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شــعبان لـــ “^”: طموحنا الدخول فــي صناعات مشــتركة مع الخليج

جذب مجموعات اقتصادية مصرية دولية بـ5 مليارات

قـــال  ســـفير جمهوريـــة مصـــر العربية 
في مملكة البحرين ياســـر شعبان إننا 
نعمـــل على جـــذب االســـتثمارات إلى 
البحرين فهناك مجموعات اقتصادية 
ــرة تعمـــل خـــارج مصـــر  ــة كبيـ مصريـ
بحجم اســـتثمار يتخطـــى 5 مليارات 

دوالر في 28 إلى 30 دولة.

البـــاد”:  “ ع  ـ ـ وار مـ ـ ـ ـي حـ ـ ـاف فـ ـ وأضـ
“طموحنـــا علـــى مســـتوى الخليج هو 
الدخول في صناعات مشتركة وتبادل 
جـــذب االســـتثمارات فـــي القطاعـــات 
التجاريـــة والخدميـــة لاســـتفادة من 
اتفاقيـــات التجارة الحرة الموقعة من 

جانب البلدين”.

مسقط ـ أ ف ب

أكدت القيادة المركزية الوســـطى في 
الجيش األميركي، أمس، اســـتعدادها 

ألي تطورات مع إيران.
وقـــال الجنـــرال كينـــث ماكنـــزي فـــي 
مقابلـــة مـــع وكالـــة “فرانـــس بـــرس”: 
“اســـتعداداتنا الصارمـــة ألي تطورات 
مع إيران قائمة”، مشّدًدا على ضرورة 
“احتـــواء صواريخ إيران الباليســـتية 

التي تمثل مصدر قلق”.

ماكنزي: مستعدون 
ألي تطورات مع إيران
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حسن ميرزا إلى أهلي سداب العماني100 ألف ريال جوائز “مداح الرسول”شركات طيران تعلق استخدام “بوينغ 777”شولز رئيسًا ومديراً تنفيذيًا لـ”مرسيدس-بنز”48 % انخفاض مخالفات اإلشارة الحمراء
أفاد مدير عام اإلدارة العامة  «

للمرور العقيد محمد علي 
الدراج نائب إلى أن مخالفات 

تجاوز النور األحمر في اإلشارة 
الضوئية في عام 2020 

انخفضت بنسبة 48 % مقارنة 
بالعام 2019.

أعلنت شركة مرسيدس-بنز  «
الشرق األوسط عن تعيين 

مارتن شولز في منصب الرئيس 
والمدير التنفيذي اعتبارًا من 1 

فبراير 2021. ويأتي تعيين مارتن 
شولز خلفًا لتوماس كالين، الذي 

تولى المنصب منذ يوليو 2019.

قّررت عدة شركات طيران منها  «
األميركية “يونايتد ايرالينز” 

والشركتان اليابانيتان الرئيسيتان 
وقف استخدام طائراتها من طراز 

“بوينغ 777” األحد واإلثنين بعد 
احتراق محرك إحدى الطائرات 

فوق كولورادو.

أطلقت قناة اقرأ الفضائية  «
مسابقة “مداح الرسول” في 
برنامج يعد األضخم في هذا 

المجال. وتتيح “اقرأ” المشاركة 
من جميع أنحاء العالم بإرسال 

المشاركات عبر تطبيق الواتساب 
.)00966504167007(

أشار مصدر مطلع لـ “البالد  «
سبورت” إلى أن العب منتخبنا 

الوطني ونادي التضامن 
لكرة اليد حسن ميرزا، بصدد 

االنتقال إلى نادي أهلي سداب 
العماني في الموسم الرياضي 

.2021/2020

مجلس الوزراء: تســهيل اإلجراءات لتعزيز النمو االقتصادي

دعم تنافسية المستثمر البحريني

المنامة - بنا

الجهـــات  الـــوزراء  مجلـــس  ّجـــه  و
الحكوميـــة إلى تبني المبـــادرات التي 
تنمي استقطاب االستثمارات وترسخ 
مـــن مكانة المملكة كمنطلق لألنشـــطة 
االســـتثمارية، كمـــا وّجـــه إلى تســـهيل 
اإلجراءات وتطويرهـــا بما يعزز النمو 
االقتصادي ويدعم تنافسية المستثمر 

البحريني.
العهـــد رئيـــس مجلـــس  ورأس ولـــي 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة االجتماع 
االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء 

الذي عقد صباح أمس عن ُبعد.
ووافـــق المجلس على مذكـــرة اللجنة 
الوزارية للشؤون المالية واالقتصادية 
والتـــوازن المالـــي حـــول حزمـــة مـــن 
المبـــادرات التطويريـــة لتعزيـــز كفاءة 

وجودة الخدمة الحكومية المقدمة.
وزيـــر  كـــرة  ذ م ى  ـ ـ ـ ل ع ق  ـ ـ ـ ف ا و ا  ـ ـ ـ م ك
المواصـــات واالتصـــاالت بشـــأن رفع 

ــة  ــة لمزاولـ ــات المرخصـ ــر المركبـ عمـ
 6 نشـــاط تأجيـــر الســـيارات ليكـــون 
ســـنوات مـــن تاريـــخ الصنـــع بـــدالً من 

ـــا وهـــو 5 ســـنوات،  المعمـــول بـــه حاليًّ
بشـــكل مؤقـــت ولمرة واحدة تســـهياً 

على شركات تأجير السيارات.

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس االجتماع االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء

جاللة الملك يعرب عن اعتزازه بمتانــة الروابــط األخويــة

)٠٢(
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سعيد محمد | تصوير رسول الحجيري

ياسر شعبان في حوار مع “البالد”

أواصر قربى ومصير مشترك مع اإلمارات

المنامة - بنا

اســـتقبل عاهل الباد صاحـــب الجالة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، بمقر 
إقامـــة جالتـــه فـــي أبوظبـــي، صاحب 
الســـمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولـــي عهد أبوظبي نائـــب القائد األعلى 
اإلمـــارات  بدولـــة  لحة  ـ ـ لمسـ ا وات  ـ ـ ـ ق ل ل
ـقيقة، وســـمو  ـ ـدة الشـ ـ ـة المتحـ ـ العربيـ

الشـــيخ حمـــدان بـــن زايـــد آل نهيـــان 
ممثـــل الحاكـــم فـــي منطقـــة الظفـــرة، 
ــد  ــمو الشـــيخ طحنـــون بـــن محمـ وسـ
آل نهيـــان ممثـــل الحاكـــم فـــي منطقة 
العيـــن. وتبادل جالة الملك وســـموهم 
األحاديـــث الوديـــة التـــي تجســـد عمق 
العاقات األخوية الراسخة بين مملكة 

البحريـــن ودولـــة اإلمـــارات. وأعـــرب 
جالتـــه عـــن اعتـــزازه بمتانـــة الروابط 
ن  ـ ـ ـ دي ل ب ل ا ن  ـ ـ ـ ي ب تركة  ـ ـ مشـ ل ا ة  ـ ـ ـ األخوي
والشـــعبين الشـــقيقين، مشـــيًرا جالته 
إلـــى مـــا يجمعهمـــا مـــن أواصـــر القربى 
واألخوة والمصير المشـــترك والتعاون 

على جميع المستويات.
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4.9 مليون دينار أرباح 
“الوطنية القابضة” 2020

452.2 مليون دوالر أرباح 
“األهلي المتحد” 2020

2.27 مليون دينار أرباح 
“البركة اإلسالمي” 2020

3.08 مليون دينار أرباح 
“سوليدرتي” 2020
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المنامة - بنا

تنفيًذا لتوجيهات ولي العهد رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، 
أعلـــن صنـــدوق العمل “تمكيـــن” عن اســـتئناف طرح 
برامج تطوير األفراد عبر منصة مســـتحدثة شـــاملة 
علـــى موقعهـــا اإللكتروني تســـتهدف جميـــع األفراد 

بمـــن فيهـــم الباحثين عن عمـــل، والموظفين والطاب واألفـــراد البحرينيين من 
أصحاب المؤسسات، انسجامًا مع أهداف تعزيز فرص دعم القطاع الخاص.

 ومـــن المقرر أن يتم البدء في اســـتقبال طلبات التقديـــم اعتبارًا من 25 فبراير 
الجاري، مباشرة عبر البوابة اإللكترونية لـ “تمكين”، بعد تفعيل الحساب الخاص 

لُمقدم الطلب أو تسجيل الدخول للحساب إذا كان ُمفعاً.

“تمكين” تستأنف برامج تطوير 
األفراد بمنصة مستحدثة شاملة



المنامة - بنا

عـــاد عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، إلى أرض الوطن 
بحفـــظ هللا ورعايتـــه أمس قادًمـــا من دولة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة الشـــقيقة، بعد 
زيـــارة التقـــى خاللها بأخيه صاحب الســـمو 

الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم نائب 
رئيـــس دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة 
رئيـــس مجلس الوزراء حاكـــم دبي، وأخيه 
صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن زايـــد 
آل نهيـــان ولـــي عهـــد أبوظبـــي نائـــب القائد 
أجـــرى  المســـلحة، حيـــث  للقـــوات  األعلـــى 
جاللته مباحثات تناولت العالقات األخوية 

التاريخيـــة الوثيقـــة المتميـــزة التـــي تجمع 
البلدين والشعبين الشقيقين.

وكان فـــي مقدمـــة مســـتقبلي جاللـــة الملك 
ولـــي العهد رئيـــس الوزراء صاحب الســـمو 

الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
رافقت صاحب الجاللة الســـالمة في الحل 

والترحال.

جاللـــة الملـــك يعـــود إلـــى أرض الوطـــن

مبادرات لزيادة توفير األمن في ربوع “الجنوبية”
ترأس محافظ الجنوبية سمو الشيخ 
خليفـــة بن علي بـــن خليفة آل خليفة، 
اجتمـــاع اللجنـــة األمنية الثانـــي لهذا 
العـــام عـــن بعـــد عبـــر تقنيـــة االتصال 
المحافـــظ  نائـــب  بحضـــور  المرئـــي، 
العميـــد عيســـى الدوســـري، وعدد من 
الضبـــاط من ممثلـــي اإلدارات األمنية 

بوزارة الداخلية.
وفـــي مســـتهل االجتماع رحب ســـمو 
المحافـــظ بالحضور، مؤكـــًدا أن تلبية 
فـــي  لألهالـــي  األمنيـــة  االحتياجـــات 
مختلـــف مناطـــق المحافظـــة، هـــدف 
أمنـــي رائـــد لتحقيـــق التنميـــة بأعلـــى 
المستويات، مبيًنا ســـموه دور اللجنة 
األمنيـــة فـــي تنفيـــذ توجيهـــات وزير 
الداخليـــة الفريق أول الشـــيخ راشـــد 
بن عبدهللا آل خليفة من خالل تعزيز 
مبـــدأ الشـــراكة المجتمعيـــة وإرســـاء 
دعائم األمن بين جميع أفراد المجتمع 
بالتعاون مع مختلف األجهزة األمنية.
وأوضح سموه أن المحافظة حريصة 

احتياجـــات  ومتابعـــة  تلقـــي  علـــى 
األهالـــي األمنية الـــواردة عبر مختلف 
والمنصـــات  اإللكترونيـــة  القنـــوات 
االفتراضـــي  كالمجلـــس  الذكيـــة 
ومنصـــة تواصـــل وتطبيـــق الجنوبية 
وغيرهـــا مـــن المنصـــات التـــي وفرتها 
المحافظـــة، والتـــي تأتـــي فـــي إطـــار 
تحقيـــق مزيد من الخدمـــات المقدمة 
لألهالـــي، ومتابعة رصـــد احتياجاتهم 
ومقترحاتهم وتســـخير كل اإلمكانات 
بمـــا يضمـــن توفيـــر األمـــن والســـالمة 

للجميع.
كمـــا تابعـــت اللجنـــة األمنيـــة الجهود 
المبذولة في اتخاذ جميع اإلجراءات 
والتدابيـــر الالزمـــة في ظـــل الظروف 
الراهنة لجائحة كورونا، مؤكًدا ســـمو 
المحافـــظ مواصلة الجهـــود وتكثيف 

الحمـــالت التوعوية وتعزيز الســـالمة 
الـــذي  األمـــر  المرافـــق،  بعـــض  فـــي 
يســـهم فـــي تعزيـــز الوعـــي وااللتـــزام 

باإلجراءات والتدابير الوقائية.
مـــن جانب، آخر اطلع ســـمو المحافظ 
على عـــرض قدمه مديـــر إدارة تقنية 
اإللكترونيـــة  والنظـــم  المعلومـــات 
بـــوزارة الداخليـــة أحمد بـــو خوة عن 
إطالق الخدمات اإللكترونية التي من 
شـــأنها توضيـــح القضايـــا والمقارنات 
إلكترونًيا؛ بهدف االرتقاء باألســـاليب 
األمنية الحديثة، كما اطلع سموه على 
عـــرض لإلدارة العامـــة للدفاع المدني 
قدمـــه رئيـــس مركـــز الدفـــاع المدنـــي 
بالرفـــاع النقيـــب محمد الخان بشـــأن 
الحريـــق  إخمـــاد  فـــي  اإلدارة  جهـــود 
الذي اندلـــع بأحد المطاعم في الرفاع 

الغربـــي، حيث أشـــاد ســـمو المحافظ 
التـــي  األمنيـــة  والجهوزيـــة  باليقظـــة 
يتمتـــع بها رجـــال الدفـــاع المدني من 
ضبـــاط وضباط صف وأفراد لســـرعة 

استجابتهم في إخماد الحريق.
اســـتمرار  المحافـــظ  ســـمو  أكـــد  كمـــا 
المبادرات االفتراضية الرامية لتعزيز 
الشراكة المجتمعية والتنسيق األمني 

بيـــن المحافظـــة الجنوبيـــة ومختلف 
الفتـــرة  خـــالل  األمنيـــة  الجهـــات 
الجهـــود  مـــن  مزيـــد  وبـــذل  المقبلـــة، 
والحرص على توافر األمن والسالمة 
للمواطنيـــن والمقيميـــن فـــي مختلف 

مناطق المحافظة الجنوبية.
مـــن جانبهـــم، أعـــرب أعضـــاء اللجنـــة 
وتقديرهـــم  شـــكرهم  عـــن  األمنيـــة 

لســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن علـــي بـــن 
الشـــراكة  علـــى  خليفـــة  آل  خليفـــة 
المســـتمرة والتعـــاون المشـــترك وبذل 
الجهود لضمان أمن وسالمة األهالي، 
منوهيـــن بجهـــود ســـموه فـــي تنفيـــذ 
مختلـــف المبـــادرات التـــي تصـــب في 
الجهـــد األمني والمجتمعي في أرجاء 

المحافظة.

