
  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com
16 صفحة - 210 فلوس

ISSN 1985-8566رقم التسجيل
Rajab  1442 1010 رجب
Feb 2021 2222 فبراير

Year: 13السنة
No:4514العدد
Monاالثنين

بوعنق: نكث باجتماعه مع لجنة التحقيق أمس.. وغير متعاون مع البرلمان

استثمارات التأمينات فاشلة بسبب سوء إدارة الكوهجي

قـــال النائـــب خالـــد بوعنـــق لصحيفـــة 
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  إن  ـــاد”  ب ل ا “
ـة العامـــة للتأميـــن االجتماعـــي  ـ ـ الهيئ
بموعـــد  نكـــث  هجـــي  و ك ل ا د  و ـ ـ ـ م ح م
االجتمـــاع المقـــرر عقـــده عـــن بعد مع 
لجنة التحقيق البرلمانية في صناديق 
التقاعـــد التي تـــدار من الهيئـــة العامة 

للتأمين االجتماعي.
وذكر بوعنـــق للصحيفة أن الكوهجي 
يتهـــرب مـــن الجلـــوس باجتمـــاع مـــع 
لجنة التحقيق؛ وذلك لتمضية الوقت 
ة  ـ ـ ـ اللجن ر  ـ ـ ـة عمـ ـ ـ ـرب نهاي ـ ـى يقتـ ـ حتـ
ووجـــوب تســـليم تقريرهـــا للمجلـــس، 
ــأن  ــع بشـ ــك أي رد مقنـ ــه ال يملـ وألنـ
المخالفات والتجاوزات التي تورطت 

بها التأمينات.
والرئيـــس  ـــي  ج ه و ك ل ا ن  أ ر  ـ ـ ـ ك ذ و
التنفيذي للهيئة إيمان المرباطي تهربا 

للمرة الثانية من االجتماع مع اللجنة، 
ــد األول حضوريـــا،  ــد كان الموعـ وقـ
وبـــررا إلغـــاء الموعـــد بســـبب ظروف 
انتشـــار فيروس كورونا، وأما الموعد 
المضـــروب لاجتمـــاع أمـــس )األحـــد( 
فقـــد كان عبـــر االتصـــال المرئي، ومن 
غير المنطقي عـــدم حضور الكوهجي 
ت  ا ـ ـ ـ ن ي م أ ت ل ا ة  د ا ـ ـ ـ ي ق و ي  ـ ـ ـ ط ا ب ر م ل ا و

لاجتماع مع لجنة التحقيق.
ـــل  م تعا لوك  ـ ـ أن: سـ ق  ـ ـ ـ بوعن د  ـ ـ ـ ك وأ
ق ال  ـ ـ ـ لتحقي ا ة  ـ ـ ـ لجن ع  ـ ـ ـ م ي  ـ ـ لكوهجـ ا
ينســـجم مع التوجيهات الســـامية من 
جالة الملك وســـمو ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء بشـــأن تعزيز التعاون 
بين السلطتين، وأن امتناع الكوهجي 
عن التواصل الفعال مع لجنة التحقيق 
يعيق عمل اللجنة، ويتسبب في إثارة 
الريبة من قرارات، أصفها بأنها تشكِّل 
ســـوء إدارة بالتأمينـــات، وهو المرفق 
الـــذي يمـــس مصالح عشـــرات اآلالف 
من المواطنين، الذين أودعوا أموالهم 
تحـــت بصـــر إدارة، يظنـــون أنها أمينة 
على أموالهـــم، ولكـــن الكوهجي يقف 
حائا أمام الرقابة الشعبية على سوء 
إدارته وقراراته االستثمارية الفاشلة، 
وهو بذلك يســـبح عكـــس التيار بعدم 

تعاونه مع البرلمان.

خالد بوعنق

تـــرأس نائـــب جالـــة الملـــك ولـــي 
الملكـــي  مو  ـ ـ سـ ل ا ـب  ـ د صاحـ ـ ـ ـ عه ل ا
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
ا  ـ ـ ـة العليـ ـ ـ 21 للجن ـ  ـ ـ ـ ل ا اع  ـ ـ االجتمـ
للتخطيط العمراني، الذي ُعقد عن 

بعد.
وناقشـــت اللجنـــة العليا للتخطيط 
العمراني مستجدات الموضوعات 
العقـــارات  بتصنيـــف  علقـــة  ت م ل ا

وتطوير آليات معايير التصنيف.
العليـــا  اللجنـــة  اطلعـــت  ا  ـ ـ ـ م ك
علـــى  العمرانـــي  ط  ـ ـ ـ ي ط خ ت ل ل
ات المتصلـــة بتطويـــر  ـ ـ الموضوعـ
المنظومـــة اإللكترونيـــة لخدمـــات 
التخطيط العمراني. واســـتعرضت 
اللجنـــة العليا للتخطيـــط العمراني 
واجهـــة  ل ل ة  ـ ـ ـ م ا ع ل ا ت  ا ـ ـ ـ ط ط خ م ل ا
البحريـــة لســـاحل قالـــي ومدينـــة 

خليفة اإلسكانية.

تطوير آليات تصنيـف العقـارات
واجهــة بحريــة لســاحل قاللــي ومدينــة خليفــة اإلســكانية

أبدى تجار ســـوق مدينة عيســـى الشـــعبي تفاؤلهم بطرح وزارة األشـــغال 
والبلديات والتخطيط العمراني مناقصة لتكييف الســـوق الذي يعاني من 

انخفاض الرواد في فترة الصيف بسبب حرارة األجواء.

مناقصة لتكييف سوق مدينة عيسى

)07(

صـــّوت مجلس الشـــورى باألغلبية بالتمســـك برفـــض تعديل لقانون 
التأميـــن ضد التعطـــل والذي يتضمن رفع نســـب تعويـــض التعطل، 
إذ يتـــم صـــرف 70 % من متوســـط أجر المؤمن عليه في 12 شـــهًرا 
األخيرة قبل تعطله، بدالً من 60 % الواردة في القانون النافذ بشأن 
التأمين ضد التعطل مع مضاعفة الحد األقصى لمبلغ التعويض من 
500 دينـــار إلـــى 1000 دينار.فيمـــا يهـــدف التعديل الثاني إلى تحســـين 
مزايـــا النظام التأميني للمســـتفيدين منه ورفع نســـب ومبالـــغ التعويض أو 
اإلعانـــة المســـتحقة للمتعطلين عن العمل، بحيث يصـــرف التعويض بواقع 
80 % من أجر المؤمن عليه بدالً من 60 % في القانون النافذ، ويكون الحد 

األدنى 200 دينار بدالً من 150 ديناًرا.

“الشورى” يرفض زيادة تعويض “التعطل”

دبي ـ العربية نت

تجمـــع المتقاعدون فـــي معظم المدن 
علـــى  ًجـــا  احتجا ـس  ـ ـ م أ ة  ـ ـ ـ ي ن ا ر إلي ا
أوضاعهـــم المعيشـــية الصعبة؛ كونهم 
تحت خط الفقـــر نتيجة لعدم تطابق 
معاشـــاتهم مع التضخم المطرد، الذي 
يعاني منه االقتصاد، نتيجة العقوبات 
األميركيـــة من جهة وانتشـــار الفســـاد 
وتبذيـــر األمـــوال علـــى الميليشـــيات 
خدمة لمشـــروع طهران التوسعي من 

جهة أخرى.
 ويطالـــب المتقاعـــدون، الذيـــن يبلـــغ 
عددهم نحو 4 مايين ونصف، بزيادة 
في معاشاتهم التقاعدية للخروج من 
تحـــت خـــط الفقـــر، فـــي حيـــن يتلقى 
المتقاعدون معاًشا تقاعدًيا ال يتعدى 
الثاثـــة مايين تومـــان، بينمـــا يزداد 
ـكل  ـ ـعار بشـ ـ ـع األسـ ـ ـم وترتفـ ـ التضخـ

مضطرد.

المتقاعدون في 
إيران يحتجون على 

الفقر والحرمان

)10(
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المنامة - شركة إنفورما ماركتس

يتفضل ولي العهد رئيس الوزراء 
الملكـــي األميـــر  الســـمو  ـب  ـ صاحـ
خليفـــة،  آل  حمـــد  ـــن  ب ن  ا م ل ـ ـ ـ س
برعايـــة معرض الجواهـــر العربية 
2021 الذي ســـيقام خـــال الفترة 
مـــن 23 - 27 نوفمبـــر 2021 فـــي 
مركـــز البحرين الدولـــي للمعارض 

والمؤتمرات.
ويعـــد هـــذا المعـــرض مـــن أشـــهر 
معـــارض المجوهرات والســـاعات 
في الشـــرق األوســـط. حيث يضم 
تحت ســـقف واحـــد أكثر من 550 
عامـــة تجاريـــة مـــن المجوهرات 

والساعات من 35 دولة.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء 
يرعى معرض الجواهر 2021

)02(

0407101413

“بابكو لرياضة السيارات” يواصل الحصاد“أجراس”... محطة مهمة لألغنية البحرينيةقتلى بإطالق نار في لويزياناالكويت تضيق الخناق على “بيتكوين”امتحان “أون الين” لطبيبتين
نّظمت وزارة الصحة أول امتحان أون  «

الين لالمتحانات الكتابية للجزء األول 
والنهائي الكتابي، والذي يدار من 

شركة اكزام سوفت بأميركا وبإشراف 
أمانة المجلس العربي للتخصصات 

الطبية ووحدة االمتحان بالتعاون 
مع شؤون التدريب بالوزارة.

شدد بنك الكويت المركزي على  «
البنوك المحلية والشركات 

بعدم التعامل أو الدخول في 
استثمارات مباشرة أو غير 

مباشرة في العملة الرقمية 
“بيتكوين” وغيرها من العمالت 

الشبيهة.

أفاد موقع “فوكس نيوز” بمقتل  «
عدد من األشخاص إثر إطالق نار 

داخل أحد متاجر األسلحة في نيو 
أورلينز بوالية لويزيانا األميركية. 

ويجري التحقيق في الحادث 
الذي لم يعرف بعد العدد الدقيق 

لضحاياه.

أكد المايسترو القدير خليفة زيمان  «
أن فرقة أجراس الموسيقية تعتبر 

محطة مهمة في مسيرة األغنية 
البحرينية وخرجت نوابغ من 

الفنانين والمهتمين بالموسيقى 
الذين يشتغلون حاليا في مختلف 

القطاعات.

أضاف فريق بابكو لرياضة  «
السيارات نتيجة جديدة لرصيده 

الزاخر من النتائج المشرفة لدى 
مشاركته في ثالث جوالت بطولة 

البحرين الوطنية لسباقات 
السرعة، والتي أقيمت نهاية 

األسبوع الماضي على مضمار السرعة بحلبة البحرين الدولية.

ليلى مال اهلل

علي الفردان

56.7 مليون 
دينار أرباح 

“بتلكو” للعام 
2020)07(

)05(

راشد الغائب

ً 9:00
21 فبراير 2021

(الجرعة األولى)
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خالد بن عبداهلل سفيًرا 
للبحرين في سيشل

قدم الشيخ خالد بن عبدهللا آل خليفة، 
ســفــيــًرا  ــاده  ــمـ ــتـ اعـ أوراق  مـــن  نــســخــة 
جمهورية  لــدى  المعين  البحرين  لمملكة 
سيشل والمقيم في أبوظبي، إلى سفير 
ــارات  اإلمـ دولـــة  لــدى  سيشل  جمهورية 
وزير  عن  نيابًة  وذلك  المتحدة،  العربية 
بجمهورية سيشل  والسياحة  الخارجية 

سيلفاستر ريديجوندي.
ــد بـــن عــبــدهللا آل  وأعـــــرب الــشــيــخ خــال
خليفة عن اعتزازه الكبير بتمثيله لمملكة 
البحرين لدى جمهورية سيشل، وحرصه 
على تعزيز العالقات الثنائية بين البلدين 
يسهم  بما  المجاالت  شتى  في  وتفعيلها 
فــي دعـــم أواصــــر الــصــداقــة والــتــعــاون 

الثنائي المشترك.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء 
يتفضل برعاية معرض الجواهر 2021

يتفضل ولي العهد رئيس الوزراء صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، برعاية 
معـــرض الجواهـــر العربيـــة 2021 الـــذي ســـيقام 
خـــال الفتـــرة مـــن 23 - 27 نوفمبـــر 2021 فـــي 

مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات.
معـــارض  أشـــهر  مـــن  المعـــرض  هـــذا  ويعـــد 
المجوهـــرات والســـاعات في الشـــرق األوســـط، 
حيـــث يضـــم تحت ســـقف واحد أكثـــر من 550 
عامـــة تجارية من المجوهرات والســـاعات من 
35 دولة، ويعرض مجموعة هائلة من التصاميم 
الكاسيكية والمعاصرة، والتحف والهدايا لهواة 
جمـــع واقتنـــاء الجواهـــر الكريمـــة والســـاعات، 
وأدوات الكتابة الفنية، واألكسسوارات الفخمة 

وغير ذلك.
ويعـــد المعـــرض المرمـــوق إحدى ركائـــز جدول 
اإليجابـــي  تأثيـــره  بفضـــل  البحريـــن  فعاليـــات 
والـــذي يرجـــع إلـــى ضـــخ أكثـــر مـــن 19 مليـــون 
دوالر على سياحة األعمال والضيافة واألغذية 

والمشروبات وبالطبع قطاع المجوهرات.
وبهذه المناســـبة، صرح نائـــب الرئيس التنفيذي 
اإلقليمـــي لمنطقـــة الشـــرق األوســـط وإفريقيـــا 
بشـــركة إنفورمـــا ماركتـــس مايـــكل تشـــامبيون 
“نحن ممتنون لصاحب السمو الملكي ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء لرعايته الكريمة لمعرض 

أكبـــر وأهـــم معـــرض  العربيـــة، وهـــو  الجواهـــر 
للمجوهـــرات فـــي المنطقة، حيـــث يتيح تجربة 
فريدة لعشـــاق المجوهرات الذيـــن يبحثون عن 
قطع استثنائية متفردة، ونحن على ثقة من أنه 
بفضل اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية 
واإلرشـــادات الصحية التي ستطبق لحدث هذا 
العـــام فإن الزوار سيســـتمتعون بتجربة تســـوق 

آمنة ورائعة”. 
يذكـــر أن معرض الجواهر العربية الســـابق الذي 
أقيم العام 2019 قد شهد رقًما قياسًيا لمبيعات 

المجوهـــرات بقيمة 36 مليون دوالر، بزيادة 12 
% عن العام 2018. 

وزار المتســـوقون من أكثر من 60 دولة عامات 
تجارية شـــهيرة بما في ذلك مجوهرات السراج 
والزيـــن وبوشـــرون وإيثـــو ماريـــا وهاينـــز ماير 
وفيراري فرينزي وباشكار ديفجي ومجوهرات 
الكوهجي ومطر للجواهر وغيرهم الكثير، ومن 

المقرر أن يعود كل هؤالء بالعام 2021. 
كمـــا تـــم إبـــرام بعـــض الصفقـــات التـــي حطمت 
األرقـــام القياســـية، مثـــل خاتـــم المـــاس الوردي 
النـــادر من مجوهرات شـــراينر الجميلة الذي تم 
شـــراؤه مقابل 90 مليـــون دوالر، وهـــو أكبر بيع 
قطعة واحدة في تاريخ العامة التجارية، ومع 
بيـــع 90 % مـــن المســـاحة بالفعـــل قبل 9 أشـــهر 
مـــن موعد إقامة المعرض بما في ذلك األجنحة 
الكبيرة لمركز البحرين للمجوهرات ومجوهرات 
آســـيا، فمن المتوقـــع أن يكون معرض هذا العام 

حدثا لن ُينسى. 
وبهدف التحســـين المســـتمر لتجربـــة العارضين 
والزوار على حد ســـواء، تم استحداث وإضافة 
مجموعـــة مـــن الميـــزات الجديـــدة بمـــا في ذلك 
مظهـــر جديـــد تماًمـــا وأجـــواء مســـتوحاة مـــن 
الشوارع الباريسية إضافة إلى خيارات األطعمة 

والمشروبات المتنوعة.

المنامة - شركة إنفورما ماركتس

المنامة - وزارة الخارجية

استقبل وزير الخارجية عبداللطيف 
الزيانـــي، فـــي مكتبه بالديـــوان العام 
للوزارة، أمس، األمين العام المساعد 
لمجلـــس التعـــاون المعيـــن للشـــؤون 
المستشـــار  والقانونيـــة،  التشـــريعية 
ســـلطان السويدي، بمناســـبة تكليفه 
بتولي مهمات المنصب ممثًا لمملكة 
البحرين فـــي األمانة العامة لمجلس 
العربيـــة،  الخليـــج  لـــدول  التعـــاون 
الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  بحضـــور 
للشـــؤون الدولية الشيخ عبدهللا بن 

أحمد آل خليفة.
بكفاءتـــه  الخارجيـــة  وزيـــر  وأشـــاد 
وخبرتـــه بمجـــال التشـــريع والقانون 
فـــي  تقلدهـــا  التـــي  الوظائـــف  فـــي 
مملكـــة البحرين، متمنًيـــا له التوفيق 

المســـؤوليات  أداء  فـــي  والســـداد 
المناطـــة به في المنظومة الخليجية 
أصحـــاب  تطلعـــات  تجســـد  التـــي 
الجالة والســـمو قـــادة دول مجلس 
المجلـــس  دول  وشـــعوب  التعـــاون، 
لتحقيق مزيد من التعاون والتكامل 
مؤكـــًدا  المجـــاالت،  مختلـــف  فـــي 
حـــرص وزارة الخارجية على تقديم 
كل أشـــكال الدعم لـــه ألداء المهمات 

الموكلة إليه.
اعتـــزازه  عـــن  الســـويدي  وأعـــرب 
بترشـــيح القيـــادة الحكيمة له لتولي 
مهمـــات المنصـــب الخليجـــي المهم، 
ألداء  جهـــده  ســـيبذل  أنـــه  مؤكـــًدا 
المســـؤوليات الموكلـــة إليـــه وتمثيل 

مملكة البحرين خير تمثيل.

وزير الخارجية يشيد بكفاءة السويدي

سمو ولي العهد رئيس الوزراء

زيادة تمثيل الدبلوماسيات البحرينيات إلى 32 %
رنـــا بنـــت عيســـى: اإلعـــداد لقيـــادات الصـــف الثانـــي فـــي “الخارجيـــة”

ترأســـت وكيـــل وزارة الخارجية رئيـــس لجنة تكافؤ 
الفرص الشـــيخة رنا بنت عيســـى آل خليفة، اجتماع 
لجنـــة تكافـــؤ الفـــرص بـــوزارة الخارجيـــة، وذلك عبر 
االتصال اإللكتروني المرئي، بمشاركة أعضاء اللجنة.
وأثنـــاء االجتمـــاع، رحبـــت وكيـــل وزارة الخارجيـــة 
رئيـــس لجنة تكافؤ الفرص بأعضاء اللجنة، مشـــيدة 
بالجهـــود المتواصلة التي يبذلونهـــا من أجل تحقيق 
أهـــداف اللجنـــة وتعزيـــز تكافـــؤ الفـــرص بيـــن كافـــة 
الموظفيـــن فـــي وزارة الخارجيـــة، وضمـــان مراعـــاة 
احتياجـــات المرأة فـــي كافة المجاالت، والمســـاهمة 
فـــي إعداد خطط الـــوزارة التي تضمـــن تعزيز تكافؤ 
الفـــرص بيـــن الجنســـين، وتوعية المـــرأة العاملة في 
الـــوزارة بحقوقها وواجباتها الدســـتورية والقانونية، 
واالهتمـــام بإعـــداد قيـــادات الصـــف الثانـــي بالوزارة 
وذلـــك لخلـــق جيـــل جديـــد ومتواصل مـــن القيادات 
وعلـــى أعلـــى درجات مـــن الكفـــاءة، وإيصـــال المرأة 
الدبلوماســـية إلى مناصـــب اتخاذ القـــرار والوظائف 

اإلشرافية.
وأعربت عن تقديرها للدعم المستمر والتعاون البناء 
من قبـــل جميع اإلدارات فـــي وزارة الخارجية، الذي 
يسهم في تسهيل عمل اللجنة وبما يصب في تعزيز 
مكانـــة المـــرأة فـــي وزارة الخارجيـــة وترســـيخ مبدأ 
تكافـــؤ الفـــرص، مؤكدة حـــرص لجنة تكافـــؤ الفرص 
بالوزارة على االستمرار في متابعة إدراج احتياجات 
المرأة ضمن الخطط والبرامـــج التنموية والتدريبية 

بالوزارة بما يعزز تكافؤ الفرص بين الجنسين.
وأكـــدت أن المـــرأة البحرينيـــة أضحت شـــريًكا فعاالً 
في عملية التنمية بكل قطاعاتها ومجاالتها وحققت 

الريادة فـــي الدبلوماســـية السياســـية واالقتصادية، 
الدبلوماســـيات  تمثيـــل  نســـبة  بارتفـــاع  منوهـــة 
فـــي  البحريـــن  مملكـــة  ســـفارات  فـــي  البحرينيـــات 
الخارج في الســـنوات األخيرة، إذ بلغت تلك النســـبة 
حوالـــي 32 % مـــن إجمالـــي العاملين فـــي الوظائف 
الدبلوماســـية حســـب إحصائيـــة العـــام 2019، وهـــو 
ما يجســـد حجـــم األعمـــال المبذولة ويؤكـــد نجاحها 
فـــي تحقيق األهـــداف المرجوة منها والتي ســـيؤدي 
مواصلتهـــا إلى تحقيق المزيد من النفع ويســـهم في 
المضي بمسيرة التنمية والتقدم في مملكة البحرين 

على جميع المستويات.
وأثنـــت علـــى الدور المهـــم والبـــارز الـــذي يضطلع به 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة وجهـــوده المقدرة برئاســـة 

قرينـــة عاهل البـــاد رئيســـة المجلس األعلـــى للمرأة 
صاحبة الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفـــة، لدعمـــه لمبـــدأ التـــوازن بيـــن الجنســـين 
وإدمـــاج احتياجات المـــرأة في إطـــار تكافؤ الفرص 
فـــي برامج الـــوزارة حســـب برامج الخطـــة الوطنية 
المعتمدة للنهوض بالمرأة البحرينية، وحرصه الدائم 

على االلتزام بهذا المبدأ وتطبيق آلياته.
وتـــم أثنـــاء االجتماع بحـــث ومناقشـــة الموضوعات 

المدرجة على جدول األعمال.
يذكـــر أن لجنـــة تكافؤ الفـــرص فـــي وزارة الخارجية 
أنشـــأت في الرابع عشـــر من أغســـطس العـــام 2011، 
وإدراًكا  المـــرأة  دور  بأهميـــة  الـــوزارة  مـــن  إيماًنـــا 

إلسهاماتها البناءة في ميادين العمل الوطني كافة.

المنامة - وزارة الخارجية

الزياني يبحث تحديات مسيرة العمل الخليجي مع الحجرف
حـــرص بحرينـــي علـــى تماســـك المجلـــس وتحقيـــق مزيـــد مـــن اإلنجـــازات

بحث وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس 
الوزاري لمجلس التعـــاون عبداللطيف الزياني، خال 
استقباله بالديوان العام للوزارة األمين العام لمجلس 
لـــدول الخليـــج العربيـــة نايـــف الحجـــرف،  التعـــاون 
عـــددا من الموضوعـــات المتصلة بالتعـــاون الخليجي 
ومكتســـبات  إنجـــازات  مضاعفـــة  وســـبل  المشـــترك 
مجلـــس التعاون لما فيه خير وصالـــح مواطني دول 
المجلس، والتحضيـــر الجتماع المجلس الوزاري، كما 
تـــم تبـــادل وجهات النظر بشـــأن األوضاع السياســـية 
التـــي تواجـــه  المنطقـــة والتحديـــات  واألمنيـــة فـــي 
مسيرة العمل الخليجي وسبل التعامل مع تداعياتها.
وفـــي بدايـــة اللقـــاء، رحـــب وزيـــر الخارجيـــة بمعالي 
األمين العام لمجلس التعـــاون لدول الخليج العربية، 
منوًهـــا بالجهود المخلصة التي يبذلهـــا لمتابعة تنفيذ 
قـــرارات الـــدورة الحادية واألربعيـــن للمجلس األعلى 
لمجلـــس التعـــاون التـــي عقـــدت فـــي محافظـــة العا 
بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية، فـــي 5 ينايـــر 2021م، 
تحقيًقا لتطلعات أصحاب الجالة والســـمو قادة دول 
المجلـــس لمزيد من التعـــاون والتكامل الخليجي في 

مختلف المجاالت.
وأكـــد حـــرص واهتمـــام مملكـــة البحريـــن بتوجيهات 
ســـامية من عاهل الباد صاحـــب الجالة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، ومتابعـــة حثيثـــة مـــن ولـــي 
العهـــد رئيـــس الوزراء صاحـــب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة، على الدفع بمسيرة العمل 

الخليجـــي المشـــترك نحـــو آفاق أشـــمل بمـــا يعزز من 
تماسك مجلس التعاون وتحقيق مزيد من اإلنجازات 

والمكتسبات لصالح مواطني دول المجلس الكرام.
وأشـــاد وزير الخارجية بالجهود الملموسة التي تقوم 
بها األمانة العامة في متابعة عقد اجتماعات المجالس 
واللجـــان الوزارية المتخصصة واللجان الفنية لتعزيز 
مسيرة العمل الخليجي المشترك، والتأكد من التنفيذ 
الشـــامل لقرارات المجلس األعلى والمجلس الوزاري، 
والمساعي التي تبذلها لتوثيق عاقات دول المجلس 
مـــع مختلف دول العالم، وتعزيز دور مجلس التعاون 

على الساحة اإلقليمية والدولية.
من جانبه، أعرب الحجرف عن سعادته بزيارة مملكة 
البحريـــن، باعتبارهـــا دولـــة الرئاســـة الحالية لمجلس 
التعاون، للتنســـيق بشـــأن متابعة تنفيذ قرارات القمة 
الخليجيـــة التي عقـــدت في محافظة العـــا بالمملكة 

العربيـــة الســـعودية، واالجتماعـــات الدوريـــة المقبلة 
للجان الوزارية، ومتابعة بحث الموضوعات المتصلة 
بمســـيرة التعـــاون الخليجـــي المشـــترك فـــي مختلف 

المجاالت.
و أطلـــع األميـــن العـــام وزيـــر الخارجيـــة علـــى نتائج 
الجولـــة التي قام بها مؤخًرا لعدد مـــن الدول العربية 
الشـــقيقة والمباحثـــات التـــي أجراهـــا مـــع قـــادة تلك 
الـــدول وكبار المســـؤولين فيها والتـــي تناولت تعزيز 
وتطويـــر التعـــاون المشـــترك بيـــن مجلـــس التعـــاون 
والدول الشـــقيقة خدمـــًة للمصالح المشـــتركة، معبًرا 
عـــن تمنياتـــه لمملكـــة البحريـــن بقيادة جالـــة الملك، 

بدوام النماء والتطور واالزدهار.
حضـــر اللقاء كبـــار المســـؤولين فـــي وزارة الخارجية 
لـــدول الخليـــج  التعـــاون  العامـــة لمجلـــس  واألمانـــة 

العربية.

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - بنا

حضـــر وزير شـــؤون الدفـــاع، الفريق 
الركـــن عبدهللا النعيمي صباح أمس، 
فعاليـــات معـــرض ومؤتمـــر الدفـــاع 
بدورتـــه   )2021 )أيدكـــس  الدولـــي 
الـــــ 15، الـــذي يقـــام بمركـــز أبوظبـــي 
وزيـــر  وقـــام  للمعـــارض.  الوطنـــي 
شـــؤون الدفاع بجولة فـــي المعرض 
اطلع خالها علـــى عدد من األجنحة 
المشـــاركة في المعرض وما تحتويه 
األقســـام المختلفـــة مـــن أحدث نظم 
الدفاع العالمية والتقنيات العسكرية 
الحديثـــة، موضًحـــا أن المعرض يعد 
أحد أكبر المعـــارض العالمية المعنية 

بقطاع الدفـــاع واألمن في المنطقة. 
وعلى هامش المعـــرض، التقى وزير 
شؤون الدفاع الفريق الركن عبدهللا 
بـــن حســـن النعيمـــي، وزيـــر الدولـــة 
اإلمـــارات  بدولـــة  الدفـــاع  لشـــؤون 
العربيـــة المتحدة، محمـــد البواردي، 
مشـــيًدا بمتانة العاقـــات التاريخية 
واألخويـــة الوطيـــدة التي تربط بين 
البلدين والنابعـــة من الحرص الكبير 
الملـــك  والدائـــم مـــن قيـــادة جالـــة 
وقيـــادة الشـــيخ خليفـــة بـــن زايد آل 
نهيان على تطويرها ودعم مجاالت 

التنسيق والتعاون الدفاعي.

دعم التعاون الدفاعي مع اإلمارات

المنامة - وزارة الخارجية

تلقـــى وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيف 
الزياني، اتصـــااًل هاتفًيا من المبعوث 
اليمـــن،  إلـــى  الخـــاص  األميركـــي 

تيموثي ليندركينج.
وأعرب الزياني عن اســـتعداد مملكة 
البحرين، وفي ظل رئاستها لمجلس 
كل  لتقديـــم  العـــام،  هـــذا  التعـــاون 
أشـــكال الدعـــم والمســـاندة إلنجـــاح 
إلـــى  الراميـــة  األميركيـــة  الجهـــود 
تحقيـــق الســـلم واألمـــن فـــي اليمـــن 
وفـــي المنطقـــة عموًمـــا، انطاًقا من 
الشـــراكة االســـتراتيجية والصداقـــة 
التاريخيـــة الوثيقة التـــي تربط بين 

البلدين الصديقين.
األوضـــاع  تطـــورات  بحـــث  وجـــرى 
اليمـــن  فـــي  واألمنيـــة  السياســـية 
فـــي ظـــل تصعيـــد جماعـــة الحوثـــي 
أنحـــاء  فـــي  القتاليـــة  للعمليـــات 

واســـتهداف  البـــاد،  مـــن  متفرقـــة 
المنشـــآت المدنيـــة والمناطق اآلهلة 
العربيـــة  المملكـــة  فـــي  بالمدنييـــن 
الســـعودية، والجهـــود الراميـــة إلـــى 
اســـتئناف المفوضـــات للتوصـــل إلى 
حل سياســـي ينهـــي الحـــرب الدائرة 
ويحقـــق للشـــعب اليمنـــي آمالـــه في 

السلم واالستقرار واألمن.
التنســـيق  أهميـــة  الجانبـــان  وأكـــد 
العربيـــة  المملكـــة  بيـــن  المشـــترك 
المتحـــدة  والواليـــات  الســـعودية 
الســـام  لتفعيـــل جهـــود  األميركيـــة 
التـــي تقودهـــا األمـــم المتحـــدة مـــن 
خال مبعوثها لليمن مارتن غريفيث 
للوصـــول إلـــى حل سياســـي شـــامل 
تطلعـــات  يحقـــق  اليمنيـــة  لألزمـــة 
األمـــن  ويحفـــظ  اليمنـــي  الشـــعب 

والسلم اإلقليمي.

