  سمو  القدرة  وسباقات 
بن عبدهللا آل خليفة، الفارس معيوف 
وزارة  فريق  من  الرميحي  عبدالعزيز 
المسابقة  لــقــب  بتحقيقه  الــداخــلــيــة 
ــة االتــــحــــاد الــمــلــكــي  ــطــول ــب ــبـــرى ل ــكـ الـ
لقفز  ــدرة  ــقـ الـ لــلــفــروســيــة وســـبـــاقـــات 
الحواجز، التي أقيمت بميدان االتحاد 
واسعة  بمشاركة  العسكري  الرياضي 
االسطبالت  مختلف  من  الفرسان  من 

المحلية.
المسابقات،  مــن  جــانــًبــا  ســمــوه  وشــهــد 
الذي  الراقي  الفني  بالمستوى  مشيًدا 
وصـــل لـــه جــمــيــع الــمــشــاركــون، وأكـــد 
ــاد  ــحـ االتـ ادارة  مــجــلــس  أن  ــمـــوه  سـ
الــقــدرة  وســبــاقــات  للفروسية  الملكي 
الــحــواجــز  قــفــز  لجنة  مــع  وبالتنسيق 
ــابـــعـــة مـــجـــريـــات  ــتـ ــريــــص عـــلـــى مـ حــ
دائًما  والعمل  والبطوالت  المسابقات 
على تطويرها، وبين سموه أن رياضة 
ملكي  بدعم  تحظى  بالمملكة  الخيل 
ــمــام ومــتــابــعــة دائـــمـــة من  كــبــيــر واهــت
اإلنسانية  لألعمال  الملك  ممثل جاللة 
ــؤون الــشــبــاب رئـــيـــس الــمــجــلــس  ــ وشــ
الرئيس  ــريــاضــة  وال لــلــشــبــاب  ــى  األعــل
للفروسية  الملكي  لــالتــحــاد  الــفــخــري 
وسباقات القدرة سمو الشيخ ناصر بن 

حمد آل خليفة، والنائب األول لرئيس 
والــريــاضــة  للشباب  األعــلــى  المجلس 
رئيس اللجنة األولمبية البحرينية من 

سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.
إليه  مــا وصلت  أن  إلــى  وأشـــار سموه 
رياضة الفروسية عموًما ورياضة القفز 
خصوًصا بمملكتنا الحبيبة إنما يترجم 
هــذه  بــه  تحظى  الـــذي  الكبير  الــدعــم 
ــدن الــقــيــادة الــرشــيــدة،  الــريــاضــة مــن ل
المنظمة  للجنة  الكبير  بالدور  ومنوًها 
بطوالت  إخـــراج  أجــل  مــن  والعاملين 
الــقــفــز بــالــصــورة الــمــشــرفــة والــالئــقــة 
إليه  وصلت  ومــا  مكانتها  تؤكد  التي 
ــنـــى ســمــوه  مـــن تـــطـــور بــــــارز، كــمــا أثـ
الفرسان  يبذلها  التي  الكبيرة  بالجهود 
التي  االرتفاعات  أن  ملفًتا  والفارسات 
وصلت لها الحواجز باتت تشكل دافًعا 
وحافًزا لدى الجميع من أجل مضاعفة 

التدريبات.

وأشاد سمو الشيخ عيسى بن عبدهللا 
المشاركين  جميع  بالتزام  خليفة  آل 
الوقائية  ــرازات  ــتـ واالحـ بـــاإلجـــراءات 
لمكافحة فيروس كورونا “كوفيد 19”، 
واالستمرار  التوفيق  للجميع  متمنًيا 
سالمة  على  حفاًظا  النهج؛  هــذا  على 
الجميع. وتوج سمو الشيخ عيسى بن 
معيوف  الــفــارس  خليفة،  آل  عــبــدهللا 
وزارة  فريق  من  الرميحي  عبدالعزيز 
ــيــة بــلــقــب الــمــســابــقــة الــكــبــرى  ــداخــل ال
هذه  فــي  ــى  األولـ بالمراكز  والــفــائــزيــن 
المسابقة، إذ تمكن الرميحي مع جواده 
في  األول  المركز  تحقيق  مــن  ألفيرا 
المسابقة، وهي مسابقة جولتين  هذه 
الزمن  ضــد  مختلفين  مسلكين  على 
سرعة  ســم،   145 حواجزها  وارتــفــاع 
المسلك 350 مترا/  دقيقة بأفضل زمن 
في  خطأ  أي  دون  ثانية   51.20 وبلغ 
الجولتين؛ ليتوج بطاًل لهذه المسابقة. 

ــارس ســيــد مــحــمــد خلف  ــفـ وتــمــكــن الـ
مــع جـــواده كــانــدي مــن صــعــود منصة 
المسابقة  في  األول  بالمركز  التتويج 
الــرابــعــة لــلــمــتــقــدمــيــن )مــســابــقــة على 
مرحلتين( وارتفاع حواجزها 115 سم، 
سرعة المسلك 350 مترا/  دقيقة، بعد 
أن تمكن من إنهاء المسلك بأسرع زمن 
الجولتين دون  ثانية في   46.42 وبلغ 
فئة  الخامسة  وبالمسابقة  خــطــأ.   أي 
مسابقة  الثالث،  المستوى  المتقدمين 
جولة مع جولة ضد الزمن للمتعادلين 
حواجزها  وارتفاع  األول  المركز  على 
مترا/    350 المسلك  سرعة  ســم،   125
ــفــارس  ــدع فــيــهــا ال ــ ــق وأبـ ــأل دقــيــقــة، ت
أحمد أكبر، الذي خطف األنظار عندما 
الجولتين  في  الحواجز  تخطى جميع 
دون إسقاط أي منها مع جواده توالنا 

وبأسرع زمن وبلغ 41.95 ثانية. 
وفي المسابقة السادسة مسابقة جمع 
الجوكر  حاجز  مــع  التراكمية  النقاط 
سرعة  ســم،   135 حواجزها  وارتــفــاع 
مـــتـــرا/  دقــيــقــة،خــطــف   350 الــمــســلــك 
محمد  حسين  الــفــارس  األول  المركز 
الــداخــلــيــة  وزارة  فــريــق  مــن  هللا  داد 
المسلك  منهًيا  تشامبين،  الــجــواد  مــع 
 44 وبـ  ثانية   38.79 بأسرع زمن وبلغ 

نقطة كاملة.

في  الــنــجــمــة  نـــــادي  إدارة  نــجــحــت 
ليسانا  العاجي  المهاجم  مع  التعاقد 
الفريق  صفوف  إلــى  لينضم  ديابي؛ 
تبقى  ما  خــالل  القدم  لكرة  األول 
ــم  ــوسـ ــمـ ــات الـ ــســ ــافــ ــ ــن مـــــن مــ
 -  2020 الحالي  الرياضي 

.2021
يصل  أن  الــمــتــوقــع  ــن  ومـ

الالعب العاجي يوم الخميس المقبل 
صفوف  إلى  لالنضمام  البحرين؛  إلى 
فريق النجمة، وتمثيله في منافسات 
حمد  بن  ناصر  لــدوري  الثاني  القسم 

الممتاز.
وتأتي الصفقة النجماوية ضمن إطار 
خـــطـــوات تــدعــيــم صــفــوف الــفــريــق؛ 
خصوًصا  الــثــانــي،  للقسم  تــحــضــيــًرا 
من  نقاط   9 حالًيا  يمتلك  الفريق  أن 

أصل 27 كانت ممكنة، ويقود الفريق 
المدرب الوطني خالد الحربان.

فإن  النجمة،  نـــادي  إعـــالم  وبحسب 
عبر  جــاء  ديــابــي  ليسانا  مــع  التعاقد 
ــري بــخــوش  ــزائـ ــجـ وكـــيـــل أعـــمـــالـــه الـ
كبيًرا  تعاوًنا  أبدى  الذي  أمين  محمد 
معه  التعاقد  مهمة  وسهل  النادي  مع 
تلقاها  التي  العديدة  الــعــروض  رغــم 

الالعب العاجي.

تغطية - اللجنة اإلعالمية

من التتويج

أحمد مهدي

ليسانا ديابي يوقع للنجمة

علي مجيد

حسن علي | تصوير: رسول الحجيري
خطوة واحدة تفصله 

عن نهائي دوري 
عيسى بن راشد



البلديـــات  شـــؤون  وكيـــل  قـــال 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  بـــوزارة 
والتخطيـــط العمرانـــي الشـــيخ محمـــد 
“البلديـــات”  إن  خليفـــة  آل  أحمـــد  بـــن 
دشـــنت يـــوم الســـبت الماضـــي حملـــة 
توعويـــة ألصحـــاب المركبـــات المتنقلة 
الضوابـــط  تضمنـــت  األطعمـــة  لبيـــع 
واالشـــتراطات الخاصـــة لمزاولـــة هـــذا 
النشاط، مشيدا بتعاون وزارة الداخلية 
ووزارة  والصناعـــة  التجـــارة  ووزارة 
الصحة ووزارة الشـــباب والرياضة في 

هذا الموضوع.
وأوضـــح وكيل البلديات أنـــه بناًء على 
وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  توجيهـــات 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
عصـــام خلـــف انطلقـــت حملـــة توعوية 
باشـــتراطات ممارســـة نشـــاط عربـــات 
الطعام في أمانة العاصمة و “البلديات”، 
تـــم توزيـــع مطويـــات تتضمـــن  حيـــث 
أماكن مزاولـــة خدمات تقديم األطعمة 
فـــي  وتزامـــن  المتنقلـــة،  بالمركبـــات 

توزيع هذه المطويات وجود مفتشـــين 
ومهندســـين لشـــرح هذه االشـــتراطات 

والضوابط لمزاولي هذا النشاط.
عامـــة  اشـــتراطات  هنـــاك  أن  وأكـــد 
التقيـــد  يجـــب  خاصـــة  واشـــتراطات 
بهـــا مـــن أجـــل ضمـــان ســـامة الجميع، 
وســـامة الحركـــة المروريـــة ومراعـــاة 
الصحة العامة وكذلـــك مراعاة الجانب 
ضـــرورة  علـــى  مشـــددا  االجتماعـــي” 
للفريـــق  الخاصـــة  بالضوابـــط  التقيـــد 

الوطني لمكافحة فيروس )كوفيد 19(، 
والتباعد االجتماعي.