المنامة - وزارة الداخلية

سمو الشيخ خليفة بن علي يشيد 
بيقظة رجال الدفاع المدني

المنامة - بنا

اســـتقبل عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، بمقر 
صاحـــب  أبوظبـــي،  فـــي  جاللتـــه  إقامـــة 
الســـمو الشـــيخ محمـــد بن زايـــد آل نهيان 
ولـــي عهـــد أبوظبـــي نائـــب القائـــد األعلى 
للقوات المســـلحة بدولة اإلمارات العربية 
المتحدة الشـــقيقة، وسمو الشيخ حمدان 
بـــن زايـــد آل نهيـــان ممثـــل الحاكـــم فـــي 
منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن 
محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة 

العين.
 وتبـــادل جاللـــة الملـــك وســـموهم خـــالل 
اللقاء األحاديث الودية التي تجسد عمق 
العالقـــات األخوية الراســـخة بيـــن مملكة 
اإلمـــارات، داعيـــن هللا  البحريـــن ودولـــة 
عـــّز وجـــّل أن يديم علـــى البلديـــن التقدم 
واالزدهار في ظل قيادتيهما الحكيمتين.

 من جانبه، عّبر جاللة الملك عن ســـعادته 
بلقـــاء صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمد بن 

زايد آل نهيان، وســـمو الشـــيخ حمدان بن 
زايـــد آل نهيـــان، وســـمو الشـــيخ طحنون 
بـــن محمـــد آل نهيـــان، متمّنًيـــا لســـموهما 
دوام الصحة والســـعادة ولدولة اإلمارات 
والرفعـــة  الرخـــاء  مـــن  مزيـــًدا  وشـــعبها 

والتطـــور.  وأبلـــغ جاللـــة الملك، ســـموهما 
بنقـــل أطيـــب تحياته إلى صاحب الســـمو 
الشـــيخ خليفة بـــن زايد آل نهيـــان رئيس 
دولة اإلمارات العربية المتحدة، وتمنياته 

إلى سموه موفور الصحة والعافية.

 كمـــا أعـــرب جاللته، عـــن اعتـــزازه بمتانة 
الروابـــط األخوية المشـــتركة بين البلدين 
والشعبين الشقيقين، مشـــيًرا جاللته إلى 
ما يجمعهمـــا من أواصـــر القربى واألخوة 
والمصير المشـــترك والتعـــاون على جميع 

المســـتويات.  حضر اللقاء، ســـمو الشـــيخ 
حمـــدان بـــن محمـــد بـــن زايـــد آل نهيـــان 
والشـــيخ خليفـــة بـــن طحنـــون آل نهيـــان 
مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء 
فـــي ديوان ولـــي عهـــد أبوظبي والشـــيخ 

ذياب بن طحنون آل نهيان والشـــيخ زايد 
بـــن طحنون آل نهيـــان مدير ديوان ممثل 
الحاكم في منطقة العين والشـــيخ محمد 
بـــن حمـــد بـــن طحنـــون آل نهيـــان رئيس 

مجلس إدارة مطارات أبوظبي.

ــى والـــمـــصـــيـــر الـــمـــشـــتـــرك ــ ــرب ــ ــق ــ ــع اإلمـــــــــــارات أواصـــــــــر ال ــ تــجــمــعــنــا مـ

جاللة الملك يتبادل األحاديث الودية مع كبار المسؤولين في اإلمارات
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جاللة الملك وسمو 
ولي العهد رئيس 

الوزراء يهنئان 
إمبراطور اليابان

الجاللة  الــبــالد صــاحــب  عــاهــل  بعث 
خليفة،  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 
الــوزراء صاحب  العهد رئيس  وولي 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
جاللة  إلى  تهنئة  برقيتي  خليفة  آل 
اإلمــبــراطــور نــاروهــيــتــو إمــبــراطــور 
بمناسبة ذكرى ميالد  اليابان، وذلك 
ــوا فــيــهــا عـــن أطــيــب  ــربـ ــتــه، أعـ جــالل
تــهــانــيــهــم وتــمــنــيــاتــهــم لـــه بــمــوفــور 

الصحة والسعادة بهذه المناسبة.

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وولي العهد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل  «
خليفة برقيتي تهنئة إلى صاحب الجاللة السلطان الحاج حسن البلقية سلطان بروناي دار السالم، وذلك بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبالده، 

أعربوا فيها عن أطيب تهانيهم وتمنياتهم له بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى سمو األمير المهتدي بالله البلقية ولي عهد سلطنة بروناي.

البحرين تهنئ بذكرى العيد الوطني لسلطنة بروناي

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية غويانا التعاونية، محمد عرفان علي،  «
وذلك بمناسبة ذكرى استقالل بالده، أعرب جاللته فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

جاللــة الملــك يهّنئ رئيــس غـويانــا التعـاونيــة



تـــرأس ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفـــة االجتماع 
االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء 

الذي عقد صباح أمس عن ُبعد.
وّجـــه  االجتمـــاع،  مســـتهل  وفـــي 
مجلـــس الـــوزراء الجهـــات الحكومية 
تنمـــي  التـــي  المبـــادرات  تبنـــي  إلـــى 
استقطاب االســـتثمارات وترسخ من 
لألنشـــطة  كمنطلـــق  المملكـــة  مكانـــة 
االســـتثمارية، كمـــا وّجه إلى تســـهيل 
يعـــزز  بمـــا  وتطويرهـــا  اإلجـــراءات 
النمـــو االقتصـــادي ويدعـــم تنافســـية 

المستثمر البحريني.
ثـــم هنأ المجلس دولـــة الكويت أميًرا 
الوطنـــي  بالعيـــد  وشـــعًبا  وحكومـــًة 
الثالثيـــن،  التحريـــر  ويـــوم  الســـتين 
مشـــيًدا المجلـــس بمـــا تشـــهده دولـــة 
الكويـــت مـــن تقدٍم وازدهـــار في ظل 

قيادتها الحكيمة.
ثـــم نظـــر المجلـــس فـــي الموضوعات 
المدرجـــة على جدول أعماله وقرر ما 

يلي:
أواًل: الموافقة على المذكرات التالية:

1. مذكـــرة اللجنـــة الوزارية للشـــؤون 
والتـــوازن  واالقتصاديـــة  الماليـــة 
المالـــي بشـــأن حزمـــة من المبـــادرات 
كفـــاءة وجـــودة  لتعزيـــز  التطويريـــة 

الخدمة الحكومية المقدمة.
المواصـــالت  وزيـــر  مذكـــرة   .2
واالتصاالت بشأن رفع عمر المركبات 
تأجيـــر  نشـــاط  لمزاولـــة  المرخصـــة 
السيارات ليكون 6 سنوات من تاريخ 

ا  الصنـــع بـــداًل مـــن المعمـــول بـــه حاليًّ
وهو 5 ســـنوات، بشـــكل مؤقت ولمرة 
واحـــدة تســـهياًل على شـــركات تأجير 

السيارات.
3. مذكـــرة اللجنـــة الوزارية للشـــؤون 
بشـــأن ردود  القانونيـــة والتشـــريعية 
الحكومـــة علـــى 4 اقتراحـــات برغبـــة 

مرفوعة من مجلس النواب.
المجلـــس  اســـتعرض  ثانيـــا:   

الموضوعين التاليين:
1. مذكرة وزير شؤون مجلس الوزراء 
بشـــأن نســـب إنجاز المشروعات التي 
للســـنوات  الحكومـــة  برنامـــج  تنفـــذ 
أن  أظهـــرت  والتـــي   ،2022  -  2019

نسبة اإلنجاز الكلية كمتوسط لتنفيذ 
المشروعات بلغت 74 %.

2. مذكرة مشـــتركة من وزير شـــؤون 
مجلس الوزراء ووزير اإلسكان بشأن 
التقاريـــر الوطنيـــة المتعلقـــة بالتقدم 
المحرز فـــي تنفيذ الخطـــة الحضرية 
المتحـــدة  األمـــم  لبرنامـــج  الجديـــدة 

للمستوطنات البشرية.

المنامة - بنا

حزمة من المبادرات التطويرية لتعزيز كفاءة الخدمة الحكومية

 74 % متوسط تنفيذ 
إنجاز المشروعات 

في 3 سنوات

رفع عمر المركبات 
المخصصة لتأجير 

السيارات لـ 6 سنوات 

دولة الكويت تشهد 
تقدًما وازدهاًرا 

في ظل قيادتها
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بالتوجيهـــات  وشـــوريون  نـــواب  أشـــاد 
الكريمـــة الصـــادرة عن ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة لدى 
ترؤســـه جلســـة مجلـــس الـــوزراء أمـــس 
للجهات الحكومية؛ لتبني المبادرات التي 
تنمي اســـتقطاب االســـتثمارات وترســـخ 
مـــن مكانـــة المملكـــة كمنطلـــق لألنشـــطة 
اإلجـــراءات  وتســـهيل  االســـتثمارية، 
وتطويرهـــا بمـــا يعـــزز النمـــو االقتصـــادي 

ويدعم تنافسية المستثمر البحريني.
الماليـــة  الشـــؤون  لجنـــة  رئيـــس  وقـــال 
واالقتصاديـــة الشـــورية خالد المســـقطي 
التقديـــر،  تســـتحق  المبـــادرة  هـــذه  إن 
خصوصـــا في ضـــوء طرحها ضمـــن هذه 
الظـــروف االســـتثنائية، وهـــو مـــا يعكـــس 
تبني الحكومة برئاســـة ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء لحوكمة األداء الحكومي 
بما يحفز االســـتثمار المحلي ويســـتقطب 

مزيدا من االستثمارات الخارجية. 
ولفـــت المســـقطي إلـــى أن العالـــم يشـــهد 
لجـــذب رؤوس  التنافـــس  فـــي  تصاعـــدا 
األموال، والمبـــادرة الحكومية تصب في 
مجـــال تســـهيل اإلجـــراءات وتطويرهـــا، 
وهو ما من شـــأنه أن يبـــرز مكانة المملكة 
فـــي مصـــاف الـــدول المتقدمـــة والداعمة 

لالستثمار في هذا الجانب.
الماليـــة  اللجنـــة  رئيـــس  أشـــاد  بـــدوره، 
واالقتصاديـــة النائـــب محمـــود البحراني 
تبنـــي  نحـــو  الـــوزراء  مجلـــس  بتوجـــه 
مبـــادرات جديدة لتعزيـــز مكانة البحرين 
فـــي عالـــم االســـتثمارات وانطالقتهـــا بما 

يعزز النمو االقتصادي.
وأكـــد البحرانـــي أن المواطـــن البحرينـــي 
يجـــب أن يكون محـــور التنمية وركيزتها 

األساس والمستفيد األول منها.

توجـــه حكومـــي  دعمـــه ألي  عـــن  وعبـــر 
يعزز مـــن تنافســـية المســـتثمر البحريني 
فـــي الســـوق المحليـــة وخارجهـــا، واألمل 
بخـــروج قـــرارات حكوميـــة تصـــب فـــي 
الشـــباب  بعزيمـــة  ونـــوه  اإلطـــار.   هـــذا 
البحرينـــي وجهودهـــم فـــي قطـــاع ريادة 
األعمال، والتي أثمرت العديد من األفكار 
االبتكاريـــة، معبرا عـــن أمله في دعم أكبر 

من الحكومة للطاقات الشبابية.
مـــن جهتـــه، رأى النائـــب محمـــد بوحمود 
أن مثـــل هـــذه المبـــادرات إنمـــا تأتـــي من 
فكر قيادي مســـتنير، واستشـــراف آلفاق 
التـــي  التحديـــات  كل  رغـــم  المســـتقبل 
فرضتهـــا الجائحـــة. وأكد أن ســـموه دأب 

علـــى الســـعي نحو تذليـــل أي عقبـــة أمام 
االستثمار والمســـتثمرين، لكي يعود ذلك 
بالنفع العام على البلد والمواطن على حد 
ســـواء. وبيـــن أن ســـموه شـــديد الحرص 
علـــى عـــدم تضـــرر المســـتثمر البحرينـــي 
الـــذي هـــو عمـــاد ومشـــغل اقتصـــاد البلد. 
إلـــى ذلـــك، رأت النائـــب فاطمـــة القطـــري 
أن هـــذه التوجيهـــات جاءت فـــي الوقت 
المناســـب، ولتؤكـــد العـــزم الراســـخ علـــى 
تجـــاوز الظـــروف االســـتثنائية التـــي تمر 
جائحـــة  انتشـــار  نتيجـــة  المملكـــة،  بهـــا 
كورونـــا )كوفيـــد 19(، وتســـريع التعافـــي 
االقتصـــادي، دون إغفـــال دعم تنافســـية 

المستثمر البحريني.

نواب وشــوريون: التوجيهــات نتاج فكر قيادي مســتنير

مبادرات تنمية االستثمارات ودعم تنافسية 
البحريني تعزز مكانة البحرين الدولية

خالد المسقطي

محمد بوحمود

فاطمة القطري

محمود البحراني

سيد علي المحافظة
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سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
خالل جلسة مجلس الوزراء 22 فبراير 2021:

توجيه الجهات الحكومية بتبني المبادرات التي 
تنمي استقطاب االستثمارات.

تسهيل اإلجراءات لدعم تنافسية المستثمر 
البحريني وتعزيز النمو االقتصادي.

تهنئة دولة الكويت بالعيد الوطني الستين 
ويوم التحرير الثالثين.

حزمة المبادرات التطويرية لتعزيز كفاءة الخدمة 
الحكومية.

التقارير الوطنية المتعلقة بالتقدم 
المحرز في تنفيذ الخطة الحضرية.

نسب إنجاز المشاريع التي تنفذ برنامج 
عمل الحكومة 2019 - 2022 .

رفع عمر المركبات المرخصة لتأجير السيارات 
إلى 6 سنوات لمرة واحدة.