بحث التطورات مع المبعوث األميركي لليمن
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قضايانا المصيرية والتأرجح بين الديمقراطيين والجمهوريين
Û  بعــد االنتهــاء مــن التصويــت، وقبــل االنتهــاء

مــن الفــرز وإعــان النتائــج ومــا تبــع ذلــك من 
تطــورات حولهــا، رحبنــا بالرئيــس المنتخــب 
جــو بايــدن فــي أكثــر مــن وقفــة علــى هــذه 
الصفحــات، وكانت لنا وقتها قراءة للخطوات 
والسياســات التي من المتوقع أن يتبناها بعد 
تثبيتــه، ويبدو أن تلــك القراءة لم تكن بعيدة 

عما هو حاصل اآلن.
Û  بالفشــل انتهــت  الماضــي  األســبوع  وفــي 

لتجريــم  الثانيــة  الديمقراطييــن  محاولــة 
ترامــب.  دونالــد  الســابق  األميركــي  الرئيــس 
وقبــل يوميــن بالتحديــد، اكتمــل شــهر واحــد 
منــذ أن غــادر ترامــب البيــت األبيــض ودخلــه 
اجــواء  فــي  بايــدن،  جــو  المنتخــب  الرئيــس 
غيــر معتــادة فــي مثل هذه المناســبة، وأشــبه 
مــا تكون بأجــواء االنتخابات فــي دول العالم 
الثالــث بل أســوأ منها؛ فقد اتســمت إجراءات 
انتقال السلطة إلى الرئيس المنتخب بأحداث 
مؤســفة عميقــة الــدالالت والمعانــي، أدت إلى 
خلخلــة هيبــة الواليات المتحــدة واهتزاز ثقة 
حلفائهــا بهــا، وكان أكثــر تلك األحــداث تأثيًرا 
وأشــدها صدمــة اقتحــام المتظاهريــن لمبنــى 
أو  رمــز  الكثيــرون  يعتبــره  الــذي  الكونغــرس 
ليــس فــي  النظــام الديمقراطــي الحــر،  قلعــة 
الواليــات المتحدة فحســب، بل على مســتوى 

العالم بأسره.
Û  لقد ألقى ذلك الحدث بظال الشك على صابة

النظــام الديمقراطي األميركــي، إذ كان بمثابة 
العصيان على االستحقاق االنتخابي، والتمرد 
على النظام السياسي في الباد من قبل أنصار 
الرئيس الســابق دونالد ترامب؛ الحاصل على 
تصويــت وتأييــد أكثــر مــن 74 مليــون ناخــب 
أميركي؛ الذين يشــكلون بدورهــم ثقًا وفكًرا 

يقف وراءه نصف المجتمع األميركي.

Û  ،الصــورة بهــذه  المجتمــع  ينقســم  وعندمــا 
مشــهد  فــي  الشــكل  بهــذا  األوراق  وتتناثــر 
سياســي هام يخص أكبر قوة في العالم، فإن 
ثمــة احتماال قويــا لحدوث انعطافــات بنيوية 
أساســية وتطــورات مفصليــة  تمــس وتطــال 
الجميــع، وُتنبــئ بتغيــرات جذرية فــي مجرى 

النظام السياسي العالمي 
Û  ممــا يتطلــب االســتعداد للتفاعــل مــع الواقــع

المرتقب
Û  والتعامل مع أبطال وممثلين جدد سيصعدون

على خشبة المسرح السياسي الدولي. 
Û  فإننــا حصــل،  مــا  بخطــورة  قناعتنــا  ورغــم   

كأصدقاء وحلفــاء للواليات المتحدة واثقون 
مــن أنهــا ســتتمكن مــن تخطــي وتجــاوز هذه 
الكبوة، وســتعود لإلمساك بزمام قيادة العالم؛ 
ألننــا نؤمن بــأن النظــام األميركي بمؤسســاته 
الديمقراطــي  وتراثــه  الدســتورية  وقنواتــه 
يمتلــك الوســائل واآلليــات التــي ســتمكنه من 
المســار  إلــى  والعــودة  اإلنحــراف  تصحيــح 

الصحيح.
Û  لتعزيــز قــوة  بــكل  الداعميــن  مــن  وســنظل 

وتوطيــد عاقــات التعاون والتحالــف الوثيق 
بين دول مجلس التعاون والواليات المتحدة، 
إال أنــه أصبــح اآلن على هذه الــدول، أكثر من 
أي وقت مضى، ضرورة إخضاع األسس التي 
المتحــدة  بالواليــات  عاقاتهــا  عليهــا  ترتكــز 
علــى  المنتظــم  الــدوري  والتقييــم  للمراجعــة 
ضــوء المســتجدات التــي أفرزتهــا التطــورات 
الحــراك  ســاحة  شــهدتها  التــي  الخطيــرة 
السياسي فيها مؤخًرا، والتي سيكون لها بدون 
أدنى شــك تبعات وترددات مستقبلية؛ بحيث 
قضاياهــا  مســتقبل  المجلــس  دول  تجعــل  ال 
المصيريــة مرهونــا بالثقــة الكاملــة واالعتمــاد 
التــام علــى الواليــات المتحــدة، التــي أصبــح 

نظامهــا الديمقراطــي عرضــة للتقلــب الســريع 
واالنحــراف الحــاد والتأرجح بين السياســات 
والجمهورييــن؛  للديمقراطييــن  المتضاربــة 
بمــا يــؤدي إلــى التاعــب والتفريــط بالقضايــا 

المصيرية للشعوب.
Û  وإذا أصبحنــا علــى إدراك تــام وقبلنا بواقع أن

عاقاتنــا بالواليات المتحدة ســتبقى خاضعة 
ومربوطــة بمنظومة مصالحها االســتراتيجية 
بالمنطقة، فهل نحن على استعداد أو قادرون 
علــى التكيف والتعايش مــع اختاف وتحول 
وتقلــب نظــرة الجمهورييــن والديمقراطييــن 
ففــي حيــن  المصالــح؟  مــن  المنظومــة  لهــذه 
وبيــع  إيــران  مــع  المواجهــة  سياســة  كانــت 
أحدث األســلحة للســعودية واإلمارات تدخل 
ضمــن نطــاق خدمــة المصالــح االســتراتيجية 
الرئيــس  عهــد  فــي  المنطقــة  فــي  األميركيــة 
الجمهــوري ترامــب؛ فإنهــا ال تبــدو كذلــك فــي 

عهد الرئيس الديمقراطي الجديد بايدن.
Û  إن التطورات األخيرة أكدت لنا أن السياسات

للتقلبــات  عرضــة  أصبحــت  األميركيــة 
وأن  والمتناقضــة،  الحــادة  واالنحرافــات 
المجتمــع األميركــي صــار يعاني مــن التصدع 
أن  واالنشــقاق واالزدواجيــة، فأصبــح علينــا 
نتعامل مع أميركا بواقعها وبوجهها الحقيقي، 
المؤسســات  دولــة  تعــد  لــم  أو  ليســت  فهــي 
والقانــون فقــط، بــل دولــة فيهــا عــدد كبير قد 
يصــل إلــى نصف عدد الســكان على اســتعداد 
القانــون  صــروح  علــى  العنيــف  لانقضــاض 
وأقدس المؤسســات الديمقراطية، وهو ليس 
الجميــع  فيــه  ينعــم  الــذي  المثالــي  المجتمــع 
بالعدالة والمســاواة فقط بل هو أيًضا مجتمع 
يشــهد تنامــي العنــف والتطــرف، وموغــل في 
التفرقــة والتهميــش والتمييــز ضــد األقليــات 
وعلــى رأســها األقليــة الســوداء، وســكانها من 

ذوي البشــرة غير البيضاء والذي كشفه مقتل 
يــد  علــى  األســود  األميركــي  فلويــد  جــورج 
شــرطي أبيــض فــي والية مينيســوتا وأشــعل 
موجــة عارمة من المظاهــرات واالحتجاجات 
أبــرزت  التــي  والتخريــب،  العنــف  وأعمــال 
وضلــوع  تــورط  فاضــح  وبشــكل  بدورهــا 
حقوقيــة  انتهــاكات  فــي  المتحــدة  الواليــات 
واســعة داخــل أراضيهــا وضد مواطنيهــا، إلى 
جانــب ارتكابهــا لخروقــات صارخــة لحقــوق 
اإلنســان في الكثير من تعاماتها وممارساتها 
فــي الســاحة الدوليــة، وسياســتها الخارجيــة 
التــي  اإلنســان  بحقــوق  المتعلقــة  االنتقائيــة 
بمصالحهــا  وثيــق  بشــكل  وتتمحــور  تنحــاز 
اإلنســانية،  بالقيــم  وليــس  فقــط  وأهدافهــا 
هــذه التطورات والحقائــق قوضت مصداقية 
الواليــات المتحــده، وســتحد دون شــك مــن 
انشغال بايدن واهتمامه بقضايا الديمقراطية 
وحقــوق اإلنســان على المســرح الدولــي، فهو 
لن يســتطيع أمــام الرأي العــام العالمي الفصل 
بين واقع وســجل أميركا الداخلي وسياســتها 

الخارجية.
Û  أن نتمنــى  ال  فإننــا   ذلــك،  نقــول  وعندمــا 

تتقاعــس الواليات المتحدة عــن الوقوف إلى 
جانــت حلفائهــا، أو تتخلى عن دعمها لألنظمة 
أو  اإلنســان،  حقــوق  وقضايــا  الديمقراطيــة 
مواجهــة  عــن  وعاجــزة  مشــلولة  تصبــح  أن 
أو  األوتوقراطيــة  أو  الديكتاتوريــة  األنظمــة 
الثيوقراطيــة والتصــدي لممارســاتها القمعيــة 
وخروقاتهــا وتجاوزاتها المحليــة واالقليمية. 
الواقعيــة والمنطــق وضــرورة مراعــاة  إال أن 
مصالحنــا تفــرض علينــا أن ال نضــع كل بيضنا 
فــي ســلة واحــدة، وال نغفــل عــن البحــث فــي 
الخيــارات والبدائــل األخــرى التــي قــد نحتاج 

إليها مستقبًا.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

عبدالنبي الشعلة



السيد: اإلشادة األممية بسمو ولي العهد رئيس الوزراء محل اعتزاز
أعربــت الرئيــس التنفيــذي لمراكــز الرعايــة الصحية األولية جليلة الســيد عن بالغ الســرور والفخر واالعتزاز بمناســبة 
إشــادة مديــر عــام منظمــة الصحــة العالمية تيدروس أدهانــوم وتقديره البالغ للجهــود الكبيرة التي يبذلهــا ولي العهد 
رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة، وقيادته الثابتة في مواجهة فيروس كورونا 

)كوفيد19-(، وبالتعاون الذي تبديه مملكة البحرين مع منظمة الصحة العالمية في مواجهة الجائحة.

وفـــي هـــذا الصدد، قالت الســـيد: منذ 
ووفـــق  للجائحـــة  األولـــى  المرحلـــة 
رؤية ســـموه االســـتباقية وتوجيهاته 
ومتابعتـــه لفريـــق البحريـــن الطبـــي، 
وجميـــع  الطبيـــة  الطواقـــم  انطلقـــت 
العاملين فـــي الصفـــوف األمامية بال 
اســـتثناء مـــن أجـــل تعزيـــز وحمايـــة 
الحق في الصحـــة لجميع المواطنين 
المملكـــة،  أرض  علـــى  والمقيميـــن 

الوطنـــي  الفريـــق  بجهـــود  مشـــيدًة 
الـــذي يعمـــل ليل نهـــار بـــروح الفريق 
الواحـــد، وبرؤيـــة كونيـــة وبســـواعد 
كـــوادره الوطنيـــة المخلصـــة ووفـــق 
توجيهـــات جاللة الملـــك عاهل البالد 
بتوفير اللقاحات لكل مواطن ومقيم 
وتحقيـــق رؤية وتطلعات ســـموه في 
التوزيع العادل للقاحات كورونا الذي 
ســـيكون عاماًل حاســـًما في السيطرة 

على هذا الفيـــروس ـ بإذن هللا تعالى 
ـ كمـــا أكد ســـموه، والمتابعـــة الحثيثة 
للفريـــق الوطنـــي لمجابهـــة فيـــروس 
كورونا برئاسة الفريق طبيب الشيخ 
محمـــد بـــن عبـــد هللا والشـــراكة مـــع 
منظمـــة  مثـــل  العالميـــة  المنظمـــات 
الصحة العالميـــة لحماية األرواح في 

البحرين وجميع أنحاء العالم.
وأضافـــت: لقـــد اســـتطاعت المملكـــة 

ومنذ تفشي الجائحة، بفضل القيادة 
توفيـــر  مـــن  والحكومـــة  الرشـــيدة 
اللقاحـــات المعتمدة دولًيا للمواطنين 
مؤخـــًرا  بلغـــت  والتـــي  والمقيميـــن، 
أربعة لقاحات، مما جعل البحرين من 
أوائـــل الدول على المســـتوى العالمي 
فـــي تأميـــن وتوفيـــر اللقاح لســـكانها 

تقـــدم خدمـــات  وتطعيمهـــم بحيـــث 
التطعيـــم للمواطنيـــن والمقيمين في 
مناطـــق يســـهل الوصـــول لهـــا كما تم 
توفيـــر خدمـــات الوحـــدات المتنقلـــة 

لمن يصعب عليه الوصول لها حفاظا 
دون  بالصحـــة  الجميـــع  حـــق  علـــى 

استثناء.
اإلشـــادة  إن  الســـيد:  وختمـــت 
العالميـــة بجهود ســـموه في التعاطي 
األمثـــل مع جائحـــة كورونـــا، ليحّملنا 
المسؤولية لمضاعفة العمل لمواجهة 
هـــذا الوباء، ماضين قدًما نحو توفير 
الحمايـــة والرعايـــة الصحيـــة للجميع 
بـــكل عزم وثبـــات بفضـــل هللا تعالى، 
عاهـــل  الملـــك  جاللـــة  وبتوجيهـــات 
البالد ودعم ومؤازرة سمو ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، وبتكاتـــف 

جميع المواطنين والمقيمين.

المنامة - وزارة الصحة

رئيس “أمناء الرعاية الصحية”: البحرين تبهر العالم بتجربة غير مسبوقة
ــاء ــن ــث ــت ــع وبـــــــدون اس ــي ــم ــج ــل ــاح ل ــقـ ــلـ ــم... الـ ــ ــال ــ ــع ــ ــدرت صـــحـــف ال ــ ــص ــ ت

كشــف رئيــس مجلــس األمنــاء للرعاية الصحية األوليــة، عبد الوهاب محمد عبدالوهاب، عــن أن تجربة الفريق الطبي 
الوطني بقيادة ولي العهد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، في تحقيق العدالة 
بأوسع أبوابها بتقديم اللقاح للجميع ومن دون استثناء أو تمييز بين مواطن ومقيم ووافد وزائر، هي تجربة أبهرت 
العالم من المشرق للمغرب، مردفا، لقد تحدثت عنها صحف العالم األجنبية، وأفردتها على صفحاتها األولى، بل كانت 

البحرين محور هذه الصحف بال منازع.

وأضـــاف رئيـــس مجلـــس األمنـــاء أن 
الصحف استعرضت كيف استطاعت 
البحريـــن وفـــي ظـــل هـــذه الظـــروف 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  ســـمو  وبقيـــادة 
الـــوزراء أن تنجـــح فـــي تحقيـــق كل 
والســـالمة  الصحـــة  معادلـــة  شـــروط 
لمواطنيهـــا والمقيمين على أرضها من 
خالل توافـــر أكثر من نوع من اللقاح، 
وإعطـــاء اللقاح مجانا لكل المواطنين 

ومتابعـــة  تمييـــز،  دون  والمقيميـــن 
المخالطيـــن وعالج المصابين وتوفير 
ومراكـــز  األســـرة  مـــن  كبيـــرة  أعـــداد 
اإليواء، وبناء أســـرة العناية القصوى 
والمشـــددة وتوفيرهـــا فـــى أكثـــر مـــن 

مركز طبي.
الجراحـــة  أول  استشـــاري  وأوضـــح 
الهضمـــي  الجهـــاز  وجراحـــة  العامـــة 
والمناظيـــر وزميـــل كليـــة الجراحيـــن 

األميركيـــة وكلية الجراحيـــن الملكية 
ومدير مستشـــفى نور التخصصي: أن 
معظم الدول بالكاد وبالصعوبة وفرت 
نوعا واحدا من اللقاح وفشـــل البعض 
فـــي حيازة أي لقاح، فـــي الوقت الذي 
وفـــرت فيـــه البحريـــن أكثر مـــن لقاح، 
مـــن اللقاحـــات المتطـــورة ومـــن قبـــل 
كبرى الشركات والمؤسسات الدوائية 
العريقـــة في هذا الجانـــب، والمعترف 

بهـــا عالميا وذلك ضمانـــا للحفاظ على 
صحـــة المواطنيـــن والمقيميـــن وعدم 
ترك أية فرصة أو احتمال بســـيط من 
الفشـــل أو قلة فاعليـــة لقاح واحد من 

بين اللقاحات المستوردة.
وتابـــع قائـــال: يجـــب علـــى الـــدول أن 
تحـــذو حـــذو البحريـــن فـــي تطبيقهـــا 
كل  السياســـة حيـــث حرصـــت  لهـــذه 
الحرص على وضع صحة الناس فوق 

كل اعتبار.
وأعـــرب عن فخره وفخـــر كل الكوادر 
الطبيـــة بالبحريـــن بأن تعتبـــر منظمة 
الصحـــة العالميـــة البحريـــن رائدة في 
مجـــال الوقاية والعـــالج، وأن تعترف 
الســـريرية  للدراســـات  كمركـــز  بهـــا 
للتأكد من فاعلية اللقاحات، ودراســـة 
اإلصابـــة  نســـب  ومقارنـــة  نتائجهـــا، 
أو الوفيـــات بيـــن مـــن اســـتخدم هذه 

اللقاحات.
وثّمـــن االستشـــاري عبد الوهـــاب دور 
القيـــادة والحكومة التي لـــم تترك بابا 
يمكـــن منـــه الوصـــول إلى احتـــواء أو 
عـــالج هـــذه الجائحـــة حيـــث وفـــرت 
الظـــروف  رغـــم  المطلوبـــة  الميزانيـــة 
االقتصادية التي نمر بها، مقدما شكره 
للقيـــادة الحكيمـــة متمثلـــة بصاحـــب 
الجاللـــة الملـــك علـــى اهتمامـــه البالـــغ 
لهـــذه الجائحـــة وإلى صاحب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء 
الـــذي قاد ويقود هـــذا الفريق الوطني 

واقتـــدار ورعايـــة وإشـــراف  بحكمـــة 
دؤوب لـــكل المتغيـــرات والتطـــورات 
محليـــا وإقليميـــا وعالميـــا، ممـــا جعل 
إنجـــازات البحريـــن فـــي هـــذا المجال 
حدثـــا عالميـــا وانتصـــارا إلرادة قويـــة 
مـــن القيـــادة الحتـــواء الجائحـــة التي 
راح ضحيتهـــا مئـــات األلـــوف بالعديد 
الوطنـــي  العالـــم، وللفريـــق  مـــن دول 
بمختلـــف  البحرينيـــة  الكـــوادر  مـــن 
تخصصاتهـــا وهي تواصـــل إنجازاتها 

باقتدار.
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المنامة - وزارة الصحة

الصحـــة  وزارة  وكيـــل  رعايـــة  تحـــت 
وليـــد المانـــع، وفي نقلـــة نوعيـــة نّظمت 
وزارة الصحـــة أول امتحـــان أون اليـــن 
األول  للجـــزء  الكتابيـــة  لالمتحانـــات 
والنهائـــي الكتابـــي، والذي يـــدار من قبل 
شركة اكزام ســـوفت بالواليات المتحدة 
المجلـــس  أمانـــة  وبإشـــراف  األميركيـــة 
الطبيـــة ووحـــدة  للتخصصـــات  العربـــي 
االمتحان بالتعاون مع شـــؤون التدريب 

بوزارة الصحة.
 وبهذه المناســـبة، صرحت القائم بأعمال 
وزارة  فـــي  التدريـــب  شـــؤون  تصريـــف 
الصحـــة الدكتـــورة منيرة الســـبيعي بأن 
االمتحـــان يعتبـــر هـــو األول مـــن نوعـــه 
في األمراض الجلدية والتناســـلية. وقد 
حضـــر االمتحـــان طبيبتـــان مـــن مجمـــع 
السلمانية الطبي بالجزء األول والنهائي، 
إذ يؤهلهـــم هذا االمتحان للحصول على 
درجـــة مقيـــم أول وأخصائـــي فـــي علـــم 

األمراض الجلدية التناسلية.
كمـــا أشـــادت الدكتـــورة منيرة الســـبيعي 
والمتابعـــة  والدعـــم  بالتوجيهـــات 
العليـــا  اإلدارة  جانـــب  مـــن  المتواصلـــة 
وزيـــرة  رأســـها  وعلـــى  الصحـــة  بـــوزارة 
الصحـــة فائقـــة الصالـــح، ووكيـــل وزارة 
الصحـــة الدكتـــور وليـــد المانـــع، مشـــيرًة 
إلـــى أن وزارة الصحـــة تقـــوم بمواكبـــة 
كافة المســـتجدات على مستوى تدريب 

األطباء بكافـــة التخصصات مع الحرص 
الخطـــط  اســـتمرار  علـــى  واالهتمـــام 
التدريبية بالرغم مـــن الظروف الصحية 
كورونـــا  لجائحـــة  بالتصـــدي  المتعلقـــة 
كوفيد 19-، وذلك بهـــدف تعزيز دورهم 
خدمـــة  ســـبيل  فـــي  الفعـــال  وعطائهـــم 
الطبيـــة  التخصصـــات  بكافـــة  المرضـــى 
وتحقيـــق االرتقـــاء بمســـتوى الخدمـــات 

الصحية المقدمة للجميع.

ألول مرة... امتحان “أون الين” لطبيبتي “جلدية”

المنامة - الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

لعلـــوم  الوطنيـــة  الهيئـــة  شـــاركت 
الفضاء ممثلة بعدد من أعضاء فريق 
البحرين للفضاء في مشروع تصميم 
وبناء القمـــر الصناعي “ظبي ســـات”، 
الذي تم تطويره في مختبرات مركز 
جامعـــة خليفـــة لتكنولوجيـــا الفضاء 
واالبتكار بالتعاون مع وكالة اإلمارات 
للفضاء وشـــركة “الياه ســـات” إضافة 

لشركة نورثروب غرومان العالمية.
ويتمثل الهدف من هذا المشروع في 
إجـــراء اختبار لعدد من التقنيات في 
الفضـــاء الخارجي منهـــا خوارزميات 
التحكـــم وتحديـــد االتجـــاه والتقـــاط 
الصـــور الفضائيـــة إلـــى جانـــب بنـــاء 
الكفـــاءات  القـــدرات لمجموعـــة مـــن 
الشـــابة مـــن مملكـــة البحريـــن ودولة 

اإلمارات العربية المتحدة. 
وشـــارك المهندســـان أمينة البلوشـــي 

تنفيـــذ  فـــي  محمـــود  آل  وعلـــي 
االختبـــارات الوظيفية والبيئية للقمر 
الصناعي “ظبي ســـات”، عبر مراجعة 
المتطلبـــات الوظيفية لجميع األنظمة 
علـــى متـــن القمـــر الصناعـــي، ورســـم 
خطة محكمة الختبار القمر الصناعي 

بعد التجميع. 

وهـــذه االختبـــارات الوظيفيـــة تركـــز 
على اختبـــار الخوارزميات واألنظمة 
المتعلقة بالتحكم في القمر الصناعي 
من أولى مراحل االطالق الى مرحلة 
التشـــغيل واإلدارة، أمـــا االختبـــارات 
البيئيـــة فهـــي تحـــدد جهوزيـــة القمر 

لتحمل البيئة الفضائية القاسية.

“ظبــي ســات” يختبــر بأيــد بحـرينيــة

جليلة السيد

ماضون في 
التوزيع العادل 

للقاحات للسيطرة 
على “كورونا”

 بدور المالكي

علي آل محمودأمينة البلوشي

الســــلكية  لالتصــــاالت  البحريــــن  شــــركة  إدارة  مجلــــس  قــــرر 
والالســــلكية)بتلكو( ش. م. ب. فــــي اجتماعــــه الــــذي عقــــد فــــي ٢١ 
فبرايــــر ٢٠٢١، التوصيــــة بتوزيــــع األربــاح للســنة المنتهيــــة 3١ ديســمبر 
٢٠٢٠ علــــى المســــاهمين المســجل أســمائهم فــــي ســجل الشــركة 
فــــي تاريــــخ االســتحقاق. تخضــع هــذه التوصيــــة لموافقــة مســاهمي 
الشــــركة فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة القــادم، وفيمــا يلــي التوزيــع 

المقتــــرح :

أ( أربــاح نقديــة %30 مــن القيمــة االســمية للســهم، أي مــا يعــادل 30 
فلــس للســهم الواحــد مــا مجموعــه  49.8 مليــون دينــار بحرينــي 
)تتضمــن األربــاح المرحليــة البالغــة قيمتهــا 13.5  فلــس للســهم 

الواحــد المدفوعــة للمســاهمين(.

فيما يلي التواريخ الرئيسية التي يجب أخذها في االعتبار:

التاريخالحدث
تاريخ اجتماع الجمعية العامة

)تاريخ موافقة المساهمين(
٢٥ مارس  ٢٠٢١

آخر يوم تداول الستحقاق األرباح
)آخر يوم تداول الستحقاق األرباح ليتم تقييد اسم المساهم 

في سجل األسهم يوم االستحقاق(
٢٨ مارس ٢٠٢١

تاريخ تداول السهم بدون استحقاق
)أول يوم تداول بدون استحقاق لألرباح(

٢٩ مارس  ٢٠٢١

يوم االسحقاق 
)المساهمون المقيد أسمائهم في سجل األسهم في هذا 

التاريخ لهم الحق في الحصول على األرباح(
3٠ مارس ٢٠٢١

يوم الدفع
)اليوم الذي سيتم فيه توزيع األرباح على المساهمين 

المستحقين(
١3 أبريل ٢٠٢١

عبداهلل بن خليفة آل خليفة
رئيس مجلس اإلدارة

٢١ فبراير ٢٠٢١

شركة البحرين لالتصاالت
 السلكية و الالسلكية )بتلكو( ش.م.ب

توصية بإعالن األرباح
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التميز الجغرافي

صوت مجلس الشورى أمس األحد 
قانون  مــشــروع  مــن  مـــادة   51 على 
من  بـــدًءا  البحري  القانون  ــإصــدار  ب
 ،)327( الــمــادة  حتى   )276( ــادة  م ـ ـ ل ا
المجلس مواصلة بحث  رر  ــ ق حيث 

باقي المواد في جلسة مقبلة.
ــبــحــري لمملكة  قــانــون ال ـ ـ ويــكــفــل ال
ــحــريــن االســتــفــادة مــن موقعها  ــب ال
الــجــغــرافــي الــمــتــمــيــز وإمــكــانــيــاتــهــا 
ويــحــقــق لــهــا الــنــمــو واالزدهــــــار في 
المجال البحري، لتكون في مصاف 
ــي مجال النقل  الـــدول المتقدمة ف

والتجارة البحرية.

^

وزير االتصاالت والمواصالت 
في جلسة مناقشة القانون البحري 

فخــــــرو: األولـــى خلـــق وظــائـــف ال مضـــاعفـــة المبــالــغ
“الشورى” يرفض رفع نسبة التأمين ضد التعطل

باألغلبيـــة  الشـــورى  مجلـــس  ـــّوت  ص
بالتمسك برفض تعديل لقانون التأمين 
ضد التعطل والذي يتضمن رفع نســـب 
تعويـــض التعطل، إذ يتم صرف 70 % 
من متوســـط أجر المؤمـــن عليه خالل 
12 شـــهًرا األخيرة قبل تعطله، بدالً من 
نسبة 60 % الواردة في القانون النافذ 
بشأن التأمين ضد التعطل مع مضاعفة 
الحد األقصى لمبلغ التعويض من 500 
دينـــار إلـــى 1000 دينـــار. فيمـــا يهدف 
التعديـــل الثانـــي إلـــى تحســـين مزايـــا 
النظام التأميني بالنســـبة للمستفيدين 

منـــه ورفع نســـب ومبالـــغ التعويض أو 
ــن  ــن عـ ــتحقة للمتعطليـ ــة المسـ اإلعانـ
العمل، بحيث يصرف التعويض بواقع 

80 % مـــن أجـــر المؤمن عليـــه بدالً من 
60 % في القانون النافذ، ويكون الحد 
األدنـــى 200 دينار بدالً من 150 ديناًرا، 

ويكـــون مقـــدار إعانـــة التعطـــل لـــذوي 
المؤهـــالت الجامعيـــة 150 دينـــاًرا بدالً 
من 120 ديناًرا، وتكون المدة القصوى 
لصـــرف التعويض أو اإلعانة 12 شـــهًرا 

بدالً من 6 أشهر.
 مـــن جهتـــه، قـــال النائـــب األول جمال 
فخـــرو “يجـــب ان ال نفكـــر كثيـــرا فـــي 
مبالـــغ التأمين ضد التعطل، فاألســـاس 
هـــو البحث عـــن فرص عمـــل للعاطلين 
وليـــس تمديـــد المـــدد أو رفـــع نســـب 
التعويـــض، وذلـــك مـــن خـــالل تدريب 
العاطلين وتعليمهم وخلق فرص عمل 

لهم”.

صور الجلسة التاسعة عشرة لمجلس الشورى 

ليلى مال اهلل

المحرق - جمعية المحرق الخيرية

ــي خطـــوة مهمـــة مـــن شـــأنها زيـــادة  فـ
وتنويـــع مصادر الدخـــل، أبرمت جمعية 
إحـــدى  مـــع  عقـــد  ة  ـ ـ ـ ي ر لخي ا رق  ـ ـ محـ ل ا
العقـــارات  د  ـ ـ تثمار أحـ ـ ـ ركات السـ ـ ـ الشـ
المملوكة للجمعية، تنفيًذا لرؤية مجلس 
ـه  ـ ـاته وخطتـ ـ ـة وسياسـ ـ إدارة الجمعيـ

االستثمارية.
ــس مجلـــس اإلدارة صـــالح  ـوه رئيـ ـ ـ ون
محمد بوحســـن بالمبادرة االســـتثمارية 
المهمـــة التـــي تعكـــس انفتـــاح الجمعية 
ـتثمارية  ـ ارات االسـ ـ ـ ـة الخيـ ـ ـى كافـ ـ ـ عل
النافعـــة، وحرصهـــا علـــى التعـــاون مـــع 
الجهـــات المختلفة التي تحقق األهداف 

التي تسعى إليها الجمعية.

وأضـــاف أن الخطوة تؤكـــد صحة رؤية 
م  ـ ـ ـ يته ا اإلدارة وعن ـس  ـ ـ اء مجل ـ ـ أعضـ
ت  ال ا ـ ـ ـ ج م ل ا ر  ا ـ ـ ـ ي ت خ ا ي  ـ ـ ـ ف ة  د ي د ـ ـ ـ ش ل ا

االستثمارية.

زيادة استثمارات “المحرق الخيرية”

المنامة - وزارة الخارجية

اســـتقبل مســـاعد وزيـــر الخارجيـــة 
عبدهللا الدوســـري، بمكتبـــه بوزارة 
الخارجيـــة، القائـــم بأعمال ســـفارة 
الواليـــات المتحـــدة األميركية لدى 

مملكة البحرين مارغريت ناردي.
وأشاد الدوســـري بعالقات الشراكة 
ة  ي ج ي ت ا ر ت ـ ـ ـ س ال ا و ة  ـ ـ ـ ي خ ي ر ا ت ل ا
ة  ـ ـ ـ ك ل م م ن  ـ ـ ـ ي ب ة  ـ ـ ـ م ئ ا ق ل ا ة  ز ـ ـ ـ ي م ت م ل ا
دة  ـ ـ متحـ ل ا ات  ـ ـ ـ والي ل وا ن  ـ ـ ـ ي بحر ل ا

األميركيـــة ومـــا تشـــهده مـــن تطور 
وتقدم على المستويات كافة.

ة  ـ ـ ـ ث ي ث ح ل ا د  و ـ ـ ـ ه ج ل ا ب ه  و ـ ـ ـ ن ا  ـ ـ ـ م ك
والملموســـة لناردي عبر مشـــاركتها 
الفاعلـــة فـــي ورش العمـــل المعنية 
بإعـــداد الخطـــة الوطنيـــة لحقـــوق 
ــة  ــرص مملكـ ـًدا حـ ـ ــان، مؤكـ اإلنسـ
البحريـــن علـــى االرتقـــاء بعالقـــات 

التعاون الثنائي إلى آفاق أوسع.