أصحـــاب  محمـــد  الشـــيخ  دعـــا  كمـــا 
العربـــات المتنقلة إلى ضـــرورة االلتزام 
باالشـــتراطات التي وزعت عليهم وتم 
شـــرحها لهـــم فـــي أســـرع وقـــت ممكن، 
مشيرا إلى أن أمانة العاصمة والبلديات 
مـــع  للتعـــاون  تـــام  اســـتعداد  علـــى 
أصحاب العربـــات واإلجابة على جميع 
استفساراتهم فيما يخص االشتراطات 

وأماكن مزاولة هذه المهنة.
وقـــال “يجب على من يريد مزاولة هذا 
النشـــاط الحصول على موافقة كتابية 
مـــن مالـــك العقار الـــذي ســـيوقف عليه 
مركبته، وعدم وقوف المركبة المتنقلة 
ضمـــن حـــرم الشـــارع كـــي ال تأثـــر على 
الحركة المروريـــة، وكذلك عدم وقوف 
المركبة المتنقلة أمام المباني الســـكنية 
مباشرة وترك مسافة مقدارها 50 مترا 
بيـــن المركبة المتنقلـــة عن أي تقاطع أو 

إشارة مرور ضوئية”.
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المنامة - مكتب رئيس هيئة الطاقة المستدامة

أكـــد رئيس هيئـــة الطاقة المســـتدامة 
عبـــد الحســـين ميرزا ميـــرزا أن الهيئة 
تســـير بخطـــى حثيثـــة انطاًقـــا مـــن 
اهتمـــام وتوجيهات القيادة الرشـــيدة 
بجعـــل البحريـــن مركـــًزا متميـــًزا فـــي 
مجال الطاقة المتجددة ووضع اســـم 
المملكة على الخارطة العالمية للدول 
التـــي تبـــذل جهـــودا كبيـــرة لتحقيـــق 

اهداف التنمية الشاملة المستدامة.
الهيئـــة  أولويـــات  مـــن  أن  وأضـــاف 
األهـــداف  تحقيـــق  فـــي  المســـاهمة 
الوطنية المنشـــودة في مجال الطاقة 

المتجددة وكفاءة الطاقة.
بمكتبـــه  اســـتقبل  قـــد  ميـــرزا  وكان 
بمرفأ البحرين المالي المنســـق المقيم 
المقيـــم  والممثـــل  المتحـــدة  لألمـــم 
اإلنمائـــي  المتحـــدة  األمـــم  لبرنامـــج 

خـــال  وجـــرى  بيتيناتـــو،  ســـتيفانو 
اللقاء اســـتعراض خطط ومشروعات 
هيئـــة الطاقة المســـتدامة للعام 2021 
واإلجـــازات التـــي تعمـــل الهيئـــة على 

تحقيقها خال هذا العام.
المقيـــم  المنســـق  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
المقيـــم  والممثـــل  المتحـــدة  لألمـــم 
اإلنمائـــي  المتحـــدة  األمـــم  لبرنامـــج 
هـــي  المســـتدامة  الطاقـــة  هيئـــة  إن 
ترجمـــة حقيقية للسياســـات الوطنية 
المتعلقـــة  العالميـــة  واالتجاهـــات 
بأهداف التنمية المستدامة، خصوصا 
بضمـــان  المتعلـــق  الســـابع  الهـــدف 
حصول الجميع وبكلفة ميسورة على 
خدمـــات الطاقة الحديثـــة والموثوقة 

والمستدامة بحلول العام 2030.

ميرزا: جعل البحرين مركًزا للطاقة المتجددة

المنامة - وزارة الصحة

إيمـــان  عائلـــة  طـــب  استشـــاري  قالـــت 
شـــهدت  البحريـــن  مملكـــة  إن  عطيـــة 
خـــال الفتـــرة األخيـــرة ارتفاًعـــا ملحوًظا 
بفيـــروس  القائمـــة  الحـــاالت  بأعـــداد 
كورونـــا )كوفيد 19(، مشـــيرًة إلى أن عدم 
التـــزام البعـــض باإلجـــراءات االحترازيـــة 
والتهـــاون والتراخي فـــي تطبيق التدابير 
الوقائيـــة أدى إلـــى زيـــادة ملحوظـــة فـــي 
عـــدد الحـــاالت القائمـــة، داعيـــًة كل أفراد 
المجتمـــع إلـــى القيـــام بواجبهـــم الوطنـــي 
المجتمعيـــة  المســـؤولية  واستشـــعار 
عبـــر التزامهـــم بالتعليمـــات واإلرشـــادات 
واإلجـــراءات االحترازية فـــي كل المواقع 
وفـــي كل األوقـــات، للحفـــاظ علـــى صحة 
وســـامة الجميع.  وشـــددت على ضرورة 
عـــدم االســـتهتار والتهـــاون فـــي تطبيـــق 
والتعليمـــات  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 
الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  مـــن  الصـــادرة 
للتصـــدي لفيـــروس كورونا، الفتـــًة إلى أن 
المســـؤولية تقـــع علـــى الجميـــع ويتطلـــب 
مـــع  بحـــذر  والمواصلـــة  التكاتـــف  ذلـــك 

ضـــرورة االلتزام خـــال المرحلـــة الحالية 
وعدم التهـــاون أبًدا في النتائـــج المترتبة 
على عـــدم تطبيق التعليمات واإلجراءات 
االحترازيـــة، ومنها زيادة أعـــداد الحاالت 
القائمة، مجـــددًة التذكير بأهمية االمتثال 

لإلرشادات الصادرة عن الفريق الوطني.
تبـــذل  أن هنـــاك جهـــودا كبيـــرة  وأكـــدت 
على صعيد الحملـــة الوطنية للتطعيم بما 
يســـاهم فـــي دعـــم الجهـــود المبذولـــة في 
التصـــدي للجائحـــة والحفـــاظ على صحة 

وســـامة الجميـــع، حيـــث كان التســـجيل 
الفتـــًا، مفيـــدًة بأن أخـــذ التطعيم ُيســـاعد 
على تكوين اســـتجابة باألجسام المضادة 
في الجسم، مشيرًة إلى أن مملكة البحرين 
ُتعتبـــر مـــن أوائل الدول التـــي عملت على 
توفيـــر التطعيم؛ لحماية المجتمع وتوفير 

سبل الوقاية من الفيروس.
وأشـــارت إلى حرص الفريـــق الوطني من 
بدايـــة الجائحـــة علـــى أهميـــة تطبيق كل 
اإلجـــراءات االحترازيـــة للحد من انتشـــار 
فيـــروس “كورونـــا”، ومـــن أهمهـــا تجنـــب 
علـــى  واختصارهـــا  الكبيـــرة  التجمعـــات 
األســـرة الواحـــدة فـــي المنـــزل والمحيـــط 
االجتماعي في النطاق المعتاد والمحدود، 
مـــن  الكمـــام، والخـــروج  لبـــس  وضـــرورة 
المنـــزل للضـــرورة فقط مـــع الحرص على 
غســـل األيدي بصـــورة مســـتمرة، وتعقيم 
األســـطح بشـــكل دوري. وتابعت “رسالتي 
لكـــم أنـــه مـــن أجل مملكـــة البحريـــن ومن 
أجل أهلنـــا وأحبائنـــا ينبغي علينـــا جميًعا 
القيـــام بواجبنا الوطني من خال االلتزام 

وتحمل المسؤولية والمواصلة بحذر”.

ــا” ــ ــورونـ ــ ــد عـــــدد حـــــــاالت “كـ ــ ــزي ــ ــاون ي ــ ــه ــ ــت ــ ال
إيمــــان: التزمــوا مــن أجــل البحــريــن

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

شـــروط الســـتخدامها وركنهـــا والتقيـــد بإجـــراءات “كورونـــا”
“البلديات”: حملة توعية ألصحاب “الفود تراك”

خلف: ضخ 3 ماليين دينار لمشروع الدجاج الالحم في الغينة
المحلـــي االســـتهالك  مـــن  لتغطيـــة 55 %  مليـــون صـــوص   20

زار وزيـــر األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 
والتخطيط العمراني عصام خلف موقع 
مشروع زيادة إنتاج مملكة البحرين من 
الدجـــاج الاحـــم بمنطقـــة الغينة جنوب 
البحرين والبالغ مســـاحته 500 ألف متر 
مربـــع مشـــاركة مـــع القطاع الخـــاص، إذ 
تولـــي حكومة مملكة البحريـــن اهتماما 
خاصـــا لقيادة القطاع االســـتثماري فيما 
الغذائـــي،  األمـــن  مشـــروعات  يخـــص 
 3 المؤمـــل ضـــخ  مـــن  أن  إلـــى  مشـــيرا 
مايين دينار تقريبا في هذا المشـــروع. 
وأكـــد خلـــف أن “الـــوزارة “ تولـــي أهمية 
بالغة في تنفيذ التوجيهات السامية من 
لـــدن عاهل الباد صاحب الجالة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة عبر ترجمتها 

إلـــى مبـــادرات وبرامج عمل تســـتهدف 
النهوض بمختلف القطاعات التي تصب 
فـــي اتجاه تحقيق األمن الغذائي. وبين 
الوزيـــر خلف أن مملكـــة البحرين ”تنتج 
الســـنة  فـــي  9 ماييـــن صـــوص  حاليـــا 
تنتجها شركة دلمون للدواجن مع مربي 
الدواجـــن، حيـــث يغطـــي هـــذا اإلنتـــاج 
23 - 26 % من االســـتهاك في الســـوق 
المشـــروع  أن  إلـــى  مشـــيرا  المحليـــة“، 
يســـهم في رفع اإلنتـــاج المحلي إلى 20 
مليـــون صـــوص أي بزيـــادة 11 مليـــون 
صـــوص عنـــد اكتمـــال المشـــروع وبـــدء 
اإلنتـــاج، وصوال لتغطيـــة 50 إلى 55 % 

من االستهاك المحلي. 
وذكـــر الوزيـــر خلف أن مملكـــة البحرين 
قـــد اســـتوردت في العـــام 2020 حوالي 

70 ألف طن من لحوم الدواجن وبزيادة 
تقـــدر بــــ 18 ألف طـــن عن العـــام 2019، 
إذ بلـــغ 52 ألـــف طـــن، األمـــر الـــذي يبين 
مـــدى الزيـــادة المطـــردة فـــي اســـتهاك 

لحـــوم الدواجـــن نتيجـــة التوســـع فـــي 
والصناعـــات  الغذائيـــة  المشـــروعات 
التحويليـــة لـــدى كثيـــر من المؤسســـات 

التجارية العاملة في هذا القطاع.