ردود الحكومة على 4 اقتراحات برغبة مرفوعة 
من مجلس النواب.
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مجلس الوزراء يوجه الجهات الحكومية إلى تطوير اإلجراءات دعما لتنافسية المستثمر البحريني



“تمكين” تستأنف برامج تطوير األفراد بمنصة مستحدثة شاملة
العهـــد رئيـــس  تنفيـــًذا لتوجيهـــات ولـــي 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
أعلـــن  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان 
صنـــدوق العمـــل “تمكيـــن” عن اســـتئناف 
طـــرح برامـــج تطويـــر األفـــراد وذلك عبر 
منصـــة مســـتحدثة شـــاملة علـــى موقعها 
اإللكتروني تســـتهدف جميـــع األفراد بمن 
فيهـــم الباحثيـــن عـــن عمـــل، والموظفين 
مـــن  البحرينييـــن  واألفـــراد  والطـــاب 
انســـجامًا  المؤسســـات، وذلـــك  أصحـــاب 
مـــع أهـــداف تعزيـــز فـــرص دعـــم القطاع 

الخاص.
 ومـــن المقرر أن يتم البدء في اســـتقبال 
طلبـــات التقديـــم اعتبـــارًا مـــن 25 فبراير 

الجاري، مباشـــرة عبر البوابة اإللكترونية 
لــــ “تمكيـــن”، وذلك بعـــد تفعيل الحســـاب 
الخاص لُمقدم الطلب أو تسجيل الدخول 

للحساب إذا كان ُمفعاً.
ويأتـــي إطاق منصة تطويـــر األفراد في 
صيغتهـــا الجديـــدة للتأكيـــد علـــى أهميـــة 
المقبلـــة فـــي  تلبيـــة متطلبـــات المرحلـــة 
مـــع مســـتجدات  العمـــل، الســـيما  ســـوق 
واقع السوق بعد جائحة كورونا، والتغير 
المســـتمر لبيئة العمل وحاجتها المتنامية 

للتطبيقات التكنولوجية.
لصنـــدوق  التنفيـــذي  الرئيـــس  وصـــرح   
جناحـــي  إبراهيـــم  “تمكيـــن”  العمـــل 
ستشـــمل  األفـــراد  تدريـــب  منصـــة  بـــأن 
إضافـــة إلـــى برامـــج “تمكيـــن” المعهـــودة 

المعتمـــدة  االحترافيـــة  الشـــهادات  فـــي 
والدورات التدريبيـــة لمهارات التوظيف، 
برامـــج تدريـــب الشـــباب والتدريب على 
رأس العمـــل، والتدريـــب للحصـــول علـــى 
التراخيـــص المطلوبـــة، إضافـــة إلى دعم 
عـــدد  مـــع  المهنـــي  التدريـــب  مبـــادرات 
مـــن جهـــات العمـــل الشـــريكة فـــي تقديم 

مبادرات
التدريـــب، بهـــدف تعزيز قدرات الشـــباب 
وصقـــل مهاراتهـــم بمـــا يتيـــح اكتســـابهم 
للمهـــارات المهنيـــة المطلوبـــة للتوظيـــف 
التنمويـــة  القطاعـــات  مختلـــف  فـــي 

واالقتصادية.
 وأكـــد في هذا الســـياق أهميـــة المهارات 
المهنيـــة بالنســـبة لســـوق العمـــل، والتـــي 

تمثـــل متطلبـــا أساســـيا بجانـــب التأهيل 
األكاديمـــي، ودور برامـــج دعـــم التدريب 
التـــي تقدمهـــا “تمكيـــن” فـــي تلبيـــة هـــذه 
االحتياجـــات، مـــن خـــال مبـــادرات دعم 
تدريـــب متنوعـــة لألفـــراد فـــي مختلـــف 

مراحل مسيرتهم المهنية.
 وأوضح جناحي أنه حرصًا على مضاعفة 
األثـــر المســـتدام من دعـــم التدريب الذي 

تقدمـــه “تمكيـــن”، تـــم دراســـة متطلبـــات 
السوق الحالية، وذلك في ظل المعطيات 
الجديدة، والعمل على ضمان االســـتفادة 

مـــن البرامـــج التـــي تســـهم فـــي تقديـــم 
مهـــارات ذات جـــودة عاليـــة للمتدربيـــن، 
حيـــث ســـيتم الوضع فـــي عيـــن االعتبار 
ضمـــن معاييـــر القبول مدى تلبيـــة الجهة 
التدريبيـــة لمعاييـــر المؤهـــات والجودة 
المهنية ضمـــن اإلطار الوطني للمؤهات، 
فضاً عن التركيز على المهارات الجديدة 

المطلوبة في مختلف القطاعات.
 وسيشـــمل الدعم المقدم أنماط التدريب 
المختلفـــة بمـــا فيهـــا التدريب مـــن خال 
التدريـــب  أو  الشـــخصي،  الحضـــور 
اإللكترونـــي أو المدمج، بحســـب حاجات 
كل برنامـــج تدريـــب يتم التســـجيل فيه، 
وذلـــك بعـــد اســـتيفاء البرنامـــج لمعاييـــر 

المقبول.
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تعزيز التعاون السياسي االقتصادي ومواجهة التحديات
اجتمـــاع خليجـــي بريطانـــي لبحـــث الجهـــود الدوليـــة لمكافحـــة اإلرهـــاب

عقـــد االجتمـــاع الوزاري المشـــترك بين 
وزراء خارجيـــة وممثلـــي دول مجلس 
التعـــاون والمملكة المتحـــدة أمس عبر 

االتصال المرئي. 
 وتـــرأس جانب مجلس التعـــاون وزير 
الحاليـــة  الـــدورة  رئيـــس  الخارجيـــة 
التعـــاون  لمجلـــس  الـــوزاري  للمجلـــس 
تـــرأس  فيمـــا  الزيانـــي،،  عبداللطيـــف 
الدولـــة  وزيـــر  البريطانـــي  الجانـــب 
وشـــمال  األوســـط  الشـــرق  لشـــؤون 
المتحـــدة، جيمـــس  بالمملكـــة  أفريقيـــا 
العـــام  األميـــن  وبمشـــاركة  كليفرلـــي، 
لمجلـــس التعاون نايف الحجرف.  وقد 
افتتـــح االجتمـــاع الزيانـــي بكلمـــة أكد 
فيهـــا علـــى عمـــق العاقـــات بيـــن دول 
مجلـــس التعـــاون والمملكـــة المتحـــدة 
علـــى  المشـــترك  والحـــرص  وأهميتهـــا 
المزيـــد مـــن التعاون في دعم الشـــراكة 
االستراتيجية والعمل المشترك لما فيه 

صالـــح شـــعوبنا ومواجهـــة التحديـــات 
هـــذا  أن  إلـــى  أشـــار  كمـــا  المشـــتركة. 
االجتمـــاع يعد فرصة لمراجعة التعاون 
الحالي وسبل تعزيزه من أجل مصلحة 

الجانبين المشتركة. 
كما أشـــاد بالدور البناء والفعال للمملكة 
اإلقليمـــي  المســـتوى  علـــى  المتحـــدة 
معـــًا  العمـــل  أهميـــة  مؤكـــًدا  والدولـــي، 

المنطقـــة  فـــي  التحديـــات  لمواجهـــة 
والعالـــم. من جانبه، أكد كليفرلي أهمية 
بيـــن  المشـــترك  التعـــاون  آفـــاق  تعزيـــز 
الجانبيـــن في شـــتى المجاالت، مشـــيًدا 
فـــي  عقـــدت  التـــي  القمـــة  بمخرجـــات 
مملكـــة البحريـــن في ديســـمبر 2016م، 
بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون.

وبحـــث الـــوزراء العاقـــات الخليجيـــة 

البريطانية ومجاالت التعاون المشترك 
السياســـية  المجـــاالت  مختلـــف  فـــي 
لتحقيـــق  والثقافيـــة  واالقتصاديـــة 
الجانبيـــن،  بيـــن  المشـــتركة  المصالـــح 
وبما يخدم أهداف األمن والســـام في 
المنطقـــة والعالـــم، مؤكديـــن حرصهـــم 
االســـتراتيجية  الشـــراكة  تعزيـــز  علـــى 
التي انطلقت بعد عقد القمة الخليجية 
البريطانيـــة في شـــهر ديســـمبر 2016م 
بمملكـــة البحريـــن. كمـــا تم اســـتعراض 
للتجـــارة  المشـــتركة  المراجعـــة 
واالســـتثمار بين الجانبين، التي تهدف 
إلـــى تعزيـــز التعـــاون فـــي هـــذا المجال 
الهـــام، تمهيًدا للدخول فـــي مفاوضات 
للتجـــارة الحـــرة بيـــن الجانبيـــن. وتـــم 
خـــال االجتمـــاع تبادل وجهـــات النظر 
حـــول تطـــورات األوضـــاع السياســـية 
واألمنية في المنطقة والجهود الدولية 
لمكافحـــة اإلرهـــاب وعدد مـــن القضايا 

اإلقليمية والدولية ذات الصلة.

المنامة - وزارة الخارجية

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

التقى وزير العمل والتنمية االجتماعية، 
التنفيـــذي  الرئيـــس  حميـــدان،  جميـــل 
يوســـف  الوطنـــي،  االتصـــال  لمركـــز 

البنخليل، وذلك في مكتبه بالوزارة.
التنســـيق  بحـــث  تـــم  اللقـــاء  وخـــال 
المشترك بين الوزارة والمركز بما يخدم 
السياســـات اإلعاميـــة الحكوميـــة في 
مملكـــة البحرين وتطويرهـــا واالرتقاء 
المواطنيـــن  مـــع  التواصـــل  بمنظومـــة 
ومختلـــف الجهـــات اإلعاميـــة محليـــًا 
وخارجيًا، إلبـــراز المنجزات الحضارية 
المتحققة وما وصلت إليه البحرين من 

تطور ونماء في هذا العهد الزاهر.
وفـــي هذا الســـياق، أثنى حميدان على 
الجهـــود التي يقوم بهـــا مركز االتصال 
الوطنـــي كونه إحدى القنـــوات الفاعلة 

فـــي دعـــم سياســـات واســـتراتيجيات 
االتصـــال الوطنية، وما يقدمـــه المركز 
مـــن دعـــم بمـــا يتواكـــب مـــع متطلبات 
االرتقـــاء  أهميـــة  مؤكـــدًا  المرحلـــة، 
المجتمعـــي  التواصـــل  بسياســـات 
واالستفادة من االعام الرقمي إليصال 
المعلومة الدقيقة للفئات المســـتهدفة. 
بـــدوره، أكـــد البنخليـــل أهميـــة تعزيـــز 
الجانبيـــن،  بيـــن  المشـــترك  التعـــاون 
توحيـــدًا للرســـالة اإلعاميـــة الموجهة 
مـــن خدمـــات  المســـتفيدة  للقطاعـــات 
االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل  وزارة 
خاصة على ضوء المبادرات المستمرة 
والمتنوعـــة التـــي تنفذهـــا الـــوزارة في 
والحمايـــة  والتنميـــة  العمـــل  مجالـــي 

االجتماعية.

تعزيز التعاون بين “العمل” و ”االتصال الوطني”

المنامة- بنا المنامة - المجلس األعلى للقضاء

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الداخلية

صرح مدير إدارة شؤون القرآن الكريم 
بـــوزارة العـــدل والشـــؤون اإلســـامية 
واألوقاف الشـــيخ عبـــدهللا عبدالعزيز 
العمـــري، أن المكافأة الشـــهرية لمعلمي 
ومعلمات مراكز تحفيظ القرآن للشـــهر 
الماضـــي تـــم صرفهـــا فـــي 18 فبرايـــر 
مـــن  االنتهـــاء  بعـــد  وذلـــك  الجـــاري، 

االعتمادات المالية في بداية السنة.
وقال مدير إدارة شؤون القرآن الكريم 
أن الـــوزارة ســـتقوم بصـــرف المكافآت 
التشـــجيعية والتي تشمل الطاب في 
حفـــظ األجـــزاء، والمراكـــز والحلقـــات 
وكذلـــك  والخريجيـــن،  المتميـــزة، 
المشـــاركة فـــي المســـابقات القرآنيـــة، 
وصرف المخصصات الشهرية للمراكز، 
هـــذه  جميـــع  صـــرف  ســـيتم  حيـــث 
المكافـــآت خـــال العـــام 2021، وذلـــك 
بعـــد أن تـــم االنتهاء من إعـــادة تنظيم 
عمـــل مراكـــز وحلقات تحفيـــظ القرآن 

الكريـــم وتدريس علومه، بهدف ضبط 
تنظيـــم العمـــل فـــي المراكـــز وضمـــان 
فـــي  المرصـــودة  بالميزانيـــة  االلتـــزام 
إطـــار الدعـــم التشـــجيعي للمتطوعين 
العامليـــن بالمراكـــز، ودون تأثيـــر على 

صرف المكافآت األخرى.
وذكر العمـــري أن عدد مراكز التحفيظ 
المرّخصة حتى نهايـــة نوفمبر 2020م 
بلـــغ 286 مركًزا وحلقة قرآنية، مشـــيًرا 
إلـــى أن عـــدد المتطوعين فـــي المراكز 
والحلقـــات القرآنيـــة وصـــل إلى 3000 
شـــخص، يقومـــون على تعليـــم القرآن 

الكريم لثاثين ألف طالب وطالبة.
المكافـــأة  صـــرف  قواعـــد  أن  يذكـــر 
المراكـــز  فـــي  للمتطوعيـــن  الشـــهرية 
وفقـــًا  ُتنظـــم  القرآنيـــة  والحلقـــات 
وبشـــروط  المرصـــودة  للميزانيـــة 
وضوابـــط مذكورة بالقواعـــد الصادرة 

سابقا.

أعلنـــت األمانـــة العامـــة للمجلـــس األعلـــى 
للقضاء عن اســـتمراراها باستقبال طلبات 
قضـــاة  مشـــروع  فـــي  للترشـــح  التقديـــم 
المســـتقبل في القضاء الشـــرعي - الســـني 
والجعفري. وأفادت بأنها استقبلت الكثير 
الجـــاري  فبرايـــر   21 منـــذ  الطلبـــات  مـــن 
ونوهت بأن آخر موعد الستقبال الطلبات 

ســـيكون يـــوم الخميـــس 25 فبرايـــر وفقا 
للشروط التي تم اإلعان عنها مسبقا. 