آفاق أوسع للتعاون مع أميركا

أشار الشوري عبد العزيز أبل إلى أنه ليس هناك عالقة للدراسة االكتوارية مع صندوق التأمين 
ضـــد التعطـــل، حيـــث إن التدفقـــات النقدية مـــن مســـاهمات المواطنين والحكومـــة ال تتوقف 
وليست مرتبطة بعدد المتعطلين باعتبار التعطل ليس حالة دائمة، فضال عن كونها محصورة بالقانون.

اعتبـــر العضـــو صبـــاح الدوســـري أن القانـــون ضـــد التعطل مظلـــة حماية 
اجتماعية للعاطلين، ويجب أن يخضع إلى دراسة اكتوارية كل 3 سنوات 
لمراجعـــة الوضـــع المادي له وقدرته على الوفـــاء بالزيادة، الفتا إلى أنه تم إدخال 

حوافز ومزايا للمستفيدين قبل أقل من 3 سنوات.

أّيد الشوري عبدالرحمن جمشير رفض التعديل على قانون التأمين ضد التعطل، 
مشـــددا على “ضرورة استقرار المشـــروعات خصوصا في هذه الظروف الصعبة 
التـــي نعيشـــها وعـــدم المســـاس بها أبـــًدا”، ومبينـــا أن فريـــق البحريـــن يقـــوم بمهمته عبر 

المساهمة في استقرار المجتمع في جائحة كورونا.

ذكـــر النائب األول جمال فخرو أن الدراســـة االكتوارية ليـــس لها مكان في قانون التأمين 
ضد التعطل، متسائال هل نحتاج إلى دراسة اكتوارية عند ادخال أي تعديالت على نسب 

ومدد القانون، أم أنها صياغة غير ملزمة ومن دون فائدة .

^^

التعطل متغيرغير ملزمة

حماية المشروعات
^^

مظلة حماية

بوعنق لـ “^”: استثمارات التأمينات فاشلة بسبب سوء إدارة الكوهجي
نكث باجتماعه مع لجنة التحقيق أمس.. ويتهرب.. وغير متعاون مع البرلمان

 قـــال النائب خالد بوعنـــق لصحيفة “البالد” 
العامـــة  الهيئـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  إن 
الكوهجـــي  محمـــود  االجتماعـــي  للتأميـــن 
نكـــث بموعد االجتماع المقرر عقده عن بعد 
مع لجنـــة التحقيق البرلمانيـــة في صناديق 
التقاعد التي تدار من الهيئة العامة للتأمين 
أن  للصحيفـــة  بوعنـــق  االجتماعـــي. وذكـــر 
الكوهجي يتهرب من الجلوس باجتماع مع 
لجنة التحقيق؛ وذلك لتمضية الوقت حتى 
يقترب نهايـــة عمر اللجنة ووجوب تســـليم 
تقريرها للمجلس، وألنه ال يملك أي رد مقنع 
بشأن المخالفات والتجاوزات التي تورطت 

بها التأمينات.
التنفيـــذي  والرئيـــس  الكوهجـــي  أن  وذكـــر 
للهيئـــة إيمان المرباطي تهربـــا للمرة الثانية 
مـــن االجتماع مع اللجنة، وقـــد كان الموعد 
األول حضوريا، وبررا إلغاء الموعد بســـبب 
ظروف انتشار فيروس كورونا، وأما الموعد 
المضـــروب لالجتماع أمس )األحد( فقد كان 
عبـــر االتصـــال المرئـــي، ومن غيـــر المنطقي 
عدم حضور الكوهجـــي والمرباطي وقيادة 

التأمينات لالجتماع مع لجنة التحقيق.
وأكد بوعنق أن: سلوك تعامل الكوهجي مع 
لجنـــة التحقيق ال ينســـجم مـــع التوجيهات 
الســـامية من جاللة الملك وسمو ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء بشأن تعزيز التعاون 
بين الســـلطتين، وأن امتنـــاع الكوهجي عن 
التواصـــل الفعـــال مع لجنـــة التحقيق يعيق 
عمـــل اللجنـــة، ويتســـبب فـــي إثـــارة الريبة 
من قرارات، أصفها بأنها تشـــكِّل سوء إدارة 
بالتأمينات، وهو المرفق الذي يمس مصالح 

الذيـــن  المواطنيـــن،  مـــن  اآلالف  عشـــرات 
أودعـــوا أموالهم تحت بصـــر إدارة، يظنون 
أنهـــا أمينة علـــى أموالهم، ولكـــن الكوهجي 
يقف حائال أمام الرقابة الشعبية على سوء 
إدارته وقراراته االســـتثمارية الفاشلة، وهو 
بذلك يســـبح عكس التيار بعـــدم تعاونه مع 
البرلمـــان. ورأى بوعنـــق أن تهّرب التأمينات 
مـــن عقد االجتماع مع لجنة التحقيق يثبت 
أن الكوهجـــي والمرباطـــي “ضايعيـــن.. وما 

عندهم رد..” حسب وصفه.
وقـــال “لقـــد تقدمُت بســـؤال رســـمي إلدارة 
التأمينـــات عن عديـــد من المخالفـــات التي 
تزويـــد  وطلبـــُت  التأمينـــات،  بهـــا  وقعـــت 
اللجنـــة بتفاصيـــل عقـــد الرئيـــس التنفيذي 
ومبلـــغ راتبها ونســـخة مـــن مؤهالتها، ولكن 
التأمينـــات لم تـــرد على الطلـــب حتى اآلن، 
عقـــد  مـــن  خائـــف  الكوهجـــي  أن  وظنـــي 
االجتماع؛ ألنه ال يملك إجابة واحدة مقنعة 

عن كثير من القرارات الخاطئة”.
وبيـــن بوعنق أن من ســـوء إدارة التأمينات 
التـــي تديـــر ماليين األمـــوال من حســـابات 

المشـــتركين بأنظمـــة التقاعد أنها لم تنشـــئ 
بنكا، يستفيد من خدماته المتقاعدين، بدال 
مـــن ترك هذه الفئة عرضة للتعامل التجاري 
الربحـــي مع البنـــوك، وبخاصة مـــع انكماش 
مبلغ المعاش التقاعـــدي للمواطن، وحاجته 
لتســـديد نفقات حياتيـــة ضرورية مختلفة، 

فيضطر لالستدانة أو االقتراض.
الخاطـــئ  التأمينـــات  قـــرار  عـــن  وتحـــدث 
بالتخلـــي عن مبنـــى من أصولهـــا، واالنتقال 
لمبنى مكاتب الدبلومات التجارية، ومشيرا 
إلـــى أن الرئيس التنفيـــذي للتأمينات بررت 
هـــذا القـــرار بأنـــه مـــن أجـــل تأميـــن مواقف 
يقصـــدون  الذيـــن  للمواطنيـــن  الســـيارات 
التأمينـــات، ولكـــن الحقيقـــة أن مـــا تنفقـــه 
التأمينات في اســـتئجار المبنى يبين ضيق 
األفق في تحديد الخيارات اإلســـتراتيجية 
للتأمينات وتأمين الخيار األفضل للمواطن، 

الفتـــا بوعنق إلـــى أن مصروفات اســـتئجار 
المبنى الحالي بلغت 3.5 مليون دينار خالل 

4 سنوات.
وقـــال إن الســـبب الرئيـــس وراء العجوزات 
بصناديـــق التقاعـــد إهدار أمـــوال دون مبرر 
ردود  الكوهجـــي  لـــدى  كانـــت  ولـــو  مقنـــع، 
منطقيـــة عـــن قـــرارات التأمينات لمـــا تردد 
فـــي االنضمام لالجتماع مـــع لجنة التحقيق 

والدفاع عن مبررات هذه القرارات.
وعـــن الخطوة التالية للجنـــة التحقيق التي 
ســـينتهي عمرهـــا في 17 مـــارس المقبل، رد 
بوعنـــق بـــأن اللجنة طلبـــت اجتماعا جديدا 
مع إدارة التأمينات باألســـبوع المقبل، وفي 
حال تكـــرر التهـــرب من انعقاده فســـيضطر 
أعضـــاء اللجنة لدراســـة الموقف والتصعيد 
الدســـتورية  األدوات  اطـــار  فـــي  القانونـــي 

والالئحية. 
 

لجنـــة تحقيـــق صناديـــق  أبـــرز مالحظـــات 
التقاعد:

1. كلفـــة اســـتئجار مكاتـــب شـــركة “أصول” 
و “أمـــالك” التابعتين للهيئـــة العامة للتأمين 

االجتماعي 1.4 مليون دينار.
2. توجـــد 31 أرضـــا غير مؤجـــرة للتأمينات 

والشركتين.
3. موظفـــون مـــن الهيئـــة العامـــة للتأميـــن 
االجتماعـــي وأعضـــاء مجلس إدارة شـــركة 
الهيئـــة  إدارة  بمجلـــس  وأعضـــاء  “أصـــول” 
يتقاضـــون مكافـــآت نظيـــر تمثيلهم مجلس 
إدارة شركات مساهمة فيها شركة “أصول”.
4. اتخذ مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين 
االجتماعـــي قـــرارات اســـتثمارية بالماليين 

بالتمرير.

خالد بوعنق

راشد الغائب
سلوكه ال ينسجم مع 

التوجيهات السامية بتعزيز 
التعاون بين السلطتين

يقف حائال أمام الرقابة 
الشعبية على ماليين 

األموال بالتقاعد

اللجنة تطلب نسخة من 
عقد الرئيس التنفيذي 

وراتبها ومؤهالتها



نظمـــت شـــؤون البلديـــات بوزارة األشـــغال وشـــؤون 
البلديـــات والتخطيط العمراني عبـــر االتصال المرئي 
ورشـــة العمل التعريفـــة بإجراءات تأهيـــل المقاولين 
الحدائـــق  وصيانـــة  والتجميـــل  التشـــجير  ألعمـــال 
والمنتزهات للمشـــاريع البلدية بالتعاون مع المعنيين 
فـــي إدارة هندســـة التكاليـــف بـــوزارة األشـــغال فـــي 

مجال الزراعة والتشجير وصيانة الحدائق. 
وقالت الوكيل المســـاعد للخدمات البلدية المشتركة 
شوقية حميدان “إنه وبالتنسيق مع “شؤون األشغال” 
تـــم دعـــوة المقاوليـــن العامليـــن فـــي مجـــال الزراعة 
التجميليـــة والصيانـــة وتقديـــم عـــرض بأهـــم معايير 
وفقـــا  المقاوليـــن  وتصنيـــف  التأهيـــل  واشـــتراطات 
إلـــى االشـــتراطات والمواصفات المعمـــول به لتأهيل 

المقاولين بوزارة األشغال”.
وأضافـــت حميـــدان أن “الهـــدف من الورشـــة تعريف 
المقاوليـــن بأهمية التســـجيل والحصول على رخصة 
التسجيل والتصنيف وذلك للمشاركة في المناقصات 
مجلـــس  قبـــل  مـــن  الـــوزارة  لمشـــاريع  المطروحـــة 

المناقصات والمشتريات الداخلية لوزارة”.
البلديـــة  للخدمـــات  المســـاعد  الوكيـــل  وأوضحـــت 
المشـــتركة “ أن الورشـــة تعـــزز دخول أعـــداد جديدة 

مـــن المقاوليـــن وفـــي تســـجيل التأهيل للمؤسســـات 
بحســـب الدرجات لكل مؤسســـة، وهو ما يساهم في 
تعـــدد االحتياجـــات مـــن المقاوليـــن كل على حســـب 

تخصصه”.
وأشـــارت إلى أن الـــوزارة حريصة على زيـــادة أعداد 
تأهيل المقاولين والمؤسســـات وتسجيلهم للمشاركة 
فـــي المناقصـــات أعمال التشـــجير والصيانـــة؛ بهدف 
تحســـين مـــن جـــودة العمـــل فـــي أعمـــال التشـــجير 

دخـــول  وأيضـــا  المتنزهـــات،  والصيانـــة  والتجميـــل 
تخصصـــات جديـــدة فـــي مجـــال الزراعة للمســـاهمة 
فـــي إشـــراك أعـــداد كبيرة فـــي تنمية أعمـــال الزراعة 
التجميليـــة والمجـــاالت األخـــرى المتعلقـــة بالقطـــاع 

الزراعي.
وذكـــرت أن مـــن شـــأن هـــذه الـــورش فتـــح المجـــال 
الصغيـــرة  الشـــركات  ودعـــم  المحلييـــن  للمقاوليـــن 

والمتوسطة حسب توجيهات الحكومة.
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مطالبة إيران بتفكيك منظماتها اإلرهابية
رئيـــس مركـــز القـــدس لــــ “^”: تكاثر عـــدد المنظمـــات الشـــبيهة بحزب اهلل

قـــال رئيس مركـــز القدس للشـــؤون العامة 
دوري جولـــد: ربما ينســـى النـــاس أن المرة 
األخيـــرة التـــي بـــدأ فيهـــا الغـــرب تخفيـــف 
العقوبـــات علـــى إيران في عـــام 2015، بعد 
المشـــتركة  الشـــاملة  العمـــل  خطـــة  إبـــرام 
أن  الدبلوماســـيون  توقـــع  إذ   ،JCPOA
تقـــوم طهران بتعديـــل ســـلوكها.  وأضاف: 
“ولكـــن حدث العكس تماما، فقد تكاثر عدد 
المنظمات الشـــبيهة بحزب هللا والحوثيين 
والموجـــودة فـــي أنحـــاء الشـــرق األوســـط 
والتـــي كان لها دور كبيـــر في زعزعة األمن 
فـــي العديد مـــن الدول ومنهـــا بعض الدول 
الخليجيـــة، لـــذا فـــإن أي مقترحـــات لتغيير 

مصحوبـــة  تكـــون  أن  يجـــب  العقوبـــات 
بمطلـــب غربـــي واضـــح بـــأن تفـــكك إيـــران 
هذه المنظمات االرهابية، إلى جانب التزام 
النـــووي”.  باالتفـــاق  كامـــا  التزامـــا  إيـــران 
وأشـــار جولد في تصريح صحفي لـ “الباد” 
عندمـــا طلب من العراق وقـــف إطاق النار 
مـــن قبل القـــوى الغربية في حـــرب الخليج 
األولـــى، ُطلـــب منـــه تفكيك جميع أســـلحة 
الدمار الشـــامل التي يمتلكهـــا، بما في ذلك 
الصواريخ الباليســـتية التي يتجاوز مداها 
150 كيلومتـــًرا، مردفـــا، أن هذا الشـــرط لم 
يكـــن مطلوًبا من إيران في العام 2015، مع 

إبرام خطة العمل الشاملة المشتركة.
وقال رئيس مركز القدس للشـــئون العامة: 
أؤكد اليـــوم إلى أنه قد حان الوقت إلدراج 

هذا الحظر في صفقة إيران المعدلة.
الســـبت  إيـــران،  اشـــتراط  جولـــد،  وانتقـــد 
للطاقـــة  الدوليـــة  الوكالـــة  علـــى  الماضـــي، 

ورفـــع  النفـــط  تصديـــر  اســـتئناف  الذريـــة 
العقوبات من أجل العودة الكاملة إلى تنفيذ 
التزاماتهـــا الواردة في االتفاق النووي، وأن 
عودة عمـــل المراقبيـــن الدولييـــن التابعين 
للوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة مرتبطـــة 
باســـتئناف تصديـــر النفـــط وإعـــادة عاقة 

الدولة المصرفية بالعالم.
ووصل أمس إلى العاصمة اإليرانية طهران 
مديـــر عـــام الوكالة الدوليـــة للطاقة الذرية، 
رافائيل غروســـي، للتوافق حول استئناف 
مراقبة المنشآت النووية اإليرانية من قبل 
الوكالة، حيث كانت إيران قد أبلغت الوكالة 
الدوليـــة أنهـــا ســـتتوقف عن تنفيـــذ تدابير 
الشـــفافية الطوعية المتعلقـــة بالبروتوكول 

اإلضافي للوكالة بداية غد الثاثاء.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

االرتقــــــاء بأعمــــــال التشجيـــــــر والتجميــــــل وصيــانـــــــة المتنـــزهـــات
ورشــة عمـل تعريفـة بإجراءات تأهيـل المقاوليـن

حماية بيانات “التسجيل العقاري” من القرصنة
سلمـــان بـــن عبـــداهلل يــوجـــه لمواصلــة التطــوـــير التكنــولــوجــي

المســـاحة  جهـــاز  رئيـــس  اســـتقبل 
والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة 
مؤسسة التنظيم العقاري الشيخ سلمان 
بـــن عبـــدهللا بـــن حمـــد آل خليفـــة مدير 
إدارة نظـــم المعلومـــات بالجهـــاز حامـــد 
أبـــو الفتح، الـــذي قدم له شـــهادة األيزو 
270001 لســـنة 2021 بعـــد إجازتها من 
 TUV قبـــل المدقـــق الخارجـــي “شـــركة
رئيـــس جهـــاز  وأكـــد  األلمانيـــة.   ”Nord
المساحة والتســـجيل العقاري أن العمل 
جار بشـــكل متواصل ودائـــم في عملية 
تجديـــد وتحديث األنظمـــة اإللكترونية 
في جهاز المســـاحة والتسجيل العقاري 
لتتوافـــق مـــع أحـــدث مـــا توصلـــت لهـــا 
يتعلـــق  فيمـــا  خصوصـــا  التكنولوجيـــا، 

بتكنولوجيـــا أمـــن المعلومـــات، وباتباع 
أفضـــل الممارســـات العالميـــة فـــي هـــذا 
الخبـــرات  مـــن  واالســـتفادة  المجـــال 
وســـامة  حمايـــة  بهـــدف  العالميـــة؛ 
المعلومات والبيانات في جهاز المساحة 

والتســـجيل العقاري من أعمال القرصنة 
والتســـريب واالختراقـــات اإللكترونية، 
وتوفير أعلى درجات الحماية بالنســـبة 
للمعلومات الخاصة والعامة التي بحوزة 
الجهاز.  وأثنى على الجهود التي يبذلها 

المسؤولون والموظفون في تنفيذ مثل 
البرامـــج والسياســـات وإعطائهـــا  هـــذه 
األهمية الازمة، موجًها مواصلة عملية 
التجديد والتطويـــر التكنولوجي وتتبع 
أحـــدث الممارســـات العالميـــة وتطبيقها 
بأفضل الســـبل.  يذكر أن جهاز المساحة 
والتســـجيل العقـــاري قـــد حصـــل علـــى 
شـــهادة اآليزو منذ العام 2010 وحافظ 
على تنفيذ تطبيق معاييرها المستجدة 
حتى العام 2021، ويعكس ذلك الحرص 
على اســـتمرار االلتـــزام بأحدث المعايير 
والضوابـــط المرتبطـــة بأمـــن المعلومات 
المســـتمرين  والتطويـــر  والتحديـــث 
لتطبيـــق اإلجـــراءات واآلليـــات المتبعة 
في هذا المجال، حفاًظا على المعلومات 

والبيانات.

المنامة - جهاز المساحة والتسجيل العقاري

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

Û .غاليتي وصديقتي وزوجتي وأم عيالي أم علي
Û  أعيــش اليــوم ذكــرى رحيلــك عــن الدنيــا التــي مألِتهــا بهجــة

وســعادة وســرورا، وأشــعر رغــم مكابرتــي ورغم عنــادي بأنك 
مازلــت معــي أينما ذهبت وأينما غدوت، ولوال خوفي من هللا 
ألنكرت غيابك عني، ولكن مشيئة هللا وإرادته عز وجل فوق 

كل اعتبار.
Û  كيــف لهــذا الحــب الــذي عشــناه أربعيــن ســنة بشــوق ولهفــة

وســعادة، وأيما ســعادة، كيف له أن ينقطع وينكســر، ولم أعد 
أقــاوم، وقــد يبتلعني الضياع ولكــن إرادة هللا تعالى فوق كل 

شيء.
Û  أقنعت نفســي كثيرا بأنك دائما بجانبي، ألن روحك الســمحة

هــي التــي أعطتنــي األمل األكبر في الحيــاة وتدفعني إلى أن 
ا أرى أمامي فلذات كبدنا بجانبي. أستمر فيها لمَّ

Û  كيــف أقنــع نفســي بأنــك رحلــِت إلــى رب رحيم عظيــم، ولوال
كرمه وســماحته التي مســحت على قلبي لكنت من األموات، 
ألن صدمــة موتــك عالقــٌة بقلبي وذهني وآخــر قبلة وداعك ال 

تفارقني.
Û  أعيــش فــي دوامــة يــا غاليتــي، فأفقــد كل يــوم جــزًءا مــن

مقاومتــي، ال أســتطيع أن أصــف حالــي فإنــي مريــض، وفــي 
داخلــي ألــم وأرفــض التصديــق بــأن كل هــذا الحــب والعطاء 
والمحبــة قــد مــات، وانقضــت أيامنــا الجميلــة بهــذه الســرعة، 

فكيف لزهرة انقطع عنها الماء فماتت أن تعيش مرة أخرى.
Û  ،كلُّ شــيء قد انتهى وال بد أن أعترف بالحقيقة مهما آلمتني

وال بــد أن أواجــه الواقــع المــر مهمــا يكــن ســيئا، فرحــم هللا 
روحــا بضحكاتهــا التــي ال تنســى ومامح ال تغيب عــن البال، 
وأحاديث اشــتقت لســماعها ال تخلو من المحبة والمرح، رحم 
هللا مــن عشــت معهــا أجمل ســنين عمــري، رحــم هللا روحا لم 
اســتوعب رحيلهــا حتى اليــوم، روحا ال تعــوض وال تولد مرة 
أخــرى، رحــم هللا تلــك النفــس الطيبــة الرحومة التــي فارقت 
الحيــاة إلــى جــوار رب رحيــم، ارحــم غربتها وآنس وحشــتها، 

وآمن روعاتها، واجعل قبرها روضة من رياض الجنة.
Û  ويصلحهــم وأحفــادي  أبنائــي  يحفــظ  أن  هللا  مــن  رجائــي 

ويجعلهــم مــن الذرية الصالحة، وال أقول إال ما يرضي ربنا إنا 
لله وإنا إليه راجعون، إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا 

على فراقك يا مواهب لمحزونون.

إلى روح المرحومة مواهب المردي

المخلص لك لألبد

محمد علي أجور

 الشيخ سلمان بن عبدالله مع حامد أبوالفتح

دوري جولد

بدور المالكي

ناشـــد أهالي منطقة عسكر والقاطنون فيها الحكومة 
والمســـؤولين ســـرعة العمل “الجاد” إلنهـــاء معاناتهم، 
ا بســـبب انتشـــار الكاب  التـــي أصبحـــت تتكـــّرر يوميًّ
الضالة “الشرسة” في الشوارع. وأوضحوا أن “الكاب 
الشـــاردة فـــي األحيـــاء باتـــت ظاهـــرة تهـــّدد األســـر 
والعوائل، وتشّكل خطًرا خصوًصا على الصغار، حتى 
أصبحنا نخاف عليهم خال مرورهم في الشارع من 
دون أن يكون برفقتهم الكبار”، مؤكدين أنهم ناشدوا 
خال 6 أشهر جهات عدة ولم يحصدوا سوى “وعود” 
لم يتحقق منها شـــيء. ويؤكد المواطن “ج.أ” باإلنابة 
عـــن األهالـــي، أن األهالي لم يتركوا باًبـــا إال وطرقوه، 
وزارة البلديات، المجالـــس البلدية، النواب، جمعيات 
الرفـــق بالحيـــوان، جهات القطـــاع الخاصـــة، ولكن ال 
حياة لمن تنادي فكل ما نحصل عليه وعود خائبة لم 

نر منها شيًئا على أرض الواقع.
ليكونـــوا  أبناءنـــا  هـــل ســـنترك  ويتســـاءل بحســـرة: 
ضحية لهـــذه الـــكاب الضالة التي أصبحـــت تتجّول 
بمجموعات بالشـــوارع؟ مردًفا أن األهالي ومنذ فترة 

طويلـــة، ال يعرفون النوم في الليل، فالكاب تســـتمر 
بالتجمـــع والتجـــول والنبـــاح بشـــكل متواصـــل حتى 

الساعة الثالثة والرابعة صباًحا.
ويقول إن األهالي يشتكون من الخطر الذي يتعّرض 
ـــا أبناؤهـــم، وإنهـــم يتخّوفـــون مـــن خـــروج  لـــه يوميًّ
األطفـــال للشـــارع، خصوًصـــا عقـــب توقـــف حمـــات 
القضاء على الكاب الضالة التي كانت تنظم ســـابًقا، 
ومنذ فترة طويلة حتى تضاعفت وتكاثرت أعدادها، 
مضيًفا أن “آخـــر حملة عهدناها اصطيد خالها كلبان 
ا تشـــكل مجموعات يزيـــد عدد كل  فقـــط، وهـــي حاليًّ

مجموعة عن 10 كاب”.
ويـــروي المواطـــن حادًثـــا أليًما مر بـــه عندما هاجمت 
مجموعـــة من الكاب الضالة ابـــن أخيه الصغير الذي 
لـــم يتجـــاوز الســـت ســـنوات أثنـــاء وقوفـــه فـــي باب 
بيتهـــم، ولـــوال لطف هللا ووجوده قريًبـــا منه في تلك 
اللحظة لتعرض لهجمة شرسة منها قد تكون نتائجها 
خطيـــرة، مشـــيًرا إلـــى أن الحادثـــة أصابـــت الطفـــل 

الصغير بالخوف والرعب الشديد.
ويـــردف أن أعداد الـــكاب الضالة في الفترة األخيرة 
وفـــي ظـــل جائحـــة كورونا، تتزايـــد بشـــكل كبير في 

منطقـــة عســـكر والمناطـــق القريبـــة منهـــا، خصوًصـــا 
رامـــز، حيـــث تتجمـــع  لمجمـــع  اللمجـــاورة  المناطـــق 
للحصـــول علـــى الطعـــام الـــذي يتوافـــر هنـــاك، مؤكًدا 
أن أعدادهـــا ســـابًقا لم تكن بهذا الكـــم المخيف، مبيًنا 
أن هـــذه الكاب تعـــرض حياة المواطنيـــن واألطفال 
للخطـــر، ويجـــب وضع حل لها في أســـرع وقت، فهي 
تدخـــل األحياء الســـكنية بشـــكل مجموعـــات للبحث 
عـــن الغـــذاء خصوًصـــا فـــي المســـاء، وأصبحنـــا نـــرى 
أحجاًما للـــكاب لم نألفها بالســـابق، فهي تبدو كبيرة 
ا وشـــكلها شرس. وطالب الجهات المعنية كوزارة  جدًّ
ـــا، وأن تتعاون  البلديات أن تتحّمل مســـؤوليتها فعليًّ
مع باقي الجهات المتخصصة لوضع حل جذري لهذه 
الظاهرة الخطيـــرة. ويختتم مناشـــدته بالقول: نحن 
مواطنـــون نحتـــرم القانـــون ونعـــرف أن بلدنـــا الغالي 
يولـــي هذه الحيوانـــات بالرفق من خـــال الجمعيات 
ذات االختصاص، مشـــدًدا على أن سامة المواطنين 
واألطفال هي األولوية. يذكر أن هذه الحادثة ليست 
األولـــى فيمـــا يخـــص هجـــوم الـــكاب الضالـــة علـــى 
المواطنين خال األشـــهر الماضية، إذ تكّررت أحداث 

مشابهة في العديد من مناطق البحرين.

الــكالب الضالــة “تســرح” وســط الشــوارع بمجموعــات

أهالي عسكر لـ “^”: أطفالنا بين مطرقة الخطر وسندان اإلهمال

الكالب الشاردة في األحياء باتت ظاهرة تهدد األسر والعوائل

 بدور المالكي
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ــاء ــار العلمـ ــاركة كبـ ــارس بمشـ ــي 17 مـ ــا فـ ــد بفرنسـ يعقـ

حاجي يمثل المنطقة بمؤتمر الذكاء االصطناعي

يمثـــل الخبير االســـتراتيجي والباحث 
للـــذكاء االصطناعـــي جاســـم  الدولـــي 
األوســـط  الشـــرق  منطقـــة  حاجـــي، 
المؤتمـــر  فـــي  إفريقيـــا،  وشـــمال 
االفتراضي العالمـــي األول ألخالقيات 
الذكاء االصطناعي في فرنســـا في 17 
مـــارس المقبـــل، إذ ســـيتحدث حاجـــي 
للـــذكاء  األخالقيـــة  المخـــاوف  عـــن 
الســـيبراني:  األمـــن  فـــي  االصطناعـــي 
منظور شـــرق أوســـطي. وقال حاجي: 

إننـــي فخور بتمثيـــل المنطقة في مثل 
هـــذا المؤتمـــر المهـــم ومشـــاركة قـــادة 
الـــذكاء االصطناعي العالمي لمناقشـــة 
القضيـــة الحيويـــة ألخالقيـــات الذكاء 

االصطناعي.
إيمانويـــل  المؤتمـــر  فـــي  ويشـــارك 
جوفـــي، مدير مرصد األخالق والذكاء 
Sa� (االصطناعـــي في معهد ســـابينس 

piens( فرنســـا الـــذي ســـيتحدث عـــن 
التقييـــم  فـــي  الثقافيـــة  االختالفـــات 
االصطناعـــي،  للـــذكاء  األخالقـــي 

 � OdiseIA وإيدويـــا ســـاالزار، رئيـــس
التأثيـــر االجتماعي واألخالقي لمرصد 
إســـبانيا،  فـــي  االصطناعـــي  الـــذكاء 
بيـــن  الفـــرق  عـــن  ســـيتحدث  والـــذي 
الروبوتات الصينيـــة واألوروبية، وآكو 
مومســـيلوفيتش ، مالك مشروع رأس 
االصطناعـــي  للـــذكاء  الوطنـــي  المـــال 
والمحاضـــر فـــي الجامعة السويســـرية 
ســـيرأس  الـــذي  واإلدارة  لألعمـــال 
المؤتمـــر، ومالـــك مشـــروع رأس المال 

الوطني للذكاء االصطناعي.

السنابس - الغرفة

 “الغرفة”: ندوة تعريفية
عن برامج “أمازون” التعليمية

مــمــثــلــة بلجنة  ــبــحــريــن  ال تــنــظــم غـــرفـــة 
التكنولوجيا ندوة افتراضية تعقد - عن 
للتعريف  “ZOOM”؛  برنامج  عبر   - ُبعد 
بالبرامج التعليمية التي تقدمها أمازون 
وكــيــفــيــة   ،”AWS“ ســيــرفــيــســز  ويـــــب 
االستفادة منها، وذلك يوم األربعاء 24 

فبراير 2021 في تمام الساعة 3 عصًرا.
التعاون  تجربة  الــنــدوة  تستعرض  كما   
سيرفيسز   ويــب  أمـــازون  بين  الناجحة 

وجامعة البحرين.