زيارة أرض الغينة

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

“األهلية” تدعو الطلبة الجدد الستكمال إجراءات القبول والتسجيل

دعا القائم بأعمال عميد شـــؤون الطلبة 
فيصل الشـــويخ جميع الطلبة الراغبين 
مـــن  األهليـــة  بالجامعـــة  بااللتحـــاق 
خريجـــي الثانوية العامـــة أو المحولين 
مـــن جامعـــات أخـــرى إلـــى المســـارعة 
بإنجـــاز إجـــراءات القبول والتســـجيل، 
مؤكـــدا عـــزم الجامعـــة االســـتمرار في 
التعليـــم اإللكترونـــي التفاعلـــي طـــوال 
العـــام  مـــن  الثانـــي  الدراســـي  الفصـــل 
قصـــة  بعـــد   2021  -  2020 الدراســـي 
النجاح المتميزة والملهمة التي حققتها 
الجامعـــة رغـــم الظـــروف والتحديـــات 

التي تفرضها الجائحة.
الجامعـــة  اســـتمرار  الشـــويخ  وأكـــد 
فـــي تقديـــم باقـــة واســـعة مـــن المنـــح 
الجزئيـــة لعدد مـــن الطلبـــة المتفوقين 
والمبدعيـــن وأصحاب الهمـــم واأليتام، 
مبينا أن األولوية في القبول لألسبقية 
خصوصـــا في برامج الدراســـات العليا، 
مؤكدا أن الجامعة تطمح في استقبال 
عدد مـــن الطلبـــة الباحثين عـــن التميز 
واإلبـــداع واالنفتاح على تعليم يتصف 

بالمستوى العالمي.
شـــؤون  عميـــد  بأعمـــال  القائـــم  ونـــوه 
الطلبـــة إلـــى أن الجامعـــة األهلية نالت 

مـــن  المؤسســـية بجـــدارة  االعتماديـــة 
وتتصـــدر  العالـــي  التعليـــم  مجلـــس 
قوائـــم الجودة فـــي األداء المؤسســـي 
واألكاديمـــي، وهي من أولى الجامعات 
الوطنـــي  اإلطـــار  فـــي  أدرجـــت  التـــي 
للمؤهات، مشـــددا على حـــرص قيادة 
الجامعـــة علـــى التعـــاون المســـتمر مـــع 
خصوصـــا  العاقـــة  ذات  المؤسســـات 
مجلـــس التعليـــم العالـــي بقيـــادة وزير 
التربيـــة والتعليم وكذلـــك هيئة جودة 

التعليم والتدريب.
وأوضـــح أن المنـــح الجزئيـــة تبلـــغ 50 
% للطلبة األيتـــام وذوي االحتياجات 

الخاصـــة، فيمـــا تتـــراوح بيـــن 20 و50 
% لجميـــع الطلبـــة الحاصلين على 80 
% فأكثر فـــي المرحلة الثانوية، حيث 
الحاصليـــن  للطلبـــة  الجامعـــة  تقـــدم 
الثانويـــة  فـــي   %  80 نســـبة  علـــى 
العامـــة منحـــة جزئيـــة تعـــادل 20 %، 
وللطبـــة الحاصليـــن على نســـبة 90 % 
منحـــة جزئيـــة تعـــادل 25 %، وللطلبة 
الحاصليـــن علـــى نســـبة 95 % منحـــة 
تعـــادل 50 %، ونـــوه إلـــى أن الفرصـــة 
متاحة أمام الطلبة اآلخرين لاستفادة 
مـــن منـــح جزئيـــة إذا أثبتـــوا تميزهـــم 

أثناء دراستهم الجامعة.

وذكر أن طلبة الجامعة األهلية يمثلون 
جميـــع فسيفســـاء المجتمـــع البحريني 
بتنوعـــه الثقافـــي واالجتماعي، إضافة 
إلـــى تميـــز الجامعـــة اآلخـــر باحتضانها 
طلبـــة من جنســـيات متعـــددة من دول 
والـــدول  الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس 
العربية وأوروبا والعديد من دول العالم 
األخرى، ما ينعكـــس إيجابا على البيئة 
الجامعية وقيم التسامح والتآلف فيما 
بين أفرادها والطلبة أنفسهم من خال 
بأنمـــاط  واالحتـــكاك  التفاعـــل  فـــرص 
متعـــددة مـــن الثقافـــات واالهتمامـــات 

والتجارب اإلنسانية.

إيمان عطيةالشيخ محمد بن أحمد

أكد مســـاعد رئيس األمن العام لشـــؤون 
الركـــن  العميـــد  والتدريـــب  العمليـــات 
الشـــيخ حمـــد بـــن محمـــد آل خليفـــة أن 
التـــزام الجميع باإلجـــراءات االحترازية 
والتدابيـــر الوقائيـــة للحـــد مـــن انتشـــار 
فـــي تحقيـــق  فيـــروس كورونـــا يســـهم 
الهدف المنشـــود فـــي التصـــدي لجائحة 
مـــع  التعامـــل  مراحـــل  بجميـــع  كورونـــا 
علـــى  الحفـــاظ  أن  مؤكـــدا  الفيـــروس، 
الســـامة العامة مســـؤولية الجميع، وأن 
وعـــي المواطنين والمقيميـــن هو ركيزة 

أساس لتحقيق األهداف المرجوة.
وأوضـــح أن رئاســـة األمـــن العـــام ومـــن 
األمنيـــة  واإلدارات  المديريـــات  خـــال 
مستمرة في اتخاذ اإلجراءات القانونية 
انتشـــار  مـــن  للحـــد  المخالفيـــن  حيـــال 

فيـــروس كورونـــا التي حددتهـــا قرارات 
الحكومـــة الموقرة على ضوء التعليمات 
الصـــادرة عـــن الفريـــق الوطنـــي الطبـــي 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا حفاًظا على 
إذ رصـــدت  المجتمـــع،  صحـــة وســـامة 
محافظـــات  فـــي  المديريـــات  شـــرطة 
الداخليـــة  وزارة  وإدارات  المملكـــة 
43834 مخالفـــة عدم لبس كمامة الوجه 
في األماكن العامة والمحات التجارية، 
واتخـــذت 8002 إجـــراًء للحفـــاظ علـــى 
معاييـــر التباعـــد االجتماعـــي، باإلضافة 
إلى القيام بـ 5499 حملة توعوية، وذلك 

لغاية تاريخ 4 فبراير الجاري.
وأضـــاف أن مديريـــة شـــرطة المحافظة 
الشمالية قامت بمخالفة 12297 شخًصا 
الوجـــه، واتخـــاذ  ارتـــداء كمامـــة  لعـــدم 
1699 إجـــراًء للمحافظـــة علـــى معاييـــر 

التباعـــد االجتماعـــي، إلى جانـــب القيام 
بـــــ 1216 حملـــة توعويـــة، فيمـــا قامـــت 
العاصمـــة  محافظـــة  شـــرطة  مديريـــة 
عـــن  توعويـــة  حملـــة   2176 بتنفيـــذ 
وارتـــداء  االجتماعـــي  التباعـــد  معاييـــر 
الكمـــام، كما حـــررت 9088 مخالفة عدم 

ارتـــداء كمامـــة الوجـــه، واتخـــذت 547 
إجـــراًء للمحافظـــة على معاييـــر التباعد 
االجتماعي، فيما نفذت مديرية شـــرطة 
محافظـــة المحرق عـــدًدا من اإلجراءات 
اتخـــاذ  تـــم  إذ  واالحترازيـــة،  الوقائيـــة 
1704 إجـــراءات للحفـــاظ علـــى معايير 

 9392 وتحريـــر  االجتماعـــي،  التباعـــد 
مخالفـــة عدم ارتداء كمامـــة الوجه، كما 
قامـــت شـــرطة المديرية بــــ 1414 حملة 
توعويـــة ميدانيـــة في مختلـــف مناطق 
المحافظـــة، واســـتمرت مديرية شـــرطة 
المحافظـــة الجنوبية بتوعية المواطنين 

حملـــة   693 تنفيـــذ  عبـــر  والمقيميـــن 
توعويـــة، ورصـــد 5484 مخالفـــة عـــدم 
ارتداء الكمامة، واتخاذ 3205 إجراءات 
للحفاظ على معايير التباعد االجتماعي، 
برئاســـة  العمليـــات  إدارة  قامـــت  فيمـــا 
األمن العـــام بتحرير 7476 مخالفة عدم 
ارتداء كمامة الوجه واتخاذ 847 إجراًء 
لتحقيق معاييـــر التباعد االجتماعي في 

مختلف محافظات المملكة.
إلـــى ذلك، قامـــت شـــرطة اإلدارة العامة 
ألمن المنافذ من خال دورها في تأمين 
المرافـــق الحيويـــة وتســـهيل إجـــراءات 
القانونيـــة  اإلجـــراءات  باتخـــاذ  الســـفر 
حيـــال المخالفيـــن لقـــرار االلتـــزام بلبس 
كمامة الوجه فـــي األماكن العامة، حيث 

تم ضبط 97 مخالفة.