وأوضـــح األميـــن العـــام للمجلـــس األعلـــى 
الكعبـــي فـــي أن  القاضـــي علـــي  للقضـــاء 
المجلـــس األعلـــى للقضـــاء حـــرص علـــى 
اتبـــاع إرشـــادات الصحـــة والســـامة فـــي 
ظـــل الجائحة من خال توجيـــه الراغبين 
فـــي الترشـــح للمشـــروع بتقديـــم طلباتهم 

.fj.registration@sjc.bh الكترونيا على

مملكـــة  خارجيـــة  وزارة  أدانـــت 
البحريـــن الهجـــوم المســـلح الـــذي وقع 
فـــي جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطية 
األغذيـــة  لبرنامـــج  قافلـــة  واســـتهدف 
العالمـــي التابع لألمـــم المتحدة، ما أدى 
إلى مقتل ســـفير جمهورية إيطاليا لدى 

الكونغـــو، واثنين من المرافقين، معربة 
عـــن خالـــص التعـــازي والمواســـاة إلـــى 
حكومة وشـــعب الجمهوريـــة اإليطالية 
وإلـــى أهالـــي وذوي الضحايـــا في هذا 
مؤكـــدة  الجبـــان،  اإلجرامـــي  الحـــادث 
شـــجبها واســـتنكارها الشـــديد لجميـــع 

أعمال العنف والتطرف.

أفاد نائب مدير عـــام اإلدارة العامة 
للمـــرور العقيـــد محمد علـــي الدراج 
نائـــب إلى أن مخالفات تجاوز النور 
األحمـــر فـــي اإلشـــارة الضوئية في 
العـــام 2020 انخفضـــت بنســـبة 48 
% مقارنـــة بعـــام 2019، مما يعكس 
باألنظمـــة  الســـائقين  التـــزام  مـــدى 
والقواعد المرورية وإدراك أهميتها 
مســـتخدمي  جميـــع  ســـامة  فـــي 
الطريـــق، والشـــراكة فـــي الحـــد من 
المخالفات كونها المســـبب الرئيسي 
للحوادث المرورية خصوصا تجاوز 

النور األحمر. 
وأكـــد أن اإلدارة ماضيـــة في عملها 
والقانونـــي،  التوعـــوي  بالشـــقين 
وذلك من خال الحمات التوعوية 

الميدانية واإلعاميـــة التي تقدمها 
للمواطنيـــن والمقيمين بعـــدة لغات 
المـــروري،  الوعـــي  نشـــر  بهـــدف 
باإلضافـــة لحمـــات تنفيـــذ القانون 
فيهـــا  تزيـــد  التـــي  الشـــوارع  فـــي 
المخالفـــات مـــن أجل رفع مســـتوى 

السامة المرورية.

ال وقف لمكافأة متطوعي مراكز تحفيظ القرآن الخميس غلق الترشح لـ “قضاة المستقبل”

الهجوم المسلح في الكونغو “إرهابي جبان”

48 % نسبة انخفاض مخالفات 
تجاوز اإلشارة الحمراء

تنفيذًا لتوجيهات 
سمو ولي العهد 

رئيس الوزراء

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

العـــام  األمـــن  رئيـــس  اســـتقبل 
أمـــس،  الحســـن،  الفريـــق طـــارق 
سفير جمهورية الهند لدى مملكة 
شريفاســـتاف  بيـــوش  البحريـــن 
بالســـفارة  العســـكري  والملحـــق 
خـــان  نوشـــاد  الركـــن  العقيـــد 
بمناسبة تعيينهما، وذلك بحضور 
اللواء الركن بحري عاء عبدهللا 

سيادي قائد خفر السواحل.
ورحب رئيس األمن العام بالسفير 
والملحـــق العســـكري الجديديـــن، 

مشـــيًدا بالعاقـــات الطيبـــة التي 
تربـــط بيـــن البلديـــن الصديقيـــن 
والتنســـيق  التعـــاون  ومســـتوى 
خاصـــة فـــي المجـــاالت األمنيـــة، 
متمّنًيا لهما التوفيق والنجاح في 

مهام عملهما الجديد.
اســـتعراض  اللقـــاء،  وتـــم خـــال 
القائمـــة  الثنائيـــة  العاقـــات 
بيـــن البلديـــن، وبحـــث عـــدد مـــن 
االهتمـــام  ذات  الموضوعـــات 

المشترك.

تنسيق التعاون األمني مع الهند

اســـتقبل رئيس األمن العـــام الفريق 
الرئيـــس  أمـــس،  الحســـن،  طـــارق 
التنفيـــذي لحلبـــة البحريـــن الدولية 
الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة.

وخـــال اللقاء، أشـــاد رئيـــس األمن 
العـــام بالـــدور الـــذي تقوم بـــه حلبة 
خدمـــة  فـــي  الدوليـــة  البحريـــن 
الرياضة عموما وتنظيم الســـباقات 
الدولية في مجال رياضة السيارات 
خصوصـــا، بمـــا يســـهم فـــي تعزيـــز 
وجهـــة  وجعلهـــا  البحريـــن  مكانـــة 
متميـــزة علـــى الخريطـــة اإلقليميـــة 
والدوليـــة. وتم خـــال اللقاء، بحث 
التعـــاون  بتعزيـــز  الكفيلـــة  الســـبل 
باإلضافـــة  المشـــترك،  والتنســـيق 

والترتيبـــات  االســـتعدادات  إلـــى 
بطولـــة  إلنجـــاح  الازمـــة  األمنيـــة 
جائـــزة البحريـــن الكبـــرى لســـباقات 
تســـتضيفها  والتـــي   ”1 “الفورمـــوال 
مملكـــة البحرين خال شـــهر مارس 

المقبل.
حضـــر اللقـــاء مديـــر إدارة العمليـــات 
حمـــد  العقيـــد  العـــام  األمـــن  برئاســـة 
الخياط، ومدير أول األمن والســـامة 

- الشئون الحكومية بشارة عبده.

رئيس األمن العام يشــيد بــدور “الحلبة” في خدمة الرياضة
ترتيبات أمنية إلنجاح “الفورموال 1”

المنامة - وزارة الخارجية

بيـــان  فـــي  الخارجيـــة  وزارة  أعلنـــت 
صـــدر، أمـــس، أن اتفاًقـــا بيـــن حكومة 
مملكـــة البحريـــن وحكومـــة جمهورية 
إندونيسيا بشأن اإلعفاء المتبادل من 
متطلبـــات التأشـــيرة لحملـــة جوازات 
قـــد  الدبلوماســـية والخاصـــة،  الســـفر 
وزارة  وأكـــدت  النفـــاذ.  حّيـــز  دخـــل 
الخارجيـــة، أن هذا االتفـــاق يأتي في 
إطـــار المســـاعي الحثيثة التـــي تبذلها 
مملكـــة  عاقـــات  لتعزيـــز  الـــوزارة، 
البحرين مع مختلـــف دول العالم، كما 
يعكس الرغبـــة المتبادلة مع حكومات 
الدول الصديقة على استثمار مجاالت 
التعـــاون المتاحـــة، ومن بينها تيســـير 
حركـــة التنقـــل بمـــا يلبـــي التطلعـــات 

المشتركة على كافة األصعدة.

بدء اإلعفاء 
الدبلوماسي مع 

إندونيسيا

محمد علي الدراج



مطلقة تطلب من والد طفلها فحص كورونا قبل كل رؤية البنه
قالــت المحاميــة المتخصصــة فــي الشــرع فوزيــة جناحــي إن األعمــال االنتقاميــة بيــن 
األبوين بعد حدوث الطالق هي أكبر التحديات التي تواجهها األسرة واألطفال تحديًدا، 

الفتة إلى أنها تصل إلى منع الرؤية ودفع النفقات وتوفير السكن والتعليم المالئم.

ودعت جناحي خالل لقائها مع “البالد” 
زمالءهـــا المحامين ألهميـــة االجتماع 
انتقـــال  قبـــل  بينهـــم  فيمـــا  والتوافـــق 
توفيـــرا  المحاكـــم؛  لدهاليـــز  القضايـــا 
للوقـــت وللضغـــط على األســـرة، الفتة 
إلـــى أن الـــدور المطلـــوب مـــن مكتـــب 
التوفيق األســـري هو أكثر مما هو قائم 

اآلن.

المشاكل الرئيسة 

- بداية، ما أهم المشاكل التي  «
تواجه األسرة البحرينية التي يحدث 

فيها الطالق؟

بعـــد وقـــوع  تبـــدأ  الرئيســـة  المشـــاكل 
الطـــالق وليس قبلـــه؛ ألســـباب ترتبط 
بالحضانـــة والنفقـــة ومحاولـــة تقليـــل 

أو زيـــادة المصروفـــات، وتتبـــع الواحد 
لآلخر فـــي كل صغيرة كبيرة، لتضييق 
الخنـــاق عليـــه، دون التفكيـــر بمصلحة 
األوالد. هنالـــك إشـــكال يرتبـــط برؤية 
األطفـــال، إذ تتمنع بعـــض األمهات من 
ذلـــك عـــن قصـــد، ومنهـــن من يســـتغل 
األوضاع الراهنـــة لكورونا لذات األمر، 
وأذكـــر أنـــه مـــرت علـــّي حالـــة تطالـــب 
فيهـــا األم مـــن األب بـــكل زيـــارة، بـــأن 
يجري فحصـــا طبيا لفيـــروس كورونا، 
كنـــوع مـــن التعجيـــز لمنعـــه مـــن رؤية 
األطفال. هنالـــك أمهات يضعونني في 
وضع “البلوك” بالواتســـاب ألنني أرسل 
لهـــن رســـالة لكي يتســـلمن النفقات من 
المكتـــب، والســـبب تفضيلهـــن دخـــول 
دهاليـــز المحاكم لجرجـــرة المطلقين و 

“بهدلتهـــم”، حتـــى لو كان على حســـاب 
تأخر تسلمهن النفقات.

أب فـــي قضيـــة أخـــرى، يفـــاوض األم 
على الحضانة بمقابل التنازل عن حقها 
فـــي بدل الســـكن، وآخـــر يمنـــع األوالد 
مـــن االســـتمرار في المـــدارس الخاصة 
بالرغـــم مـــن أنهـــم كانـــوا ملحقيـــن بها 
قبـــل الطالق، وقس على ذلك. فاألمور 
االنتقاميـــة والمصلحيـــة بيـــن األبوين 
بسبب غياب الوعي، هي أهم المشاكل 
التـــي تواجههـــا األســـرة بعـــد الطـــالق، 
وبضرر فادح يكون على عاتق األطفال 
وحدهم، لذا فإن الطالق الحضاري أمر 

مطلوب ومهم، ولكن من ينصت؟

مهم جًدا

- كيف تنظرين ألداء مكتب التوفيق  «
األسري؟ 

جهودهـــم مشـــكورة ومقـــدرة، ومهمـــة 
لحلحلـــة الخالفات والحـــد منها، ولكن 
لقاء المســـؤولين بالمكتـــب مع األبوين 
مهم جـــًدا، وأن يكـــون هنالك تلخيص 
دقيـــق للقضية، مع توفيـــر اختصاصي 
نفسي يتابع األمر؛ ألن أحد األبوين قد 

يعاني من مشاكل نفسية.

نقول ذلك ألن القضاة بالمحاكم أحيانا 
ينشـــغلون بكثيـــر مـــن القضايـــا، ومـــن 
الصعب جـــًدا أن يعرفوا تفاصيل أمور 
خالفية بيـــن زوجين قد ترجع إلى 10 

أو 20 سنة.
أضـــف إلـــى أن إقامـــة دورات توعوية 
للمقبليـــن علـــى الـــزواج ال يقـــل أهمية 
عمـــا ذكرتـــه، وألن أكثـــر نســـبة الطالق 
التـــي نراها اآلن لزيجات لم تتخطَّ من 

العمر الخمس ســـنوات، وهـــي فترة لم 
تكِف للزوجين أن يعرفا بعضهما بعضا 

جيًدا.

 تحديات وصعوبات

- كيف تنظرين للمشاكل الزوجية  «
بعد الجائحة؟

زادت بشـــكل كبير، والطالق أيضا، ألن 
كثيـــرا مـــن األزواج قبـــل الجائحـــة لـــم 
يكونـــوا يعرفـــون بعضهم بعضـــا جيًدا، 
بســـبب االنشـــغال بالعمـــل والصداقات 
والســـفر، ولكـــن حين حدثـــت الجائحة 
البيـــت،  فـــي  معـــا  األزواج  وجلـــس 
اكتشـــف كل واحـــد أن اآلخـــر غريـــب 
عليـــه، وأنـــه بـــدأ للتـــو بالتعـــرف عليه. 
وفي حـــاالت أخرى ولكنهـــا أقل، وجد 
كفرصـــة  الجائحـــة  ظـــروف  األبـــوان 
للتقارب ولبناء األسرة ولتعليم األوالد، 
خصوًصا مع واقع التعليم عن بعد، وما 
يشـــوبه من تحديات وصعوبات كثيرة 

تتطلب تعاون األسرة.

فوزية جناحي

المحامية جناحي 
تروي عبر “البالد” أبرز 

تكتيكات المطلقين 
القانونية والقضائية

األعمال االنتقامية 
بعد حدوث الطالق 

أكبر تحديات 
يواجهها األطفال

قوبل المقترح النيابي بشـــأن 
)ممتلـــكات(  شـــركة  قيـــام 
الســـتقدام  شـــركة  بإنشـــاء 
عامـــالت المنـــازل ومـــن فـــي 
حكمهـــم بانتقـــاد مـــن وجهـــة 

نظر اقتصادية.
ووقع علـــى االقتراح النواب: 
ومحمـــد  األنصـــاري،  أحمـــد 
المالكـــي،  باســـم  بوحمـــود، 
عبدالرزاق حطاب، علي زايد.

ووصف الخبير االقتصادي عادل اليحيى االقتراح بـ “الفاشل، 
الـــذي ال يصـــب فـــي مصلحة المواطـــن البحرينـــي، مؤكدا أن 
المواطـــن يحتاج إلى إصدار تشـــريع يحميه ويضبط أســـعار 
اســـتقدام العامالت المنازل ومن في حكمهم فضال عن كونه 

ينظم ويحدد عمل سجالت مكاتب الخدم.
الخـــدم ال  اســـتقدام  علـــى  اشـــتراطات  فـــرض  أن  وأضـــاف 
يتناســـب مـــع احتياجـــات ومتطلبـــات المواطـــن، والحـــد من 
قدرتـــه في اختيـــار الخدم هو خالف ما يطمـــح له المواطن، 
وذلك بتحديد شركة واحدة فقط الستقدام الخدم وتقليص 
الخيـــارات أمـــام المواطـــن، فـــي حيـــن أنـــه يجـــب أن يفتـــح 
المجال للمواطن في اختيار الجنســـية والعدد حسب حاجته 

ومتطلباته دون تقليص الخيارات أمامه.
وقال إن هناك فراغا تشريعيا يتمثل في ضرورة الحاجة إلى 
تغليـــظ عقوبات الخـــدم في حال هروبهن ومـــن يعاونهن؛ إذ 
يتفق المواطنون على تضررهم من هذه الظاهرة المنتشـــرة، 
مشـــددا على ضرورة تحديد عدد ســـجالت مكاتب استقدام 
العمالة للحد من ارتفاع األسعار وضمان التنافسية المعقولة، 

التي يجب أن تكون تحت ضبط ومراقبة الحكومة.
وتابع أن مقترح الشـــركة الحكومية ال يحل مشـــكلة الهروب 
دون قانـــون محكـــم يغلـــظ العقوبـــات ويشـــدد الرقابـــة على 
المكاتـــب ويقضـــي بتحمل الهاربـــة تكاليف عودتهـــا وغرامة 
لهذه المخالفة، فضال عن ضبط مبالغ التأمين على اســـتقدام 
العامالت، إذ تحتاج إلى إعادة النظر فيها، والحد من المكاتب 

الوهمية التي تنصب على المواطن وتستغل حاجة الناس.