طرح مناقصة تكييف سوق مدينة عيسى
الــبــيــع 90 % ــة  ــركـ حـ انـــخـــفـــاض  رغــــم  ــون  ــل ــائ ــف ــت م الـــتـــجـــار 

أبدى تجار ســـوق مدينة عيســـى الشـــعبي 
األشـــغال  وزارة  طـــرح  مـــن  تفاؤلهـــم 
والبلديـــات والتخطيـــط العمراني مناقصة 
لتكييف الســـوق الـــذي يعاني من انخفاض 
الـــرواد فـــي فتـــرة الصيف بســـبب حـــرارة 
مناقصـــة  الـــوزارة  وطرحـــت  األجـــواء. 
مشروع تكييف سوق مدينة عيسى حيث 
يشـــتمل المشـــروع علـــى أعمـــال التصميم، 
التوريد، التركيب والتنفيذ لنظام التكييف 
الكهربائيـــة  لألعمـــال  باإلضافـــة  للســـوق 
والمدنيـــة ذات العالقـــة. وتســـتغرق مـــدة 
العقد 15 شـــهًرا للتصميـــم والتنفيذ، حيث 
دعت الوزارة المقاولين لتقديم عطاءاتهم 
مـــن أجـــل التنافس علـــى تنفيذ المشـــروع 

وذلك قبل تاريخ 7 أبريل 2021. 
 وعلـــق عبـــاس الســـماك وهـــو أحـــد الباعة 
المســـتأجرين لمحالت سوق مدينة عيسى 
الشـــعبي، أن هذا المشروع يجري الحديث 
عنه منذ ســـنوات وهـــو مثل “بيض الصعو” 

يســـمع بـــه المســـتأجرون ولكـــن ال يرونـــه، 
لكنـــه استبشـــر خيًرا بهذه الخطوة مشـــيًدا 
بجهود البلديات وعلى رأسها مدير البلدية 
الجنوبيـــة ورئيـــس األمالك، في مســـاعدة 
باإليجـــارات حيـــث  يتعلـــق  فيمـــا  التجـــار 
انخفضت حركة البيع في السوق بنحو 90 

% بسبب جائحة كورونا.
 ورأى الســـماك أن تركيـــب التكييـــف فـــي 
الســـوق ســـيحافظ على الحركـــة التجارية 
في فصـــل الصيف متمنيا إنجـــالء جائحة 
كورونـــا التي تســـببت في أغـــالق محالت 

وكساد السوق.
 وقامت وزارة األشـــغال وشؤون البلديات 
والتخطيـــط العمرانـــي فـــي وقـــت ســـابق 
عيســـى  مدينـــة  ســـوق  مرافـــق  بتطويـــر 
الشـــعبي والمنطقـــة المجـــاورة حيـــث تـــم 
700 ســـيارة،  تطويـــر مواقـــف تســـتوعب 
الـــى جانب إنشـــاء 12 دورة ميـــاه إضافية 
االحتياجـــات  وذوي  والنســـاء  للرجـــال 

الخاصـــة، وتركيـــب أكثـــر مـــن 100 كاميرا 
أمنية.

الســـماح  البلديـــات  مـــن  الســـماك   وتمنـــى 
للمســـتأجرين بتنويـــع األنشـــطة التجارية، 
علـــى  اإليجـــارات  تخفيـــض  جانـــب  إلـــى 
المســـتأجرين ومنـــح إيجـــارات تحفيزيـــة 
أســـوة بســـوق المزارعين كنـــوع من الدعم 
والتحفيـــز للبحرينييـــن، كما أكـــد أن وقف 
“ســـوق الحـــراج” ســـيترك أثًرا على ســـواق 
مدينة عيســـى الشعبية خصوًصا في فترة 

اإلجازات األسبوعية حيث تشهد المنطقة 
حركـــة نشـــاط مـــن األهالـــي للتســـوق مـــن 

مختلف أنحاء المملكة.
وأوضح أن أســـعار اإليجـــارات تبلغ للمحل 
ـــا نحـــو 94 دينـــاًرا فـــي حيـــن  الواحـــد حاليًّ
يتـــم منح المســـتأجرين الجدد حســـومات 
علـــى  القدامـــى  المســـتأجرين  بينمـــا ظـــل 
نفس أســـعار اإليجارات، خصوًصا أن عدًدا 
مـــن المحـــالت أصبحت مغلقة فـــي الوقت 

الراهن.

المحرر االقتصادي

صــافـــي أربـــاح “بتلكـــو” للعـــام 2020
الــتــشــغــيــلــيــة ــات  ــروفـ ــصـ ــمـ الـ ــاض  ــفـ ــخـ النـ ــوي  ــنـ سـ ــاس  ــ ــ أس عـــلـــى   %  10 ـــادة  ـــزيـ بـ

حققت شركة بتلكو صافي ربح لمساهمي الشركة للربع الرابع 2020 بقيمة 6.5 مليون دينار، أي 
بانخفــاض قــدره 12 % مقارنــة مــع 7.4 مليون دينار للفترة ذاتها 2019. أما بالنســبة إلى صافي 
األربــاح لمســاهمي الشــركة لعــام 2020 بأكملــه، فقد بلغــت 56.7 مليون دينار، بزيــادة قدرها 10 
% مقارنــة مــع 51.6 مليــون دينــار فــي 2019. ويرجــع ذلك بشــكل رئيــس إلى انخفــاض تكاليف 
المصروفات التشغيلية بنسبة 10 % على أساس سنوي، وهو ما يعكس قدرة بتلكو على إدارة 
المصاريــف بنجــاح. وبلغــت العائــدات علــى الســهم الواحــد 3.9 فلًســا خــال الربــع الرابــع 2020 
مقارنــة مــع 4.5 فلًســا فــي الربع الرابــع 2019، وبلغت العائدات على الســهم الواحد للســنة 34.2 
فلًسا، مقارنة مع 31.2 فلًسا في العام 2019. وبلغ إجمالي الدخل الشامل لمساهمي الشركة في 
الربــع الرابــع 2020 10.5 مليــون دينــار، أي بانخفــاض قدره 24 % مقارنة مــع 13.8 مليون دينار 
للفتــرة ذاتهــا 2019. وكذلــك، بلغ مجموع الدخل الشــامل لمســاهمي الشــركة لعــام 2020 بأكمله 

53.4 مليون دينار مقارنة مع 56.3 مليون دينار للفترة ذاتها 2019، أي بانخفاض قدره 5 %. 

وانخفضت إيـــرادات الربع الرابع 2020 لتبلغ 
101.6 مليـــون دينـــار أّي بنســـبة 1 % مقارنة 
مع 102.9 مليون دينار للفترة ذاتها من العام 
2019. وبالمثـــل، انخفضـــت إيـــرادات العـــام 
2020 بأكملـــه لتبلـــغ 387.3 مليـــون دينار، أّي 
بنســـبة 4 % مقارنـــة مـــع 401.5 مليون دينار 

لعام 2019.
وبلغت األرباح التشـــغيلية للربـــع الرابع 13.5 
مليـــون دينـــار، إذ انخفضـــت بنســـبة 32 % 
مقارنة مع 19.9 مليون دينار في الربع الرابع 
التشـــغيلية  األربـــاح  ارتفعـــت  بينمـــا   ،2019
مـــن 75.5 مليـــون دينار فـــي 2019 إلى 81.1 
مليـــون دينـــار في 2020، أي بنســـبة قدرها 7 

% على أساس سنوي.
وشـــهد الربـــع الرابع 2020، انخفـــاض األرباح 
قبل تكاليف التمويل والضرائب واالستهالك 
واالســـتقطاعات بنســـبة 3 %، إذ بلغت 34.6 
مليـــون دينار مقارنـــة مع 35.7 مليـــون دينار 
للفتـــرة ذاتهـــا 2019. بينمـــا ارتفعـــت األرباح 
قبل تكاليف التمويل والضرائب واالستهالك 
واالســـتقطاعات للعـــام بأكملـــه بنســـبة 9 % 
فـــي العـــام 2020 لتبلـــغ 154.7 مليـــون دينار 
مقارنـــة مـــع 141.7 مليـــون دينـــار فـــي العام 
2019 وبهامش األرباح قبل تكاليف التمويل 
واالســـتقطاعات  واالســـتهالك  والضرائـــب 
بنســـبة 40 % مقارنـــة مـــع 35 % فـــي العـــام 

.2019
وما تـــزال الميزانية العمومية للشـــركة قوية 

مع ثبات إجمالـــي حقوق الملكية العائدة إلى 
مســـاهمي الشـــركة عند 473.2 مليـــون دينار 
مقارنـــة مـــع 473.1 مليون دينـــار كما في 31 
ديســـمبر 2019. أمـــا إجمالـــي األصـــول، فقد 
ثبـــت عنـــد 992.2 مليـــون دينـــار كمـــا في 31 
ديسمبر 2020 مقارنة مع 992.9 مليون دينار 
كمـــا فـــي 31 ديســـمبر 2019. ويقـــف صافـــي 
األصـــول اعتبـــاًرا من 31 ديســـمبر 2020 عند 
512.1 مليون دينار مقارنة مع 513.4 مليون 
دينار كما في 31 ديســـمبر 2019. بينما بلغت 
األرصـــدة النقديـــة والبنكيـــة للشـــركة 195.3 
مليـــون دينـــار مما يعكـــس توزيعـــات األرباح 
المؤقتـــة لعـــام 2020 البالغـــة 13.5 فلس لكل 

سهم مدفوع في أغسطس 2020. 
وأوصى مجلـــس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية 
عن الســـنة المالية 2020، قدرها 49.8 مليون 
دينـــار بواقع 30.0 فلًســـا للســـهم الواحد، بعد 
أخـــذ الموافقـــة علـــى ذلـــك خـــالل اجتمـــاع 
الجمعيـــة العمومية الســـنوية، علًما أنه قد تم 
توزيـــع جـــزء منها ســـابًقا بمقدار 13.5 فلًســـا 
للســـهم الواحد في الربـــع الثالث 2020، بينما 
ســـيتم توزيـــع الــــ 16.5 فلًســـا المتبقيـــة بعـــد 

انعقاد الجمعية العمومية في مارس 2021.
وأعلـــن رئيـــس مجلـــس إدارة بتلكـــو الشـــيخ 
عبـــدهللا بـــن خليفـــة آل خليفـــة، عـــن النتائج 
المالية للربع الرابع والعام بأكمله بعد اجتماع 
مجلـــس اإلدارة المنعقـــد بتاريـــخ 21 فبرايـــر 

بالمقر الرئيس للشركة بالبحرين.

وقـــال الشـــيخ عبـــدهللا بـــن خليفـــة “حرصت 
بتلكـــو علـــى التكيـــف الســـريع مـــع الظـــروف 
العـــام  فـــي  شـــهدناها  التـــي  االســـتثنائية 
2020، حتـــى تتمكـــن مـــن تحقيـــق األهداف 
االســـتراتيجية، والتـــي ترتكـــز علـــى اإلدارة 
عنـــه  نجـــم  مـــا  وهـــو  للمصاريـــف،  الدقيقـــة 
انخفاض المصروفات التشـــغيلية بنســـبة 10 
% على أســـاس ســـنوي، وســـاهم فـــي زيادة 
صافـــي األرباح بنســـبة 10 % مقارنـــًة بالعام 
2019. كمـــا انعكســـت هذه الجهـــود المبذولة 
على مدى تحســـن كٍل من: األرباح التشغيلية 
واألربـــاح قبـــل تكاليـــف التمويـــل والضرائب 
زادت  والتـــي  واالســـتقطاعات  واالســـتهالك 
بنســـبة 7 % و9 % لـــكل منهـــا علـــى التوالي 

وعلى أساس سنوي”.
وأضـــاف “خـــالل العـــام الماضـــي، اســـتثمرت 
شـــركة بتلكـــو فـــي عدة مجـــاالت مـــن أبرزها 

تطوير شبكة الجيل الخامس التي تّم تفعيل 
تغطيتهـــا بجميع محافظـــات المملكة وتصل 
إلى نســـبة 95 % من السكان. ونجحنا كذلك 
بتدشـــين أحـــدث مركـــز بيانـــات حاصل على 
شهادة الدرجة الثالثة )Tier III(، وهو يعد أكبر 
مركـــز بيانات للقطاع التجـــاري في البحرين. 
وســـتواصل بتلكو في الفتـــرة الُمقبلة تقديم 

أفضل الخدمات الرقمية المبتكرة”.
وتابع الشـــيخ عبدهللا “وجهنا إدارة الشركة أن 
تقدم مبادرات لتشجيع الموظفين على تقديم 
 Chairman’s Award األفضـــل وأهمها جائـــزة
لمكافـــأة الموظفين المتميزيـــن. ونتيجة لتلك 
الجهـــود، حصلـــت شـــركة بتلكـــو علـــى المركز 
األول فـــي قطـــاع االتصـــاالت بمنطقة الشـــرق 
األوســـط لعام 2020 كأفضل مـــكان للعمل من 
 ،”Great Place to Work“ المنظمـــة العالميـــة

ونحن فخورون جًدا بهذا اإلنجاز”.

عرض العمليات التشغيلية

ومـــن جانبه، قـــال الرئيس التنفيذي لشـــركة 
بتلكـــو، ميكيـــل فينتـــر “قـــام فريـــق اإلدارة 
بشـــركة بتلكـــو بإجـــراء تغييـــرات محوريـــة 
علـــى إدارة العمليـــات التشـــغيلية فـــي العام 
2020، والتي اشـــتملت علـــى طرح مبادرات 
رقميـــة تهـــدف لتحســـين وتطويـــر تجربـــة 
الزبائـــن عبـــر تمكينهم مـــن متابعـــة مهامهم 
اليومية عن ُبعـــد. ومن منطلق حرصنا على 
تلبية أولويات زبائننا المتغيرة، قمنا بترقية 
ســـرعة الفايبر في العام 2020، الذي كان له 
الـــدور الكبيـــر في تصنيـــف البحريـــن ضمن 
قائمـــة الـــدول الرائـــدة عالمًيـــا في ســـرعات 
االنترنـــت الثابـــت، وذلـــك عن طريـــق موقع 
شـــركة Speedtest by OOKLA. كمـــا إننـــا 
تفعيـــل  مثـــل  التكنولوجـــي  النمـــو  واصلنـــا 
تغطية شبكة الجيل الخامس G5 في جميع 

أنحاء المملكة “.
واســـتطرد بقوله “شـــهد العـــام 2020، توجه 
أكثـــر مـــن 90 % من فريق بتلكـــو للعمل من 
منازلهـــم بســـبب جائحـــة كوفيـــد 19، وهـــو 
مـــا دفعنـــا لتســـخير جهودنا نحـــو التأكد من 
تفاعل جميـــع أعضاء الفريق والحرص على 
خلـــق بيئة عمل رائعة. ومن أبـــرز المبادرات 
التي قمنا بطرحها هي جائزة رئيس مجلس 
اإلدارة “Chairman’s Award”، وهي جائزة 
سنوية تم تصميمها لتكريم ومكافأة أعضاء 
فريـــق بتلكو الذيـــن أظهروا أداًء اســـتثنائًيا 
مميـــزة  إنجـــازات  وحققـــوا  العـــام  خـــالل 
واظهـــروا التزامهـــم بقيـــم الشـــركة. ومنـــح 
رئيـــس مجلس اإلدارة الشـــيخ عبـــد هللا بن 
خليفـــة آل خليفـــة أخيـــًرا 3 فائزين وحصل 

كل منهم على درع ومكافأة نقدية”.
وأضـــاف “لقد ســـاهم العام 2020 فـــي إبراز 
أهمية العالـــم الرقمي، خالل ما واجهناه من 
تحديـــات كوفيـــد 19. وســـيبقى هـــذا النمـــو 
الرقمـــي علـــى رأس أولويـــات خططنا وذلك 
لتلبيـــة االحتياجـــات المتناميـــة لزبائننـــا من 

األفراد والمؤسسات التجارية”.

الهملة - بتلكو

56.7
مليــون دينــار

 علي الفردان

ميكيل فينترالشيخ عبدالله بن خليفة

بلغت العائدات على 
السهم الواحد للسنة 

34.2 فلس

 6.5 مليون دينار 
صافي الربح للربع 

الرابع 2020

المنامة - بورصة البحرين

أقفل مؤشــر البحرين العام أمس عند مســتوى 1,485.86، 
بارتفــاع وقــدره 4.49 نقطة مقارنــة بإقفاله يوم الخميس 

الماضي.

وتـــداول المســـتثمرون 3.93 مليون ســـهم، بقيمـــة إجمالية 
قدرها 790.28 ألف دينار، تم تنفيذها من عبر 109 صفقات، 
إذ ركز المســـتثمرون تعامالتهم على أسهم قطاع الخدمات 
والتي بلغت قيمة أســـهمه المتداولـــة 272.44 ألف دينار أي 
ما نســـبته 34.47 % من القيمـــة اإلجمالية للتداول وبكمية 
قدرها 484.19 ألف سهم، تم تنفيذها من خالل 28 صفقة.

وجـــاءت شـــركة البحريـــن لالتصـــاالت )بتلكـــو( فـــي المركز 
األول إذ بلغـــت قيمة أســـهمها المتداولـــة 249.12 ألف دينار 
أي ما نســـبته 31.52 % من إجمالي قيمة األسهم المتداولة 
وبكميـــة قدرها 444.33 ألف ســـهم ، تم تنفيذها من خــــالل 

23 صفقة.
أمـــا المركـــز الثانـــي فـــكان لمجموعة جـــي اف اتـــش المالية 
بقيمة قدرها 161.63 ألف دينار أي ما نسبته 20.45 % من 
إجمالي قيمة األسهم المتداولة وبكمية قدرها 2.46 مليون 

سهم ، تم تنفيذها من خالل 29 صفقة.
ثم جاء بنك البحرين والكويت بقيمة قدرها 131.59 ألف  «

دينار أي ما نسبته 16.65 % من إجمالي قيمة األسهم 
المتداولة وبكمية قدرها 251.20 ألف سهم، تم تنفيذها من 

خالل 24 صفقة.

بورصة البحرين تقفل مرتفعة 4.5 نقطة
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Grnata Contracting

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   ٕادارة التسجيل     
إعالن بحل وتصفية شركة

مخبز وحلويات العائلة ذ.م.م
سجل تجاري رقم 128356

 
بناء على قرار الشركاء لشركة مخبز وحلويات العائلة ذ.م.م ، المسجلة على قيد رقم 128356 
بتصفيــة الشــركة اختياريا وتعيين الســيدة / علياء صالح الســيد محمــد منتصر خضر مصفيا 

للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن ســلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشــركات 
التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقم )21( لعــام 2001، وعمال بنــص المادة 335 
من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة 

بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
 عنوان المصفي: 

 علياء صالح السيد محمد منتصر خضر
+973 36069610 

القيد  92467
التاريخ  18 - 2 - 2021

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -    إدارة التسجيل
إعالن رقم   000   لسنة 2021
بشأن تحويل مؤسسة فردية

إلى شركة تضامن

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة و السياحة بأنه قد تقدم إليها السيده ايمان 
ماجد عبدهللا روبان المالكه ل بوابة الضوء االخضر للتخليص (مؤسسة فردية) والمسجلة 
بموجب القيد رقم 92467 ، يطلب تحويل المؤسسة الفردية المملوكة له إلى شركة تضامن

برأسمال وقدره 4000 دينار بحريني وذلك لتصبح مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
يحي حسن قايد ياسين

نبيله حسين محمد سعيد
لتصبح تحت اسم تجاري شركة بوابة الضوء االخضر للتخليص شركة تضامن بحرينية

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر
يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن. 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تحويل شركة ذات مسؤولية محدودة 
إلى شركة تضامن بحرينية

تقــدم إلــى إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة شــركة أنوار 
الصالحــي  صالــح  محســن  صالــح  للســيد  المملوكــة  ذ.م.م  العقاريــة  الخليــج 
والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 82097 بطلــب تحويلهــا إلــى شــركة تضامــن  
بحرينية برأسمال وقدره 20000 عشرون ألف دينار بحريني وذلك بإدخال كل 
مــن فنــده صالح محســن  الصالحى ومحمد صالح محســن الصالحي كشــركاء 

معه في السجل.

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة 
أقصاها خمسة عشر يوم عمل  من تاريخ نشر اإلعالن   

القيد : 1 – 108533
التاريخ : 21/02/2021

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن    لسنة 2021
بشأن تغيير االسم التجاري  لشركة سكيالند لتخليص المعامالت ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعة والتجارة الســياحة بأنــه قد تقدم إليها 
الســادة اصحاب  شركة ســكيالند لتخليص المعامالت ذ.م.م المسجلة بموجب 
القيــد رقــم    1 - 108533 ، طالبيــن  تغييــر االســم التجــاري مــن - ســكيالند 

لتخليص المعامالت ذ.م.م الى  شركة سكيالند للمقاوالت ذ.م.م

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة 
خمسة عشر  يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن  رقم 173164  لسنة 2020
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة بيوو للتسويق والوساطة  ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم 
 BERNARD ARMELLE FRANCIS VAN DEN WOUWER   / إليهــا الســيد
ذ.م.م   والوســاطة   للتســويق  بيــوو  لشــركة   القانونــي  المصفــي  باعتبارهــم 
،المســجلة كشــركة  ذات مســئولية محــدودة   بموجــب القيــد رقــم    78126   ، 
طالبــا إشــهار انتهــاء أعمــال تصفيــة الشــركة  تصفيــة اختياريــة و شــطبها من 
الســجل التجــاري، و ذلــك وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة الصــادر 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

التاريخ 20 / 02 / 2021
وزارة الصناعة والتجارة و السياحة

ادارة السجل التجاري
) CR2021- 28064 (  إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

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

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
 اسم التاجر :  ناصر عبد العزيز احمد الشويخ

 االسم التجاري الحالي :  التينو للخياطة النسائية
 االسم التجاري الجديد:  التينو ستايل للتجارة

 قيد رقم :64468 – 03

2021/02/20
وزارة الصناعة و التجارة و السياحة

CR2021-      29540 اعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا الســيد: محمــد علــي احمد حســين   بطلــب تحويل المحــل التجاري   
التالي :إلى السيد /  عقيل علي احمد حسين 

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

رقم القيد :   73395 - 1

االسم التجاري :  دار االخوة للمقاوالت  
  

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

إعالن رقم 111 لسنة 2021
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة انجل ستار تريدينغ  ذ.م.م

 
تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم 
إليهــا الســيدة / مريــم عبــدهللا علــي أحمــد مكــي باعتبارهــا المصفــي القانونــي  
لشــركة انجل ســتار تريدينغ  ذ.م.م ،  المســجلة كشــركة ذات مسئولية محدودة 
بموجب القيد رقم 106431، طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية 
اختياريــة وشــطبها من الســجل التجــاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشــركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.
  

تاريخ : ٢٠٢١ / 2 / 18
مملكة البحرين

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

 CR2021- 28886  إعالن رقم
تنازل عن المحل التجاري

 
تقدمــت إلينــا المعلــن ادنــاه: فرح فيصــل عبدالحميــد مصطفــى جناحي بطلب 
تحويــل المحــل التجــاري التالي إلى الســيد ياســر محمد عبــدهللا محمد الريس 
الزويد فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة 

عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم القيد :   119449 - ٢

االسم التجاري : مطعم سلة األسماك  
  

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

إعالن  لسنة 2021
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة مطعم عتيق الصوف  ذ.م.م

 
تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها 
الســيد / عمــار عبدالجليــل عبدالرســول علي مكــي  باعتباره المصفــي القانوني  
لشركة مطعم عتيق الصوف  ذ.م.م ،  المسجلة كشركة ذات مسؤولية محدودة 
بموجــب القيــد رقــم 1-93097، طالبــا إشــهار انتهــاء أعمــال تصفيــة الشــركة 
تصفيــة اختياريــة وشــطبها مــن الســجل التجــاري، وذلــك وفقا ألحــكام قانون 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

االثنين 22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442 - العدد 4514 08



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

has a vacancy for the occupation of
  RIGGER(OIL & GAS WELLS DRILLING) 

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

JUMA KADHIM ALKHUNAIZI BUILDING MAINTENA 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17270724  or  ALKHUNAIZI.BH@GMAIL.COM 

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

  OPERATOR (FORKLIFT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 
 suitably qualified applicants can contact

 33344033  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17468532  or  MSYED@ABAHSAIN.COM 

Healthy Calorie Delivery Services 
has a vacancy for the occupation of

  JANITOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33358885  or  info@harvard.com.bh 

Security Solutions Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 33270382  or  SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME 

GOLD DUST CLEANING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 66727555  or  GOLDDUST.BH@GMAIL.COM 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

HUSAIN MANSOOR AHMED KHUDHAIR ( THAFEER - 7950 ) 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33920135  or  ALIALKARRANII@GMAIL.COM 

HASAN MOHAMED SAEED / SAEH  -7025 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39719795  or  LUMINASS3410@HOTMAIL.COM 

FADHEL JABUR HASAN ALNOAIMI/ ALTTAH 2 / 10383 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36653616  or  MANARHAMAD@HOTMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

SILVER CITY CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39188855  or  SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

SCOOP Construction 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 77007749  or  scoopmec1@gmail.com 

WESTPOINT HOME BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

SKY JEWELLERY CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17491335  or  MAYANCHERI@YAHOO.CO.IN 

GIVE & TAKE FOR ACCESSORIES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17211841  or  ALITAQADUM@YAHOO.COM 

FAWZEYA ALDOSERI BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39045992  or  M.ALDOSARI82@GMAIL.COM 

SULTAN CENTER RETAIL BAHRAIN - WHOLESALE CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BRANCH MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17636666  or  AHASSAN@SULTAN-CENTER.COM 

ARADOUS CONTRACTING AND MAINTENANCE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER ( GARAGE ) 
 suitably qualified applicants can contact
 69991130  or  hderazi@aradouscm.com 

AL AHBAB TRADING WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17125204  or  ALAHBAB.CO@HOTMAIL.COM 

AL MAHMOODIYAT TAILORING ITEMS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39911404  or  ZZHUSSAIN.72@GMAIL.COM 

Lamasat gypsum and decoration 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17223041  or  DHIYA7788@gmail.COM 

RADHWAN BAKARY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39432349  or  RADHWANBAKERY@GMAIL.COM 

NASEEM ALREEF COLOSTORE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33348848  or  SMASH3AL@ICLOUD.COM 

Magic Needle Fabrics 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 38455475  or  MAGICNEEDLEBH@GMAIL.COM 

SO SHEEK SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact
 33236825  or  NAFOOLAD@GMAIL.COM 

SO SHEEK SALOON FOR MEN 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact
 36600858  or  NAFOOLAD@GMAIL.COM 

Ram-ex for Real Estate Management company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 17296433  or  MGHUNEIM@MCRME.COM 

FAME SAFETY EQUIPMENTS COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17243110  or  INFO@FAMESAFETY.COM 

AL FARHAN HAIRDRSSING SALON 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contact
 33332770  or  Spaktimegop@gmail.com 

Aroma salon 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39965696  or  ENAS_S@MOE.GOV.BH 

Aroma salon 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39965696  or  ENAS_S@MOE.GOV.BH 

COFFEE POINT BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 39311119  or  EXP.SEV4DOC@GMAIL.COM 

Premiere Hotel W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

Premiere Hotel W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER/BARTENDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

AMOW ASKAR RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 36661664  or  MALBAKRY911@GMAIL.COM 

Al hara al muharraqia contracting 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 66686866  or  ha_almajed@hotmail.com 

Panchami Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17123571  or  GREENTREEBH@GMAIL.COM 

TERRACE GARDEN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17668367  or  SAHARSAJAN@YAHOO.COM 

Professional ACCOUNTANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33088991  or  PROACC2011@gmail.com 

Dome Natural Stone 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17899000  or  DOMESTONE@GMAIL.COM 

Ahl Alkhair grill and resturant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39434454  or  ALMOQLA313@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39213901  or  RAJU@BABASONS.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

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

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

BAHRAIN WAY CONSTRUCTION S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  MASON(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 37151411  or  SMOHAMMEDBH@GMAIL.COM 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

Security Solutions Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 33270382  or  SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME 

Security Solutions Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 33270382  or  SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME 

Security Solutions Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 33270382  or  SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME 

SEVEN HILLS SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39697979  or  HASSAN800@GMAIL.COM 

SEVEN HILLS SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39697979  or  HASSAN800@GMAIL.COM 

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

  TRAINEE 
 suitably qualified applicants can contact

 17181500  or  CAREERS@JBFBAH.COM.BH 

QUALITY CORNER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 33955255  or  F_T55@HOTMAIL.COM 

ZEZO CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39897111  or  SABBAGH101@YAHOO.COM 

V -  MARINE 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 33366615  or  WAEL@V-MARINE.COM 

Al saib agriculture center 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66333479  or  EBRAHIMSOFT@HOTMAIL.COM 

Pebbles Gate Cleaning 1 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33330363  or  MAHMOODESA151@YAHOO.COM 

SIDRA FRESH FISH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39988546  or  ALI1988JUMA@GMAIL.COM 

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

  GENERAL MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17641290  or  hussain.hassan@bh.luluexchange.com 

SMALL VILLAGE MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17009360  or  haneefgeepas@gmail.com 

CARNATION CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33304312  or  afzaalbajwa777@gmail.com 

Unified Foodstuff W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33259679  or  FADEL.BH12@YAHOO.COM 

ROSARIO PACKAGING SERVICES S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33795999  or  HZHZWAW@HOTMAIL.COM 

Skylink Advertising 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contact

 33660507  or  SUJITH686633@YAHOO.CO.IN 

Suit me Tailoring W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33225888  or  SUITMEBH@GMAIL.C0M 

JKR MIDDLE EAST WLL 
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17281189  or  JKR@JKRHOLDINGS.COM 

DAILY FRESH CAFTERIA 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17645777  or  fgroup.bh@gmail.com 

Maxlink Bahrain Cargo 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33227737  or  AZEEZZAHID@GMAIL.COM 

DAR AL-SHIFA MEDICAL CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 16161616  or  KTMALI@DARALSHIFA.COM.BH 

Rabeeh Manama Pharmacy 
has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 33855100  or  NISARASHRAF@YMAIL.COM 

Spice court restaurant w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 35183314  or  M_SAJJAD_BAIG@YAHOO.COM 

Spice court restaurant w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN AIDE 
 suitably qualified applicants can contact

 35183314  or  M_SAJJAD_BAIG@YAHOO.COM 

JANAT AL ARRADH TRADIND 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39090597  or  ZUHAIR_MAJEED@HOTMAIL.COM 

Van Gogh Designs 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 17555170  or  info@vangogh-designs.com 

Integral Resto Management Co.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33600501  or  INTEGRALBAHRAIN@GMAIL.COM 

DILLI TADKA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34188143  or  MOHD.ALI22TST@GMAIL.COM 

Mado  Cafe and restaurant Co SPC 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  AHMED@DREAMGROUP.BH 

SAFA POULTRY FARM co wll 
has a vacancy for the occupation of

  ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contact

 77157777  or  tina@jasgroup.co 

MANSHA BUILDING CONSTRUCTION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 35129811  or  mmkhan1782@gmail.com 

CRICKETERS RESTAURANT AND LOUNGE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38921008  or  STARPRAKASH2012@GMAIL.COM 

CRICKETERS RESTAURANT AND LOUNGE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 38921008  or  STARPRAKASH2012@GMAIL.COM 

QROOF PHONE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39379988  or  MEMDOOHALIGROOF@GMAIL.COM 

WAHEED GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 33995508  or  ALNAWAF.AYMAN@YAHOO.COM 

GOLD DUST CLEANING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 66727555  or  GOLDDUST.BH@GMAIL.COM 

Professional touch for services 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

PATONG THAI RESTAURANT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact

 39024896  or  JURGENMULLER22@YAHOO.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  ALFWAZ101@HOTMAIL.COM 

FUN TALK MOBILE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33302067  or  ALMAZYONA.82@GMAIL.COM 

Pine tree valet park 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17401008  or  PINETREEVALET@GMAIL.COM 

Pine Tree Car Wash and Polishing 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39896062  or  CARWASHPINETREE@GMAIL.COM 

B F G INTERNATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17727063  or  ali.m@bfginternational.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

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

SOUTH GATE CONSTRUCTION AND CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 77061717  or  YKHALFAN@GMAIL.COM 

SOUTH GATE CONSTRUCTION AND CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 77061717  or  YKHALFAN@GMAIL.COM 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38888838  or  alihassan@almoayyedintl.com.bh 

HAJEEN HOUSE BUILING INSTALLATION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33610210  or  hajen.const@gmail.com 

SILVER CITY CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39188855  or  SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

ALKARRAR INTERNATIONAL Fabrication Workshop 
has a vacancy for the occupation of

  SHEET METAL WORKERS (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17414719  or  HUSSAIN2025@HOTMAIL.COM 

LUXURY  BICYCLES STORE 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 33733289  or  DUHAD476@GMAIL.COM 

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

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

Oor Industries for food production W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36612390  or  SAMARAIEY@GMAIL.COM 

Pebbles Gate Cleaning 1 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33330363  or  MAHMOODESA151@YAHOO.COM 

Zalamsi for building material 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact
 17114400  or  mravi.salesbah@gmail.com 

HISO ALUMINIUM CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17414978  or  ALJAD25@HOTMAIL.COM 

Saood Services Est. 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 39570953  or  SHOUHDY11@GMAIL.COM 

Al Zahrawi Medical Supplies Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (ENGINEERING DEPARTMENT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17300798  or  info.bahrain@zahrawigroup.com 