43834 مخالفة كمامة و8002 إجراء للتباعد و5499 حملة توعوية

فيصل الشويخ

المنامة - الجامعة األهلية

الثاني ــي  ــدراسـ الـ الــفــصــل  طـــوال  الــتــفــاعــلــي  ــي  ــرون ــت ــك اإلل التعليم  ــرار  ــم ــت اس

المنامة-وزارة الداخلية

الشيخ حمد بن محمد
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أكدت المطربة األمريكية 
كيتي بيري أن ابنتها ديزي 

دوف غّيرت حياتها 
جذريًا منذ والدتها 

قبل 5 أشهر، منوهة 
بأن األمومة 

أعظم 
وظائف 

العالم على 
اإلطالق.

tariq_albahhar

عامر المري: “العين السينمائي” سيشهد مفاجآت مقبلة
مــديــر ومؤسس  صــرح 
ــن  ــ ــي ــ ــع ــ مــــــهــــــرجــــــان ال
ــــي عـــامـــر  ــائ ــمــ ــ ــن ــيــ ــــســ ال
ــري بــعــد  ــمــ ــ ســالــمــيــن ال
العام  هــذا  دورة  ختام 

من المهرجان والتي عقدت مؤخرا في مدينة العين في 
الفترة من 23 وحتى 27 يناير الماضي بأنها كانت أياما 
التحديات  رغــم  والسالم  والحب  السينما  من  ناجحة 
العالمية بسبب جائحة كورونا، مؤكدا االلتزام التام بكل 
تباعد اجتماعي وغيره من  الحكومية من  اإلجــراءات 

التعليمات الخاصة.
والــســالم  بالحب  ومليئة  جميلة  أيــامــا  ”عشنا  وقـــال: 
احتضن  الــذي  التاريخ  معلم  الجاهلي  قلعة  بوابة  من 
السينمائي،  العين  مهرجان  وخــتــام  افتتاح  فعاليات 
برغم الظروف الراهنة والتحديات التي واجهت إدارة 
من  فيلمز  فيجن  سينما  المنظمة  والشركة  المهرجان 
السينمائي  العين  أن  إال  كورونا،  جائحة  وتأثير  جــراء 
تقيد في تطبيق كافة اإلجراءات االحترازية والوقائية 
كل  المهرجان،  وجمهور  لضيوف  االجتماعي  والتباعد 
وتــفــاعــل وحضر  ســاهــم  مــن  كــل  إلــى  والتقدير  الشكر 
للمشاركة، وكل من قدموا لنا العون والمساعدة ووقفو 
إلى جانبنا في أصعب الظروف لمواجهة كورونا وأثبتوا 

أنهم بقدر المسؤولية واألمانة“.
بعد  سنة  يكبر  ــازال  ومـ تحقق  الحلم  أن  الــمــري  وأكــد 

من  المقبلة  النسخ  في  كثيرة  بمفاجآت  ووعــد  أخــرى، 
خالل األفالم والمسابقات والحضور، وشكر إدارة قلعة 
والمتطوعين  واإلعالميين  الشرطة  ورجــال  الجاهلي 
وفندق ايال بوادي وستار سينما وفريق عمل المهرجان، 
وقال: “كل الشكر لجميع من ساهم في نجاح المهرجان 

ــــى األمــــام دائـــمـــا، واعـــذرونـــا إذا بـــدر مــنــا أي  وإل
الرابعة  النسخة  في  نلتقي  أن  وعلى  تقصير، 

القدير  العلي  في أوضــاع أفضل، أســأل هللا 
أن يحفظ الجميع، اللهم ارفع البالء وادفع 

الوباء عن األمة وأنزل رحمتك ولطفك 
على العباد“.

ــــة اإلمــــارات  ــمــري بـــأن دول وأكــــد ال
العربية المتحدة التي ستظل 
قبلة الفن والفنانين، فشهدت 

الدورة الثالثة قبواًل مكثًفا وحضوًرا استثنائًيا للعروض 
الجزائري  االفتتاح  فيلم  أبرزها  من  التي  السينمائية، 
أفــالم  و5  األول،  العالمي  عرضه  فــي  “هيليوبوليس” 
أخرى رشحت من دولهم إلى أوسكار 2021، في سابقة 
هي األولى من نوعها في المهرجانات السينمائية، إلى 
الخليجي  فــي عرضها  األفـــالم  مــن  جانب عــرض عــدد 
الجهد  مــن  المزيد  لتقديم  يدفعنا  الــذي  األمــر  األول؛ 
جمهور  عودنا  أننا  خصوًصا  القادمة،  االختيارات  في 
وجــودة  بنوعية  االهتمام  السينمائي”  “العين  وعشاق 
مدينة  على ضفاف  تنسى  ال  أيــاًمــا  لقد عشنا  األفـــالم، 
بالفن،  وتغنت  التاريخي،  بعبقها  ازدهــت  التي  العين 
والتحمت بجمال قلوبكم، فصارت األيام التي قضيناها 

مًعا تحمل لنا ذكريات ستظل محفورة في القلب.
السينمائي  العين  مــهــرجــان  ومــؤســس  مــديــر  ووصـــف 
دورة هذا العام من المهرجان بأنها 
إن هدف  وقال  التحدي،  دورة 
القائمين على المهرجان كان 

إقامة هذه النسخة.

مع المخرج بسام الذوادي

 كشفت عارضة األزياء باريس هيلتون عن رغبتها بأن تصبح أّما خالل  «
األشهر المقبلة، الفتًة إلى أنها ستخضع لعملية التلقيح االصطناعي 

 )IVF( مع حبيبها كارتر ريوم.
وأكدت هيلتون في مقابلة مع موقع “إي نيوز” 

األميركي أن صديقتها نجمة تلفزيون الواقع 
كيم كارداشيان هي التي أخبرتها عن تفاصيل 

عملية التلقيح، إذ قالت: “لم أكن أعرف 
أي شيء عنها. أنا سعيدة ألنها قّدمت لي 

 النصائح وعرّفتني إلى طبيبها”.
وتابعت هيلتون: “لقد كان األمر صعبا، 

لكنني أعلم أنه يستحق كل هذا العناء. لقد 
فعلت ذلك مرّات عّدة. خوض هذه المرحلة 

مع شريك يدعمني كثيرا يجعلني أشعر 
وكأنني أميرة طوال الوقت ويهّون علّي 

 هذه المرحلة”.
وأوضحت أن “التلقيح االصطناعي 
هو الطريقة الوحيدة لتحقيق 

حلمها في إنجاب توأم، 
فتى وفتاة”. وأكدت أن 

“حبيبها سيكون أفضل 
أب بناًء على كيفية 

تفاعله مع أوالد شقيقتها 
البالغين من العمر ثالثة 

وأربعة أعوام”، مضيفًة أنها تشعر 
بأنه الشريك األنسب لها وهما 

يتحدثان غالبا عن التخطيط لحفل 
زفاف ويفّكران بأسماء األطفال.

 ال تفرط في بذل المجهود في عملك الحالي.

ال تحاول فرض سيطرتك على شريك حياتك.

تعاني من زيادة ملحوظة في الوزن بسبب اإلفراط.

واظب على زيارة صاالت التمارين الرياضية.

تبذل الكثير من الجهد في عملك وتحاول التميز.

طور من نفسك حتى تحافظ على الثقة وتصل إلى هدفك.

تعانى من مشاكل مستمرة في التنفس بسبب عادة التدخين.

يمكنك زيارة الطبيب المختص لفحصك ومنحك العالج. 

تتعرض لضغوط مالية كبيرة نتيجة بعض الخسائر.

تحاول جاهًدا إثبات أحقيتك في الحصول على ترقية.

ابتعد عن الوجبات السريعة للحفاظ على صحتك.

ترددك في اتخاذ القرارات المهمة بحياتك غير صحيح.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

تلقــى الفنان اللبناني رامي عياش عرضا لخوض تجربة تمثيلية 
في مسلســل درامي من إنتاج مصــري ينافس به في رمضان 
المقبل، ويعد المسلســل الجديــد أول تجربة لعياش بالدراما 
المصرية بعد أن قام ببطولة المسلسل اللبناني “أمير الليل”، 

بمشــاركة ميس حمدان وداليدا خليــل ونهلة عقل داود وهيام 
أبوشديد وأسعد رشدان، ومن تأليف منى طايع وإخراج إيلي برباري، 

والقى المسلســل نجاحا عندما ُعرض في 2016. كما قام عياش ببطولة سينمائية من 
خالل فيلم “باباراتزي”.

نشــرت الفنانة روبي صــورة لها عبر صفحتها بـ “إنســتغرام”، 
حيث ظهرت وهي مصابة في يديها المحاطة بضمادة طبية، 
وتفاعل جمهور روبي مع الصورة داعيا لها بالســالمة بعدما 
كشــفت أن اإلصابــة نتيجــة تصويرها مسلســل “شــقة 6” 

المقــرر عرضه في رمضان المقبــل. وتواصل روبي تحضيرات 
المسلســل المكــون مــن 15 حلقــة ويدور فــي إطار مــن اإلثارة 

والغمــوض والرعب بأحداث تتصاعد حلقة تلو األخرى، وتدور أحداث المسلســل حول 
شقة رقم 6 داخل إحدى العمارات التي تعيش فيها روبي مع جيرانها.