اليحيى: اقتراح نواب لشركة 
استقدام الخدم... فاشل

إنا هلل وإنا إليـــه راجعون

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

صدق اهلل العظيم

بسم اهلل الرحمن الرحيــم

تتقدم

رئيسة وأعضاء مجلس النواب
واألمين العام وكافة منتسبي األمانة العامة

بخالص التعازي وعظيم المواساة إلى 

السيد / حسين خليل إبراهيم الحداد
مدير إدارة شؤون اللجان والجلسات

لوفاة المغفور له بإذن اهلل تعالى

والـــده
)تستقبل التعازي من خالل وسائل التواصل االجتماعي(

 سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته 
ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان

يتـقــــدم
رئــيس وأعضاء مجلس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية وجميع موظفي

بنك البحرين والكويت
والشركات التابعة له

بخالص التعازي وعظيم المواساة إلى

إبراهيم السعدي
في وفاة المغفور لها بإذن هللا تعالى

والـــدته
تغمد هللا الفقيدة بواسع رحمتــه
وأسكنها فسيح جناته وألهم أهلها
وذويـــها الصبـــر والســلــوان

ًة  ِك َراِضَيًة َمْرِضيَّ ُة اْرِجِعي ِإَلى َربِّ ْطَمِئنَّ ْفُس اْلُ ُتَها النَّ )) َيا َأيَّ
ِتي (( َفاْدُخِلي ِف ِعَباِدي َواْدُخِلي َجنَّ
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أعلـــن رئيـــس جمعيـــة البحريـــن لمكاتـــب 
استقدام العمالة المنزلية عقيل المحاري لـ 
“البالد” أن المكاتب الرسمية المسجلة لدى 
وزارة العمـــل من أجل اســـتقدام العمالة ال 
تقـــوم باســـتقدام الخادمـــات األثيوبيـــات، 
إذ تكثـــر مشـــاكلها خصوًصـــا الهـــروب من 

المنزل حيث تعمل.
وبيـــن أن معظـــم الخادمـــات األثيوبيـــات 
يأتين بشكل مباشر من دون مكتب خاص 
مرخص لالســـتقدام، مشـــيًرا إلـــى أن هذه 
العمالـــة تأتي وفـــق خطة معدة ســـلًفا من 
أجـــل الهـــروب وااللتحـــاق بنظيراتهن من 
الخادمـــات المخالفـــات لشـــروط تصاريح 
العمـــل. ولفت إلى أن هـــذه المجموعة من 
الخادمات الهاربـــات خصوًصا األثيوبيات 
منهـــن يشـــكلن مجموعـــة منظمـــة، ويبدو 
واضًحا أن هنـــاك من يديرهن ويعملن من 
أجلـــه، كما أن هـــذا التنظيم يهرب األموال 

خارج البحرين بصفة غير قانونية.
وقـــال “يقمـــن بالتكســـب بطـــرق ملتويـــة 
غيـــر قانونيـــة وهـــم عمالـــة غيـــر مرخصة 

ومخالفـــة لقانون اإلقامة، لذلك ال يســـمح 
لهـــن القانـــون بإرســـال أموال للخـــارج، إال 
أنهـــن يجمعـــن األمـــوال ويقـــوم أحدهـــم 
بإرســـالها باســـمه خـــارج البحريـــن ويكون 

هذا الشخص موجودا بإقامة قانونية”.
وتابـــع “كانت هذه العمالـــة من األثيوبيات 
الهاربـــات موجـــودات بشـــكل ملحوظ في 
منطقة الحورة، إال أنهن أحسســـن بالخطر 
مناطـــق  علـــى  إقامتهـــن  بتوزيـــع  وقمـــن 
مختلفة فـــي البحرين من المـــدن والقرى، 
بحيـــث يصعـــب متابعتها”. ولفـــت إلى أن 
وجود هـــذه العمالة بهذه الطريقة يشـــكل 
عبئا اقتصاديا وخطرا على الســـلم األهلي 

الحلـــول  بوضـــع  مطالًبـــا  واالجتماعـــي، 
الالزمة لوقف هذه العمالة عند حدها.

الرصد بالفيديو

فـــي  وتحديـــًدا  المشـــرب  ذات  وعلـــى 
ليلـــة 7 مـــن شـــهر أكتوبـــر 2020 ووســـط 
العتمـــة والهدوء قررت إحـــدى الخادمات 
أخـــذت  أن  بعـــد  تهـــرب  أن  األثيوبيـــات 
عمليـــة  لترتيـــب  الالزمـــة  احتياطاتهـــا 
الهروب، وبالتنسيق مع مجموعة ساعدتها 
علـــى إتمـــام هـــذه العملية، وفعـــال خرجت 
مـــع مجموعة من أغراضهـــا وتوجهت إلى 
ســـيارة بيضـــاء من نـــوع تويوتـــا )يارس( 

كانـــت متوقفة لكي تقلها إلى المكان الذي 
قدمـــت البحريـــن من أجل أن تكـــون فيه، 
هكـــذا روى محدثي )محمـــد.ح( قصته مع 
هـــروب خادمتـــه األثيوبيـــة، وقـــدم األدلة 

بالصور والفيديو لـ “البالد”.
المراقبـــة  كاميـــرا  أن  محمـــد  وأوضـــح 
الموجودة على منزله واألخرى الموجودة 
علـــى منـــزل جاره رصـــدت عمليـــة هروب 
الخادمة وكذلك جميع التفاصيل للســـيارة 
التـــي أقلـــت الخادمـــة، وتوجه إلـــى مركز 
شـــرطة مدينة حمد وقدم بالغا بالحادثة، 
والقضيـــة حولت إلى النيابة لكنها حفظت 

وفًقا لتأكيد محدثي.

وأشـــار إلـــى أن مركـــز الشـــرطة أفـــاد بـــأن 
الســـيارة مملوكـــة ألحـــد األشـــخاص مـــن 
عـــن  تســـاءل  لكنـــه  األثيوبيـــة  الجاليـــة 
الكيفيـــة التـــي يقوم بهـــا هؤالء بتشـــكيل 
عصابـــات لتهريب الخدم مـــن دون إيجاد 

حلول لهذه المشكلة.

3400 في سنتين

وزيـــر العمل والتنمية االجتماعية جميل 
حميـــدان أكـــد أن إجمالـــي عـــدد العمالة 
المنزليـــة المقدم بشـــأنهم إخطارات ترك 
العمـــل خـــالل الســـنتين الماضيتيـــن بلغ 
3403، مشـــيًرا إلـــى أن تصحيـــح وضـــع 

550 من العمالة المنزلية.
وذكـــر حميـــدان فـــي رّد لـــه على ســـؤال 
للنائب باســـم المالكي أن عدد إخطارات 
تـــرك العمـــل القائمـــة حالًيـــا وصـــل إلـــى 
تـــرك  إخطـــارا   257 مقابـــل  فـــي   2596
للعمـــل الملغيـــة من قبل صاحـــب العمل. 
وأشـــار إلى أن مجموع العمالـــة المنزلية 
التـــي كان عليهـــا بـــالغ لتـــرك العمل وتم 
تصحيح أوضاعها بلغ 550، الفًتا إلى أن 

عـــدد العمالية المنزليـــة التي تم ترحيلها 
إلـــى خارج البالد بلـــغ 542، في مقابل 8 
مـــن العمالة المنزلية تم انتقالها لصاحب 

عمل آخر.

ــا ــابـ أبـ أديـــــــس  تـــســـتـــقـــدم مــــن  ــة ال  ــيـ ــمـ ــرسـ الـ ــب  ــاتـ ــكـ ــمـ الـ الــــمــــحــــاري: 

عمالـة أثيوبيـة مخالفـة تهّرب أمواال لخــارج البحريــن

علوي الموسوي

إبراهيم النهام | تصوير: خليل إبراهيم
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بزيادة 6 % لتحســن أداء االكتتاب... وحقوق المســاهمين 28.3 مليون دينار

أرباح “سوليدرتي البحرين” للعام 2020

حققــت “ســوليدرتي” البحرين، أرباًحا صافية في محفظة المســاهمين بلغت 
710 ألف دينار لألشــهر الثالثة المنتهية في 31 ديســمبر 2020، مقابل صافي 
أربــاح 720 ألــف دينــار عــن الفتــرة المماثلة 2019، مــا يمثل انخفاًضا بنســبة 
1 %. وبلــغ العائــد األســاس للســهم 5.92 فلًســا لفتــرة الثالثة أشــهر المنتهية 
في 31 ديســمبر 2020 مقابل 6.00 فلس للفترة المماثلة 2019. وبلغ مجموع 
الدخــل الشــامل العائــد إلــى المســاهمين 885 ألــف دينــار في األشــهر الثالثة 
المنتهية في 31 ديســمبر 2020، مقابل 688 ألف دينار للفترة المماثلة 2019، 

ما يمثل ارتفاًعا بنسبة 29 %.

محفظـــة  أربـــاح  صافـــي  وبلغـــت 
دينـــار  مليـــون   2.685 المســـاهمين 
خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 
2020، مقابـــل صافـــي أربـــاح بلغـــت 
الفتـــرة  عـــن  دينـــار  مليـــون   2.616
المماثلة 2019، ما يمثل زيادة بنســـبة 
3 %. كما ارتفع العائد األساس للسهم 
ليصل إلـــى 22.38 فلًســـا للعام 2020 
مقابـــل 21.81 فلًســـا للفتـــرة المماثلة 
2019. وبلـــغ مجموع الدخل الشـــامل 
العائد إلى المســـاهمين 2.860 مليون 
دينار في 2020، مقابل 2.859 مليون 
دينار للعام 2019، وهو ما ال يمثل أي 

تغيير.
وبلغ إجمالي أرباح الشـــركة 947 ألف 
دينار لألشهر الثالثة المنتهية في 31 
ديســـمبر 2020، مقابل إجمالي أرباح 
899 ألـــف دينار عـــن الفتـــرة المماثلة 
2019، ما يمثل ارتفاًعا بنســـبة 5 %. 
وبلـــغ إجمالي أربـــاح الشـــركة 3.079 
مليـــون دينـــار للســـنة الماليـــة 2020، 
مقارنـــة بإجمالـــي ربـــح قـــدره 2.903 
مليون دينار في 2019، بنســـبة زيادة 
قدرهـــا 6 % وذلـــك ناتج عن تحســـن 

أداء االكتتاب.
وبلغـــت حقـــوق المســـاهمين فـــي 31 
ديســـمبر 2020، مبلًغا قـــدره 28.328 
مليـــون دينـــار مقارنة بــــمبلغ 27.267 

مليـــون دينار في 31 ديســـمبر 2019، 
مـــا يمثل زيـــادة بنســـبة 4 %، كما بلغ 
مليـــون   68.139 األصـــول  إجمالـــي 
دينـــار فـــي 2020 مقارنـــة بــــ 69.488 
مليـــون دينـــار فـــي 2019، مـــا يمثـــل 

انخفاًضا بنسبة 2 %.
تكافـــل  صنـــدوق  صعيـــد  علـــى  أمـــا 
المشاركين، فقد حققت “سوليدرتي” 
ألـــف دينـــار خـــالل   237 بلـــغ  فائًضـــا 
 31 فـــي  المنتهيـــة  الثالثـــة  األشـــهر 
بلـــغ  فائـــض  مقابـــل   ،2020 ديســـمبر 
179 ألـــف دينار عـــن الفتـــرة المماثلة 
2019 مـــا يمثل زيادة بنســـبة 32 %. 
كمـــا حققـــت “ســـوليدرتي” فائًضا بلغ 
394 ألـــف دينـــار فـــي 2020، مقابـــل 
فائض بلـــغ 287 ألف دينار عن الفترة 
المماثلة 2019، ما يمثل زيادة بنســـبة 
37 %. يذكر أن االرتفاع في إجمالي 
صافي الربح يعود بشـــكل رئيس إلى 
التحســـن في األداء ودخل االستثمار 
فـــي 2020 مقارنـــة بالفتـــرة المماثلـــة 

.2019
وفيمـــا يخـــص اشـــتراكات التكافـــل، 
اشـــتراكات  “ســـوليدرتي”  حققـــت 
إجماليـــة بلغـــت 7.917 مليـــون دينار 
لفتـــرة الثالثة أشـــهر المنتهية في 31 
ديســـمبر 2020 مقارنـــة بمبلـــغ 8.743 
مليون دينـــار للفتـــرة المماثلة 2019، 

أي بانخفـــاض 9 %. فـــي حيـــن بلـــغ 
إجمالـــي اشـــتراكات التكافل 30.204 
مليـــون دينـــار خـــالل 2020، مقارنـــة 
بــــمبلغ 30.852 مليـــون دينـــار للعـــام 

2019، أي بانخفاض قدره 2 %.
وقال رئيـــس مجلـــس اإلدارة توفيق 
شـــهاب “علـــى الرغـــم مـــن التحديات 
غيـــر المســـبوقة خالل العـــام، حققت 
“ســـوليدرتي” البحريـــن أداًء إيجابًيـــا 
في عـــام 2020، وتمكنت من تحقيق 
نمو مســـتمر مقارنـــًة بالعام الســـابق”. 
وأضـــاف “ أن االندمـــاج المتوقـــع بين 
“ســـوليدرتي” البحريـــن وشـــركة تآزر 
بمحفظـــة  ُمدمجـــة  شـــركة  ســـيخلق 
مـــن  واســـعة  ومجموعـــة  كبيـــرة 
المنتجـــات وســـينتج عـــن التجانـــس 
بين عمليات الشركتين قيمًة إضافية 
للمســـاهمين”. وتابـــع “يعـــرب مجلس 
لإلجـــراءات  تقديـــره  عـــن  اإلدارة 
حكومـــة  اتخذتهـــا  التـــي  الشـــاملة 
 .)19  - )كوفيـــد  لمكافحـــة  البحريـــن 
واســـتطرد “قـــرر مجلـــس اإلدارة رفع 
توصيـــة بتوزيع األرباح لســـنة 2020 
على المســـاهمين المسجلة أسماؤهم 
في سجل الشركة بتاريخ االستحقاق 
أي   % 17.5 نقديـــة  أربـــاح  كاآلتـــي: 