ABIRUCHI Restaurant WLL 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact

 38479608  or  INFO.ABIRUCHI@GMAIL.COM 

CAREER LINK CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33343567  or  CAREERLINKBH@GMAIL.COM 

Sprinter Trading & Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17340190  or  RIHAS065@GMAIL.COM 

VM Star Media Management WLL 
has a vacancy for the occupation of

  GRAPHIC DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contact
 34089625  or  WEHELP4U@GMAIL.COM 

INNOX INTERNATIONAL TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39028602  or  rameesagz@gmail.com 

Uncle Sam Cafe 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 34444548  or  BUOMAR177@GMAIL.COM 

BAHUBALI DOCUMENTS CLEARANCE & CARGO SERVICES CO. - BAHRAINI PAR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33233613  or  LOKESHRAJ85@GMAIL.COM 

MOHAMMAD KHAN FOR OTHER BUSINESS SUPPORT SERVICES S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38307897  or  AZIZKHAN16@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17319999  or  INFO@DTS.BH 

MULTIPOINT INTERIOR DECOR CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33159624  or  AFZAL.MULTIPOINT@GMAIL.COM 

MULTIPOINT INTERIOR DECOR CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33159624  or  AFZAL.MULTIPOINT@GMAIL.COM 

RAHAH HOLDING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33276768  or  SALMANULFARISK786@GMAIL.COM 

Abn Al Nafis Palace Tailoring - Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17300186  or  AHARIES04@GMAIL.COM 

RUMMAN AL ARAB GRILL & RESTUARENT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 33909235  or  NAVEEDMANZOOR706@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39276287  or  SYLVESTER.LUIS@GMAIL.COM 

Saiba Pharmacy S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  PHARMACIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17721295  or  KIRTILAKADE76@GMAIL.COM 

Architizer Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33395295  or  AL_SHAER_73@HOTMAIL.COM 

Georgia bay Communication 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66963336  or  RABDULLA778@GMAIL.COM 

H&B contracting company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38021740  or  ALMONDYAL@HOTMAIL.COM 

Magdi Khalil Accounting and Tax Consultancy S.P.C Owned by Magdi 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 39951475  or  MAGDIMAEMKHALIL@YAHOO.COM 

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

  WAITER (RESTURANTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17292393  or  ALWALIOFC@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38979192  or  NASIRBHRN87@GMAIL.COM 

Consumer First Cargo Transport Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39094377  or  SHABAZ.AHMD1@GMAIL.COM 

FLEXY SIGNS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 33327080  or  NIZAMRINEESA@GMAIL.COM 

GOULETTA COLD STORE Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33548005  or  GOULETTA135784@GMAIL.COM 

SAMRIYAH COFFEE SHOP - Bahraini Partnership 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36604099  or  RED_FLOWER848@HOTMAIL.COM 

SHIFNAS COPY CENTER S.P.C Owned by ABOOBACKER SIDDIQUE MAVILA AR 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17245727  or  ABUSIDDIQE@GMAIL.COM 

MORNING SITE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17232622  or  morningsitebahrain@gmail.com 

ELLIE BROKERAGE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 34672657  or  ELLIEBSERVICES@GMAIL.COM 

7 TOONZ S.P.C Owned by ADEL ABDALI ALI ABDULLA MOHAMED 
has a vacancy for the occupation of

  GRAPHIC DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contact

 17232500  or  ADEL@ALKOBRAGROUP.COM 

Mohammad Shamim for Decor Co. S.P.C Owned by MOHAMMAD SHAMIM SIR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33105010  or  devicecare.bh@GMAIL.COM 

PROTEIN AND CARBS HEALTHY RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 39896612  or  OGHAFOR@OUTLOOK.COM 

SAEDAT ALBAYIH BAKRIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39655545  or  SAEDATALBAYINB.BH@GMAIL.COM 

AL-KHAIR INTERIOR DECOR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 39714446  or  OMER.SI.INTER@GMAIL.COM 

S Y K Y A SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33134439  or  SYKYASERVICES1@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

M.J. DECOR COMPANY LIMITED W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17784422  or  ggm.janahi@gmail.com 

AL SALAM FURNITURE INDUSTRIES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830078  or  kanakaraj.pk@horizonintlgroup.com 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

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

  TRENCH-DIGGING MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

AWAL GULF MANUFACTURING CO. B.S.C.( C ) 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(COOLING DEVICE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17738333  or  khalid@awalgulf.com.bh 

ANWAR ALHILM GENERAL CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37722152  or  REDHAASHOOR@YAHOO.COM 

AL REEM GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
 suitably qualified applicants can contact
 39771192  or  inter.island.bh@gmail.com 

ALGASSAB CONSTRUCTION & TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TRENCHER 
 suitably qualified applicants can contact

 17232275  or  oommenzo@gmail.com 

TIME TYRE  AND  MARKETING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17702085  or  BUYUSRA@GMAIL.COM 

KRONOS ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17564981  or  ashokrma@gmail.com 

Albanadrh Carpentry Workshop 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact
 39828148  or  ahmedha.nasser@ewa.bh 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

KARTEC SERVICES SPC 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 66399355  or  KHALIDAR@KAR-GROUP.COM 

KARTEC SERVICES SPC 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 66399355  or  KHALIDAR@KAR-GROUP.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

DAIREX BUILDING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

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

PEACH CONSTRUCTIONS & PROPERTIES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR (SITE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17810484  or  WPARKAR.79@GMAIL.COM 

SEVEN HILLS FACILITY MANAGEMENT SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39976476  or  SRIRAO@7HILLS-GROUP.COM 

Water Color Interiors (Middle East) W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of
  SUPERVISOR(INTERNAL WORKS) 

 suitably qualified applicants can contact
 13699000  or  INFO@WATERCOLORME.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39158777  or  SANGAMCONST.EST@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17131018  or  sajilnath@urbaser.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17131018  or  sajilnath@urbaser.com 

ELEVEN GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 32123332  or  speedone708@gmail.com 

Pisgah Cleaning Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39655253  or  GEORGE2099@GMAIL.COM 

PEACH CONSTRUCTIONS & PROPERTIES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17810484  or  WPARKAR.79@GMAIL.COM 

Saood Services Est. 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 39570953  or  SHOUHDY11@GMAIL.COM 

THE BUTCHERS KNIFE RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 39001001  or  ABDULLALUTFALLA@HOTMAIL.COM 

THE BUTCHERS KNIFE RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39001001  or  ABDULLALUTFALLA@HOTMAIL.COM 

BUILDAGO DECORATION S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 34246721  or  GQS_CLEARANCE@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39050620  or  SHANBUTT12345@GMAIL.COM 

ANOWAR HOSSAIN ISHAQUE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33945238  or  BE0717542@GMAIL.COM 

KASHMIRI BAKER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37256559  or  HISHAMABDULSAMI21@GMAIL.COM 

LAKSHAM HAIRDRESSING  GENTS SALOON W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact
 33203527  or  SMD277018@GMAIL.COM 

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

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

 33571816  or  MIKERUMPF@OUTLOOK.COM 

GOWSIA HABIBIA CONSTRUCTION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39882792  or  FORKANDXN90@GMAIL.COM 

Iris Auto Services 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 35699079  or  REPLYSKILL@GMAIL.COM 

Iris Auto Services 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact
 35699079  or  REPLYSKILL@GMAIL.COM 

ALZAYANI VENTURE CAPITAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FINANCIAL ANALYST 
 suitably qualified applicants can contact
 17531177  or  HRGHAREEB@GMAIL.COM 

AYAT REAL ESTATE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33928806  or  SUCHIDHEBE91@GMAIL.COM 

OCTOPUS FOR PARTIES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36576122  or  ALOOY20019@GMAIL.COM 

BHUIYAN FOOD STUFF CO. BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35070785  or  BHUIYANFOODBH@GMAIL.COM 

DAYAN FASHION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33020130 

EXPRESS DEVES AUTO SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17490911  or  DEVESBABU@GMAIL.COM

ABDULNABI ALI HASAN BUHASAN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39977664  or  POWERCARGO9@GMAIL.COM 

SALMAN ALI KHALID ALHEJRES / BIN HRIS - 10288 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39296938  or  ALDARDOCUMENT@GMAIL.COM 

SEVEN HILLS FACILITY MANAGEMENT SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39976476  or  SRIRAO@7HILLS-GROUP.COM 

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

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77999360  or  FISHERMANSENSE@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34561904  or  NFLIX346346@GMAIL.COM 

DUBURJI ADVERTISING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 32202687  or  CHANDADIL200@GMAIL.COM 

A J M KOOHEJI GROUP BSC CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17403304  or  lmra@AJMKOOHEJI.COM 

A J M KOOHEJI GROUP BSC CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact
 17403304  or  lmra@AJMKOOHEJI.COM 

EBRAHIM KHALIL KANOO CO. B.S.C.CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER PROGRAMMER 
 suitably qualified applicants can contact

 17262262  or  hr.s@ekkanoo.com.bh 

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

  TECHNICIAN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17271333  or  HR@AHMADIPEPSI.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of
  HEAVY EQUIPMENT OPERATOR 

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

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

ALMANARATAIN BLOCK & CONCRETE FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

 17590097  or  ALSHAAB@BATELCO.COM.BH 

GULF HOTELS GROUP - GULF BRANDS INTERNATIONAL 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (OPERATIONS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17728014  or  RAJEEV@ALMOAYYED.COM 

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

  A/C & REFG TECH 
 suitably qualified applicants can contact

 17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

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

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 17224381  or  ZAYNICO@BATELCO.COM.BH 

SITRA FUEL STATION 
has a vacancy for the occupation of

  FUEL STATION ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39663421  or  AKRAM_HUBEISHI@HOTMAIL.COM 

UNITED CATERERS & CONTRACTORS COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17224615  or  mao@ucc-bh.com 

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

  PORTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

B F G INTERNATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TEAM LEADER 
 suitably qualified applicants can contact
 17727063  or  ali.m@bfginternational.com 

ALREDA TRADING AND CONTRACTING GROUP B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17277360  or  aliam@batelco.com.bh 

HUWA ALKUWAIT 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17228881  or  hussain.khalaf2007@gmail.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17456218  or  OPERATIONS@NIDUKKI.BH 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785335  or  HAMED_996@HOTMAIL.COM 

ALNASEEM COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39433343  or  ebrahim@livehealthybh.com 

Bahrain Precast Construction w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 17875600  or  JSA@BPC.BH 

AlFateh Group W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17222222  or  Jasim@alfateh.bh 

AlFateh Group W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17222222  or  Jasim@alfateh.bh 

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

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

AL SAYED SALEH TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77005022  or  ST-100@HOTMAIL.COM 

SUNDAY INTERNATIONAL GROUP  WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17703242  or  SUNDAY@BATELCO.COM.BH 

SUNDAY INTERNATIONAL GROUP  WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17703242  or  SUNDAY@BATELCO.COM.BH 

AL HILAL CONSTRUCTION CO 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 38700027  or  OFFICE@AL-ABRAAJ.COM 

INTERLOCK MAINTENANCE CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CIVIL ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contact

 36438872  or  ramraj007@hotmail.com 

ALGHANAH GROUP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

Allameait Trading 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 33655884  or  MATHEW963@GMAIL.COM 

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

  PEST CONTROL WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17300013  or  ahmed@stargroupbh.com 

ALRAHIAQ Super MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36376922  or  ALRAHEEQ.CS@HOTMAIL.COM 

JASMI’S CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17588787  or  lmra@jasmis.com 

AL Bandar Refrigeration & Air Conditioning Workshop 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17722885  or  JABUR@LIVE.COM 

AL Bandar Refrigeration & Air Conditioning Workshop 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722885  or  JABUR@LIVE.COM 

JAMAL ABDULLA RASHID ALJALAHMA CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39462566  or  JAJALAHMA@YAHOO.COM 

SAUDIA ELECTRICAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of
  WORKER-COIL WINDER-(HAND) 

 suitably qualified applicants can contact
 17246268  or  MOHAMMEDALITARIQ@GMAIL.COM 

ALUMINUM CARE WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17242599  or  STEELCARE11995@GMAIL.COM 

UNION STATIONERY COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  CO-ORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17602184  or  MD@UNIONGROUP.CC 

AQDAS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36900025  or  AL7OOOB_86@HOTMAIL.COM 

Punjabi Tadka Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39120524  or  NOREENYASIN@YMAIL.COM 

MASHAKIK RESTURENT 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33933940  or  sadiq.tb@gmail.com 

Affinity soft services co wll 
has a vacancy for the occupation of

  SALES SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact
 17007217  or  SHAKEELW@GMAIL.COM 

Professional touch for services 
has a vacancy for the occupation of

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

ALGHANAH GROUP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

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

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

International Medical Centre WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SPECIALISED DOCTOR 
 suitably qualified applicants can contact
 39461743  or  MKSADMN@GMAIL.COM 

GEEPAS MIDDLE EAST W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17227206  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

PINTOR PAINTING 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39115869  or  najjarfs@gmail.com 

MAGNUM IMPRINT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SIGN MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35907141  or  THOMASHROCHE@HOTMAIL.COM 

MAGNUM IMPRINT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 35907141  or  THOMASHROCHE@HOTMAIL.COM 

MAGNUM IMPRINT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SIGN MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35907141  or  THOMASHROCHE@HOTMAIL.COM 

ALQAMRAH RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17672737  or  ALQAMRAH2015@GMAIL.COM 

SULTAN PALACE GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33325577  or  WAJIDA.SPC@GMAIL.COM 

ALHAIKI READYMADE DRESSES WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39697958  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

ARSALAN RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39092475  or  ASMASHAH332211.MS@GMAIL.COM 

MUNAWAR JEWELLERS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17213117  or  MUZZAFAR_YOU@YAHOO.COM 

AL MUGHAL MECHNICAL WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39200345  or  NOORAIN12345@GMAIL.COM 

Bahrain truck and heavy trailer 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 77102290  or  BAHRAINTTC@GMAIL.COM 

TOFO INTERNATIONAL EVENT ORGNIZER 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR(LADIES) 
 suitably qualified applicants can contact

 36366380  or  TAGREED-ALARRAYED@gmail.COM 

Marble TOUCH TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17789626  or  INFO@MARBLETOUCH.NET 

ZUHAIR MECHANICAL WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER (CAR MECHANICAL WORKSHOP) 
 suitably qualified applicants can contact

 17555189  or  ROHAILASGHAR@YAHOO.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39273711  or  NKTWLL@GMAIL.GMAIL 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17382228  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

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

  WORK SUPERVISOR 
suitably qualified applicants can contact 

39611187  or  mammoottykp@hotmail.com 

SAQARA BUILDING MAINTENANCE CONTRACTING
 has a vacancy for the occupation of  

MECHANIC (AIR-CONDITIONING) 
suitably qualified applicants can contact 

17722066  or  ZUBARAIT@BATELCO.COM.BH
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زيارة غروسي لم توقف تصعيد طهران وظريف يتهم بايدن باتباع سياسة ترامب

مستشار األمن األميركي: إيران معزولة.. والكرة في ملعبها اآلن

أكد مستشـــار األمن القومي األميركي، 
جاك ســـوليفان، أن الرئيـــس األميركي 
جو بايـــدن “مصمم علـــى أن ال تحصل 
إيـــران على ســـاح نـــووي”، معتبـــًرا أن 
“الدبلوماســـية هـــي الطريـــق األفضـــل 

لمنع حصول ذلك”.
وقال ســـوليفان: إن طهران لم ترد بعد 
على عرض الواليات المتحدة للدخول 
في حـــوار بوســـاطة أوروبيـــة، مضيًفا 
“لكـــن إيران هـــي المعزولة دبلوماســـًيا 
 - المتحـــدة  الواليـــات  وليـــس   - اآلن 

والكرة في ملعبها اآلن”.
في سياق آخر، شدد سوليفان على أن 
واشنطن لن تقبل باستمرار إيران “في 
احتجـــاز رهائن أميركيين بطريقة غير 

عادلة وغير قانونية”.
للوكالـــة  العـــام  المديـــر  يـــزور  وبينمـــا 
رافاييـــل  الذريـــة  للطاقـــة  الدوليـــة 
غروســـي، طهـــران، لـــم تحقـــق الزيارة 
بعـــد نتائج ملموســـة، إذ أعلنت طهران 
أنهـــا ســـتوقف عمليـــات التفتيش يوم 

الثاثاء المقبل.
هذا فيما اتهم وزير الخارجية اإليراني 
جـــواد ظريـــف، الرئيـــس األميركي جو 

بايـــدن باتبـــاع سياســـة ســـلفه دونالـــد 
ترامب، حيال إيران.

وهاجـــم ظريـــف فـــي مقابلـــة مـــع قناة 
“برس تـــي فـــي” اإليرانيـــة الحكومية، 
مواقـــف الرئيـــس األميركي جو بايدن، 
قائـــا “إنه يعلـــن معارضته لسياســـات 
دونالد ترامب، لكنه في الواقع يتبعها”.
وأضـــاف “الواليات المتحـــدة ال يمكنها 
أن تنضـــم إلـــى االتفـــاق النـــووي ما لم 
رفـــع جميـــع  العقوبـــات. يجـــب  ترفـــع 

العقوبات”.

كمـــا احتج ظريـــف حول مـــا وصفها بـ 
“تســـريبات” الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة 
الذريـــة حـــول أنشـــطة إيـــران النووية، 
في إشـــارة إلى التقريـــر األخير للوكالة 
الـــذي أكـــد وجـــود آثـــار اليورانيوم في 

موقعين مشبوهين.
كمـــا انتقـــد الجانب األوروبـــي قائا إن 
“قلق أوروبا إزاء برنامج إيران النووي 

نوع من النفاق”.
ونفـــى ظريـــف ســـعي إيـــران للحصول 
علـــى ســـاح نـــووي قائا “لدينـــا فتوى 

وإنتـــاج  حيـــازة  تحريـــم  علـــى  تنـــص 
األسلحة النووية”.

وقـــال وزيـــر الخارجيـــة اإليرانـــي، إن 
المفاجـــئ  التفتيـــش  عمليـــة  “إنهـــاء 
ينتهـــك  ال  للطاقـــة  الدوليـــة  للوكالـــة 
“مـــن  أنـــه  مضيفـــا  النـــووي”،  االتفـــاق 
الممكـــن العـــدول عـــن الخطـــوات التي 
اتخذتهـــا إيـــران خـــارج نطـــاق االتفاق 

النووي”.
هـــذا فيمـــا قـــال 220 نائبـــا إيرانيـــا في 
بيـــان مشـــترك أمـــس األحـــد، إن القرار 
الخـــاص بخفـــض االلتزامـــات النووية 
يجـــب أن ينفذ اعتبارا مـــن 23 فبراير، 
وال يحـــق للحكومة تأخيـــر تنفيذه بأي 

شكل من األشكال.
العـــام  المديـــر  زيـــارة  مـــع  وبالتزامـــن 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل 
غروســـي إلى طهـــران الســـبت، ولقاءه 
رئيس منظمة الطاقة الذرية اإليرانية، 
علـــي أكبـــر صالحـــي، لمناقشـــة إعـــان 
إيـــران قرب وقـــف عمليـــات التفتيش، 
ميليشـــيات  مـــن  العشـــرات  تظاهـــر 
الباســـيج أمـــام مـــكان االجتمـــاع ضـــد 

الزيارة.

عواصم ـ وكاالت

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي في طهران

القاهرة ـ آر تي

دان مرصد األزهر لمكافحة التطرف مخططات إســرائيل لبناء 
نحــو 3 آالف وحــدة اســتيطانية علــى أراض تخــص الكنيســة 

األرثوذكسية على حدود بلدة “بيت صفافا”.

وشـــدد المرصـــد فـــي بيـــان له، 
هـــذه  أن  علـــى  األحـــد،  أمـــس 
االســـتيطانية  المخططـــات 
علـــى  صارخـــا  تعديـــا  تمثـــل 
العهـــدة العمريـــة، التـــي نصـــت 
علـــى الحفـــاظ علـــى األراضـــي 
الفلســـطينية، والحـــرص علـــى 

الكنائس المسيحية.
إســـرائيل  أن  علـــى  وأكـــد 
تستهدف كل ما هو فلسطيني 
الواقـــع  تغييـــر  بغـــرض 

القـــدس  فـــي  الديموغرافـــي 
لصالح المستوطنين.

ورفض مرصد األزهر “سياســـة 
تســـتبيح  التـــي  إســـرائيل، 
الفلســـطينية،  المقدســـات 
علـــى  والمســـيحية  اإلســـامية 
حد ســـواء”، والتـــي كان آخرها 
الحادث اإلرهابـــي المتمثل في 
المســـتوطنين  أحـــد  محاولـــة 
المتطرفيـــن إضرام النيران في 
كنيسة “الجثمانية” في القدس.

األزهر يدين اعتداء إسرائيل على “العهدة العمرية”

بغداد ـ وكاالت

أكدت بعثة حلف شمال األطلسي “الناتو”، أمس األحد، أن توسيع مهامها 
فــي العــراق ســيكون بناء علــى طلب الحكومــة العراقية. وبحســب بيان 
حكومــي عراقــي، فإن مستشــار األمن القومي قاســم األعرجي اســتقبل 
قائــد بعثــة الحلــف فــي العــراق، الفريق الركــن بيير أولســن، وأكد حرص 

بالده على التعاون مع المجتمع الدولي.

وقـــال األعرجـــي وفًقـــا للبيـــان، إن 
لديهـــا خبـــرات  العراقيـــة  “القـــوات 
كبيرة اكتســـبتها من خـــال القتال، 
مهـــم  الخبـــرات  تبـــادل  أن  كمـــا 

لمواجهة اإلرهاب والتطرف”.
وأضاف، أن “العراق ليس جزءا من 

أي مشـــكلة إقليميـــة، بـــل هـــو 
جزء من الحل، وسيعمل 

علـــى االســـتفادة مـــن 
ألن  الناتـــو،  خبـــرات 
تنظيـــم داعش مازال 

علـــى  خطـــرا  يشـــكل 

العراق”.
ونقل البيان عـــن قائد بعثة “الناتو” 
قولـــه، إن “وجود البعثة جاء بطلب 
أي  وأن  العراقيـــة،  الحكومـــة  مـــن 
توســـيع للمهام ســـيكون بنـــاء على 

طلب الحكومة العراقية”.
ويـــوم الخميـــس الماضـــي، أعلن 
األميـــن العـــام لحلـــف الناتـــو 
أن  ســـتولتنبيرغ،  ينـــس 
الحلف قرر زيادة تعداد 
أفراد بعثته في العراق 

بـ 8 أضعاف.

“الناتو”: توسيع مهامنا في العراق سيكون بطلب الحكومة

دبي ـ العربية نت

تجمـــع المتقاعدون في معظم المدن اإليرانية أمس األحد 
احتجاًجا على أوضاعهم المعيشـــية الصعبة؛ كونهم تحت 
خـــط الفقـــر نتيجـــة لعـــدم تطابق معاشـــاتهم مـــع التضخم 
المضطـــرد، الـــذي يعانـــي منـــه االقتصـــاد اإليرانـــي، نتيجة 
العقوبـــات األميركيـــة مـــن جهـــة وانتشـــار الفســـاد وتبذير 
األموال على الميليشيات خدمة لمشروع طهران التوسعي 

من جهة أخرى.
ويطالب المتقاعدون، الذين يبلغ عددهم حوالي 4 مايين 
ونصف، بزيادة في معاشاتهم التقاعدية للخروج من تحت 
خـــط الفقـــر )الذي ُيحـــدد عنـــد 4 مايين تومـــان كمدخول 
شـــهري(، في حين يتلقى المتقاعدون من صندوق الضمان 
االجتماعي معاًشا تقاعدًيا ال يتعدى الثاثة مايين تومان، 

بينما يزداد التضخم وترتفع األسعار بشكل مضطرد.
وشهدت اليوم المدن اإليرانية الكبرى تجمعات احتجاجية 
فـــي كل مـــن طهران واألهـــواز وتبريـــز ومشـــهد وأصفهان 
وأراك وقزويـــن وُخـــّرم آباد وغيرهـــا، إذ أطلق المتقاعدون 
شـــعارات من قبيل: “المتقاعدون واعون.. وهم مستاؤون 
مـــن الظلـــم”، و”موائدنا فارغة.. يكفي الظلـــم األجور”، و”ال 

يوجد شعب تعرض للظلم كما نتعرض نحن”.
وطبًقـــا للمـــادة 96 مـــن قانـــون الضمـــان االجتماعي، يجب 
زيـــادة معاشـــات المتقاعديـــن فـــي إيـــران بما يتناســـب مع 
الزيـــادة فـــي تكلفـــة المعيشـــة، األمـــر الـــذي لـــم تلتـــزم بها 
الحكومـــة اإليرانيـــة بذريعـــة شـــح المـــوارد إال أن النظـــام 
مستمر في دعم الميليشيات الموالية له في كل من العراق 

ولبنان واليمن وسوريا بالمال واألسلحة والعتاد.

متقاعدون يحتجون على سوء أوضاعهم المعيشية الصعبة 

الحكومة تعاني من شح الموارد والنظام يدعم الميليشيات
المتقاعدون في إيران يحتجون على الفقر والحرمان

عواصم ـ وكاالت

أكـــد التحالـــف الدولي ضـــد داعش، أمس 
األحـــد، أنـــه مهمتـــه فـــي شـــمال شـــرقي 

سوريا لم تتغير.
وأوضـــح متحـــدث باســـم التحالـــف أنـــه 
خـــال  ومـــن  جانـــب  وإلـــى  مـــع  “يعمـــل 
الديمقراطيـــة  ســـوريا  قـــوات  شـــريكنا، 

)قسد( لتحقيق هزيمة داعش”.
بتســـيير  يقـــوم  التحالـــف  أن  وأوضـــح 
دوريـــات أمنيـــة بشـــكل منتظـــم لغـــرض 
إعادة إمداد القوافل في المنطقة األمنية 

في شرق سوريا ودعم وتعزيز القواعد.
وشدد على أنه لم تتم زيادة حجم قوات 
التحالـــف فـــي شـــمال شـــرقي ســـوريا، أو 

عدد قواعده.
وكان المرصد السوري لحقوق اإلنسان قد 
قال الســـبت: إن التحالف الدولي يواصل 
“إرســـال المزيـــد من التعزيـــزات إلى ريف 
الحســـكة، ضمن إطار التجهيزات إلنشاء 

قاعدة عسكرية عند مثلث سوريا - تركيا 
“توجهـــت  المرصـــد  العـــراق”. وأضـــاف   -
شاحنات عسكرية تابعة للتحالف الدولي 
منطقـــة  فـــي  األميركيـــة  القواعـــد  إلـــى 
المالكية “ديريك” عند الحدود السورية – 
التركية، وذلك ضمن تحضيراتها إلنشـــاء 
قاعدة عسكرية جديدة عند مثلث سوريا 

– العـــراق – تركيا فـــي منطقة عين ديوار 
بريـــف الحســـكة، تزامـــن ذلك مع تســـيير 
القوات الروســـية لدورية عسكرية مؤلفة 
مـــن 4 مدرعـــات وطائرتـــي هليكوبتر في 
المنطقـــة الُمـــراد إنشـــاء قاعـــدة جديـــدة 
للتحالـــف الدولـــي بهـــا فـــي قريـــة عيـــن 

ديوار”.

آليات أميركية ضمن إطار قوات التحالف في سوريا

تجهيزات إلنشاء قاعدة عسكرية عند مثلث سوريا - تركيا - العراق
التحالف: ال زيادة بحجم قواتنا وقواعدنا في سوريا

طرابلس ـ أ ف ب

نجـــا وزيـــر الداخليـــة الليبـــي فتحي 
باشـــاغا أمـــس األحـــد مـــن محاولـــة 
اغتيـــال علـــى الطريق الســـريع قرب 
العاصمـــة طرابلس كمـــا أفاد مقربون 

منه وكالة فرانس برس.
وتعـــرض موكـــب الوزيـــر للرصـــاص 
مـــن ســـيارة مصفحـــة  أطلـــق  الـــذي 
كمـــا أضافـــوا. وقـــال المصدر نفســـه 
إن “موكب الشـــرطة الـــذي كان يتبع 
الوزيـــر قـــام بالـــرد. لقـــد تـــم توقيف 
اثنين من المهاجمين، والثالث أدخل 

المستشفى. الوزير بخير”.
مـــن  وهـــو  باشـــاغا  فتحـــي  وكان 

الشخصيات السياسية البارزة 
عائدا مـــن زيارة روتينية 

أمنيـــة  وحـــدة  لمقـــر 
جديدة تابعة لوزارته، 
بحسب المصدر نفسه.

وُعين باشاغا في 2018 

وزيـــًرا للداخلية فـــي حكومة الوفاق 
الوطني المعتـــرف بها من قبل األمم 

المتحدة ومقرها طرابلس.
 58 العمـــر  مـــن  البالـــغ  الوزيـــر  وكان 
عاًما الذي جعل مكافحة الفســـاد من 
أولوياته، من الشـــخصيات المرشحة 
الـــوزراء  رئيـــس  منصـــب  لشـــغل 
أوائـــل  فـــي  تـــواله  الـــذي  االنتقالـــي 
فبرايـــر عبد الحميد دبيبـــة في إطار 

عملية رعتها األمم المتحدة.
االنتفاضـــة  مـــن  ســـنوات   10 وبعـــد 
التـــي دعمها حلف شـــمال األطلســـي 
القذافـــي  بنظـــام معمـــر  وأطاحـــت 
في العـــام 2011، مـــا زالت ليبيا 
غارقة في الفوضى وفريسة 
وتتقاســـمها  للنزاعـــات 
متنافســـتان  ســـلطتان 
تدخـــات  ظـــل  فـــي 

خارجية.

ليبيا.. نجاة وزير داخلية الوفاق من االغتيال
نيويورك ـ وكاالت

دان األميـــن العـــام لألمـــم المتحـــدة 
أنطونيو غوتيريش استخدام “القوة 
فتحـــت  إذ  ميانمـــار،  فـــي  المميتـــة” 
قـــوات األمن النـــار علـــى متظاهرين 
إلـــى  مـــا أدى  مناهضيـــن لانقـــاب، 

مقتل شخصين.
وكتـــب غوتيريش علـــى “تويتر” “أنا 
أديـــن اســـتخدام العنـــف المميت في 
بورمـــا”، مشـــددا على أن “اســـتخدام 
القوة المميتة والترهيب والمضايقة 
ضـــد متظاهريـــن ســـلميين أمـــر غير 

مقبول”.
وأضـــاف أن “لـــكل فـــرد الحـــق فـــي 

التجمع الســـلمي. أدعو جميع 
احتـــرام  إلـــى  األطـــراف 

االنتخابـــات  نتائـــج 
والعـــودة إلـــى حكومة 

مدنية”.
متظاهـــران  وقتـــل 

وأصيـــب نحـــو 30 آخريـــن، الســـبت، 
حيـــن أطلقت قـــوات األمن الرصاص 
على تظاهـــرة مناهضـــة للجيش في 
مانداالي في وسط الباد، في أعمال 
العنـــف األكثـــر دموية منـــذ االنقاب 

العسكري في األول من فبراير.
وُســـجل هـــذا التصعيـــد غـــداة وفـــاة 
الشـــابة ميا ثواتي ثواتي خاينغ )20 
عامـــا( العاملـــة فـــي محل بقالـــة، إثر 

إصابتها بالرصاص في 9 فبراير.
مـــن  المحتجيـــن،  آالف  ونـــزل 
بينهـــم ممثلـــون عـــن أقليـــات عرقية 
بالـــزي التقليـــدي، مـــن جديـــد إلـــى 
شـــوارع رانغـــون عاصمـــة الباد 
االقتصادية، السبت، مطالبين 
بإعـــادة الحكومـــة المدنيـــة 
واإلفراج عـــن المعتقلين 
وإبطال الدســـتور الذي 

يخدم العسكريين.