يواصل النجم السعودي عبدالله السدحان تصوير مشاهده في 
الكويت الخاصة بالمسلســل الكوميدي “شليوي ناش” الذي 
تنتجه “كنوز الخليج” ويتصدى إلخراجه عيسى ذياب ويشارك 
فيه نخبــة من الممثلين منهم يعقــوب عبدالله وعبداإلمام 

عبداللــه ومحمــد العجيمي ومرام البلوشــي وعبدالمحســن 
القفــاص وحصة النبهــان وآخرون. المسلســل يناقش عددا من 

القضايا االجتماعية الموجودة في واقعنا، بأســلوب كوميــدي هادف، وهو من تأليف 
عبدالله السعد، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

شليوي ناشضمادة طبيةتمثيل عياش

7 يناير

 1980
الرئيـــس  محادثـــات  بدايـــة 
المصـــري محمد أنور الســـادات 
ورئيس وزراء إسرائيل مناحم 
تمهيـــًدا  أســـوان؛  فـــي  بيجـــن 
لتوقيـــع اتفاقية ســـالم منفردة 

بين مصر وإسرائيل.

1927
إجراء أول اتصال تلفوني دولي من نيويورك إلى لندن.

 1929
ملك أفغانستان أمان هللا يفرض الحجاب على النساء ويمنع المالبس الغربية.

 1953
الرئيس األمريكي ترومان يعلن أن الواليات المتحدة طورت قنبلة هيدروجينية.

 1959
الواليات المتحدة تعترف رسمًيا بحكومة فيدل كاسترو في كوبا.

 1610
جاليليو جاليلي يكتشف أكبر أربعة أقمار كوكب المشتري.

باريس هيلتون 
تلجأ إلى التلقيح االصطناعي

عقد مســـرح البيادر عبر االتصال المرئي 
الجمعيـــة العموميـــة العاديـــة بتاريخ 25 
ينايـــر ألعضائهـــا ولمنتســـبيها، بحضـــور 
ممثل هيئة الثقافة واآلثار حمد الموسى، 
حيث تم إقرار التقريرين األدبي والمالي 
للعام 2020 واعتماد ممثلي المسرح في 
عضويـــة اتحـــاد جمعيـــات المســـرحيين 
وإقرار الالئحة المالية الداخلية للمسرح، 

واختيار أعضاء مجلس اإلدارة، وهم:
الفنـــان عبدهللا الدرزي رئيســـا للمســـرح، 
الفنان أحمد جاسم نائبا للرئيس، البسام 
علـــي أمينا للســـر، عبـــدهللا علـــي األمين 
المالـــي، الفنان جمال الصقر مديرا للجنة 
االستشارية، يوسف عرفة رئيس اللجنة 
اإلعالميـــة، والفنـــان محمـــد صقر رئيس 

اللجنة االجتماعية.
يذكر أن مســـرح البيـــادر نظم العديد من 
األنشـــطة خالل جائحة كورونا واســـتمر 
في تواصله مـــع جمهوره عن بعد، حيث 
أقامت اللجنة الثقافية في شـــهر نوفمبر 

الماضـــي لقـــاء مع فهـــد المذن مـــن دولة 
الكويـــت حول األزيـــاء وعالقتهـــا ببقية 
العناصر المســـرحية، إضافة إلى مسابقة 
األضحـــى الفنيـــة برعايـــة النائـــب أحمـــد 

العامر وغيرها.

أحمد جاسمعبدالله الدرزي

كورونــا جائحــة  خــال  األنشــطة  مــن  العديــد  نظــم 

الدرزي رئيسا لمسرح البيادر

ينّظـــم مركـــز تمكيـــن شـــباب كـــرزكان أمســـية بعنـــوان “المســـرح 
وحديث الذكريات” يســـتضيف فيها الفنان والماكير القدير ياســـر 
ســـيف وســـيحاوره فوزي المهدي، وذلك في تمام الساعة الثامنة 
من مساء يوم األربعاء الموافق 10 فبراير عبر حساب انستجرام 
شـــباب كرزكان اليف. والمعروف أن ياســـر سيف ُاشـــتهر بعمله كـ 
“ماكيير” في الوســـط الفني، فله العديد من األعمال الفنية البارزة 
والمؤثرة، حيث شـــارك في عدة مسلســـالت ومســـرحيات أبرزها: 
مسلســـل ظـــل الياســـمين، مسلســـل قريعـــان، مسلســـل طـــاش ما 
طاش، مسلسل نيران، مسلسل دمعة عمر، مسرحية سعدية ورايا 
ورايا، مســـرحية الزعيم، مســـرحية خربشة، مسرحية مراهق في 
الخميـــس، وغيرها. كما أنه وضع المكياج للعديد من عمالقة الفن 
أمثال: عبدالحسين عبدالرضا، داوود حسين، سمير الغانم، عادل 

إمام، شريهان، وغيرهم الكثير.
 ومؤهالته الكبيرة جعلته عنصًرا مطلوًبا في الساحة الفنية، فقد 
ا بتفاصيل المســـرح واحتياجاته، كما أنه يســـتطيع أداء  بـــات ُملمًّ

العديـــد من المهمات كالتمثيل واإلخراج ووضع المكياج وتركيب 
اإلضاءة وغيرها.

ــات ــريـ ــذكـ ــث الـ ــ ــدي ــ ــرح وح ــسـ ــمـ ــي أمـــســـيـــة الـ ــ ف

مركز شباب كرزكان يستضيف سيف



ــر” ــاوز مــجــمــوعــهــا مــلــيــون ديــنــار بـــ “الـــوافـ ــج ــت جــوائــز ي
أعلــن المصــرف الخليجــي التجاري عــن تفاصيل نســخة “الوافــر” الجديدة 
للعــام 2021، والتــي تقــدم جوائــز مميزة ستســاهم في تغييــر حياة عمالء 
المصــرف لألفضــل، حيث ســيحظى عمــالء “الوافــر” بفرصة الفــوز بجوائز 
يتجاوز مجموعها مليون دينار بحريني، تنطلق شهر فبراير الجاري بجائزة 
قيمتها 100,000 دينار ويســتمر المصرف بتقديم ســت جوائز أخرى بقيمة 
100,000 دينــار بحرينــي لــكل منهــا، وهــي لألشــهر مــارس ومايــو ويونيــو 
وأغســطس وســبتمبر ونوفمبــر، علــى أن ُتختتــم النســخة الجديــدة بكبرى 

جوائزها، وهي 250,000 دينار بحريني نهاية شهر ديسمبر 2021. 

فيما سيتم تخصيص األشهر أبريل، 
ويوليو وأكتوبر للسحب على جوائز 
لنادي  المنضمين  لألعضاء  حصرية 
عمالء الوافر، إذ سيتم السحب على 
عشر جوائز بقيمة 5,000 دينار لكل 
لكل  ديــنــار   50,000 بمجموع  منها 
عملية ســحــب خـــالل هـــذه األشــهــر، 
ويعتبر “نادي عمالء الوافر” برنامج 
 5000 لديهم  الذين  للعمالء  خــاص 

“الــوافــر”،  حساب  في  أكثر  أو  دينار 
ــا وجـــوائـــز  ــهــم مـــزايـ حــيــث يـــقـــدم ل
البرنامج  هـــذا  كـــان  وقـــد  حــصــريــة، 
خـــالل الــنــســخــة الــســابــقــة يخصص 
جائزة واحدة شهرية فقط لألعضاء 
5000 دينار، في حين سيتم  بقيمة 
تكريمهم في النسخة الجديدة بـ 10 
دينار   5000 بقيمة  حصرية  جوائز 
ــــك فــي كــل سحب  ــزة وذل لــكــل جــائ

ــوالء أعــضــاء  ويــأتــي ذلـــك تــقــديــرا لـ
باالستثمار  والــتــزامــهــم  الــنــادي  هــذا 

بحساب “الوافر”.   
كما وسيستفيد ُعمالء المصرف من 
والــذي  المضاعفة”  “النقاط  برنامج 
للدخول  مــضــاعــفــة  نــقــاط  يمنحهم 
فــي الــســحــوبــات عــلــى الــجــوائــز في 
ــادة إيــداعــاتــهــم  ــزي حـــال الــتــزامــهــم ب
بالحساب وعدم إجراء أي سحوبات 
يــومــا مــن مــوعــد السحب   90 قــبــل 
األمر الذي سيساهم في زيادة فرص 

الفوز بالجوائز المميزة لهذا العام. 

إدارة  مــديــر  قــال  المناسبة،  وبــهــذه 
عبد  لــألفــراد  المصرفية  الــخــدمــات 
سعينا  ــل  ــواصــ ــ “ن الـــريـــس  الـــنـــاصـــر 
ــدءوب لــتــقــديــم أفــضــل الــحــوافــز  ــ الـ
والـــمـــكـــافـــآت لــعــمــالئــنــا الـــكـــرام من 
ــوافــر”؛ األمــر الــذي  خــالل حساب “ال

يتسق مع خططنا وجهودنا المكثفة 
لتطوير مختلف منتجاتنا وخدماتنا 
المكانة  على  والمحافظة  المصرفية 
باعتباره  “الوافر”  لحساب  الريادية 
المفضلة  االســتــثــمــار  بـــرامـــج  أحـــد 
بالمملكة، حيث يحظى هذا الحساب 
تأسيسه  منذ  كبيرة  إقبال  بمعدالت 
حتى يومنا هذا بفضل فرص الفوز 

المرتفعة وحجم الجوائز”.
ــريــس “ُيـــقـــدم حساب  وأضــــاف ال

الــعــام مميزات  ــوافــر” هــذا  “ال
اســتــثــنــائــيــة تــســاهــم في 

جــــعــــل فــــــــرص الــــفــــوز 
سهولة،  أكــثــر  بــجــوائــزه 

حـــــــــيـــــــــث 
يــــــمــــــكــــــن 
لـــلـــعـــمـــالء 
ــحــصــول  ال

في  لــلــدخــول  نــقــاط مضاعفة  عــلــى 
حال  في  الجوائز  على  السحوبات 
وعــدم  إيداعاتهم  بــزيــادة  التزامهم 
الحساب  مــن  أي ســحــوبــات  إجـــراء 
بـ  الجائزة  على  السحب  موعد  قبل 
يزيادة  المصرف  قام  كما  يوما،   90
ــز الــحــصــريــة ألعــضــاء  ــجــوائ ــدد ال عـ
ــر” مـــن خــالل  ــوافــ ــ “نـــــادي عـــمـــالء ال
ــز بقيمة  الــســحــب عــلــى عــشــر جــوائ
5,000 دينار بحريني لكل منها 
لكل  دينار   50,000 بمجموع 
سحب؛  عملية 
تـــــقـــــديـــــرا 
لــــوالئــــهــــم 
ــتــزامــهــم  وال
ــاالســتــثــمــار  ب
ــاب  ــ ــســ ــ ــحــ ــ ــ ب

“الوافر”.