مـــا يعادل 17.5 فلًســـا للســـهم الواحد 
دينـــاًرا   2,099,000 مجموعـــه  مـــا 
)باســـتثناء أســـهم الخزينـــة( وتخضع 
مســـاهمي  لموافقـــة  التوصيـــة  هـــذه 
الشـــركة في اجتمـــاع الجمعية العامة 

القادم”.
مـــن جانبـــه، قـــال الرئيـــس التنفيـــذي 
جواد محمد “إن استراتيجية الشركة 
للســـنوات الثالث الماضيـــة، اُختتمت 
بشـــكل إيجابي على جميـــع األصعدة 
فـــي نهاية 2020. خالل هـــذه الفترة، 
فـــي  #فريق_”ســـوليدرتي”  نجـــح 
تحقيق الهدف االستراتيجي المتمثل 
في تمّيز الشـــركة في قطـــاع التأمين 
الجـــودة،  علـــى  التركيـــز  حيـــث  مـــن 
والتحـــول الرقمـــي، وخدمـــة العمالء 
الفريدة”. أثبتت الشـــركة كفاءتها في 
تجاوز اآلثار السلبية لجائحة )كوفيد 
- 19( مـــن خـــالل تنفيـــذ خطـــة عمـــل 
متقنة للحد مـــن تداعياتها”. وأضاف 
 AM“ نحـــن فخـــورون للغايـــة لتأكيد“
Best” علـــى تصنيـــف القـــدرة المالية 
)FSR( للشـــركة عنـــد” B “ والتصنيف 
االئتمانـــي )Long-Term ICR( عنـــد” 
bbb ” مع نظرة مســـتقبلية “مستقرة” 

لكليهما.

المنامة - سوليدرتي البحرين

توفيق شهابجواد محمد

المنامة - المصرف المركزي

 70 مليون دينار
ألذونات الخزانة األسبوعية

بأنه  المركزي  البحرين  مصرف  أعلن 
تــمــت تــغــطــيــة اإلصـــــــدار رقــــم 1848 
أذونات  من   )ISIN BH0008Z06437(
تبلغ  األسبوعية.  الحكومية  الخزانة 
دينار  مليون   70 ــدار  اإلصــ هــذا  قيمة 
ــا تــبــدأ فـي  لــفــتــرة اســتــحــقــاق 91 يــوًم
24 فبراير 2021 وتنتهي في 26 مايو 
بــلــغ مــعــدل ســعــر الــفــائــدة  2021، كــمــا 
مقارنة   %  1.80 ــات  ــ األذون هــذه  على 
بسعر الفائدة 1.98 % لإلصدار السابق 

بتاريخ 10 فبراير2021.

أرباح “البركة اإلسالمي” للعام 2020
بزيـــادة 14 % جـــراء نجـــاح اســـتراتيجية تقويـــة محفظـــة األصـــول

حقــق بنــك البركــة اإلســالمي صافــي أربــاح عائــدة إلى المساهـــمين خــالل الربع األخيــر 2020 بلغت 1.23 مليــون دينار مقارنة مــع 196 ألف دينار تم تحقيقهــا خالل الربع 
األخير 2019، أما بالنسبة لالثني عشر شهًرا المنتهية في 31 ديسمبر 2020، فقد حقق البنك صافي أرباح عائدة إلى المساهمين بلغت 2.27 مليون دينار مقـارنة مع 2.00 
مليــون دينــار تــم تحقيقهــا خــالل 2019، أي بزيادة قدرها 14 %. ويرجع الســبب في هذه الزيادة إلى نجاح اســتراتيجية البنك في بنــاء وتقوية محفظة أصوله. وتنفيًذا 
لسياســته الحذرة والمتحفظة، قام البنك بحســاب مخصصات إضافية مقابل الخســائر المحددة والمتوقعة وبما يتوافق مع سياســاته بلغت 8 ماليين دينار خالل 2020 

مقارنة مع 6.55 مليون دينار تم حسابها 2019.

 وبلـــغ النمو فـــي إجمالي الموجودات 20 
% شـــامالً إعـــادة تصنيف عقـــود الوكالة 
االســـتثمارية ضمـــن الميزانيـــة )11.6 % 
بـــدون تأثير إعادة تصنيف عقود الوكالة 
االســـتثمارية ضمن الميزانية( لتصل إلى 
1 ملـيار دينار في 2020 مقـارنة مع 835 
مليـــون دينـــار كما فـــي العـــام 2019. كما 
بلغ النمو فـــي محفظة التمويالت 12 % 
لتصـــل إلى 403 ماليين دينـــار في العام 
2020 مقارنـــة مـــع 361 مليـــون دينـــار. 
وقـــد بلغ النمو في ودائـــع العمالء 28 % 
لتصـــل إلى 826 مليـــون دينار في 2020 
مقارنـــة مع 646 مليون دينار في 2019. 
حافـــظ البنك خالل العام على رأس مال 
متوافـــق مع متطلبات مصـــرف البحرين 

المركزي.
بلـــغ نمـــو األربـــاح التشـــغيلية 15 %، أي 
مـــن 33.5 مليـــون دينار فـــي العام 2019 
إلى 38.6 مليـــون دينار في العام 2020. 
ونظـــًرا لظـــروف الســـوق الحاليـــة، تبنى 

البنـــك منهًجا حـــذًرا ومتحفًظا واســـتمر 
الخســـائر  ضـــد  التغطيـــة  زيـــادة  فـــي 
المحـــددة وخســـائر اإلئتمـــان المتوقعـــة، 
وفـــي هذا الصـــدد، قـــام البنك بحــــساب 
مخــــصصات إضــــافية بقيمـــة 8 مليـــون 

دينار خالل العام 2020.
البنـــك،  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
صالـــح ســـلمان الكواري “علـــى الرغم من 

التحديـــات االســـتثنائية التي شـــهدناها 
خـــالل العـــام 2020، إال أننـــا تمكّنـــا وللـــه 
المحافظـــة علـــى اســـتقرار  مـــن  الحمـــد 
أدائنـــا المالي. ونحن نتطلـــع ُقدًما لوضع 
متينـــة  اســـتراتيجية  وقواعـــد  ُأســـس 
وثابتـــة لتســـاعدنا علـــى تجـــاوز تبعـــات 
جائحة كورونا كوفيد19- بسالم. ونحن 
مســـتمرون فـــي اتخاذ كافـــة اإلجراءات 

الالزمـــة للحفاظ على اســـتمرارية العمل 
ونؤكـــد علـــى ُمضّينـــا ُقدًمـــا فـــي تنفيـــذ 
خطـــط النمو لنحقـــق أبعـــاًدا جديدة في 

التمّيز”.
مـــن جانبه، قال الرئيس التنفيذي للبنك، 
حمد عبـــدهللا الُعقـــاب “أظهـــرت نتائجنا 
الماليـــة لعـــام 2020 مســـتوى متميًزا من 
الثبـــات فـــي المركـــز المالـــي في الســـوق 
البركـــة اإلســـالمي  بنـــك  المحلـــي. ظـــل 
رائـــًدا في مجـــال المصرفية اإلســـالمية 
فـــي البحريـــن. يســـرني أن أعـــرب عـــن 
لمصـــرف  وامتنانـــي  تقديـــري  خالـــص 
الصناعـــة  ووزارة  المركـــزي  البحريـــن 
والتجـــارة والســـياحة ولكافـــة الجهـــات 
الرقابيـــة علـــى تعاونهـــم ودعمهـــم. كمـــا 
أود أن أتقـــدم بجزيـــل الشـــكر والتقديـــر 
علـــى  لمســـاهمينا وعمالئنـــا وموظفينـــا 
دعمهـــم ومســـاندتهم األمـــر الذي ســـاهم 
فـــي تحقيـــق هـــذا النجـــاح خـــالل هـــذه 

المرحلة الصعبة”.

المنامة - البركة اإلسالمي

الجزاءات التأديبية وقانون العمل األهلي
قانـــون العمـــل للقطاع األهلـــي، يتنـــاول بالتفصيل العالقـــة بين صاحب 
العمـــل والعامـــل. ومـــن ضمـــن هـــذا، أفـــرد القانـــون العديد مـــن األحكام 
الخاصـــة بتلـــك الجـــزاءات التأديبية التـــي يجوز توقيعها علـــى العامل. 
والقانـــون يوضـــح هـــذه الجـــزاءات، إضافـــة إلى تلـــك اللوائـــح الخاصة 

المنظمة للجزاءات التي تصدرها بعض المنشآت.
وبصفـــة عامـــة، الجـــزاءات التأديبيـــة التـــي ينـــص عليهـــا قانـــون العمل 
تشـــمل التنبيه الشفوي، اإلنذار الكتابي، تأجيل موعد استحقاق العالوة 
الســـنوية مدة ال تتجاوز ثالثة أشـــهر، الوقف عـــن العمل مع الخصم من 
الراتـــب مـــدة ال تجاوز شـــهرا في الســـنة وال تزيد على خمســـة أيام في 
المرة الواحدة، تأجيل الترقية عند اســـتحقاقها مدة ال تزيد على ســـنة، 
الفصـــل مـــن الخدمة وفقـــا لقانـــون العمل. وعليـــه، يجب االلتـــزام بهذه 
الجـــزاءات وعدم الخروج عنها. وفـــي تطبيقها، ال يجوز لصاحب العمل 
توقيـــع جـــزاء على العامـــل إال بعد إبالغه كتابة بما نســـب إليه وســـماع 
أقوالـــه وتحقيق دفاعه وإثبات ذلـــك في محضر التحقيق، على أن يبدأ 
التحقيـــق خالل ســـبعة أيام علـــى األكثر مـــن تاريخ المخالفـــة، وللنقابة 
التـــي يتبعها العامل أن تندب ممثال عنها لحضور التحقيق. ومنح الحق 
لنقابـــة العمال لحضور التحقيق يمثل تطـــورا حميدا في عالقات العمل 
ومنح التقدير للنقابات العمالية التي تسعى بدورها للحفاظ على حقوق 
العمال ومســـاعدتهم عند الشدائد. ووفق القانون، يجوز في المخالفات 
التـــي يعاقـــب عليها بالتنبيه الشـــفوي أو باإلنذار الكتابـــي أو الوقف عن 
العمل يوما واحدا مع الخصم من األجر أن يكون التحقيق شفاهة على 
أن يثبـــت مضمونـــه في القرار الصادر بتوقيـــع الجزاء ويجب في جميع 
األحوال أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مســـببا. والنقطة الهامة 
هنـــا، النص على أن يكون القرار مســـببا وفـــي هذا حفظ للحقوق خاصة 

عند التظلم من القرار.
ولصاحـــب العمـــل أن يحقـــق مـــع العامل بنفســـه، أو أن يعهـــد بالتحقيق 
إلـــى شـــخص من ذوي الخبـــرة في موضـــوع المخالفة أو أحـــد العاملين 
بالمنشأة بشرط أال يقل المستوى الوظيفي للمحقق عن مستوى العامل 
الـــذي يجـــرى معه التحقيق. ويجـــب إخطار العامل كتابـــة بما وقع عليه 
من جزاءات ونوعها ومقدارها والجزاء الذي يتعرض له في العود. وإذا 
امتنع العامل عن تسلم اإلخطار أرسل إليه بكتاب مسجل. ومن الناحية 
األخـــرى، يكون للعامل الحق في التظلم كتابة من القرار الصادر بتوقيع 
الجـــزاء عليه خالل ســـبعة أيام عمل من تاريـــخ إخطاره، ويقدم التظلم 
الـــى من أصدر القرار. ويجب على صاحب العمل قيد الجزاءات المالية 
التي توقع على العمال في ســـجل خاص، مع بيان ســـبب توقيعها واسم 
العامـــل ومقـــدار أجـــره، وأن يفرد لتلك الجـــزاءات حســـابا خاصا يكون 
التصرف فيها طبقا لقرار الوزير باالتفاق مع االتحاد العام لنقابات عمال 
البحريـــن. وهنا، أيضا حفظ لحقوق العمال لوجود الضوابط العامة عند 

التطبيق.

AWARSAMA@WARSAMALC.COM

د. عبدالقادر ورسمه 

* مستشار وخبير قانوني
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صالح الكواري حمد الُعقاب

السنابس - الغرفة

 دعت غرفـــة تجارة وصناعة البحرين 
جميـــع أصحـــاب األعمـــال والمهتمين 
للمشـــاركة يـــوم الخميـــس 25 فبراير 
فـــي  صباحـــا   10:30 الســـاعة   2021
النـــدوة التـــي تنظمهـــا بعنـــوان “آفاق 
الماليـــة  التقنيـــات  فـــي  االســـتثمار 
للتحـــول الرقمـــي”، والتـــي تعقـــد عبر 
برنامج “زووم”، بهدف التعريف بدور 
التقنيـــات الماليـــة والتحـــول الرقمـــي 
مـــن أجـــل تعزيـــز أداء األعمـــال بمـــا 
يتناسب مع متطلبات السوق المحلي 
والعالمي باإلضافة إلى التطرق آلفاق 

االستثمار في هذا المجال.
أســـامة  النـــدوة  فـــي  وســـيتحدث 
الخاجـــة، الشـــريك المؤســـس وعضو 
مجلس إدارة شـــركة ايون ديجيتال، 

فـــرص  فيهـــا  سيســـتعرض  والـــذي 
فـــي  للمؤسســـات  الرقمـــي  التحـــول 
مختلـــف الجوانـــب من أجـــل تحقيق 
أهداف المؤسســـات وربطهـــا برؤيتها 
مســـارها  وتحســـين  االســـتراتيجية 
أكثـــر  بشـــكل  مواردهـــا  واســـتخدام 
كفاءة واســـتدامة، مصحوبة بتجربة 
نجـــاح بحرينيـــة. يأتـــي عقـــد الندوة 
ألهميـــة الموضوع بالنســـبة ألصحاب 
األعمـــال فـــي فتـــرة جائحـــة كورونا، 
فـــي  الملحـــوظ  التطـــور  وكذلـــك 
التوجـــه نحـــو التحـــول الرقمـــي فـــي 
األعمال التجارية، فضالً عن توظيف 
التقنيـــات الماليـــة الرقميـــة مـــن أجل 
تســـهيل األعمـــال وضمـــان انســـيابية 

العمل في المؤسسات التجارية.