غوتيريش يدين استخدام “القوة المميتة” في ميانمار

أفاد موقع “فوكس نيوز” بمقتل عدد 
من األشخاص إثر إطالق نار داخل 
أحد متاجر األسلحة في مدينة نيو 

أورلينز بوالية لويزيانا األميركية.
ــي الـــحـــادث  ــتــحــقــيــق فــ ــري ال ــجــ ــ وي
الــعــدد الدقيق  يــعــرف بعد  لــم  الـــذي 

لضحاياه.
ويـــأتـــي إطــــالق الـــنـــار بــعــد شــهــريــن 
تقريبا من حادث مماثل عشية عيد 
في  رجلين  مقتل  عن  أسفر  الميالد 

المدينة.

عواصم ـ نوفوستي: أفادت صحيفة “تايمز” أن  «
إدارة الرئيس األميركي جو بايدن تدرس إمكان 

تخفيف العقوبات المفروضة على إيران، في مسعى 
“إلعادة إحياء” االتفاق النووي. وقالت الصحيفة إنه 

“على الرغم من إصرار إدارة بايدن على رغبتها في 
الجلوس أوال إلى طاولة المفاوضات، إال أن هناك 

مؤشرات على أن تخفيف العقوبات ليس أمرا 
مستبعدا”. ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع في 
جهاز األمن القومي األميركي أن “تخفيف العقوبات 

في الطريق بالتأكيد. ليس اليوم أو غدا. لكنه في 
الطريق”. وفي وقت سابق، ذكرت “بلومبرغ” 
أن إدارة بايدن تدرس عدة خيارات حول كيفية 

تخفيف الوضع المالي إليران، دون رفع العقوبات 
االقتصادية المفروضة عليها. وكان المتحدث 

باسم االتحاد األوروبي، بيتر ستانو، قد صرح في 

وقت سابق بأن االتحاد األوروبي يجري مشاورات 
مكثفة حول إمكانية عقد اجتماع غير رسمي بشأن 
االتفاق النووي اإليراني بمشاركة الواليات المتحدة. 

بدورها، أعلنت الواليات المتحدة اهتمامها بإجراء 

مفاوضات مع إيران تحت إشراف االتحاد األوروبي، 
وبمشاركة الوسطاء الدوليين “الستة”، ومن بينهم 

موسكو وبكين. وردا على بيان واشنطن، أعلنت 
طهران أن “الستة” لم تعد موجودة بعد انسحاب 

الواليات المتحدة من االتفاق النووي، وأنه لم 
يتبق سوى خمسة وسطاء، وطالبت بضرورة رفع 

العقوبات ضد إيران. تجدر اإلشارة إلى أن االتفاق 
النووي اإليراني )خطة العمل الشاملة المشتركة(، 

التي أبرمتها الدول الست )بريطانيا وألمانيا 
والصين وروسيا والواليات المتحدة وفرنسا( وإيران 
في عام 2015، تنص على رفع العقوبات المفروضة 

على إيران، مقابل تقييد برنامج إيران النووي 
كضامن لعدم حيازة إيران أسلحة نووية. وفي مايو 

2018 أعلنت الواليات المتحدة انسحابا من هذا 
االتفاق، وإعادت العقوبات الصارمة ضد طهران.

تايمز: إدارة بايدن تدرس إمكان تخفيف العقوبات المفروضة على إيران

 الرئيس األميركي جو بايدن

قتلى بإطالق نار في 
والية لويزيانا األميركية

لويزيانا ـ فوكس نيوز
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حملنـــا نحـــن في مجلس العالقات العربية الدولية “كارنتـــر” مرارا وتكرارا إيران 
وجماعـــة الحوثـــي وجهـــات غربيـــة مســـؤولية تفاقم الوضع اإلنســـاني للشـــعب 
اليمني، وأكدنا أيضا أن قضية إلغاء اإلدارة األميركية الجديدة تصنيف الحوثي 
كجماعـــة إرهابيـــة هـــو في حقيقة األمـــر مكافأة ال تقـــدر بثمن إليـــران لتكريس 
احتاللها اليمن، باإلضافة إلى استمرار معاناة الشعب اليمني تحت حجة الدعم 

اإلنساني لهم جراء إيران والحوثي.
وقـــد أكـــد كاتـــب هـــذه الســـطور بصفته رئيـــس “كارنتـــر” في عـــدة تصريحات 
صحافيـــة، بنـــاء على ما يمليه عليـــه ضميرنا العربي واإلنســـاني، أن ما يعانيه 
الشعب العربي اليمني من مأساة إنسانية وتفشي األمراض والفقر وانتهاكات 
حقوق اإلنســـان واســـتغالل األطفال بالحرب، واســـتخدام البيوت والمنشـــآت 
المدنيـــة بالصـــراع، وســـرقة المســـاعدات الدوليـــة، كلهـــا تشـــكل جرائـــم ضـــد 
اإلنســـانية، المســـؤول عنها إيران وذراعهـــا الحوثي، وبتراٍخ مشـــين يصل إلى 

التعمد من قبل جهات غربية وأممية، قد يجعلها شريكة في هذه المأساة التي 
يعيشـــها الشعب اليمني، نتيجة تراخيها في إظهار الصورة الحقيقية لما تقوم 
بـــه إيـــران وذراعها الحوثـــي باليمن، ناهيك عن اســـتهداف المطـــارات المدنية 

بالجنوب والوسط والغرب السعودي.
لهذا يجب على الكيانات العربية المدنية التأكيد بأن قضية رفع تصنيف الحوثي 
كجماعـــة إرهابية من قبل اإلدارة األميركية، واســـتمرار تدفق الســـالح اإليراني 
للحوثييـــن، والدعـــوات المتكـــررة لعقد مبـــادرات مع الحوثيين طوال الســـنوات 
الماضية لم يلتزموا بها بتاتا، وعدم تطبيق قرار مجلس األمن القاضي بســـحب 
الحوثيين أسلحتهم واالنسحاب من صنعاء، وبسط الحكومة الشرعية سلطتها 
علـــى كامل التراب اليمنـــي، وتواطؤ بعض منظمات حقوق اإلنســـان الغربية مع 
الحوثييـــن، كلهـــا أســـباب أدت إلى مـــا يعانيه شـــعبنا العربي في اليمـــن من أكبر 

مأساة إنسانية شاركت فيها إيران وجهات غربية وأطالت أمدها.

ابحث عن فضولي
مـــا داَر حـــواٌر بيـــن اثنيـــن إال وكان الفضولـــي ثالثهما، فتـــراُه وقد فتـــَح أجهزَة 
التنصـــِت علـــى ِمصراعيها، وقد ِاشـــرأبَّ ُعنقه واســـتطالْت ُأذنـــاُه كآذاِن يأجوج 
ومأجـــوج، وتوســـعْت حدقتـــاُه كـــي ُيســـجَل الخبَر بالصـــوِت والصـــورة واللون 
والحركـــة، لكأنـــُه قـــد ُكلَِّف بنقـــل النبِأ كمراســـٍل في حرب، أو كمصـــوٍر في فيلم 
ســـينمائي، وهو أساســـًا غيُر معنـــيٍّ بالحوار الدائر بين االثنيـــن، حتى أنهما كانا 
يتحدثـــان ســـرًا وبصوٍت منخفٍض ربمـــا، خوفًا من ذلك المتطفـــل الذي ال دخَل 
لـــه بموضـــوع الحوار، ومع ذلك يتفاجآن بدخولِه علـــى الخط وبصورٍة عارضة، 
ليرشـــهما بســـيٍل من األسئلة عن الموضوع وعن الشـــخص أو األشخاِص الذين 
يـــدوُر حولهمـــا ذلك الموضـــوع، وإذا كان الفضوُل قـــد قتَل الهـــرَة ذاَت األرواِح 

السبعة، فما هو فاعٌل بمن يحشُر أنفُه فيما ال يعنيه؟!
ال ُيحِرُج الفضولُي هذا غير نفســـه، وال يكســـُر ســـوى صورته فـــي عيون الناس 
َض نفســـه لإلهانة من بعـــض األفراِد الصرحاء  والمجتمـــع الذي يحيا فيه، فُيعرِّ
الذيـــن ال يقبلـــون تصرفاتـــه وال يتعاملـــون مع اآلخر بأســـلوِب المجاملـــة، فيقُع 
الفضولـــي فـــي فِخ الحـــرج والخيبِة الـــذي نصبُه هو لنفســـه. البعـــُض اآلخر قد 
يعامـــُل “فضولـــي” بتجاهـــٍل تـــام؛ فيتصنع عـــدم ســـماعه وهو ُيفـــِرُط في طرِح 
األســـئلة وتقصـــي الحقائـــق، فُيصـــاُب بالحرج علـــى رؤوِس األشـــهاد، وآخروَن 
يلجـــأون لتغييـــِر الحقائـــق ليروا ظمأَ الِحَشـــري هـــذا؛ فيظُن أنه قـــد ُمنَي بصيٍد 
ســـمين، ثـــم يتضـــُح له أنه قد اســـُتغِفل، وهو في الواقِع يســـتحُق ذلك. هو حقًا 
ُيحرج اآلخريَن بتدخالته، لكنه ُيحرُج نفســـُه أكثر إْن أردتم الحقيقة، فما الذي 
يدفعه لفعل ذلك مرارًا وتكرارًا بالرغم من ردوِد أفعاِل اآلخرين القاسية؟ الطبُع 

يغلُب التطبع والفضولي مجبوٌل على التطفِل على اآلخرين.
أيها الفضولي العزيز، أعِزْز نفســـَك وأكِرْم ذاتـــك وُصْنها من الِذلِة والهوان بعدم 
ر بـــأنَّ القلوَب أوعية  التدخـــِل فيمـــا ال يعنيك، كـــي ال تجد ما ال ُيرضيـــك، وتذكَّ
وال حق لَك بســـكِب ما فيها إال بـــإذن أصحابها، توقف عن النبِش في الصناديِق 
الُمغلقة ما لم ُتســـلَّْم مفاِتَحها، وتأكد بأنَك مدعٌو لتفاصيِل الَحكايا حين ُيســـمُح 
لَك بســـماِع حيثياتها فقط. أغلْق أجهزَة التنصـــِت خاصَتك وافتْح قلبك، فأنَت 
ْر  ال تحتاج ســـوى لقلٍب سليم يستمُع آلالم اآلخرين ويقدُم لهم النصيحة، وتذكَّ

اَن بينهما. أنَّ الفضول ُيؤذي ويقتل واالهتماَم ُيحيي المحبَة بين الناس، وشتَّ

لغة اإلنسان
لغة اإلنســـان )األم( ــ األساســـية ــ من مقومات هويته وأساس أصله وعنوان 
انتمائـــه، وركيزة في االتصال واالندماج االجتماعي وأساســـية في التعليم 
والتنمية، والمحافظة عليها تعني المحافظة على الثقافة والهوية والتقاليد 
والذاكـــرة والتراث، ولغة األم مورد ثمين ال يمكن االســـتغناء عنه وتجاهله، 
وتمثل اللغات جميًعا تنوعا ثقافيا بين البشـــر، وتعددها ُيعزز التعدد اللغوي 

والثقافي والسالم المبني على التفاهم والتسامح والحوار بين الشعوب.
إن غياب أية لغة من لغات األم يعني اختفاء تاريخ ألمة من األمم وضياًعا 
لتراثهـــا وفكرهـــا وثقافتها، ورصدت منظمة اليونيســـكو أنـــه )ال يحصل 40 
% من الســـكان علـــى التعليم بلغتهـــم األم التي يفهمونها(، وهـــذا يؤدي إلى 
ضياع لغة هذه البالد وتعويمها باللغة التي يتم تعليمهم بها، وإن كان هؤالء 
يتعلمون إال أن تعليمهم بلغتهم األم التي يفهمونها ويتكلمونها يحافظ على 
معارفهم وتقاليدهم وتراثهم وتطور ثقافتهم بطريقة مســـتدامة. إن هدف 
التعليـــم للجميـــع الذي تنشـــده منظمة اليونيســـكو يرمي إلـــى الحفاظ على 
التنـــوع الثقافـــي واللغوي ويصـــون لغة األم لـــكل بالد، وتعمل علـــى “إيجاد 
منهـــج مشـــترك بين جميـــع القطاعات والخدمـــات المعنية باللغـــات والتعدد 

اللغوي”.
وتـــم تحديد يـــوم 21 فبراير ليكـــون يوما للغة األم بمبـــادرة من “بنغالدش” 
وذلك استذكاًرا لنضال شعبها لبقاء لغتهم األم، وهو يوم يدعو جميع الدول 
للمحافظة على لغة دولهم حماية لهم ولمجتمعاتهم بما ُيعزز التنوع البشري 
والتفاهـــم بين البشـــر لبناء مجتمعات متعاونة مســـتدامة. وســـتبقى جميع 
اللغات وســـيلة للتخاطب البشـــري والتفاهم اإلنســـاني وتعمل على اإلدماج 
االجتماعـــي واالبتكار واإلبداع بين البشـــر واألمم، فتعلم اللغات ودراســـتها 

يحقق التواصل بين أبناء األرض مع الحفاظ على لغة اإلنسان “األم”.
وشعار احتفال 2021م )لغات السكان األصليين مهمة من أجل التنمية وبناء 
الســـالم والمصالحة(، ألجل تعزيز ُحسن إدارة تنوع التعبير الثقافي وصون 
التراث الثقافي واللغات وحمايتها من االندثار، وتشجيع المجتمعات للحفاظ 
علـــى لغاتهـــا وترقيتهـــا، وبـــإدراج اللغـــات القومية فـــي المناهـــج التعليمية، 
وتمتيـــن العالقـــات بالجهـــات والمؤسســـات المحليـــة واإلقليميـــة والدولية. 
والشـــعار يؤكـــد أن التنوع والتعـــدد اللغوي من أســـس التنمية المســـتدامة، 
وُيجســـدان ما نص عليه اإلعالن العالمي لحقوق اإلنســـان في مقدمته بأنه 
“ال تمييـــز يقوم على أســـاس اللغة”، وتعزيًزا للعالقات بين الثقافات وُســـبل 

التعايش مًعا بعيًدا عن الُعنف والكراهية واالستغالل.

التواطؤ مع الحوثي

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

للتواصل: 17111483

تجربة البحرين في التعامل مع كورونا... نجاح مبهر
إن اإلشـــادة الدوليـــة بنجاح مملكة البحرين في الســـيطرة على جائحة 
كورونا، ودور ســـيدي صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة ولي العهد رئيس الـــوزراء في صناعة هذا النجاح والذي يقدره 
الجميـــع وحظـــي بثنـــاء مدير عـــام منظمة الصحـــة العالميـــة تيدروس 
أدهانـــوم، يؤكـــد تميـــز مملكة البحرين علـــى كل المســـتويات ومقدرتها 
الفائقـــة فـــي التعامل مـــع األزمات وحشـــد الجهود والطاقـــات من أجل 
صحـــة المواطن والمقيم، في الوقت الذي فقدت فيه الكثير من الدول 
الســـيطرة على األوضاع ولم تجد صيغة ناجحة لتوحيد العمل وتعاني 

من تذبذب القرارات واالتجاهات العامة.
األرقـــام التي بينهـــا مركز االتصـــال الوطني فيما يتعلـــق بجهود مملكة 
البحرين في التصدي لجائحة “كوفيد 19” وهي... نسبة التعافي 93 % 
مـــن األعلى عالميا، ونســـبة الوفيات 0.36 % مـــن األدنى عالميا،  واكثر 
مـــن 270 ألفا الحاصلـــون على التطعيم، كلها دالئل علـــى الخبرة الغنية 
للحكومـــة الموقـــرة ونجاح التخطيـــط والعمل الواعي الســـليم والرؤية 
الشـــاملة واإلدراك العميـــق الذي يقوده ســـيدي ســـمو ولـــي العهد رئيس 

الوزراء وفريق البحرين الذي حقق إنجازات ضخمة بكل المعايير.
مـــا يدعـــو للفخر في هذا البلد العزيز هو تســـخير كل اإلمكانيات لراحة 
وصحـــة المواطـــن والمقيـــم وحـــرص القيـــادة علـــى تحقيـــق األهـــداف 
المرجـــوة في أســـرع وقت ممكن، فعـــالوة على تقديـــم التطعيم مجانا 
للمواطـــن والمقيم، فمـــدة االنتظار بالمراكز الصحية ال تتعدى خمس أو 
عشـــر دقائـــق، بينما فـــي دول أخرى ينتظر المواطن تســـع ســـاعات في 
الطابور وفي كثير من األحيان ال يســـتطيع الحصول على التطعيم من 
األســـاس، ناهيـــك عـــن أن وزارة الصحة فـــي البحرين دشـــنت وحدات 
متنقلـــة إلعطاء التطعيم المضاد لفيروس كورونا “كوفيد 19” للراغبين 
من كبار الســـن وذوي االحتياجات الخاصة ممن يصعب عليهم التنقل، 
وذلـــك فـــي إطـــار الجهـــود الراميـــة لضمان صحـــة وســـالمة المواطنين 
والمقيميـــن فـــي مملكـــة البحريـــن والحـــد من انتشـــار فيـــروس كورونا 

“كوفيد - 19”.
تجربـــة مملكة البحريـــن في التعامل مع جائحة كورونـــا، تجربة فريدة 

من نوعها ومثال يحتذى به ونموذج للنجاح المبهر.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

tariq
@carinter.org

د. طارق آل شيخان

عبدعلي الغسرة

هدى حرم

حـــّي “حالـــة بوماهـــر” الـــذي اندمج ســـكانه جغرافيًا بجزيـــرة المحرق بعد التوســـع 
الســـاحلي، كان جزيـــرة منفصلـــة تقـــع علـــى الطـــرف الجنوبـــي مـــن مدينـــة المدن 
المحرق التي اشتهرت كموطن تاريخي بقلعتها الشهيرة – قلعة بوماهر التي بناها 
البرتغاليون عام 1840م - التي تتوســـط البحر في بداية طريق اللؤلؤ الشـــهير من 
جانـــب، وتثبيتها من قبل منظمة اليونيســـكو كإحدى مواقع التـــراث العالمية التي 

تحمل أهمية تاريخية كبيرة بالرغم من صغر مساحتها من جانب آخر. 
وبـــرز فـــي حّي الحالـــة “كما تعارف على تســـميته اختصـــارًا” مركز “حالـــة بوماهر” 
الصحـــي كمعلـــم آخـــر ُيلبـــي احتياجات مـــا ال يقل عـــن 9 مجمعات ســـكنية بعد أْن 
بـــدأ تشـــغيله الفعلـــي أواخر عـــام 2014م لتقديـــم خدماته الصحية خـــالل فترتي 
الصباح والمساء للمواطنين والمقيمين في عياداته العامة والعيادات التخصصية 
األخرى كالســـكر واألمراض المزمنة والكشف المبكر واألشعة والصيدلية والمختبر 
والعالج الطبيعي ورعاية الطفولة واألمومة، عالوة على أقسام البحث االجتماعي 

والتثقيف الصحي والتمريض واألسنان.
وتـــكاد تكـــون األخيرة – أي عيادة طّب األســـنان بما تتضمنه من طبيب ومســـاعد 
طبيـــب وفنـــي وأخصائـــي – واحدة مـــن أهّم التخصصـــات التي تعوزهـــا المهارات 
الخاصة التي تستوجب تعامالً قريبًا جدًا من المريض وتفرض تواصالً مباشرًا معه 
وسط أجواء من التعاون واالنسجام أثناء إجراء العالجات السنّية المتعلقة بطّب 
الفم والتقويم والعصب واللثة وغيرها بعد أخذ التاريخ الطبي وعمل الفحوصات 

التشخيصية للحاالت المترددة، ومن َثمَّ وضع الخطط العالجية المناسبة.
يبقـــى الحديث عن قســـم األســـنان بمركز “حالـــة بوماهر” الصحـــي بمدينة المحرق 
عينـــًا، يعـــود لمناســـبة تلك الجهود الطبيـــة الالفتة التي أفاضت بهـــا جميع الكوادر 
العاملة – دون اســـتثناء - بكفاءة منقطعة النظير، حيث تصدرت على وجه أخّص 
فـــي هـــذا المركز عيادتا تقويم ومعالجة عصب األســـنان اللتـــان تجّلت فيهما أبهى 
الدورس في إنسانية الطب، ممثلة في “الدينامو” الثنائي الشبابي البحريني القدير 
الدكتـــورة غادة الكـــواري والدكتور عبدهللا الخنيزي بمعية الكـــوادر العاملة معهما، 

حيث أظهروا رعاية فائقة في غرس معاني الرحمة أثناء معالجة مرضاهم.

نافلة: 

تتوالى الُمنجزات التي تتجســـد علـــى أرض مملكتنا الغالية في مختلف القطاعات 
الوطنيـــة، وفـــي مقدمتهـــا الحقل الطبي الـــذي يبعث على الفخر واالعتـــزاز بعد أْن 
أظهرْت طواقمه الطبية عطاء غير محدود، فرضته طبيعة عملها اإلنساني الفريد، 
لكـــوادر وطنيـــة اســـتحّقت لقب “مالئكـــة رحمة” عن جـــدارة واســـتحقاق في ظل 
الظرف االســـتثنائي العصيب، الذي فاق الحّس اإلنســـاني فيها مســـتويات ُتضارع 
أعلى المســـتويات العالمية في اإلنجاز الطبي، ما تجّلى في إشـــادة رئيس منظمة 
الصحـــة العالمية الدكتور “تيدروس” بالجهود التي يبذلها الفريق الوطني للتصدي 

لفيروس كورونا بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

jasim.almahari
@hotmail.com

د. جاسم المحاري

ما بين الكواري والخنيزي... بمركز “بوماهر” الصحي



المتســـارعة  التطـــورات  علـــى  بنـــاًء 
جائحـــة  تفشـــي  اســـتمرار  بشـــأن 
كورونـــا “كوفيد – 19” تقـــّرر تأجيل 
منافســـات بطولة األنديـــة العربية الـ 
39 للكـــرة الطائرة حتى إشـــعار آخر 
والتـــي كان مقـــرًرا لهـــا أن تقام على 
أرض المملكة بضيافة النادي األهلي 

من 18 لغاية 28 مارس المقبل.
يأتـــي ذلك القرار حرًصا من الجهات 
ســـامة  علـــى  بالمملكـــة  المختصـــة 

جميع الوفود الرياضية المشاركة.
وكان االتحاد العربي تسلم مشاركة 
وهـــم  دولـــة   13 يمثلـــون  نادًيـــا   22
مملكـــة  مـــن  وداركليـــب  األهلـــي 
البحريـــن، البيشـــمركة والبحري من 
جمهوريـــة العـــراق، الهـــال واألهلي 

الســـعودية،  العربيـــة  المملكـــة  مـــن 
خيبل والشعلة من جمهورية اليمن، 
السام والكامل والوافي من سلطنة 
عمـــان، طرابلـــس والســـويحلي مـــن 
ليبيـــا، العربـــي واألهلـــي مـــن دولـــة 
مـــن  وتنوريـــن  بـــول  ســـبيد  قطـــر، 
جمهوريـــة لبنـــان، الكويـــت من دولة 
الكويـــت، شـــباب األهلـــي مـــن دولة 

اإلمارات العربيـــة المتحدة، الوحدة 
الترجـــي  ســـوريا،  جمهوريـــة  مـــن 
والصفاقســـي مـــن جمهورية تونس، 
وداد أمـــل تلمســـان مـــن جمهوريـــة 

الجزائر.
الثامنـــة  النســـخة  أن  ويذكـــر   
والثاثين من بطولة األندية العربية 
أقيمت بشـــهر فبراير الماضي 2020 
فـــي جمهوريـــة مصـــر العربيـــة وفاز 
بلقبهـــا األهلـــي المصـــري بعـــد فوزه 
على الزمالك بثاثة أشـــواط نظيفة 
وذهب المركز الثاني لصالح األخير، 
فيما خطف األهلي البحريني المركز 
الثالـــث والميداليـــة البرونزيـــة بعـــد 
فوزه علـــى كاظمة الكويتـــي بثاثة 
أشـــواط نظيفة فـــي مبـــاراة تحديد 

المركزين الثالث والرابع.
وتعتبـــر هذه البطولـــة هي ثاني أهم 

مســـابقة يتـــم تأجيلهـــا بعـــد تأجيل 
بطولـــة المنتخبـــات العربيـــة الــــ 29 
للرجال التـــي كان مقرًرا لها أن تقام 

العـــام الماضي 2020 وعدة بطوالت 
أخرى بســـبب تفشي جائحة كورونا 
“كوفيـــد – 19” وتأثـــر حركـــة الســـفر 

الـــدول  بيـــن  والتنقـــل  والطيـــران 
وحفاًظا على سامة الرياضيين من 

اإلصابة بالفايروس.

كـورونــا تـؤجـل بطـولـة األنـديــة العـربيــة للطـائــرة 

جانب من آخر بطولة عربية نظمتها البحرين
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تغطية - اللجنة اإلعالمية:

أكد غالب العلوي، أمين سر االتحاد الملكي 
للفروســـية وســـباقات القـــدرة، أن نجـــاح 
بطولة كأس جالـــة الملك المفدى الدولية 
لسباقات القدرة التي أقيمت تحت رعاية 
حضـــرة صاحـــب الجالـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة عاهـــل البـــاد المفـــدى 
حفظـــه هللا ورعاه، ترجمـــة لدعم ومتابعة 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة 
ممثـــل جالـــة الملـــك لألعمـــال اإلنســـانية 
وشئون الشـــباب الرئيس الفخري لاتحاد 
الملكي للفروسية وسباقات القدرة وسمو 

الشيخ عيسى بن عبدهللا آل خليفة رئيس 
الملكـــي  االتحـــاد  أن  وأوضـــح  االتحـــاد.  
للفروســـية وســـباقات القدرة اســـتطاع أن 
يحقق النجاح الكبير للبطولة التي أقيمت 
علـــى مـــدار 4 أيـــام فـــي قريـــة البحريـــن 
الدولية للقدرة وشـــهدت مشـــاركة واسعة 
مـــن الفرســـان واالســـطبات فـــي مختلف 
الســـباقات التـــي نظمهـــا االتحـــاد، مشـــيًرا 
إلـــى أن الجهود البارزة التي بذلتها اللجان 
وخصوًصـــا اللجنـــة البيطريـــة والتحكيـــم 

وغيرها ساهمت في تحقيق النجاح.
وقـــال غالب العلـــوي: “أود أن أقدم جزيل 

الشكر والتقدير إلى اللجان، على جهودهم 
الكبيـــرة التي بذلوها طـــوال أيام البطولة، 
لقـــد بذل الجميع جهـــوًدا كبيرة في تأمين 
سير البطولة بأفضل صورة، وتأكيد مكانة 
الكـــوادر البحرينية وقدراتهـــم العالية في 

تنظيم مختلف البطوالت”. 
 وأضـــاف غالب العلـــوي “الجهـــود الكبيرة 
التـــي بذلتهـــا األطقـــم البيطريـــة كان لهـــا 
الـــدور البـــارز فـــي نجـــاح البطولـــة، حيث 
يولـــي االتحـــاد أولويـــة كبيـــرة واهتماًمـــا 
كبيًرا في البطولة التي تحمل اســـم جالة 
الملـــك المفـــدى حفظـــه هللا ورعـــاه، حيث 

حرصنا على عقد سلســـلة من االجتماعات 
التنســـيقية فـــي الفتـــرة الماضيـــة لتأميـــن 
مســـتوى  بأفضـــل  البطولـــة  إخـــراج 
تنظيمـــي وتقديـــم كامـــل الدعم للفرســـان 
واإلســـطبات من حيـــث العمل باحترافية 

ودقـــة فـــي الفحوصـــات البيطريـــة لكافـــة 
السباقات”. 

وأشار غالب العلوي أن نجاح البطولة دافع 
كبير لاتحاد في مواصلة تنظيم بطوالت 
القدرة وســـيكون هذا النجاح حافًزا كبيًرا 

لاتحاد قبل انطاق بطولة ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بن حمـــد آل خليفـــة الشـــهر القادم، 
مقدًما شـــكره وتقديره إلى كافة العاملين 
في اللجان على جهودهم التي بذلوها في 

“أغلى كؤوس القدرة”.

دافع كبير لالتحاد الملكي في مواصلة تنظيم بطوالت القدرة

العلوي: نجاح “أغلى الكؤوس” نتيجة الدعم والمتابعة

ناصر بن حمد: فوز باريس أف سي دافع لمواصلة الدعم 
تفوق على شاتورو بهدف بشعار “فيكتوريوس البحرين”

أشـــاد ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة 
ممثل جالة الملك لألعمال اإلنسانية وشئون 
الشباب بمواصلة فريق باريس أف سي بشعار 
فـــي  االنتصـــارات  البحريـــن”  “فيكتوريـــوس 

الدوري الفرنسي للدرجة الثانية.
بـــن حمـــد آل   وأعـــرب ســـمو الشـــيخ ناصـــر 
خليفـــة عـــن ســـعادته بفـــوز باريـــس أف ســـي 
علـــى شـــاتورو بهدف نظيف في األســـبوع 26 
للدوري الفرنســـي، مبيًنا سموه أن رؤية شعار 
“فيكتوريوس البحرين” على الفريق الفرنسي 
مصـــدر فخـــر واعتـــزاز ويحقـــق تطلعاتنا في 
مواصلـــة دعم ومـــؤازرة الفريق في مشـــواره 

القـــادم.  وأوضح ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
قـــادر علـــى مواصلـــة  الفريـــق  أن  آل خليفـــة 
االنتصـــارات فـــي الجـــوالت القادمـــة في ظل 
حـــرص الفريـــق علـــى تحقيـــق رؤيـــة مجلس 
إدارة النـــادي الذيـــن يحرصـــون علـــى تقديـــم 
كافة سبل الدعم للفريق.  وتمنى سمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة كل التوفيق والنجاح 
للفريـــق في مباراته القادمـــة أمام فريق “كان” 
فـــي الجولة 27 والتي ســـتقام الســـبت القادم 
27 فبرايـــر الحالـــي.  وحقـــق باريس أف ســـي 
انتصـــاًرا ثميًنـــا علـــى حســـاب شـــاتورو بهدف 
نظيف ســـجله علي عبدي، حيـــث رفع الفريق 

رصيده إلى 41 نقطة. لقطة لفريق باريس أف سي

غالب العلوي يتوسط اللجنة البيطرية
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سموه شهد السباق وأشار إلنجاح المسابقات التي تقام بالمملكة

ناصر بن حمد: االهتمام جعل الخيل السعودية بالمقدمة عالمًيا

لألعمـــال  الملـــك  جالـــة  ممثـــل  شـــهد 
اإلنسانية وشؤون الشباب سمو الشيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة ســـباقات 
العالمـــي  الســـعودية  كأس  منافســـات 
للخيل، الذي أقيم فـــي مدينة الرياض 

بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
وتابع ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
للســـباق  الرئيســـة  األشـــواط  خليفـــة 
لـــكأس  الرئيـــس  الشـــوط  خصوًصـــا 
السعودية، الذي يمثل أقوى األشواط؛ 
الجيـــاد  مـــن  نخبـــة  لمشـــاركة  نظـــرا 
تحقيـــق  إلـــى  الطامحيـــن  والفرســـان 

المراكز األولى وتحقيق الكأس األغلى 
فـــي الســـباق. وفـــي تصريـــح لـــه بهذه 
المناســـبة، قال ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة “يعتبر كأس السعودية 
لســـباق الخيل من أبرز الســـباقات على 
لاهتمـــام  نظـــرا  العالمـــي؛  المســـتوى 
والرعايـــة التي يحظى بها الســـباق من 
قبـــل ولـــي العهـــد نائب رئيـــس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع السعودي صاحب 
الســـمو الملكي األمير محمد بن سلمان 
بـــن عبـــد العزيز آل ســـعود، األمـــر الذي 
جعل من السباق يحتل مكانة عالمية”. 
وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 

خليفة “نهنئ المملكة العربية السعودية 
بهذا السباق الكبير الذي اكتسب سمعة 
عطرة على المســـتوى العالمي، وأصبح 
يطمحـــون  والفرســـان  المـــاك  جميـــع 
للمشـــاركة في ســـباق كأس الســـعودية 
الـــذي بـــات مـــن بيـــن الســـباقات األكثر 
إثـــارة على المســـتوى العالمـــي، ونحن 
فـــي مملكة البحرين يشـــرفنا أن نكون 
ضمن المشـــاركين في النســـخة الثانية 
مـــن كأس الســـعودية والمشـــاركة فـــي 
هذا الســـباق هو فخر لنا ونســـعى دائما 
إلى إنجاح كافة المسابقات والبطوالت 
التـــي تقام علـــى أرض المملكة العربية 

السعودية”. 
وأضـــاف ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد 
آل خليفة “مشـــاركتي في السباق بحد 
ذاتها شرف كبير، إذ شهدنا سباًقا مثيًرا 
وســـلط الضـــوء علـــى المملكـــة العربية 
السعودية التي تعيش إنجازات كبيرة 

على مختلف األصعدة”. 
وبين ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة “منذ النســـخة األولى وأنا أفكر 
فـــي المشـــاركة في ســـباق الســـعودية، 
وفـــي النســـخة الثانيـــة شـــاركنا بجواد 
خطـــوة  وهـــي  األخيـــر  الســـباق  فـــي 
متقدمة في المشاركة بالسباق الكبير”.