عبدالناصر الريس 
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إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

أقامت جمعية المرصد لحقوق اإلنسان أولى برامجها اإللكترونية للعام 2021 
حماية  في  البحرينية  الدستورية  المحكمة  “دور  بعنوان  محاضرة  بتنظيم 
البحرين  بجامعة  المشارك  العام  القانون  أستاذ  قدمها  والحريات”،  الحقوق 

مروان محمد المدرس بحضور 84 مشاركا من 5 دول عربية.
وتناول مروان المدرس عددا من المحاور التي بدأت بتأكيد أهمية موضوع 
من  باعتبارها  والــحــريــات؛  الحقوق  حماية  فــي  الدستورية  المحكمة  دور 
النص  تم  إذ  األصعدة،  مختلف  على  العالم  دول  في  األســاس  الموضوعات 
والحريات  للحقوق  الحماية  كأولى صور  الدولة  أعلى وثيقة في  عليها في 
وبما ُيلزم السلطات العامة والقواعد األدنى من قوانين وقرارات بالتقيد بها.

وأكد المدرس أن مجرد النص على المحكمة الدستورية في الدستور ال يكفي 
لتوفير الحماية القانونية ما لم يقترن ذلك بوسيلة قانونية حقيقية لحماية 
الحقوق والحريات، وهو ما أخذ به المشرع البحريني بإصدار قانون خاص 
تجاوز  من  الدستور  حماية  األســاس  مهمتها  الدستورية  المحكمة  بإنشاء 

واعتداء السلطات في حال صدور ما يخالف نصوصه.

مناقشة  دور “الدستورية” في حماية “الحقوق”

ــرة الـــقـــاهـ ــي  ــ ف  200 رقـــــم  مـــتـــجـــرهـــا  تــفــتــح  ــو”  ــ ــولـ ــ “لـ
%  50 يــــــســــــتــــــردون  ــون  ــ ــوقـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ والـ ســـــاعـــــة   200 يـــســـتـــمـــر  احـــــتـــــفـــــال 

ســينضم المتســوقون فــي البحريــن إلــى عمــالء لولوهايبرماركــت في دول الخليــح العربي لالحتفــال بافتتــاح الهايبرماركت رقم 200 فــي القاهرة 
في مصر، وســيتضمن االحتفال 200 ســاعة من العروض والخصومات المميزة تشــمل جميع منتجات الســوبرماركت ومســتلزمات المنزل. تتوافر 
العــروض فــي المتاجــر المائتين وتســتمر لـ 8 أيــام متتالية، وعلى منصة لولــو اإللكترونية )www.luluhypermarket.com(، وتســتمر حتى 13 من 

فبراير 2021.

 200 ـــ  ل يستمر  ــــذي  ال االحــتــفــال  وخــــالل 
 % 50 ساعة، يمكن للمتسوقين استرداد 
عند إنفاقهم 10 دنانير، وذلك عند شرائهم 
الــمــالبــس وأقــمــشــة الــســاري والــشــوريــدار 
ــال واألحــــذيــــة  ــ ــفـ ــ ــوارات األطـ ــ ــسـ ــ ــسـ ــ وأكـ
ــيــة والـــمـــجـــوهـــرات  ــســائ ــن والـــحـــقـــائـــب ال
واألثــاث  الهوائية  والــدراجــات  واأللــعــاب 
ــزمــات الـــديـــكـــور الـــمـــنـــزلـــي، كما  ــل ومــســت
بنسبة  مــبــاشــر  خــصــم  عــلــى  سيحصلون 
إلى  إضــافــة  الــمــائــدة،  أدوات  50 % على 
التي تشمل  الترويجية الخاصة  العروض 
واألطعمة  البقالة  من  اليومية  الحاجات 

من  المختارة  السلع  جانب  إلى  الطازجة، 
وأجهزة  التكنولوجية  واألجــهــزة  األزيـــاء 
الــمــنــزلــيــة  واألدوات  والـــهـــاتـــف  ــفــاز  ــتــل ال
ــمــتــســوقــون في  والـــكـــثـــيـــر. وســيــمــنــح ال
البحرين عبر اإلنترنت خالل فترة العرض 
إذ سيتم  أكبر،  احتفال  فرصة  الترويجي 
إلكترونيا  المحجوزة  طلباتهم  توصيل 
إلى  بحرينيا  ديــنــارا   20 عــن  تزيد  بقيمة 
ــــواب مــنــازلــهــم مــن دون مــقــابــل، بغض  أب

النظر عن قيمة الشراء اإلجمالية.
لمجموعة  التنفيذي  المدير  قــال  بـــدوره، 
عــن  “نـــعـــبـــر  أي  أم.  عـــلـــي  ــرف  ــ أشــ ــو  ــولـ لـ

من  نلقاه  الـــذي  الكبير  بــالــدعــم  سعادتنا 
هذا  إلــى  وصولنا  سبب  وهــو  متسوقينا، 
سيحصل  للجميل،  وردا  العظيم.  اإلنجاز 
الصفقات  أفضل  خــالل  مــن  المتسوقين 
الطعام  من  احتياجاتهم  على  والعروض 
المتجر  المنزلية. سيشجعنا  والضروريات 
ــم 200 بــشــكــل أكــبــر لــمــواصــلــة دعــم  رقــ
ــقــطــاع االفـــتـــصـــادي مـــن خــــالل خطط  ال
في  فقط  ليس  وجــودنــا  وتعزيز  التوسع 
جميع  في  ولكن  األوســط  الشرق  منطقة 

أنحاء العالم”.
ــدث  ــ ــو أحـ ــ ــول ــ ــة ل ــمـــوعـ وافـــتـــتـــحـــت مـــجـ

بالقاهرة  مــول  الــبــارك  فــي  هايبرماركت 
الــجــديــدة فــي مــصــر. ومـــع انــتــشــار 200 
ــم، تبذل  ــعــال مــتــجــر فــي جــمــيــع أنــحــاء ال
أجــل  مــن  الحثيثة  جــهــودهــا  المجموعة 
المنتجات  توفير والحفاظ على إمدادات 
األسعار، خصوصا خالل  بأفضل  العالمية 

فترة الوباء. 
المنظمة في  ــغــذاء  ال مــراكــز  ومــن خــالل 
ــة، ســتــبــقــى الــمــجــمــوعــة وجــهــة  ــ ــ 22 دول

التسوق المفضلة في دول الخليج العربي 
وستواصل انتشارها السريع كشركة رائدة 
مجاالت  في  بالتجزئة  البيع  عمليات  في 
أخرى، وذلك عندما يتعلق األمر بمجموعة 

واسعة من المنتجات العالمية.
لــولــوهــايــبــرمــاركــت، حــيــث يــأتــي الــعــالــم 
في  التجزئة  متاجر  أكــبــر  هــي  للتسوق، 
الـــشـــرق األوســــــط وواحـــــــدة مـــن أنــجــح 
الــســالســل الــتــجــاريــة فـــي جــمــيــع أنــحــاء 

 1,600,000 لـــ  خــدمــاتــهــا  تــقــدم  ــم.  ــعــال ال
يــوم، وهي سلسلة  كل  التسوق  رواد  من 
)دول  10 دول  نموا في  األســرع  التجزئة 
الخليج العربي والهند ومصر وإندونيسيا 
وماليزيا(. تأسست في أوائل التسعينات، 
مناطق  في  بنجاح  التوسع  من  وتمكنت 
مختلفة حول العالم، وتدير حاليا أكثر من 
إلى  عــدده  يصل  عمل  بفريق  متجر   200

55000 موظف.

التطويــر برنامــج  ضمــن  الرقمــي”  العالــم  فــي  “الســفر 

“زين” تطلق منصة تدريب وألعاب داخلية لموظفيها

أطلقت زين البحرين، منصة تدريب وألعاب داخلية لموظفيها، وهي منصة “السفر في العالم الرقمي”. وتأتي هذه المنصة 
الجديــدة كجــزء مــن برنامــج التطوير الرئيس لشــركة زين البحرين الــذي يتمحور حول تطوير وصقــل مهارات الموظفين 

في المجاالت الرقمية. وستعمل منصة التدريب على تعزيز مشاركة الموظفين من خالل تحفيز تجربة التعلم بأكملها.