“الغرفة” تناقش االستثمار بالتقنيات المالية للتحول الرقمي

المنامة - شركة فالت 6 البز

أعلنت شركة “فالت 6 البز” البحرين عن إكمالها للدورة 
السادســـة من برنامجها لتســـريع األعمال في البحرين، 
حيث شارك ثماٍن شـــركات ناشئة في برنامج التسريع 
الذي  اســـتمر لمدة أربعة أشـــهر واســـتفادت كل شركة 

على حدة من استثمار بقيمة 32 ألف دوالر.  
ود تم اســـتالم مـــا يزيد عن 200 طلـــب تقديم للدورة 
السادســـة مـــن البرنامـــج من أكثـــر مـــن 50 دولة حول 
العالـــم، والتي تم حصرها لتبلغ ثمان طلبات لشـــركات 
ناشـــئة تتألـــف من فرق قدمت حلـــول فريدة ومبتكرة 
لعدد من المشـــكالت التـــي تواجه عـــدة قطاعات منها 
تكنولوجيا العقـــارات، والتكنولوجيا المالية، والترفيه، 

والتجارة اإللكترونية وبرمجيات المؤسسات. 

يشـــار إلى أن الشـــركات الناشـــئة التي أنهت مشاركتها 
في البرنامج ستقوم بعرض أعمالها خالل يوم العرض 
التجريبي السادس الذي سوف يقام افتراضًيا بتاريخ 
اليوم  23 فبراير في تمام الســـاعة الســـابعة مساء عبر 
منصات يوتيوب وفيسبوك، ويمكن التسجيل لحضور 
flat6labsbahrain.( الفعاليـــة عبر الموقع اإللكترونـــي

 .)com
وقـــال العضو المنتدب لشـــركة فالت 6 البـــز البحرين، 
علـــي فخـــرو “بفضل دعـــم شـــريكنا تمكيـــن، تمكّنا من 
اســـتثمار مليون و400 ألف دوالر في 44 شركة ناشئة 
فـــي البحرين. نتطلع إلى مواصلـــة عملنا المتكامل في 
دعم نمو النظام البيئي للشركات الناشئة في البحرين”.

ــال ــم ــحــريــن لــتــســريــع األع ــب ــج “فــــات 6 البــــز” ال ــام ــرن ــام ب ــت مـــع خ

8 شركات ناشئة تحصل على استثمارات بـ 250 ألف دوالر
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452.2
دوالر ــون  ــي ــل م

ســّجل البنك األهلي المتحد بالربع الرابع 2020 صافي ربح عائدا لمســاهمي المجموعة األّم بلغ 42.9 مليون دوالر مقابل 
172.1 مليــون دوالر للربــع المقــارن نفســه 2019، 75.1- %، يعكــس بشــكل أساســي انخفــاض الدخل من صافــي الفوائد 
وارتفــاع المخصصــات المرصــودة احترازيــا لتأثيــرات أوضــاع الجائحــة الفيروســية وتبعاتهــا، وليســجل بذلــك العائــد 
األساســي والمخفــض للســهم 0.2 ســنت عــن الربــع الرابع 2020 مقابل عائد 1.6 ســنت للربع نفســه 2019، كمــا بلغ الدخل 
الشــامل العائد لمســاهمي المجموعة 47.9 مليون دوالر للربع الرابع 2020 مقابل 194.5 مليون دوالر للربع نفســه 2019، 
75.4- %. وبلغ صافي دخل الفوائد 199.4 مليون دوالر بالربع الرابع 2020 مقابل 228.8 مليون دوالر للربع نفسه 2019، 
12.8- %، وبلغ إجمالي الدخل التشغيلي للبنك 289.0 مليون دوالر في الربع الرابع من العام مقابل 316.2 مليون دوالر 

للربع المقارن 2019 أي بتراجع 8.6 %. 

وتظهـــر نتائج البنـــك لمجمل العام 
2020 تحقيـــق أرباح صافية بلغت 
- بعـــد اســـتثناء حقـــوق األقليـــة - 
452.2 مليون دوالر مقابل 730.5 
أي   2019 للعـــام  دوالر  مليـــون 
بتراجـــع 38.1 %، وليســـجل معها 
العائد األساسي والمخفض للسهم 
4.3 ســـنت العام 2020 مقابل عائد 
7.2 ســـنت للعـــام 2019، في حين 
بلغ الدخل الشامل العائد لمساهمي 
دوالر  مليـــون   334.9 المجموعـــة 
 772.3 مقابـــل   2020 لمجمـــل 
مليـــون دوالر للعـــام 2019، 56.6- 
%. وبلـــغ صافـــي دخـــل البنك من 
الفوائـــد 799.4 مليـــون دوالر فـــي 
2020 مقابـــل 951.5 مليون دوالر 
للعـــام 2019 )16.0- %(، ليبلغ تبعا 
لذلـــك إجمالـــي الدخـــل التشـــغيلي 
1,111.9 مليـــون دوالر فـــي 2020 
دوالر  مليـــون   1,235.5 مقابـــل 
للعـــام 2019 )10.0- %(. ويعكـــس 
الفوائـــد  دخـــل  فـــي  االنخفـــاض 
تأثيـــر التدني التاريخـــي لمعدالت 

الفائـــدة األساســـية الســـارية علـــى 
العمـــات  مـــن  وغيـــره  الـــدوالر 
الدوليـــة والخليجية الرئيســـة إلى 
بفعـــل  مســـبوقة  غيـــر  مســـتويات 
التـــي  النقـــدي  التيســـير  تدابيـــر 
لجـــأ إليهـــا االحتياطـــي الفيدرالي 
المماثلـــة  والخطـــوات  األميركـــي 
التـــي تبنتهـــا البنـــوك المركزية في 

أسواق عمل المجموعة الرئيسة. 
وارتفـــع صافي هـــذه المخصصات 
اإلضافية إلى 254.9 مليون دوالر 
للعـــام 2020 مقابـــل 54.4 مليـــون 
2019. وبرغـــم هـــذه  دوالر للعـــام 
األوضـــاع االســـتثنائية، فقد نجح 
البنك في المحافظة على معدالته 
العاليـــة لجودة األصول إذ لم تتعّد 
القروض غير المنتظمة نســـبة 2.6 
% من إجمالي المحفظة االئتمانية 
ديســـمبر   31 فـــي  كمـــا   %  1.9(
2019( مـــع مواصلـــة توفير نســـبة 
تغطيـــة عاليـــة مـــن المخصصـــات 
المحـــددة المرصودة لهذه األصول 
بلغت 85.9 % مســـتقرة عند نفس 

معدلها كما في 31 ديسمبر 2019.
ومـــن ناحية أخرى وبرغم التراجع 
فـــي الربحية الـــذي أملتـــه أوضاع 
الجائحـــة، نجـــح البنـــك أيضـــا في 
إلـــى  التكاليـــف  نســـبة  احتـــواء 
إجمالـــي الدخـــل عند معـــدل 29.3 
 % 28.6 مقابـــل   2020 للعـــام   %
للعـــام 2019، مســـتمرا بذلـــك فـــي 
حصـــد ثمار جهود الضبط الممنهج 
والمصروفـــات  التكاليـــف  لهيـــكل 
للحفـــاظ  المســـتمرة  والمبـــادرات 
الكفـــاءة  مســـتويات  أعلـــى  علـــى 

التشغيلية. 
أما على صعيد الميزانية العمومية، 
فانخفضت حقوق الملكية العائدة 
األم  المجموعـــة  مســـاهمي  إلـــى 
بنسبة 6.2 % لتبلغ 4.0 مليار دوالر 
كما في 31 ديســـمبر 2020 مقارنة 
مـــع 4.3 مليـــار دوالر كمـــا فـــي 31 
ديسمبر 2019 ليسجل معها العائد 
على متوســـط حقوق المســـاهمين 
 2020 للعـــام   %  10.4 معـــدل 
مقابـــل 17.7 % للعـــام 2019، كمـــا 

انخفضـــت الموجـــودات اإلجمالية 
للمجموعـــة بنســـبة طفيفـــة )0.5- 
%( لتبلـــغ 40.1 مليـــار دوالر كمـــا 
في 31 ديسمبر 2020 مقابل 40.3 
مليار دوالر في 31 ديســـمبر 2019 
كحصيلة إلدارة تحفظية للسيولة 
في ظل أوضاع األســـواق شـــديدة 
التقلب التي شهدتها السنة بحيث 
بلـــغ العائد على متوســـط األصول 
1,2 % للعـــام 2020 مقابل 2,1 % 

للعام 2019. 
وأســـهم  نقديـــة  أربـــاح  توزيـــع 
اإلدارة  مجلـــس  مجانيةورفـــع 
توصيتـــه للجمعيـــة العامـــة للبنـــك 
بالموافقة على توزيع أرباح نقدية 
على المساهمين بواقع 1.25 سنتا 
لكل ســـهم عن الســـنة المنتهية في 
ســـنت   5.0(  2020 ديســـمبر   31
للســـهم للعـــام 2019( إلـــى جانـــب 
توزيع أســـهم مجانيـــة بواقع 5 % 
)10 % أســـهم مجانيـــة عـــن العـــام 

 .)2019
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
مجموعـــة البنـــك األهلـــي المتحـــد 
العثمـــان  عبدالعزيـــز  مشـــعل 
”واجهت دول واقتصـــادات العالم 
بأســـره فـــي العـــام 2020 أوضاعـــا 
استثنائية وتحديات غير مسبوقة 
كورونـــا  جائحـــة  تفشـــي  جـــراء 
حظـــر  تدابيـــر  مـــن  رافقهـــا  ومـــا 
العديـــد  مّســـت  شـــاملة  وإغـــاق 
مـــن قطاعـــات النشـــاط واإلنتـــاج، 
كمـــا جابهـــت دول الخليج بشـــكل 
خـــاص تبعـــات صدمـــة اقتصادية 
مزدوجـــة علـــى أثـــر تهاوي أســـعار 
ومداخيل النفـــط والغاز في وقت 
مبكـــر مـــن العام ممـــا ألقـــى بأعباء 
مضاعفـــة على موازناتها ومالياتها 
العامـــة كمـــا علـــى منـــاخ األعمـــال 
ووتيرة األنشطة التجارية لألفراد 
البنـــك  والشـــركات عمومـــا، إال أن 
األهلـــي المتحـــد اســـتطاع اجتياز 
أصعـــب مراحـــل األزمـــة وتحقيق 
مســـتويات ربحيـــة جيـــدة تعكس 
وسياســـاته  التحوطـــي  نهجـــه 
االئتمانيـــة المتأنية المتحفظة كما 
أنهـــا تعكـــس الجهود االســـتثنائية 
فـــي  المهنيـــة  وكـــوادره  إلدارتـــه 
مواجهـــة األزمـــة والتعامل بكفاءة 
وحرفية عالية مـــع تطوراتها على 

مدار العام”. 
وأضاف: “على الرغم من التطورات 
اإليجابيـــة األخيـــرة علـــى صعيـــد 
التوصل إلى لقاحات متعددة ذات 

فاعليـــة والترخيص باســـتخدامها 
ومباشـــرة حمات التطعيم بها في 
العديـــد من األقطـــار إال أنه ال يزال 
مـــن المبكـــر الحديث عن انحســـار 
الجائحة أو توقع نهاية وشيكة لها، 
خاصة وســـط ما نشهده من ظهور 
مـــن  جديـــدة  متحـــورة  ســـاالت 
الفيروس وتفشي موجات جديدة 
مـــن أعداد اإلصابـــات به في بلدان 
األســـاس،  هـــذا  وعلـــى  مختلفـــة. 
األهلـــي  البنـــك  فـــي  قمنـــا  فقـــد 
اســـتراتيجية  بتفعيـــل  المتحـــد 
متكاملـــة طويلـــة األمـــد لمواجهـــة 
تبعاتهـــا،  وتطويـــق  األزمـــة  هـــذه 
باالســـتناد إلـــى أولويـــات واضحة 
بيئـــة  تأميـــن  رأســـها  علـــى  يأتـــي 
عمـــل آمنـــة وســـالمة لجميـــع أفراد 
كادرنـــا الوظيفـــي وعمـــوم عمائنا 
األولـــى،  بالدرجـــة  ومتعاملينـــا 
ميـــدان  فـــي  الخطـــى  ومســـارعة 
التحـــول الرقمـــي بغـــرض إرســـاء 
اســـتدامة  جاهزيـــة عاليـــة تكفـــل 
األعمال ودعم احتياجات العماء 
المتوخـــاة،  بالكفـــاءة  بعـــد  عـــن 
لتأميـــن  تدابيرنـــا  متابعـــة  مـــع 
ســـامة المركـــز المالـــي للمجموعة 
وتدعيـــم وتحصيـــن قدرتهـــا فـــي 
مواصلة تحقيق مســـتويات متينة 
وربحيتهـــا  ألعمالهـــا  ومســـتقرة 
األوضـــاع  اســـتتباب  حيـــن  إلـــى 
وعودة عجلـــة الحيـــاة واالقتصاد 
إلـــى نصابهـــا الطبيعـــي ومســـارها 

المعتاد”.   

حققــت شــركة البحريــن الوطنيــة القابضــة صافي ربح عائد لمســاهمي الشــركة وقــدره 1.05 مليون دينــار للفصل الرابع 
2020، بالمقارنــة مــع 251 ألــف دينــار فــي الفترة المماثلة 2019، وذلــك بارتفاع قدره 317 %. كما ارتفعت ربحية الســهم 
في الفصل الرابع 2020 إلى 9.3 فلًسا بالمقارنة مع 2.3 فلًسا للسهم الواحد في الفترة المماثلة 2019. أما إجمالي الدخل 
الشــامل العائــد لمســاهمي الشــركة للفصــل الرابــع 2020 فقــد ارتفع إلــى 2.39 مليون دينــار، بالمقارنة مــع 870 ألف دينار 

للفترة نفسها 2019، وذلك بزيادة قدرها 174 %. 