جانب من السباق سمو الشيخ ناصر بن حمد لدى حضوره السباق

أوروبا تحت المجهر
* بعــد فــوز مانشســتر ســيتي علــى ليفربــول فــي قمــة مباريــات الــدوري 
اإلنجليــزي قبــل أيــام.. تصاعــدت األحاديــث فــي إنجلتــرا حــول أفضليــة 
مانشســتر ســيتي علــى بقيــة الفــرق نحــو الفــوز بلقــب البريميرليــغ لهــذا 

الموسم، والتي تبدو منطقية إلى حد كبير.
فمانشســتر ســيتي بقيــادة غوارديــوال يظهــر هــذا الموســم بشــكٍل مغايــر 
البيــب  أصبــح  إذ  الفريــق،  بهــا  قــاد  التــي  الســابقة  المواســم  جميــع  عــن 
يعتمــد علــى اللعــب المتــوازن الــذي يبقي قوة الفريــق الهجوميــة المعتادة 
ويقــوي المنظومــة الدفاعيــة التــي كانــت هشــة عندمــا كان ينتهــج اللعــب 
الهجومي”المجنــون” ســابقا، وهــذا مــا جعــل األغلبيــة يتفقون علــى منحه 

األفضلية لصعود منصة التتويج في نهاية المطاف.
 باختصــار، كل المؤشــرات الحالية تدل علــى أن لقب البريميرليغ لن يبتعد 

عن “السيتيزنز” هذا الموسم.
* نجح نجم الميان إبراهيموفيتش في إقناع المدعي العام بعدم توجيه 
اي تهمــة عنصريــة تجــاه العب اإلنتر لوكاكو بعــد أن قذفه بالحمار “أجلَّكم 

هللا” في المشادة الشهيرة التي حدثت بينهما في مباراة الكأس.
 “إبرا” برر أنه عندما كان يلعب في إنجلترا تعلم ان الجماهير هناك تصف 
الاعب الذي يركض وال يمتلك أي مهارات فنية بالحمار، مما جعل المدعي 

العام يقتنع بهذا العذر الذي ال يقنع حتى ذاك الطفل ذو األظفار الناعمة.
 أكاد أجــزم بــأن واقعــة إبراهيموفيتــش ولوكاكــو لــو حدثــت فــي بلــد آخر 
غيــر إيطاليــا لُفرضــت بحقهما عقوبة قاســية تصل إليقافهما ســويًا خمس 
مباريــات أو أكثــر، ولكــن يبدو أن ثمة أمورا بــدأت تنحني صوب اعتبارات 

وتوجهات االتحاد االيطالي لكرة القدم لهذا الموسم تحديدا.
 * يعتبــر حتــى اآلن الظهيــر األيمــن لإلنتر أشــرف حكيمي والظهير األيســر 
للميــان ثيــو هيرنانديــز األفضــل فــي أوروبــا فــي مركزيهمــا عطفــا علــى 

مردودهما الكبير مع ناديهما.
مازلت أتســاءل، كيف فرط بهما مدرب ريال مدريد زيدان بهذه الســهولة، 
وكيف ســيكون شــكل الريال هذا الموسم بوجودهما؟  فعا، زيدان ارتكب 

جريمة لن تغفر له.

اللجنة اإلعالمية

محرر الشؤون المحلية

alaynati82@gmail.com

علي العيناتي



كــّرم المجلــس البحرينــي لأللعاب القتالية رئيس وأعضاء اإلدارة الســابقة 
لالتحاد البحريني للمالكمة السابق بعد انتهاء فترة تعين اإلدارة. 

ويأتـــي تكريـــم اإلدارة الســـابقة لالتحاد، 
تنفيًذا لتوجيهات ســـمو الشـــيخ ســـلمان 
بـــن محمـــد آل خليفـــة رئيـــس المجلـــس 
وذلـــك  القتاليـــة،  لأللعـــاب  البحرينـــي 
اإلدارة  بذلتهـــا  التـــي  للجهـــود  تقديـــًرا 
لتطويـــر  الماضيـــة  عملهـــا  فتـــرة  خـــالل 
رياضـــة المالكمـــة البحرينيـــة. وقد جاء 
تكريـــم إدارة االتحـــاد الســـابقة في برج 
كانـــو بالمنطقـــة الدبلوماســـية، بحضـــور 
نائب رئيـــس المجلس البحريني لأللعاب 
عـــام  وأميـــن  كانـــو،  فيصـــل  القتاليـــة 
القتاليـــة  لأللعـــاب  البحرينـــي  المجلـــس 
والمديـــر  كتمتـــو  عبدالرحمـــن  راجـــي 
التنفيـــذي للمجلـــس جعفـــر علـــي. وقـــد 

اســـتهل نائب رئيـــس المجلس البحريني 
لأللعـــاب القتالية فيصـــل كانو بالترحيب 
برئيس وأعضاء اإلدارة السابقة لالتحاد 
لهـــم  نقـــل  حيـــث  للمالكمـــة،  البحرينـــي 
تحيات سمو الشيخ سلمان بن محمد آل 
خليفة رئيس المجلس البحريني لأللعاب 
القتالية، وتمنيات ســـموه لهـــم بالتوفيق 
والنجـــاح. وقـــال كانو: “إن هـــذا التكريم 
البحرينـــي  لالتحـــاد  الســـابقة  لـــإدارة 
للمالكمة، ما هو إال وفاء وتقدير للجهود 
التي بذلتها اإلدارة في تنفيذ آليات عمل 
المجلـــس البحرينـــي لأللعـــاب القتاليـــة، 
وفـــق خطـــط وبرامـــج االتحاد مـــن أجل 
المالكمـــة  رياضـــة  بمســـتوى  االرتقـــاء 

االتحـــاد  اســـتطاع  حيـــث  البحرينيـــة، 
السابق من تسجيل نتائج متميزة خالل 
الفتـــرة الماضية، والتي تضاف لسلســـلة 
النتائج التـــي حققتها الرياضات القتالية 
لســـجل الرياضة البحرينيـــة”، متطلًعا أن 
يواصل رئيس وأعضاء االتحاد الســـابق 
تلـــك الجهود والعمل يـــًدا بيد مع اإلدارة 
مواصلـــة  بهـــدف  لالتحـــاد،  الجديـــدة 
التطويـــر لحصد مزيد من النجاحات في 
هـــذه الرياضـــة. من جانبه، قـــال الرئيس 

الســـابق لالتحاد البحريني للمالكمة علي 
كازروني: “بداية، أتوّجه بالشكر وعظيم 
االمتنـــان إلـــى ســـمو الشـــيخ ســـلمان بن 
المجلـــس  رئيـــس  خليفـــة  آل  محمـــد 
البحرينـــي لأللعـــاب القتاليـــة علـــى هـــذه 
اللفتـــة الكريمة، كما وأشـــكر نائب رئيس 

المجلـــس فيصـــل كانـــو وجميـــع أعضاء 
ومنتســـبي المجلـــس على دعـــم االتحاد 
خالل الفتـــرة الماضية. فإن هذا التكريم 
يعـــد وســـاًما على صدور أعضـــاء اإلدارة 
الســـابقة لالتحاد، ويدفعنـــا لتقديم مزيد 
من الجهود خدمـــة للرياضة البحرينية”، 

متمّنًيـــا كل التوفيـــق والنجـــاح لـــإدارة 
الجديدة لالتحاد. 

 بعـــد ذلك، ســـّلم نائـــب رئيـــس المجلس 
البحرينـــي لأللعـــاب القتاليـــة الميداليات 
والشـــهادات التذكارية لرئيـــس وأعضاء 

اإلدارة السابقة لالتحاد.

المجلس البحريني لأللعاب القتالية - المركز اإلعالمي

“األلعاب القتالية” تكرم اإلدارة السابقة للمالكمة

جانب من التكريمتكريم الرئيس السابق لالتحاد علي كازروني

اللجنة اإلعالمية

أضـــاف فريـــق بابكو لرياضة الســـيارات نتيجة جديـــدة لرصيده 
الزاخـــر مـــن النتائج المشـــرفة لدى مشـــاركته فـــي ثالث جوالت 
بطولة البحرين الوطنية لســـباقات الســـرعة، والتي أقيمت نهاية 
األسبوع الماضي على مضمار السرعة بحلبة البحرين الدولية. 

وأحرز المتســـابق المتميز هاني حســـين المركز الثالث ضمن فئة 
البرومـــود أقـــوى وأكبر فئـــات البطولـــة والمركز الثالـــث في فئة 
االندكـــس 8.5.  وحول هـــذه النتائج المتميزة، أعرب المتســـابق 
هاني حسين صاحب لقب البطولة للموسمين الماضيين في فئة 
البرومود عن سعادته وسعادة أعضاء الفريق بالنتيجة المشرفة 
التـــي أحرزهـــا فـــي فئتـــي االندكـــس 8.5 والبرومـــود، وأضـــاف 
“يواصـــل فريـــق بابكـــو تميـــزه وتألقه فـــي ثالث جـــوالت بطولة 
البحريـــن الوطنيـــة لســـباقات الســـرعة، إذ إن إقامـــة الســـباقات 
بشـــكل متتالي يتطلب جهـــدا مضاعفا من أعضاء الفريق، ورغم 
مواجهتنـــا لعدد مـــن التحديات واألعطال إال انـــه وبفضل العمل 
الجماعـــي بـــروح الفريـــق الواحد تمكنـــا ولله الحمد مـــن التغلب 
على كل هذه الصعاب ووســـط الظـــروف الراهنة ووصلنا لمنصة 
التتويـــج. الشـــكر لـــكل أعضـــاء الفريـــق علـــى جهودهـــم الجبارة 
والشـــكر واالمتنـــان العميقيـــن موصـــول لمســـؤولي شـــركة نفط 

البحريـــن “بابكو” علـــى متابعتهم المســـتمرة ودعمهم الالمحدود 
للفريـــق، وهـــو الذي أوصـــل الفريـــق لمنصات التتويـــج وتحقيق 
النتائج المشـــرفة التي سنســـعى دؤوبين للمواصلة إلى حصدها 

حتى نهاية الموسم”.

لقطة لسيارة فريق بابكو

ـــرعة ـــباقات الس ـــوالت س ـــث ج ـــي ثال ـــدان ف ـــزان جدي مرك
“بابكو لرياضة السيارات” يواصل الحصاد

البالد سبورت

أجـــرى قائـــد فريق النصـــر للكـــرة الطائرة 
فـــي  جراحيـــة  عمليـــة  إبراهيـــم  صبيـــح 
الســـاق بعـــد اإلصابة التي تعـــرض لها في 

إحدى الحصص التدريبية بالنادي.
صبيح أجرى العملية بمستشـــفى الكندي 
علـــى يـــد الدكتور محمـــد البقالـــي، حيث 
خرج صبيح أمس األحد من المستشـــفى 
أمـــل أن يســـتكمل  ســـالًما معافـــى علـــى 
الفحوصـــات  وباقـــي  الطبيعـــي  العـــالج 
الطبيـــة ويعـــود إلـــى المالعـــب بعـــد عدة 
شـــهور فـــي حـــال تعافيـــه مـــن اإلصابـــة 
بصـــورة نهائيـــة.  وقد قام رئيـــس النادي 
أميـــر عطيـــة وعـــدد مـــن أعضـــاء مجلس 
اإلدارة بزيـــارة الالعـــب لالطمئنـــان علـــى 

صحته بعد إجراء العملية.
هذا وقد خسر نادي النصر خدمات قائده 
وأحـــد أبرز العبيـــه صبيـــح إبراهيم فيما 
تبقـــى مـــن هـــذا الموســـم، حيـــث يشـــارك 

النصر في مســـابقة كأس سمو ولي العهد 
فيمـــا ودع منافســـات دوري عيســـى بـــن 
راشـــد ألندية الدرجـــة األولى بعدما أحرز 
المركـــز الخامس في ســـلم الترتيب العام 

بالدور التمهيدي.
“البالد ســـبورت” يتمنى لصبيـــح إبراهيم 
الشفاء العاجل والعودة إلى المالعب في 

أسرع وقت.

أمير عطية اثناء زيارته لالعب صبيح ابراهيم

خـــرج مـــن المستشفــــى والنصـــر افتقـــد خــدمــاتـــه
صبيــح إبراهيـم يجـري عمليـة جراحيـة
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بشعــار الفــوز.. التضامــن يواجــه بــاربــار
ــد ــي ــة األولـــــــى لـــــــدوري كـــبـــار ال ــولـ ــجـ ــن الـ ــ لـــقـــاء مـــؤجـــل م

مبـــاراة  االثنيـــن  اليـــوم  تقـــام 
األولـــى  الجولـــة  مـــن  مؤجلـــة 
لدوري الدرجة األولى لكرة اليد، 
تجمـــع فريقي التضامـــن وباربار 
األولـــى،  المجموعـــة  لحســـاب 
وذلـــك فـــي تمـــام الســـاعة 6.15 
مســـاًء على صالة اتحـــاد اللعبة 

بأم الحصم.
ويدخل التضامـــن هذه الموقعة 
برصيد )4 نقاط( منتشـــًيا بفوزه 
األول الـــذي حققه على حســـاب 
البحريـــن بعدمـــا خســـر مباراته 
االفتتاحيـــة أمام النجمـــة، فيما 
مـــن  نقـــاط(   7( يمتلـــك  باربـــار 
3 مباريـــات، وقـــد حقـــق فـــوزه 
األخيـــر علـــى حســـاب البحريـــن 

أيًضـــا. ويتوقـــع لمبـــاراة اليـــوم 
الكثيـــر من القـــوة واإلثـــارة في 
ظل وجود اإلمكانات القوية في 
صفوف الطرفين، التي بإمكانها 
أن تصنـــع الفـــارق إذا مـــا ظهرت 

بمستواها المعهود.

ويشـــرف على تدريب التضامن 
المـــدرب أميـــن القـــالف، ويدرك 
تعتبـــر  اليـــوم  نقـــاط  أن  تماًمـــا 
لـــه إذا مـــا أراد  بالنســـبة  مهمـــة 
الحفـــاظ علـــى أملـــه بالمنافســـة 
على الصعـــود للـــدور الثاني من 

المســـابقة، واألمر نفسه للمدرب 
حســـن مـــدن فـــي باربـــار، الـــذي 
ســـيكون اليوم مطالبـــا بتحقيق 
الرابعـــة  مباراتـــه  فـــي  الفـــوز 
واألخيـــرة له من أجـــل الوصول 
للنقطة العاشـــرة، إذ إن الخسارة 
مـــن شـــأنها أن تهـــدد موقفه في 
وجـــود  مـــع  المتأهليـــن  مســـألة 

منافسين آخرين.

ترتيب الفرق

مبـــاراة  مـــع  نقـــاط(   7( النجمـــة 
واحدة، باربار )7 نقاط(، البحرين 
)6 نقـــاط(، االتفـــاق )4 نقاط( مع 
مباراتين، التضامن )4 نقاط( مع 

مباراة.

األول  الوطنـــي  منتخبنـــا  يخـــوض 
لكـــرة الســـلة اليوم االثنيـــن مباراته 
األخيـــرة أمام أمـــام نظيره العراقي 
ضمـــن المجموعـــة الرابعـــة للنافذة 
الثالثـــة مـــن تصفيـــات كأس آســـيا 
الســـاعة  تمـــام  فـــي  وذلـــك   ،2021
خليفـــة  مدينـــة  بصالـــة  مســـاًء   8
الرياضيـــة، وقبل ذلـــك يلتقي لبنان 
مســـاًء.   5 الســـاعة  عنـــد  والعـــراق 
والمباراتان منقولتـــان على قنوات 
“بـــي ان ســـبورت” وقنـــاة الفيبا في 
اليوتيـــوب. ويدخـــل منتخبنـــا هذه 

المواجهـــة برصيد )8 نقاط( بالمركز 
الثانـــي، فيما لبنان يتصدر الترتيب 
والمنتخبـــان  نقـــاط(،   10( برصيـــد 
لنهائيـــات  المباشـــر  التأهـــل  ضمنـــا 
المنتخـــب  ويليهمـــا  آســـيا،  كأس 
الهنـــدي الذي ضمن الملحق المؤهل 
برصيـــد )7 نقـــاط( والعـــراق أخيـــًرا 
)5 نقاط(. ويأمل الشـــارع الرياضي 
أن يكون “ختامها مســـك” لمنتخبنا 
بالظهـــور  التصفيـــات  هـــذه  فـــي 
الفنـــي المشـــرف، وتحقيـــق نتيجة 
الفـــوز للتعويض عن خســـارته أمام 
لبنـــان، خصوًصا أن “األحمر” يمتلك 

العناصر التي تؤهله لذلك.

اليوم.. “أحمر السلة” يواجه العراق آسيوًيا

كانو: وفاء 
وتقديرا للجهود 

التي بذلتها في 
تنفيذ آليات العمل

يخضـــع العب نادي االتحـــاد األول لكرة 
اليـــد محمـــود علـــي لجلســـات طبيعيـــة 
مكثفـــة من أجـــل التشـــافي مـــن إصابة 
الرجـــل التي منعته من اللعب بالجوالت 
السابقة. ومن المؤمل أن يكون محمود 

ضمـــن االتحاد في مباراتـــه المقبلة أمام 
توبلـــي يوم الثالثـــاء ثم ســـماهيج يوم 
الســـبت المقبـــل. ويعتبـــر الالعـــب مـــن 
الركائز األساســـية للفريق وله إسهاماته 

المميزة مع “االتي” بأرضية الميدان.

محمود علي يسابق الزمن للشفاء

سلمان بن إبراهيم يستعرض خطط تطوير الكرة اآلسيوية
ــة ــي ــراق ــع ــل درجـــــــال وأشـــــــاد بـــتـــطـــور الـــريـــاضـــة ال ــب ــق ــت اس

اســـتقبل رئيـــس االتحاد اآلســـيوي لكرة 
االتحـــاد  لرئيـــس  األول  النائـــب  القـــدم 
الدولـــي لكـــرة القـــدم الشـــيخ ســـلمان بن 
إبراهيـــم آل خليفـــة أمـــس األحـــد وزيـــر 
عدنـــان  العراقـــي  والرياضـــة  الشـــباب 
درجـــال، وذلك بمناســـبة زيارتـــه الحالية 
إلـــى مملكـــة البحريـــن.  ورحـــب الشـــيخ 
سلمان بن إبراهيم بالوفد العراقي، منوها 
بالمكانـــة الرائـــدة التـــي تحتلهـــا الرياضة 
العراقية على الســـاحة اآلسيوية، مشيًدا 
بالمنجـــزات التـــي حققهـــا العـــراق علـــى 
صعيـــد النهوض بالبنـــى التحتية للحركة 
العمـــل  مؤسســـات  وبـــدور  الرياضيـــة، 
الرياضـــي في البالد فـــي تعزيز الحضور 
العراقـــي في المحافـــل الرياضية القارية 

والعالميـــة. واســـتعرض رئيـــس االتحـــاد 
اآلســـيوي لكـــرة القـــدم أثناء اللقـــاء أهم 
القـــاري،  لالتحـــاد  المســـتقبلية  الخطـــط 
مبيًنـــا أن تلـــك الخطط تضـــع االتحادات 

الوطنيـــة محـــوًرا أساســـًيا لـــكل البرامج 
والمبـــادرات الهادفة للتطوير المســـتدام 
لكـــرة القـــدم اآلســـيوية، مؤكـــًدا أهميـــة 
الشـــراكة التامـــة بيـــن االتحاد اآلســـيوي 

واالتحـــادات الوطنية مـــن أجل الوصول 
إلـــى األهـــداف والغايات المنشـــودة على 
كافة المســـتويات.  مـــن جانبه، عبر وزير 
الشـــباب والرياضـــة عن شـــكره وتقديره 
إلى الشـــيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة 
على حســـن االســـتقبال، منوًهـــا بمواقفه 
المتميـــزة علـــى صعيد دعم مســـيرة كرة 
القـــدم العراقيـــة، مثمًنـــا جهـــود االتحـــاد 
اآلســـيوي لكرة القدم في مساندة خطط 
وبرامـــج االتحـــادات الوطنية اآلســـيوية 
لتطويـــر منظومـــة اللعبـــة فـــي مختلـــف 
األميـــن  اللقـــاء  حضـــر  القـــارة.   أنحـــاء 
العام المســـاعد للمجلس األعلى للشـــباب 
والرياضـــة عبدالرحمـــن عســـكر، والقائم 
بأعمـــال ســـفارة جمهوريـــة العـــراق لـــدى 

مملكة البحرين محمد عدنان.

جانب من اللقاء

المنامة - مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

علي مجيد

علي مجيد

علي مجيد



“أطفال من حديقة حيوان بانهوف” 
على أمازون برايم

قال الفنان منذر رياحنة إن المســرح هــو أبو الفنون كما 
أنه يأخذنا إلى أماكن مهمة للغاية، موضحا أن المسرح 
شيء عظيم بالنســبة للفنان وكذلك الجمهور، كما أنه 

ينمي أشياء كثيرة داخل الجمهور.
وأضــاف الفنان، خــال مداخلة هاتفية لبرنامج المســاء 

مع قصــواء، تقديم اإلعامية قصواء الخالــي، والمذاع عبر 
فضائية “تي أن تي”، أنه ممثل مسرح في األساس؛ ألنه المكان الذي يستطيع 

الممثل أن يخرج طاقته فيه، قائا: المسرح يدخل الفنان في عالم مختلف.

يشــارك الفنان مصطفــى درويش في مسلســل “زي البيت 
الوقف” بطولة الفنانة زينة وأحمد السعدني، المقرر عرضه 
فــي رمضــان، من تأليف ورشــة أحمــد الشــخيبي، وإخراج 
عصــام عبد الحميد، حيث يعد المسلســل اللقاء األول بين 

مصطفــى وزينة في الشاشــة.  ويعد مسلســل “زي البيت 
الوقــف” أول لقاء يجمع بين زينة وأحمد الســعدني في الدراما 

التلفزيونية، حيث تقابا سويا في فيلم “المصلحة” مع النجمين أحمد السقا وأحمد 
عز، كما يصور درويش أيضا دوره في مسلسل “ضد الكسر” بطولة نيللي كريم.

قرر صناع مسلســل “موضــوع عائلي” للنجــم ماجد الكدواني 
تغيير اســم العمل إلى “والد ناس”، حيث يصور فريق العمل 
في ديكور أحد المستشفيات على الطريق الصحراوي بمصر، 
وتجمــع المشــاهد بيــن بطل العمــل والفنان صبــري فواز 

وآخريــن من النجــوم، والعمل ينتمــى لنوعية الـــ 10 حلقات، 
وســيتم عرضه علــى إحــدى المنصــات اإللكترونية التي ســيتم 

تحديدها فيما بعد.  مسلســل “والد ناس” بطولة النجم ماجــد الكدواني ومن إخراج 
أحمد الجندي وتأليف محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندي سامح جمال.

والد ناسزي البيت الوقفأبو الفنون
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tariq_albahhar

شاهدت لكم: “ليل خارجي” قصص ثالثة أفراد من طبقات اجتماعية مختلفة

ســـبق أن شـــاهدت الفيلم العربي الجميل “ليل خارجي” 
بحضور نجومه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 
في عام 2018، والقى الفيلم الجديد استحسان الجميع 
ـــا يعـــرض ضمـــن األفالم  مـــن نقـــاد وفنانيـــن، وهـــو حاليًّ
العربيـــة بنتفلكـــس وجدير بالمشـــاهدة وهـــو من إخراج 
المبـــدع أحمـــد عبدهللا الســـيد الـــذي أهدى فيلمـــه لروح 

الناقد السينمائي الكبير سمير فريد.
 فيلم “ليل خارجي” او Exterior Night من بطولة كريم 
قاســـم، والجميلة منى هال، وشـــريف قاســـم، وبمشاركة 
متميـــزة لعـــدد كبيـــر مـــن النجوم مـــن ضيوف الشـــرف: 
علـــي قاســـم، أحمد مجـــدي، أحمـــد مالك، بســـمة، عمرو 
عابـــد، وصبـــري عبدالمنعـــم، ومن تأليف شـــريف األلفي، 
ويتنـــاول موضـــوع العالقة بين النخبـــة الثقافية )ممثلة 
في المخرج الشـــاب(، وبين المواطـــن العادي )ممثل في 
الســـائق(، بأقل القليل من التفاصيل عن الســـياق الزمني 
والسياســـي الـــذي تـــدور فيـــه األحـــداث، والتـــي تقتصر 
على اإلشـــارة المقتضبة في بداية الفيلـــم لقضية رواية 
“اســـتخدام الحيـــاة” للكاتب أحمد ناجـــي، والتي قضت 
فيهـــا المحكمة فـــي فبراير 2016 بالحبس لمدة ســـنتين 
بتهمـــة خـــدش الحياء العـــام. نفذ الحكـــم وحبس ناجي 
حتـــى تـــم إخـــالء ســـبيله فـــي نهاية العـــام عقـــب قبول 

النقض الذي تقدم به. 
وفـــي التفاصيل تـــدور األحداث حول 3 أشـــخاص وهم 
“مـــو، توتو، ومصطفـــى” والذين يلتقون في ظروف غير 
متوقعـــة، وتتقاطع حيواتهم معا، ومن هنا يدخلون مًعا 

في مغامرة يكونوا شـــاهدين فيها علـــى الجانب الخفي 
من المدينة، ويصارع “مو” المخرج الشاب من أجل عمل 
فيلمـــه الجديد، و”توتو” بائعـــة الهوى التي تقابلهم للمرة 
األولى، و”مصطفى” ســـائق التاكسي الذي تتحول ليلته 
لصـــراع بينه وبين “مو” يحاول كال منهما إثبات رجولته 
وسط مراقبة ”توتو”، في أحداث تحدث في ليلة كاملة 
نكتشـــف معهم القاهرة بكل أجزائهـــا الصغيرة والكبيرة، 

وبعدها يخرج كل منهم بتجربة مهمة تعيد شخصياتهم 
وعالقاتهـــم، وكيف تســـتطيع النظر إلى الحياة المصرية 
من داخل عربة تاكسي صغيرة وسط الزحمة المعروفة.
 وفـــي أحـــد حواراتـــه الصحفيـــة، يشـــير المخـــرج أحمد 
عبد هللا الســـيد أن الفيلم ”قاهـــري“ بامتياز، حيث يقّدم 
بـــكل تناقضاتهـــا بصـــورة جميلـــة،  العاصمـــة المصريـــة 
الســـيما وأن مقاطع كثيرة مقتبسة من رواية “استخدام 
الحيـــاة”. الفيلـــم حقـــق العديد مـــن الجوائز الســـينمائية 
الكبيرة مثل حصوله على منحت لجنة تحكيم مســـابقة 
األفالم الطويلة بمهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد 
وتحقيـــق جائـــزة أفضـــل فيلـــم بالمهرجـــان، ومثل مصر 
فـــي المســـابقة الرســـمية بمهرجـــان القاهرة الســـينمائي 
الدولـــي 20، وحـــاز إعجـــاب النقـــاد، وبيعـــت كل تذاكره 
فـــي مهرجاني مراكش وســـتوكهولم، وذلـــك بعد عرضه 
العالمـــي األول في مهرجـــان تورونتو، وهو فيلم درامي 

جميل يستحق المشاهدة وليس مناسًبا للصغار.

انطلق المسلسل التلفزيوني الجديد “أطفال من حديقة حيوان  «
بانهوف” للمرة األولى، على “أمازون برايم فيديو”، وهو إعادة تناول 

للكتاب األلماني الشهير الذي تستعيد فيه البطلة “كريستيانه إف” 
إدمانها للمخدرات.

 وُيظهر المسلسل جانًبا أكثر ظلمة للعاصمة األلمانية. والعمل  «
مبني على مذكرات ترجع لعام 1978 عن سقوط مراهقة في هوة 

اإلدمان.

 وكان الكتاب في البداية عبارة عن سلسلة مقاالت ظهرت في مجلة  «
شتيرن في 1978 وهزّت ألمانيا الغربية عند نشرها، ثم أصبحت في 

فئة “األفضل مبيًعا”، وجرى تحويلها لفيلم بطولة النجم ديفيد بوي. 
ويقول المنتج أوليفر بربن إن المسلسل، المؤلف من ثمانية أجزاء، 

سوف يعكس الحالة النفسية المتباينة إلدمان المخدرات، وتقوم 
ببطولته الممثلة جانا ماكينون في دور كريستيانه إف، إلى جانب 

مجموعة من الوجوه الجديدة.

 Amazon Prime هو برنامج اشتراك مدفوع من أمازون منحتها  «
الشركة ألعضائها لمشاهدة البرامج المتلفزة واألفام على خدمة 

)Prime Video( مع األصدقاء، وفي يناير 2020، أفادت أمازون أن برايم 
لديها أكثر من 150 مليون مشترك حول العالم.

أكــد المايســترو القديــر خليفــة زيمــان أن فرقة أجراس الموســيقية تعتبر محطة مهمة في مســيرة األغنيــة البحرينية وخرجت نوابغ مــن الفنانين والمهتمين 
بالموســيقى الذين يشــتغلون حاليا في مختلف القطاعات، كما أنه شــخصيا يعتبر نفســه ابن “أجراس”؛ ألنه تربى في كيانها وصقلت مواهبه وأعطته الخبرة 
وأكســبته التجــارب، ولهــذا عندمــا اســتلم مهمــة قيادة فرقة البحرين للموســيقى العام 2002 كان محصنــا بالخبرة والتجارب بفضل أجــراس  جاء ذلك خالل 
اســتضافة برنامــج “وطنــي” المايســترو خليفــة زيمان؛ للتحدث عن مشــواره الفنــي وتاريخه الحافل باإلنجــازات وكذلك الحفالت الغنائية التــي قادها، ومنها 
حفلة الفنان خالد الشيخ بالصالة الثقافية التي استغرقت نحو “شهرين”؛ إلعداد التوزيع على خشبة المسرح، ثم إلى ثالثة أشهر أخرى للتدريبات على خشبة 
الصالــة الثقافيــة ومركــز الفنــون لغايــة أن أصبــح العمل متكامــال من جميع النواحي. بعد ذلك طرح فريق البرنامج مجموعة من األســئلة وبشــكل ســريع على 

خليفة زيمان، وكانت إجاباته كالتالي:

هل أثرت المحرق في فنك؟ «

كثيرا.
ماذا يعني لك وسام جاللة الملك؟ «

الثقة وحبي لهذا الوطن.
 أكثر حفلة تتذكر تفاصيلها؟ «

حفلة خالد الشيخ.

قرار ندمت عليه؟ «

ال يوجد.
سر نجاحك..هل هو االلتزام  «

بالوقت؟

نعم.
ماذا تعني لك فرقة البحرين  «

للموسيقى؟

نقلة نوعية في تكويني الموسيقي.
إلى أي مدى مرتبط بالموسيقى؟ «

الموسيقى هي حياتي.
ناديك المفضل؟ «

برشلونة.

كلمة لمن شكك في قدراتك؟ «

هللا يسامحك.
هل أنت دائما في مزاج هادئ؟ «

اغلب األوقات.
يقولون أنك تتقن اللهجة المصرية؟ «

نعم، بحكم دراستي في القاهرة.