فريق  طورها  التي  المنصة،  وَتِعد 
بتوفير  ــداخــلــي،  ال الــبــحــريــن  زيـــن 
والتحفيز  الــمــغــامــرات  مــن  أوقـــات 
للموظفين من خالل تغيير أسلوب 
مكافآت  الموظفين  ومنح  التعلم 
النقاط  معايير  مثل  األلعاب  تماثل 

والشارات وقوائم المتصدرين.
ولطالما التزمت زين البحرين على 
وتطوير  بتدريب  الــســنــوات  مـــدار 
الوصول  من  لتمكينهم  موظفيها؛ 
خالل  مــن  الكاملة  إمكاناتهم  إلــى 
برامج التدريب والتطوير المبتكرة. 
ومن خالل منصة “السفر في العالم 
الـــرقـــمـــي”، ســتــعــمــل الــشــركــة على 
الشائعة  الموضوعات  أهم  مواكبة 
في العالم الرقمي من خالل التركيز 

اإلستراتيجية  الموضوعات  على 
وباستخدام  البحرين.  زين  لشركة 
سيقوم  اإللكتروني،  التعلم  منصة 
إلى  أنفسهم  بتحويل  الموظفون 
من  وسيعززون  رقميين  مواطنين 
الــمــوظــفــيــن عــبــر تحفيز  مــشــاركــة 

تجربة التعلم بأكملها.
وبـــهـــذه الــمــنــاســبــة، قــالــت مــديــرة 
والمزايا  والتعويضات  التوظيف 
ــن الـــبـــحـــريـــن، رنـــا  ــ ــة زيـ ــركـ فــــي شـ
الــمــاجــد “تــقــف زيـــن الــبــحــريــن في 
األمر  يتعلق  عندما  دومــا  الطليعة 
بتطوير مهارات الموظفين وإعادة 
ــتــدريــب  ــمــاشــى ال ــت ــهــم، وي تــأهــيــل
األلــعــاب  خــالل  مــن  التطوير  على 
اإلستراتيجي  الــتــوجــه  مــع  بــشــدة 

زيـــادة  نــحــو  وهـــو خــطــوة  للشركة 
على  الموظفين  وتحفيز  المشاركة 
لكي  الجديدة؛  التحديات  مواجهة 
رقميين،  مواطنين  إلــى  يتحولوا 
ــنــا نــحــرص دومـــا على  الســيــمــا وأن
ــيــمــيــة مــبــتــكــرة  ــق بـــيـــئـــة تــعــل ــلـ خـ
أنفسهم  مــن  ليطوروا  للموظفين؛ 
من  أفضل  نسخة  يصبحوا  ولكي 

أنفسهم”.
ــتــحــفــيــز والـــمـــشـــاركـــة جـــــزءان  ال
الداخلية  الــهــيــاكــل  مــن  أســاســيــان 
ــبــحــريــن، وتــهــدف  ــن ال ــ لــشــركــة زي
لموظفيها  تــوفــر  أن  إلـــى  الــشــركــة 
مهنة،  أو  مــجــرد وظيفة  مــن  أكــثــر 
موظف  كــل  تمكين  إلـــى  وتتطلع 
مـــن خــــالل الــمــســاهــمــة بــــدور في 

لقطاع  المستقبلي  والنمو  التطوير 
وبــاإلضــافــة  المتنقلة.  االتــصــاالت 
إلى فرص التطوير المستمر، توفر 
في  تساهم  جديدة  طرقا  الشركة 
بناء ثقافة أقوى وأكثر صحة تمّكن 

الموظفين من النمو واالزدهار.

أعلن بنك البركة اإلسالمي، إحدى المؤسسات المالية البحرينية الرائدة في مجال المصرفية اإلسالمية، عن منح جوائز 
نقديــة تصــل إلــى 2,000 دينــار بحريني لجميع طلبــات التمويل العقاري الُمنفّذة للمســتفيدين من برنامج مزايا اإلســكاني 

التابع لوزارة اإلسكان، وذلك ابتداًء من فبراير 2021.

عبر  اإلســالمــي  البركة  بنك  يقدم 
حملته الترويجية للتمويل العقاري 
ــا” مــجــمــوعــة من  ــ لــبــرنــامــج “مــــزاي
تشمل  والتي  الجذابة،  المميزات 
مبلغ  ودفع  تنافسية  ربح  معدالت 
ُمــقــدم مــنــخــفــض، بــجــانــب إعــفــاء 
المصرفية  الـــرســـوم  مــن  الــعــمــالء 
على  الحصول  وفــرصــة  للتمويل، 
وباستطاعة  سخّية.  نقدية  جائزة 
تمويل  طلب  تقديم  البنك  عمالء 
ألف   120 إلى  يصل  بمبلغ  “مزايا” 

تصل  ســداد  ولمدة  بحريني  دينار 
الحملة  وستغطي  ســنــة.   25 إلــى 
رســـوم اشــتــراكــات الــتــأمــيــن على 
الحياة لصالح العمالء، عالوة على 
على  الحريق  ضد  التأمين  رســوم 

وحداتهم السكنية.
وبهذه المناسبة، قالت رئيس إدارة 
في  لــألفــراد  المصرفية  الخدمات 
البحرين،  اإلســالمــي  الــبــركــة  بنك 
تقديم  “يسرنا جًدا  العلوي  فاطمة 
تمويل  لحملة  إضافية  امتيازات 

التي تخدم فئة كبيرة من  “مزايا” 
مستفيدي  مــن  األعـــــزاء  عــمــالئــنــا 
الذين  اإلسكاني،  “مــزايــا”  برنامج 
يتطلعون للحصول على مساكنهم 
الخاصة. وتعكس هذه االمتيازات 
بجوائز  والــمــصــحــوبــة  ــتــعــّددة  ــُم ال
ــكــافــة الــطــلــبــات  ــة ل ــوريـ ــقــديــة فـ ن
ــنــفــّذة ضــمــن الــحــمــلــة، تعكس  ــُم ال
إمــكــان  لتسهيل  المستمر  سعينا 
امتالك العمالء للوحدات السكنية. 
ومـــــن هـــــذا الـــمـــنـــطـــلـــق، نــتــشــرف 

ــوة الـــجـــمـــيـــع مـــمـــن تــنــطــبــق  ــدعــ ــ ب
“مزايا”  برنامج  اشتراطات  عليهم 
الحصرية  الــفــرصــة  هـــذه  الغــتــنــام 
العقاري؛  التمويل  طلبات  وتقديم 

لالستفادة من عروض الحملة”.

فاطمة العلوي

رنا الماجد

ــج “مــــــزايــــــا” اإلســـكـــانـــي ــ ــام ــ ــرن ــ ــن ب ــ لــلــمــســتــفــيــديــن مـ
“البركة”: جوائز تصل أللفي دينار لطلبات التمويل العقاري
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ضابط بالبحرية األميركية يسترد محفظته بعد 53 عاما من فقدها
أوراقــه  تضم  التي  نقوده  حافظة  أميركي  رجــل  فقد 
نقطة  في  عاما   50 من  أكثر  منذ  الرسمية،  وبطاقاته 
توصف بأنها “األبعد” في العالم أو بتعبير آخر أنها “قاع 

الدنيا” وهو القارة القطبية الجنوبية المتجمدة.
إذ  مخضرما،  بحارا  جريشمان،  بــاول  األميركي  وكــان 
األميركية  البحرية  في  هويته  النقود  حافظة  ضمت 
فعله  يمكن  عما  مرجعية  وبطاقة  القيادة  وتراخيص 
أثناء الهجمات الذرية والبيولوجية والكيماوية، فضال 
عن إيصاالت بتحويالت نقدية لزوجته، من بين أمور 

أخرى كثيرة.
وروت وكالة أسوشيتيد برس قصة هذه الحافظة في 
تقرير لها السبت، والتي استردها الرجل بعد 53 عاما، 
وقد بلغ به العمر 91 عاما، وهو يعيش في سان دييجو، 
التي  مهمته  في  حصدها  التي  التذكارات  وجد  حيث 
األرصـــاد  فــي  متخصص  كخبير  شــهــرا   13 استغرقت 
الــقــارة  الــبــحــريــة األمــيــركــيــة بمنطقة  الــجــويــة بــســالح 

القطبية الجنوبية في حقبة الستينات.
يــونــيــون  ديــيــجــو  ــان  “ســ ــال جــريــشــمــان لصحيفة  وقــ
حافظته  عــودة  إزاء  عارمة  بدهشة  إنه شعر  تربيون” 
وأخذ يصرخ ويرفس بكلتا قدميه، مضيفا “كان هناك 

سلسلة طويلة من األشخاص المعنيين الذين تتبعوني”.
وذكر التقرير أنه تم العثور على الحافظة وراء غرفة 
مالبس في العام 2014 أثناء هدم أحد المباني بمحطة 
التابعة لقارة أنتاراكتيكا  مكمورد وفي جزيرة “روس” 
بين  الــمــدة  هــذه  كــل  رغــم  ولــكــن  الجنوبية”  “القطبية 
العثور عليها وعودتها، كيف شقت الحافظة طريقة إلى 

صاحبها في 2021؟
قــائــال إن  الــســؤال  هــذا  لــإجــابــة على  التقرير  تــصــدى 
الــعــثــور عــلــى صــاحــب الــحــافــظــة اســتــغــرق وقــتــا في 
المراسالت اإللكترونية والرسائل النصية على فيسبوك 
الهواة  المخبرين  بين مجموعة من  الخطابات  وتبادل 

في التحري.

بعيدا عن الغناء، قرر محمد عساف 
افتتح  إذ  جديد،  “بيزنس”  دخــول 
يــوم أمــس مطعمه في دبــي، الذي 

حمل عنوان “روابينا”.
وحـــضـــرت كـــل مـــن لــجــيــن عــمــران 
ــد نــاجــي  ــجـ وفــــاديــــا الـــطـــويـــل ومـ
ــرت لجين  ــ الــمــطــعــم، وأجـ افــتــتــاح 
ــوال فــي  ــطــ مــــع مـــحـــمـــد حــــــــوارا مــ
بـ  حسابها  عبر  “الستوري”  خاصية 
سبب  عــن  فيه  سألته  “انــســتــغــرام” 
الى جانب  “البزنس”  مجال  دخوله 

الفن.
وتحدث محمد قائال إنها فعال المرة 
األولى التي يخوض فيها “بيزنس” 
خالل  مــن  الفن  عــن  بعيدا  تجاريا 
“الــفــتــرة  ــال  وقــ ــــي،  دب فــي  مطعمه 
الجميع  على  صعبة  كانت  السابقة 
وقررت فتح بيزنس وتشجعت أن 
أنه  إلــى  األمـــر”، مشيرا  بهذا  أقــوم 

سيكون هناك فرع ثان في لندن.