تشارك كل من الفنانة القديرة لطيفة مجرن في المسلسل الخليجي الجديد “شليوي ناش” من إخراج عيسى ذياب، ومن 
تأليــف عبــدهللا الســعد وإنتــاج كنوز الخليج لإلنتاج الفنــي، وتتمحور قصة العمل في إطار اجتماعــي تراجيدي كوميدي 
يدور في فترة ســبيعنات وثمانينات القرن الماضي، وســيتم عرضه في رمضان المقبل على إحدى القنوات، كما يناقش 

المسلسل عددا من القضايا االجتماعية الموجودة في واقعنا بأسلوب الكوميديا اليت.

ويشـــارك إلـــى جانـــب مجـــرن مجموعة مـــن الفنانين، 
منهم عبدهللا الســـدحان، يعقوب عبدهللا، وعبداإلمام 
البلوشـــي  ومـــرام  العجيمـــي،  ومحمـــد  عبـــدهللا، 

وعبدالمحسن القفاص، وحصة النبهان وآخرون.

ويشـــكل تواجد الفنانة القديرة لطيفة مجرن مكســـبا 
للعمـــل؛ كونهـــا من جيل الرواد وتمتلـــك تاريخا حافال 
مـــن اإلنجازات الفنية ولها من الخبرة واالحترافية ما 

يعطي المسلسل قوة وتميزا.

خليفة زيمان..” أجراس” محطة مهمة في مسيرة األغنية البحرينية

ــاش” ــ ــوي ن ــيـ ــلـ ــي “شـ ــ مـــجـــرن ف

التلفزيونـــي  العـــرض  انطلـــق 
“دانتيـــل”  لمسلســـل  األول 
ســـيرين  اللبنانيـــة  للنجمـــة 
عبد النـــور، والممثل الســـوري 
محمود نصـــر على قنوات “أم 
ب ســـي 4” وذلـــك تزامنـــا مـــع 
عيـــد الحـــب وســـبق وعـــرض 
منصـــة  علـــى  العمـــل  هـــذا 
شـــاهد، محققـــا نســـبة عاليـــة 
متصـــدرا  المشـــاهدة  مـــن 
قائمـــة األعمـــال العربيـــة على 

التطبيق.
مـــن  العمـــل  أن  إلـــى  ويشـــار 
تأليـــف رانيـــا بيطـــار الكاتبـــة 
إخـــراج  ومـــن  الســـورية، 
المخرج الفلســـطيني السوري 
واألحـــداث  صبـــح،  المثنـــى 
رومانســـي  إطـــار  فـــي  تـــدور 

بفترة الخمسينات، حول أحد 
أصحـــاب بيوت األزيـــاء الذي 
يقـــع فـــي حـــب فتـــاة خياطة 
ويتعرضـــون  لديـــه،  تعمـــل 
لصراعـــات كثيـــرة معـــا، وتعد 
القصة مستوحاة من مسلسل 

إسباني..
كما يرجع ســـبب اختيار اســـم 
بـــأن هـــذا  دانتيـــل للمسلســـل 
االســـم يعبـــر بشـــكل كبير عن 
المـــرأة، كمـــا يجـــب أن يصـــل 
مـــا  بحســـب  للجمهـــور  ذلـــك 
رانيـــا  الكاتبـــة  بـــه  صارحـــت 
بيطار، كما يشارك في التمثيل 
اللبنانييـــن  الممثليـــن  بعـــض 
والســـوريين من بينهم، ســـارة 
أبـــي كنعـــان، وســـلوم حـــداد، 

وسام فارس، ونقوال دانيال.

“ دانتيل” لسيرين عبدالنور 
ينطلق على “ أم بي سي 4 “



أعلــن مركــز “باس” لتدريب هندســة الطائرات، عن اســتمرار تلقــي طلبات القبول للعام الدراســي المقبل، ضمن باقة 
مــن المنــح الدراســية التــي يقدمهــا المركز لطلبة الثانويــة العامة تبدأ من 10 % وتصل لغايــة 25 %، وكذلك تقديم 

التسهيالت الدراسية للطلبة من خارج البحرين، وذلك لبرنامج رخصة مزاولة هندسة صيانة الطائرات.

ويقدم المركز التابع لشـــركة خدمات مطار البحرين 
)باس( برنامًجا متخّصًصا في مجال هندسة صيانة 
الطائـــرات، مدتـــه أربـــع ســـنواٍت يكتســـب خاللهـــا 
الطالـــب خبرة نظرية وعملّيـــة عميقة تؤهله ليكون 

مهندس صيانة طائرات.
 وتأتـــي هـــذه الباقة من التســـهيالت والمنـــح إيماًنا 
مـــن شـــركة )باس( بأهميـــة دعم التعليـــم والتدريب 
فـــي البحريـــن، وفتح المجـــال الســـتقطاب الكوادر 
الوطنّية وتأهيلها لتكون منافســـة في سوق العمل. 
كمـــا يقـــدم المركـــز كذلك خصًمـــا للتســـجيل المبكر 
يصـــل إلـــى 10 % من الرســـوم الدراســـية للطلبات 
المقدمـــة لإلنضمام في البرنامج قبل تاريخ 1 مايو 

.2021
ا،  يعتبـــر المركـــز مقدم برامج تدريبيـــة معتمًدا دوليًّ
يتبنـــى أعلـــى معاييـــر التكنولوجيـــا للتدريـــب على 

صيانـــة الطائرات. يعد المركـــز ثاني منظمة تدريب 
معتمـــدة علـــى مســـتوى العالـــم مـــن قبـــل الوكالـــة 
األوروبيـــة لســـالمة الطيـــران، وهـــو مســـجل تحت 
رقـــم )EASA 147.002( حيث يقـــدم برنامج إعداد 

.)EASA Part 66( مهندسي الطائرات
ـــا آليـــات تواصليـــة وتدريبية  ويطبـــق المركـــز حاليًّ
حديثـــة وبأســـاليب عصرية تتناســـب مـــع الظروف 
الراهنة وفق إجراءات السالمة لتداعيات فايروس 
كورونـــا. باإلضافـــة لحصول المركـــز على االعتراف 

من هيئة جودة التعليم والتدريب بالبحرين.

احتفل برج خليفة أطـــول برج في العالم، 
بوصـــول متاجر لولو إلى 200 متجر هايبر 
ماركت. وقد شاهد الزوار المتواجدون في 
الوجهة الشهيرة بدبي وماليين المتابعين 
حـــول العالـــم عبـــر تقنيـــة البـــث المباشـــر، 
استعراض برج خليفة أللوان شعار متاجر 
لولو المألوفة على واجهة البرج مع رسائل 

تهنئة احتفاالً بلحظة الفخر.
 وقـــد افتتحـــت لولـــو التـــي تأسســـت في 
 200 رقـــم  متجرهـــا  التســـعينات  بدايـــة 
موخـــر فـــي العاصمـــة المصريـــة القاهـــرة. 
وتملـــك المجموعـــة متاجـــر بيـــع بالتجزئة 
فـــي 10 دول تشـــمل دول مجلس التعاون 
اندونيســـيا  الهنـــد،  مصـــر،  الخليجـــي، 

وماليزيـــا. وتعتيـــر لولـــو واحدة مـــن األمثلة الناجحة للشـــركات 
اإلماراتيـــة التي انطلقت للعالمية. عدا عن قطاع البيع بالتجزئة، 
تملك المجموعة نشـــاط كبير في توريد وإنتـــاج المواد الغذائية 
في كل من الواليات المتحدة، المملكة المتحدة، أسبانيا، أفريقيا، 
الهند و الشـــرق األقصى والصيـــن ويعمل لديها قوة عاملة تفوق 

57 ألف شخص.
اإلدارة  مجلـــس  رئيـــس  قيـــادة  وتحـــت   
يوســـف علي موســـليام، حققـــت مجموعة 
لولـــو خطط توســـعية طموحة حتى خالل 
قمـــة الجائحـــة، عبـــر إفتتـــاح أكثـــر من 15 

متجًرا خالل آخر 12 شهًرا.
الشـــكر  “خالـــص  علـــي  يوســـف  وقـــال 
واالمتنـــان والتقدير للقـــادة الملهمين لهذه 
البـــالد ودعمهـــم الالمحـــدود لنـــا باالزدهار 
والتوســـع حول العالم، والشـــكر كذلك لكل 
المخلصيـــن  وللعمـــالء  لدينـــا  المســـاهمين 

لمساعدتهم لنا في تحقيق هذا اإلنجاز”.
 وتعليًقـــا على لحظة الفخـــر واإلنجاز قال 
مدير التســـويق واالتصال المؤسســـي في 
المجموعـــة ناندا كومار “هي بال شـــك لحظة فخـــر لنا جميًعا في 
لولو لرؤية عمالتنا التجارية ُتعرض في هذا المعلم الشـــهير برج 
خليفة. هذه المبادرة هو شـــهادة حقيقية على مســـيرتنا الرائدة 
لتحقيق آفاق جديدة في اإلبتكار ولتوفير تجربة تسوق عالمية 
الطراز في األسواق الجديدة والوصول ألعداد أكبر من العمالء”.

ــبتمبر2021 ــة سـ ــجيل لدفعـ ــدء التسـ ــن بـ ــز يعلـ المركـ اســتعرض ألــوان شــعار المجموعــة مــع رســائل تهنئة
“باس” يطرح “رخصة هندسة صيانة الطائرات” “برج خليفة” يحتفل بوصول “لولو” لـ 200 متجر

“إيجــل هيلـز ديـار” تدشــن “مراسـي بـارك” السكنــي
أطلقت إيجل هيلز ديار، الشــركة الرائدة المطورة لمشــروع مراســي البحرين، 
“مراسي بارك” أحدث المشاريع السكنية في مجتمع مراسي البحرين، حيث تم 
بيع جميع وحدات المرحلة األولى بالمشــروع.  تم اإلعالن عن إطالق مراســي 
بارك من قبل العضو المنتدب لشركة “إيجل هيلز ديار”، الدكتور ماهر الشاعر، 
وتــم تســليم اتفاقيــات البيــع والشــراء للعمــالء الذين بــادروا بحجــز وحداتهم 
التابعــة للمرحلــة األولــى بالمشــروع، مــع الحــرص علــى تطبيق معاييــر التباعد 

االجتماعي اتباًعا لتوجيهات اللجنة التنفيذية بالبحرين. 

الرئيـــس  قالـــت  المناســـبة،  وبهـــذه 
التنفيـــذي لمجموعـــة شـــركات إيجـــل 
هيلزالســـيدة لـــو بنـــغ “يســـرنا اإلعـــالن 
عـــن تدشـــين مشـــروع “مراســـي بارك” 
الســـكني، الـــذي اســـتطاع بمميزاته أن 
يجـــذب اهتمـــام الجمهـــور بالرغـــم من 
الظـــروف الحاليـــة. ونعتـــز في شـــركة 
التـــي  الجهـــود  بكافـــة  هيلـــز  إيجـــل 
ســـاهمت بإبراز معالم مجتمع مراســـي 

ســـعينا  تســـتعرض  والتـــي  البحريـــن، 
إلنشاء مجتمعات سكنية تشتمل على 
مزيـــج متكامـــل من المرافـــق والمراكز 
المواطنيـــن  احتياجـــات  يخـــدم  بمـــا 
ويمثـــل  مًعـــا.  والســـياح  والمقيميـــن 
مشروع “مراســـي بارك” أحدث إضافة 
إلى هذا المجتمع المتنامي، الذي يتألق 
على مســـتوى المنطقـــة بتقديمه لنمط 

الحياة المليئة بالراحة والرفاهية”.

“يعتبـــر  الشـــاعر  قـــال  جهتـــه،  ومـــن   
إضافـــة  بـــارك”  “مراســـي  مشـــروع 
العـــروض  لمجموعـــة  اســـتراتيجية 
السكينة الراقية المتوفرة في مراسي 
البحريـــن، وهـــو ُمصمم بشـــكل يعكس 
ألســـلوب  البحريـــن  مراســـي  تصـــّور 
ســـكان  وليمنـــح  الحديثـــة،  الحيـــاة 
المشـــروع نمط عصري وراحة قصوى 
بعيـــًدا عن صخـــب المدينـــة. ومن هذا 
المنطلـــق، نتطلـــع عبـــر “مراســـي بارك” 

لتقديم أفضل تجربة ســـكنية، ولنتيح 
للســـكان االســـتمتاع بكل ما يتوفر في 
بالقـــرب  كالعيـــش  البحريـــن،  مراســـي 

مـــن الشـــاطئ والمســـاحات الخضـــراء 
تشـــكيلة  ومـــع  المتنوعـــة،  والمرافـــق 
والمقاهـــي  والمطاعـــم  المتاجـــر  مـــن 

المنتشـــرة حولهـــم”.  ومـــن جانبه، قال 
المدير العام لشـــركة إيجـــل هيلز ديار، 
إنـــج جيم هـــوي “تم تصميـــم وحدات 
مشـــروع “مراســـي بارك” بعناية لتكون 
ُملبية لكافـــة االحتياجات والمتطلبات 
المعيشية، وهي تواكب أيًضا تطلعات 
الُمســـتثمرين الذيـــن يرغبـــون بامتالك 
وحدات سكنية مالئمة لالستخدامات 
المختلفـــة. ولـــذا حرصنـــا علـــى عرض 
المتعـــددة  الســـكنية  الفـــرص  هـــذه 
بأحجـــام  والمتوفـــرة  االســـتخدامات 
وخيارات متنوعـــة لنتيح لهم االنتقاء 
مـــن بينهـــا. وبعد النجـــاح الباهـــر الذي 
وحـــدات  بيـــع  مـــع  المشـــروع  حققـــه 
المرحلـــة األولـــى بالكامـــل، مـــن الُمقرر 
طـــرح وحـــدات المرحلـــة الثانيـــة فـــي 

الفترة الُمقبلة”.

تم بيع جميع 
وحدات المرحلة 

األولى بالمشروع

multaqa@albiladpress.com 15
االثنين 22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442 - العدد 4514

.

إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

استقبلت “ديار المحرق”، الشركة الرائدة في قطاع التطوير العقاري بالبحرين، 
أســـطورة كـــرة القدم والعـــب نـــادي ليفربول اإلنجليـــزي ســـابًقا، الالعب إيان 
راش فـــي جولـــة حصرية حول أرجـــاء “ديار المحرق” لالطالع على مشـــاريع 
المدينـــة الرائدة، حيث جاء ذلك خالل زيارة ميدانية قام بها الالعب للمملكة 
فـــي الفتـــرة ما بيـــن 10 و13 فبراير 2021، وذلك للتعرف علـــى تاريخ وثقافة 

المملكة الغنية واألنشطة والفعاليات الكبرى المذهلة.
 وتـــرأس الجولـــة الميدانيـــة الرئيس التنفيذي لشـــركة “ديار المحـــرق”، أحمد 
العمـــادي، فـــي يوم الخميس 11 فبراير 2021، بجانـــب عدد من اإلداريين في 
الشـــركة. وهدفـــت الجولـــة إلى اســـتعراض مختلف مشـــاريع “ديـــار المحرق” 
الســـكنية والتجاريـــة والتـــي تمثل نمـــوذج للمدينة الحديثـــة المتكاملة بكافة 
عناصرها. وبهذه المناســـبة، قال العمادي “لقد ُسعدنا باستضافة أسطورة كرة 
القـــدم إيـــان راش في جولة ميدانية حول مشـــاريع “ديـــار المحرق” المتنوعة 
واســـتعراض التطور الكبير الذي شـــهده قطاع التطوير العقاري في البحرين. 
كمـــا يشـــرفنا كثيًرا اختيـــار “ديار المحرق” ضمن هذه الجولة، لتجســـد نموذج 
شـــركات التطويـــر فـــي البحريـــن وتقـــدم لمحة حـــول كل مـــا يقدمـــه القطاع 

العقاري بشكل عام”.

“ديار المحرق” تستضيف أسطورة كرة القدم إيان راش

تســديد رسوم التســجيل العقاري بأقســاط تصل لـ 25 سنة

“الوطني” يضيف ميزة إضافية للقروض العقارية

أعلن بنك البحرين الوطني عن إضافة ميزة جديدة للقروض العقارية، 
حيث تتيح للعمالء الراغبين بشــراء العقارات تســديد رسوم التسجيل 
العقــاري بأقســاط تصــل لمدة 25 ســنة بــدون فوائد أو رســوم إضافية، 

مما يعّزز من سهولة وسرعة عملية امتالك منزل جديد.

تهـــدف الميـــزة الجديـــدة لتخفيف 
مســـكن  لشـــراء  الماليـــة  األعبـــاء 
جديد، وذلك عبر التمكن من سداد 
التـــي  العقـــاري  التســـجيل  رســـوم 
ُتدفع لمرة واحدة عند شراء العقار 
ولفتـــرة تصـــل إلى 25 ســـنة بدون 
رســـوم  أو  فوائـــد  أيـــة  احتســـاب 

إضافية للُمعاملة.
 وفـــي حديثـــه حـــول هـــذه الميزة، 

قـــال الرئيـــس التنفيـــذي للخدمات 
البنـــك،  فـــي  لألفـــراد  المصرفيـــة 
صباح عبداللطيف الزياني “نواصل 
فـــي بنـــك البحرين الوطنـــي نهجنا 
المتمحـــور حول تلبيـــة احتياجات 
األعـــزاء،  العمـــالء  ومتطلبـــات 
الميـــزة  بـــأن  كبيـــرة  ثقـــة  ولدينـــا 
الجديـــدة الُمتمثلة بمنحهـــم خياًرا 
ـــا لتســـديد الرســـوم بمرونة  إضافيًّ

أكبـــر، ستســـهم في خفـــض العبء 
المالـــي عليهـــم عند شـــراء منازلهم 

الجديدة. 

ا  جـــدًّ نعتـــز  الجانـــب،  هـــذا  ومـــن   
بكوننـــا أول بنـــك يقـــدم مثـــل هذا 
العـــرض، حيـــث يؤكـــد ذلـــك مـــدى 
التـــزام )البحريـــن الوطني( بتمكين 

عمالئه من تحقيق تطلعاتهم”.
وتعتبـــر الميـــزة اإلضافيـــة المرنـــة 
المقدمـــة ضمـــن ميـــزات القـــروض 
العقارية، بمثابة خطوة أخرى لبنك 
أقـــرب  البحريـــن الوطنـــي ليكـــون 
الحتياجات عمالئـــه. ويتابع البنك 
التزامـــه تجاه دعم القطاع العقاري 
وبشـــكل أخـــص القطاع اإلســـكاني 

في المملكة.

ــم” ــك ــت ــام ــس ــت اب ــم  ــرسـ نـ أن  ــب  ــحـ “نـ ــار  ــعـ شـ تـــحـــت 

“السيف” يحتفل باليوم العالمي ألعمال الخير العفوية

مـــع  بالتزامـــن   - الســـيف  مجمـــع  بـــادر 
االحتفـــال باليـــوم العالمي ألعمـــال الخير 
العفويـــة الـــذي يصـــادف 17 فبرايـــر مـــن 
كل عـــام والـــذي تخصص فيـــه مجموعة 
واإلحســـان  الخيـــر  أعمـــال  مـــن  عفويـــة 
إلســـعاد عامـــة النـــاس -  بتقديـــم قهـــوة 
مجانيـــة لمرتادي مقاهي مجمع الســـيف 
 – الســـيف  ومجمـــع  الســـيف  – ضاحيـــة 
المحـــرق ضمـــن مبـــادرة حملـــت عنـــوان 
“نحب أن نرســـم ابتســـامتكم” وذلك يوم 

األربعاء 17 فبراير الجاري. 
ويعتبـــر اليـــوم العالمـــي ألعمـــال الخيـــر 
العفويـــة مناســـبة ســـنوية انطلقـــت فـــي 
بادئ األمر في نيوزيلندا في العام 2005 
ومن ثم انتشـــرت على مستوى الواليات 
لتصبـــح  وأوروبـــا  األميركيـــة  المتحـــدة 
مختلـــف  تتبنـــاه  عالمـــي  توجـــه  بعدهـــا 
المجتمعات والدول من أفراد ومؤسسات 
للتشـــجيع على أعمـــال الخيرالعشـــوائية 

ونشـــر مشـــاعر الـــود والمحبـــة والتكاتف 
بين جميع الناس. 

عّبـــر  بهيجـــة،  وديـــة  أجـــواء  ووســـط 
زوار ُمجمـــع الســـيف - ضاحيـــة الســـيف 
وُمجمع الســـيف - الُمحرق عن ســـعادتهم 
وإعجابهـــم بهذه المبادرة والتي رســـمت 
بالفعـــل ابتســـامة علـــى وجـــوه الجميـــع، 
معربين عن تقديرهم لمجمع السيف وما 
يقدمـــه مـــن حمـــالت ترويجية وأنشـــطة 

نوعية يجعله في طليعة الجهات الرائدة 
في مجاالت التجزئة والضيافة والترفيه 

على مستوى المملكة.
ويحـــرص مجمـــع الســـيف على ُمشـــاركة 
زبائنـــه مختلـــف المبادرات والمناســـبات، 
وذلـــك نابـــع مـــن التزامـــه بخلـــق شـــراكة 
ُمجتمعيـــة مـــع أفراد المجتمـــع البحريني 

والـــذي يفخـــر مجمـــع الســـيف أن يكـــون 
جـــزءا ال يتجـــزأ منـــه  باعتباره مشـــروعا 
وطنيا تسخر جل إمكاناته للمساهمة في 

تعزيز رفاهية المجتمع. 
وقال مدير أول - إدارة العقارات بشـــركة 
عقارات الســـيف، الشركة المشغلة لمجمع 
السيف، محمد القائد “يسّرنا إطالق هذه 
المبادرة لالحتفال باليوم العالمي ألعمال 
الخيـــر العفويـــة. تأتـــي مشـــاركتنا بهـــذا 
اليـــوم إلدراكنـــا بمـــدى التأثيـــر اإليجابي 
لمختلف أوجه الكرم واللطف واإلحسان 
علـــى نفـــوس النـــاس، فمبـــادرة بســـيطة 
مـــن العطاء والتشـــجيع علـــى فعل الخير 
قـــد تغيـــر حياة النـــاس لألفضـــل وتجعل 
يومهـــم أكثـــر تفاؤال. وســـتواصل شـــركة 
عقارات الســـيف التزامها بتبني مبادرات 
مبتكـــرة؛ لتحســـين تجربة التســـوق لدى 
البحريـــن  داخـــل  مـــن  الكـــرام  عمالئنـــا 

وخارجها”.

محمد القائد

صباح الزياني
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“رعب في الجو”.. اشتعال محرك طائرة وسقوط أجزائه على السكان
اشتعل محّرك طائرة بوينغ تابعة لشركة يونايتد 
إيرالينز بعد وقت قصير من إقالعها الســبت من 
دنفــر متوجهــة إلى هاواي، ما أســفر عن ســقوط 
قطــع حطام ضخمة على منطقة ســكنية قبل أن 

ا في شكل آمن. تهبط اضطراريًّ
 وأظهــر مقطــع فيديــو تــم تصويــره مــن داخــل 
الطائرة، التي كان على متنها 231 راكًبا و10 من 
أفــراد الطاقــم، المحرك األيمن مشــتعاًل ويتحّرك 
علــى جنــاح الطائرة من طــراز بوينــغ 777-200، 
بينمــا بــدا غطــاؤه مفقــوًدا تماًمــا أثنــاء تحليــق 

الطائرة فوق منطقة قاحلة.
وأّكدت الســلطات عدم وقوع إصابات على متن 

الطائرة أو بين السكان على األرض.

الراكــب ديفيــد ديلوشــيا صحيفــة دنفــر  وأفــاد 
بوســت “أســتطيع أن أقول بصدق أنني اعتقدت 
أننــا ســنموت في وقت ما ألننــا بدأنا في الهبوط 

مباشرة بعد االنفجار”. 
وتابع “أمسكت بيد زوجتي وقلت انتهى أمرنا”.

وأوضــح ديلوشــيا إن ابنــة زوجتــه نشــرت علــى 

تويتر مقطع الفيديو الذي صّوره راكب آخر.
وقالــت يونايتــد ايرالينــز فــي بيــان إن “الرحلــة 
يــو ايــه 328 مــن دنفــر الــى هونولولــو تعرضــت 
لعطل في المحرك بعد وقت قصير من مغادرتها 
الــى دنفــر واســتقبلتها طواقــم  وعــادت بســالم 

الطوارئ كإجراء احترازي”.

جونــز  جامعــة  فــي  وجــراح  أســتاذ  قــال 
هوبكنــز األميركية، إن فيروس كورونا قد 

“يختفي في الغالب” بحلول أبريل.
قــال  األميركيــة.  نيــوز”  لـ”فوكــس  ووفًقــا 
مارتــي مــكاري، األســتاذ فــي كليــة الطــب 
للصحــة  بلومبيــرغ  وكليــة  الجامعــة  فــي 
العامــة، إن اإلصابــات اليوميــة انخفضــت 
بنســبة 77 % منــذ ينايــر. وكتــب مــكاري 
يقــول “هنــاك ســبب لالعتقــاد بــأن البــالد 
تتســابق نحو مستوى منخفض للغاية من 
العدوى. مع إصابة المزيد من األشــخاص، 
أعــراض خفيفــة  مــن  يعانــون  ومعظمهــم 
أو مــن دون أعــراض، هنــاك عــدد أقــل من 
األميركييــن المصابيــن”. وأضــاف: “وفــي 
المســار الحالــي، أتوّقــع أن يختفي كوفيد 
يســمح  ممــا  أبريــل،  بحلــول  الغالــب  فــي 
لألميركيين باستئناف حياتهم الطبيعية”. 
وقال مكاري إن التطعيمات والعدد الكبير 
من األشــخاص الذيــن أصيبــوا بالفعل في 
الواليــات المتحــدة - أكثــر مــن 28 مليوًنــا 
القطيــع  مناعــة  فــي  يســاهم  أن  يمكــن   -
فــي الربيــع”. لكــن البيت األبيــض وخبراء 
آخريــن غيــر متفائليــن، حيث قــال البعض 
إن مناعــة القطيع قد ال يتم الوصول إليها 

إال في وقت الحق من العام.
وتحــدث مناعة القطيع عندما يصبح عدد 
كاٍف مــن الناس محصنيــن ضد الفيروس، 

مما ينهي انتشاره.

خبير أميركي: كورونا 
قد يختفي في أبريل

أّيــدت المحكمــة اإلداريــة العليــا فــي مصــر حكًمــا بفصــل 9 عامليــن بالتربيــة والتعليــم، بعدمــا أثبتت 
التحاليــل التــي أجريــت أثنــاء عمليــات الكشــف الطبــي الــدوري، تعاطيهــم مــواد مخــدرة متمثلة في 
الحشــيش والترامــادول.  وقالــت المحكمــة إنها “اســتقرت في العديــد من أحكامهــا المتعلقة بتعاطي 
الحشيش والترامادول أنها تلفت النظر إلى أن المخدرات داء قديم أصاب المجتمعات اإلنسانية وال 
زال، فاقتلعت منه فئات ضعيفة اإلرادة رفضت واقعها وأبت إال أن تعيش في أوهام صنعتها لنفسها 
بنفســها، فخرجت بذلك عن رســالتها التي أناطها الخالق بها وهي إعمار األرض وإعمال الفكر وإثراء 
الحياة بالخير والرشاد”. وأضافت: “كان لزاًما على المجتمع بمنظماته الحكومية وغير الحكومية أن 

تبادر إلى عالج ظاهرة إدمان المخدرات واستئصال شأفته، وال يأخذه في ذلك شفقة أو رحمة”.

مصر.. فصل عاملين بالتربية والتعليم لتعاطيهم “الحشيش”

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

كاليفورنيــا  واليــة  فــي  اإلنقــاذ  رجــال  تمكــن 
األميركيــة من انتشــال رجــل كان يواجه الغرق 
في مياه المحيط الهادئ. وذكرت وسائل إعالم 
محليــة أن شــابا فــي العشــرينات مــن عمره قفز 
في المياه عند حدود الخامســة مســاء الســبت، 

من أعلى منحدر صخري يطل على المحيط.
ولحظــات بعــد الحادث، اتصل شــخص ما برقم 
اإلنقاذ مبلغا عن أن هناك شابا ما يعاني صعوبة 
فــي الخروج مــن مياه المحيط بعــد أن قفز من 

أعلى المنحدر، في مدينة سان دييغو.
وعندمــا وصــل رجال اإلنقاذ إلى المكان، شــاهدوا أن راكب أمواج ألقى بلوح التزلج 

الخاص به للشخص الذي كان يغرق، مما أبقاه طافيا فوق المياه.
واحتاجــت عمليــة اإلنقــاذ اســتخدام طائــرة مروحيــة نقــل الشــاب العشــريني إلــى 

الشاطئ، إذ كانت تنتظره هناك سيارة إسعاف.

عملية إنقاذ بطولية من داخل المحيط الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

04:48

 11:51 

03:08 

05:35

07:05 

متى يفقد الرئيس التنفيذي ظله؟!
عــذًرا ســيدي القــارئ إن وجــدت في العنوان شــيًئا من الغموض ووضعــك هذا أمام 
تساؤالت: ما المراد من عبارة الظل، وما عالقة هذا الظل بالمنصب اإلداري؟ وكيف 
يفقــد المســؤول ظلــه ومتــى؟ ؟ حســًنا “لنبدأ مًعا الكشــف عن مكامــن ذاك الغموض 
فنقول: الظل في مســاق مقالتنا هذه هو رمز للســلطة اإلدارية أو الصالحيات التي 
يجب أن تكون مرافقة ولصيقة بالمنصب كالظل وإن حدث خالف ذلك، أي نزعت 
الســلطة من المنصب فإننا نكون قد قّررنا أن نجعل من صاحب المنصب شــخصية 

بال مالمح تستحق منا الكثير من اإلشفاق.
اســمح لــي اآلن ســيدي القــارئ أن أضــع أمامك مفهوم الســلطة لنتعــّرف على حجم 
أهميــة ودرجــة التصاقهــا بالمنصــب. يعــّرف معجــم المصطلحــات اإلدارية الســلطة 
بأنها: “الحق الرســمي للموظف في الســيطرة على الموارد واتخاذ القرارات الالزمة 
لمقابلة مسؤوليات الوظيفة ويشمل هذا الحق في إصدار األوامر وتوقيع العقوبات 
ومنح المكافآت”. انتهى. واآلن أعرض أمامك سيدي القارئ الموقف التالي لنعرف 

كيف يتم نزع السلطة من المنصب:
بعد تهنئته بالمنصب قال رئيس مجلس اإلدارة مخاطًبا الرئيس التنفيذي الجديد: اآلن 
أنت ربان هذه الســفينة وقائدها ونحن في المجلس نرســم لك الموانئ التي ستتوجه 
إليهــا. أمــا القــرارات المتصلــة بكيفية الوصول ومــا تحتاجه في رحلتــك للوصول إلى 
تلــك الموانــئ فهــي مــن اختصاصــك وأنــت صانعها ولــن نتدّخــل فيها. واجبنــا يقتصر 
علــى تقديــم الدعم لك خالل رحلتك هــذه. أثناء خروج الرئيس التنفيذي من المكتب 
بادره رئيس المجلس قائالً: ال تنس أن تضعني في الصورة دائًما وقبل اتخاذ أي قرار.
أعجبت باألسلوب المهني الراقي الذي بدأ به المصرفي المعروف األستاذ مراد علي 
ــا لبنك البحريــن والكويت. يقول مراد في هذا الســياق:  مــراد مهمتــه رئيًســا تنفيذيًّ
“تــم إبالغــي باختيــاري لمنصــب الرئيس التنفيذي لبنــك البحريــن والكويت، طلبت 
منهــم أن أكتــب مســّودة كتــاب التعييــن ذلــك من أجــل تحديد مســؤلياتي بوضوح 
لتفادي التدخل المباشر في صالحياتي من قبل مجلس اإلدارة كما كان سائًدا في 

السابق”. ما رأيك سيدي القارئ.
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رجل يطعم طيور النورس عند شروق الشمس بالقرب من الواجهة البحرية في مومباي )أ ف ب(
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