عساف يفتتح 
مطعمه في دبي

من  العاملين  الموظفين  أن  “كورونا”  وباء  أثناء  أجري  جديد  بحث  أظهر 
يعملون  المتحدة  والواليات  وكندا  والنمسا  المتحدة  المملكة  في  المنزل 

ساعات أكثر من ذي قبل، وفًقا لشبكة “سي إن إن”.
نيويورك توفر شبكات  تيمز” وهي شركة مقرها  إن  “نورد في بي  وقالت 
خاصة افتراضية )في بي إن( للشركات، إن العمل من المنزل أدى إلى زيادة 

قدرها ساعتان ونصف ساعة في متوسط يوم العمل في تلك البلدان.
يعمل  إذ  الــقــائــمــة،  تــتــصــدران  وهــولــنــدا  الــمــتــحــدة  المملكة  أن  وأضــافــت 
الموظفون حتى الساعة 8 مساًء، ويقومون بتسجيل الخروج بانتظام في 

وقت متأخر عن المعتاد إلنهاء يوم عمل ممتد.
الفنية،  الناحية  “مــن  فاليكونيت  أوســت  الشركة  باسم  المتحدثة  وقالت 

أثناء  مهام شخصية  أداء  يمكن ألي شخص 
تسجيل الدخول إلى )في بي إن( الخاص 

بشركته، لكننا نجد الموظفين يتعاملون 
مع موارد العمل بعناية”.

ووجد بحث منفصل من “وايلدغوس”، 
افتراضية  تجارب  تقدم  شركة  وهي 
لبناء الفرق للشركات، أن 55 % من 
يقولون  المتحدة  المملكة  موظفي 
إنه كان من المتوقع أن يعملوا خارج 

العمل  أثــنــاء  الــعــاديــة  العمل  ســاعــات 
التعب أو  المنزل، و74 % عانوا من  من 

اإلجهاد أو اإلرهاق خالل الجائحة.

آثار الوباء... الموظفون يعملون لساعات أطول في المنزل

مدينة العال في شمال غرب السعودية بين مرتفعات 
جبلية، وتشتهر بعروس الجبل وعاصمة التاريخ 

واآلثار، وتمتاز بتكوينات صخرية مذهلة ومزارع 
حمضيات خصبة وتضم العديد من المواقع األثرية.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

أحيا منسق الموسيقى العالمي دافيد 
من  اإلنترنت  شبكة  عبر  حفال  غيتا، 
مبنى  في  الهليكوبتر  طائرات  مهبط 

فندق برج العرب في دبي.
وجرى بث الحفل عبر قناة غيتا في 
تسجيله  تم  أن  بعد  يوتيوب،  موقع 
يناير.  وفي مقابلة حصرية من  في 
 ”CNN“ دبي، قال غيتا لمقدمة برامج
المبادرة  بداية  إن  أنــدرســون،  بيكي 
كانت بمثابة شيء من الخيال، دون 
االفــتــراضــيــة،  حفالته  نــجــاح  توقعه 
ُمعرًبا عن سعادته بردود فعل الناس 

تجاه عروضه.
وتـــحـــدث غــيــتــا عـــن دعـــوتـــه أســرتــه 
للقدوم معه إلى دبي، مؤكًدا سعادته 

بأدائه عرضه معها.
قـــال في  قــد  ــا(  عــاًم  53( ــان غيتا  وكـ
بيان “بعد ميامي ونيويورك ومتحف 
اللوفر في باريس، أنا فخور جًدا بأن 
العرب  برج  قمة  إلى  نتجه  أننا  أعلن 

جميرا الشهير“.

تخطط “غوغل” لطرح تصميم جديد 
تعمل  إذ  قــريــبــا؛  الــخــرائــط  لتطبيق 
الشركة على واجهة مستخدم جديدة 
لتقرير صادر  الخرائط، وفًقا  لتطبيق 

.”XDA Developers“ عن
في  الجديد  التطبيق  مزايا  وتتمثل 
لتكون  المسار”  “خــيــار  شاشة  تعيير 
“أسهل في الفهم”، حيث ُتظهر واجهة 
علوًيا  شريًطا  الجديدة  المستخدم 
البداية والوجهة  يتضمن فقط نقطة 
ــن شـــريـــط أبـــيـــض كــبــيــر في  ــدالً مـ ــ بـ
األعلى، ويستثني هذا بشكل أساس 
والمشي  الــدراجــات  وركــوب  القيادة 
التي تظهر اآلن  العام  النقل  ووسائل 
ــا لــمــا جـــاء في  أســفــل الــشــريــط، وفــًق

التقرير.
خيار  شاشة  أن  “يبدو  التقرير  وقــال 
غوغل  خرائط  في  المحدث  المسار 
قيد االختبار في الوقت الحالي، ومن 
غير الواضح ما إذا كان سيتم طرحها 

على الجميع في المستقبل”.

غيتا يقدم حفله 
من قمة برج العرب

تصميم جديد 
لتطبيق “غوغل ماب”

باحثون  قادها  جديدة  دراســة  توصلت 
ــــواليــــات  ــرب ال ــ ــوب غـ ــنـ فــــي جـــامـــعـــة جـ
ــى أن الــقــضــاء عــلــى جين  الــمــتــحــدة، إلـ
المناعية  الخاليا  يحول  أن  يمكن  واحــد 
المكافحة للسرطان إلى جنود نشطة في 

محاربة األورام الخبيثة. 
ــنــتــائــج، الــتــي  ويــمــكــن أن تــقــدم هـــذه ال
نشرتها مجلة “العالج المناعي للسرطان”، 
المناعة  جهاز  لتسخير  جــديــدة  طريقة 
وُتعرف  السرطان.  لمهاجمة  الجسم  في 
تلك الخاليا باسم خاليا “CD8 + T”، إذ 
الجينات  نشاط  بمقارنة  الباحثون  قــام 

والمجهدة،  العاملة  التائية  الخاليا  في 
وركــزوا على جين يسمى “Cbl b”، وهو 

أكثر نشاطا في الخاليا المنهكة.
نشطا  كان   ”Cbl b“ أن  الدراسة  وأكــدت 
الــتــائــيــة الــتــي تسللت إلــى  فــي الــخــاليــا 
فأر مصاب بسرطان  نموذج  األورام في 
غير  الــخــاليــا  هـــذه  فأصبحت  الــقــولــون، 
ــورم بــجــانــب  ــ ــ ــادرة عــلــى مــكــافــحــة ال ــ ــ ق
من  مميزة  مجموعة  أيضا  طــورت  أنها 
القدرة  وعــدم  الخلية  سطح  بروتينات 
عــلــى إنـــتـــاج أو الــتــعــبــيــر عـــن جــزيــئــات 

المناعة المميزة لإجهاد.

تقوية المناعة ضد األورام بإزالة جين رئيسي

”BritishGQ“ الرئيس السبعيني جو بايدن في أحدث جلسة تصوير لصالح مجلة

ــل  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ ــع الـ ــ ــ ــواقـ ــ ــ ــت مـ ــ ــل ــ ــغ شــ
األخير  العقد  خــالل  االجتماعي 
حــيــًزا كــبــيــًرا مــن حــيــاة كثيرين، 
وكـــــانـــــت الــــبــــدايــــة مـــــن مـــوقـــع 
العديد  ظهوره  وتلى  الفيسبوك، 
من المواقع، التي اختص كل منها 

بميزة عن اآلخر.
لمواقع  الكبير  االنتشار  هــذا  أدى 
مع  خصوصا  مــيــديــا،  السوشيال 
ظهور أجيال من الهواتف الذكية 
إلى  اللوحية،  الحاسب  وأجــهــزة 
سهولة الدخول على هذه المواقع، 
كما أن هذه األجهزة سهلة الحمل 
ــقــل مـــع صــاحــبــهــا بــصــورة  ــن ــت وال

متواصلة وبشكل شبه دائم.
ويــفــضــل كــثــيــرون قــضــاء جــزء 
ــوقــت عــلــى هـــذه الــمــواقــع،  مــن ال

البعض  لــدى  تــجــاوز  إال أن األمــر 
والبقاء  لها  مفرط  استخدام  إلى 
ألوقــات طويلة عليها، ما أثر في 
حياتهم وسلوكياتهم االجتماعية، 
كــمــا دفــــع الــبــعــض إلــــى إطـــالق 
التواصل  مــواقــع  إدمـــان  مسمى 

االجتماعي على هذه الحالة.
وظـــهـــرت أجـــيـــال مـــن األطـــفـــال 
اليوم  معظم  يقضون  والــشــبــاب 
االجتماعي  التواصل  على مواقع 
والفضاء اإللكتروني، لدرجة أنهم 
والتخلي  الــبــعــد  يستطيعون  ال 
عن هذه المواقع لبضع دقائق، ما 
للغاية على  له مــردود سيئ  كــان 
هذه األجيال، بل يصل األمر إلى 
تدمير الحياة الواقعية لكثير من 

هؤالء المدمنين.

إدمان وسائل التواصل االجتماعي يدمر حياة كثيرين

ــيــث الــثــانــيــة  ــيــزاب احــتــفــلــت الــمــلــكــة إل
ـــ69 العــتــالئــهــا الــعــرش من  ــ بــالــذكــرى ال
دون الكثير من الصخب أمس السبت، 
وابتعدت عن العامة في قلعة ويندسور 

جراء جائحة فيروس كورونا.
وجاء على حساب العائلة الملكية عبر 

تويتر “في هذا اليوم في 1952 اعتلت الملكة العرش يوم وفاة والدها الملك جورج 
إلى ساندرينجهام  الملكة  توجهت  الماضية،  الثالثة  العقود  مدار  السادس”. وعلى 
في شرق إنجلترا لالحتفال بعيد الميالد مع األسرة ثم أقامت هناك حتى الذكرى 
السنوية في 6 فبراير. غير أن الجائحة عرقلت هذا التقليد وقضت الملكة معظم 
من  صغيرة  بمجموعة  محاطة  فيليب  األمــيــر  مــع  ويــنــدســور  فــي  الجائحة  فترة 

العاملين ذوي الثقة.
في  فبراير   6 في  توفي  قد  الــســادس  جــورج  الملك  إليزابيث،  الملكة  والــد  وكــان 
من  والعشرين  الخامسة  في  حينها  كانت  التي  إليزابيث،  لتصبح  ساندرينجهام، 

العمر، ملكة البالد.
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