أقســـاط  إجمالـــي  ارتفـــع  كمـــا 
 2020 الرابـــع  للفصـــل  التأميـــن 
بنســـبة 43 % إلـــى 9.23 مليـــون 
دينـــار بالمقارنـــة مـــع 6.46 مليون 
دينـــار للفتـــرة المماثلـــة 2019. أما 
صافـــي األقســـاط المكتســـبة فبلغ 
 4.08  ،2020 الرابـــع  الفصـــل  فـــي 
مليـــون دينـــار، مقارنـــة مـــع 4.32 
مليـــون دينار لنفـــس الفترة 2019 
وذلـــك بانخفاض قـــدره 6 %. كما 
حققـــت المجموعـــة صافـــي ربـــح 
اكتتاب خال الربع الرابع بلغ 527 
ألـــف دينـــار، بالمقارنة مع خســـارة 
للفصـــل  دينـــار  ألـــف   168 قدرهـــا 
الرابـــع 2019. وارتفع صافي إيراد 
االســـتثمارات بعـــد خصم خســـائر 
انخفـــاض القيمة بنســـبة 9 % إلى 
601 ألف دينـــار بالمقارنة مع 551 
ألـــف دينـــار للفصـــل الرابـــع 2019 
كمـــا ارتفعت حصة المجموعة من 
أرباح الشـــركات الزميلة بنسبة 36 
% خـــال الفصـــل الرابـــع وبلغـــت 
503 ألف دينـــار بالمقارنة مع 370 

ألف دينار للفترة المماثلة 2019.
وحققـــت المجموعـــة صافـــي ربح 
الشـــركة  مســـاهمي  إلـــى  عائـــد 
وقـــدره 4.94 مليون دينار الســـنة 

المنتهيـــة فـــي 31 ديســـمبر 2020، 
بالمقارنـــة مـــع 4.79 مليـــون دينار 
للعـــام 2019، وذلـــك بزيادة قدرها 
3 %. وارتفعت ربحية السهم إلى 
43.8 فلًســـا مقارنًة مع 42.6 فلًسا 
للعـــام 2019. أمـــا إجمالـــي الدخل 
الشـــامل العائد لمســـاهمي الشركة 
فقد ارتفع إلى 5.92 مليون دينار، 
بالمقارنـــة مـــع 6.71 مليـــون دينار 
بانخفـــاض  وذلـــك   ،2019 للعـــام 

قدره 12 %.
وتعـــزى الزيادة فـــي صافي الربح 
لعـــام 2020 بالمقارنـــة مـــع 2019 
فـــي المقام األول إلـــى الزيادة في 

صافي أرباح االكتتاب.
وارتفـــع إجمالـــي أقســـاط التأمين 
مليـــون   36.7 إلـــى   %  9 بنســـبة 
دينـــار مقابـــل 33.8 مليـــون دينـــار 
فـــي 2019. أمـــا صافي األقســـاط 
المكتســـبة فقـــد بلـــغ 16.5 مليون 
دينـــار مقارنـــة مـــع 17.51 مليـــون 
دينار للعام 2019 وذلك بانخفاض 
قدره 5 %. ويعزى هذا االنخفاض 
بشكل أساسي إلى ارتفاع أقساط 
إعادة التأميـــن. كما أظهرت أرباح 
االكتتـــاب تحســـًنا ملحوًظا حيث 
فـــي  دينـــار  مليـــون   3.60 بلغـــت 

2020 بالمقارنـــة مـــع 2.06 مليون 
دينـــار للفتـــرة المماثلة مـــن 2019، 
بارتفاع قـــدره 75 %. ويعود ذلك 
فـــي المقـــام األول إلـــى انخفـــاض 
صافـــي المطالبـــات، وخاصـــة في 
قطاع الســـيارات. أمـــا على صعيد 
صافـــي إيـــراد االســـتثمارات فقـــد 
خســـائر  خصـــم  بعـــد  انخفـــض 
 %  21 بنســـبة  القيمـــة  انخفـــاض 
إلـــى 2.39 مليون دينـــار بالمقارنة 
فـــي  دينـــار  مليـــون   3.01 مـــع 
حصـــة  انخفضـــت  بينمـــا   ،2019
المجموعـــة مـــن أربـــاح الشـــركات 
وبلغـــت   %  37 بنســـبة  الزميلـــة 
بالمقارنـــة  دينـــار  مليـــون   1.02
العـــام  دينـــار  مليـــون   1.62 مـــع 
2019، ويعـــزى ذلـــك لتأثيـــر وباء 
كورونـــا علـــى األســـواق اإلقليمية 
وكذلـــك عمليات اســـتثماراتنا في 
الشـــركات الزميلة. ومع ذلك، فقد 
ارتفعت القيمة العادلة الحتياطي 
المجموعـــة بنســـبة 22 % من 4.6 
مليون دينار إلى 5.6 مليون دينار، 
نتيجـــة اإلدارة الحـــذرة للمحفظة 

االستثمارية المتنوعة.
وارتفع إجمالي حقوق المساهمين 
)بعد اســـتبعاد حقوق األقلية( إلى 

57.25 مليـــون دينـــار فـــي نهايـــة 
2020، بالمقارنة مع 53.84 مليون 
وذلـــك   ،2019 نهايـــة  فـــي  دينـــار 
بارتفـــاع قـــدره 6 %. بينمـــا ارتفع 
إجمالي الموجـــودات إلى 110.69 
مـــع  بالمقارنـــة  دينـــار،  مليـــون 
105.83 مليـــون دينـــار فـــي نهاية 

2019، وذلك بارتفاع قدره 5 %.

 توزيع أرباح 
نقدية بنسبة 22 %

وأوصـــى مجلـــس اإلدارة بتوزيـــع 
أرباح نقدية ســـنوية بنسبة 22 % 
خاضع لموافقة مســـاهمي الشركة 
فـــي اجتمـــاع الجمعيـــة العمومية 
وذلـــك بالمقارنـــة مع نســـبة 22 % 

ُاعتمدت لعام 2019.
وقال رئيس مجلس اإلدارة فاروق 
المؤيد “يســـرنا أن أبلغ مســـاهمينا 
تجـــاوزت   2020 العـــام  فـــي  أنـــه 
المجموعة األرباح القياســـية التي 
حققتها في العام 2019. تأتي هذه 

النتيجـــة المرضيـــة بشـــكل خاص 
فـــي ظـــل الظـــروف الصعبـــة التي 
واجهتنـــا جميًعا في العـــام 2020، 
حيـــث مررنـــا فـــي النصـــف األول 
التحديـــات،  مـــن  بالعديـــد   2020
وأظهرت المجموعـــة التزاًما قوًيا 
تجـــاه أصحـــاب المصلحـــة خـــال 
وانعكـــس  الصعبـــة  الفتـــرة  هـــذه 
تطبيـــع ظـــروف العمل فـــي األداء 
القـــوي لشـــركات التأميـــن التابعـــة 
اســـتمرار  ومـــع  لدينـــا.  والزميلـــة 
أنباء ســـاالت الفيروس الجديدة 
في كبح النشـــاط االقتصادي، من 
المهم بالنســـبة لنا أال نتقاعس في 
نهجنـــا. ال شـــك أن الوبـــاء قد غّير 
بشـــكل دائـــم العديـــد مـــن جوانب 
قطـــاع التأميـــن، كمـــا حـــدث فـــي 
جميـــع القطاعات األخـــرى، إال أننا 
نواصـــل في التركيز علـــى الظهور 
الناجح والحفاظ على ريادتنا في 

هذه البيئة المتغيرة”.
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة 

ســـمير الـــوزان “يســـعدنا أن نحقق 
أعلـــى صافي ربح في الــــ 11 عاًما 
الماضيـــة علـــى الرغـــم مـــن هـــذه 
البيئـــة الصعبة. فبينمـــا انخفضت 
أقســـاط التأميـــن على الســـيارات 
مبيعـــات  انخفـــاض  بســـبب 
الســـيارات، تمكنـــا مـــن الدفاع عن 
المحفظة بشـــكل جيد على الرغم 
من الضغوط التنافسية الشديدة. 
وقام فريق المطالبات واالسترداد 
بعمـــل جدير بالثقة على الرغم من 
االضطرابات خصوصا في النصف 
األول من العام. كما بذل موظفونا 
عـــدم  لضمـــان  جهدهـــم  قصـــارى 
تأثر خدمـــات العماء والمشـــاريع 
الرئيسية للمجموعة كإتمام العمل 
على النظام األساسي لتكنولوجيا 

المعلومات. 
وقمنـــا بتعديـــل خدماتنـــا بشـــكل 
احتياجـــات  لتلبيـــة  اســـتباقي 
عمائنـــا ممـــا ســـاعدنا ليـــس فقط 
علـــى االحتفـــاظ بالعمـــاء ولكـــن 
أيًضـــا على زيادة خطنا األســـاس. 
اســـتفادت  المجموعـــة  أن  يذكـــر 
انخفـــاض  مـــن  ملحـــوظ  بشـــكل 
المطالبات والتحكم في التكاليف. 
تأثر أداؤنا االســـتثماري باألسواق 
فـــي  تنوعنـــا  لكـــن  اإلقليميـــة، 
إلـــى  إضافـــة  الدوليـــة،  األســـواق 
وضعنا النقدي القوي ساعدنا على 

حماية قيمة المحفظة”.
*لمزيد من التفاصيل يرجى  «

الرجوع للموقع اإللكتروني 
للصحيفة.

المنامة - األهلي المتحد

المنامة - البحرين الوطنية القابضة

أربـــاح “األهلــي المتحــد“ للعــــام 2020

أربـاح “البحريـن الوطنيـة القابضـة” 2020
ــار ــن دي ــون  ــي ــل م  36.7 ــغ  ــل ب ــن  ــي ــأم ــت ال ــاط  ــسـ أقـ وإجـــمـــالـــي   ...%  3 بـــزيـــادة 
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طرحـــت شـــؤون األشـــغال بـــوزارة األشـــغال 
ألعمـــال  الزمنيـــة  للمقاولـــة  مناقصـــة  أمـــس 
 ،2023  -  2021 لألعـــوام  الصحـــي  الصـــرف 
تنافســـت عليها 25 شـــركة، تـــم تعليق عطاء 
إحـــدى الشـــركات، وكان أقـــل عطـــاء بنحـــو 
BAHRAIN PIPE-( 467.9 ألف دينار لشركة

LINE CONST(، في حين كان أكبرها بقرابة 
658 ألف دينار.

ووفق وصف المناقصـــة، فإن نوعية األعمال 

التـــي تقوم بها وحدة المقـــاوالت الزمنية في 
قسم اإلنشاءات بإدارة تخطيط ومشروعات 
الصـــرف الصحـــي هـــي: توصيـــات المنـــازل 
الفرعيـــة  الصحـــي  الصـــرف  مشـــروعات 
مشـــروعات تصريـــف ميـــاه األمطـــار الفرعية 
مشـــروعات تحويل خطوط الصرف الصحي 
مشـــروعات تصريـــف ميـــاه األمطـــار إصـــاح 
وصيانة خطـــوط الصرف الصحي اســـتبدال 
اســـتبدال  الصحـــي  الصـــرف  غـــرف  أغطيـــة 

أغطية فتحات تصريف مياه األمطار األعمال 
األخرى التي يتم استقبالها من قسم الصيانة 
بـــإدارة تشـــغيل وصيانـــة الصـــرف الصحـــي 
لتصليـــح األضرار المتعلقة بشـــبكات الصرف 

الصحي وشبكات تصريف مياه األمطار.
االقتصاديـــة  التنميـــة  مجلـــس  طـــرح  كمـــا 
مناقصـــة لتطويـــر وتصميم موقـــع إلكتروني 
جديد للمجلس باللغتين اإلنجليزية والعربية، 
تنافســـت عليهـــا شـــركتان، وكان أقـــل عطاء 

بــــ 14 ألـــف دينار لشـــركة انترســـتيت كريتف 
بارتنرز، وأكبرها بقرابة 488.6 ألف دينار.

للثقافـــة  البحريـــن  هيئـــة  طرحـــت  وكذلـــك 
مهنيـــة  خدمـــات  لتوريـــد  مناقصـــة  واآلثـــار 
لتكنولوجيا المعلومات لمدة سنة و10 شهور 
)22 شـــهًرا(، تنافســـت عليهـــا 9 شـــركات، تـــم 
تعليق عطاء أحد الشركات، وكان أقل عطاء 
بنحو 2.6 ألف دينار لشـــركة طـــال أبوغزالة 

لاستشارات.

وأيًضا، طرحت اإلدارة المركزية للمشـــتريات 
الحكومية بوزارة المالية واالقتصاد الوطني 
لتوفيـــر أدوات قرطاســـية، تنافســـت عليها 6 

شركات، وكان أقل عطاء بنحو 802 دينار.
وتـــم إجمـــاال، فتـــح 4 مناقصـــات تابعـــة لــــ 4 
جهات حكومية بإجمالي 42 عطاء، في حين 
تم تعليق عطاءيـــن تابعين لمناقصتين. وبلغ 
مجمـــوع أقل العطاءات المقدمة نحو 485.3 

ألف دينار.

“األشغال”: مقاولة ألعمال الصرف الصحي بـ 468 ألف دينار

فاروق المؤيد

مشعل العثمان

 سمير الوزان

أمل الحامد



وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجار ي

      CR2021- 29555 اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : نجيب سلمان عيسى الدوسر ي

االسم التجاري الحالي : مناد للمقاوالت وادارة االمال ك
االسم التجاري الجديد : كنستركشن بوستر

رقم القيد : 2-14231

تاريخ: 21/2/2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة السجل التجاري

CR2021- 29340 إعالن رقم
تنازل– عن المحل التجاري

تقدمت إلينا المعلن أدناه: ورثة المرحوم عبده طاهر عبده حسن بطلب تحويل المحل التجاري 
التالي إلى السيد محمد عبده طاهر عبده حسن 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                  االسم التجاري

1-36142               بيت السجاد
2-36142               لولوة للكمبيوتر

4-36142               مغارة علي بابا للتحف
5-36142               مغارة علي بابا للتحف

6-36142               داون تاون للتحف

القيد:56955  
التاريخ : 2021/2/21

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )28850( لسنة 2021  

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة برايم زون ادفرتايزينغ أند بابليسيتي ذ.م.م

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة الســياحة بأنه قد تقدم إليها الســادة اصحاب 
شــركة برايــم زون ادفرتايزينــغ أنــد بابليســيتي ذ.م.م المســجلة بموجــب القيــد رقــم56955 ، 

طالبين تغيير االسم التجاري
من: برايم زون ادفرتايزينغ أند بابليسيتي ذ.م.م

الى: برايمزون لنك ذ.م.م 

فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمســة عشــر 
يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

القيد  28004   -  التاريخ  16 - 02 - 2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة التسجيل

إعالن رقم 0000 لسنة 2021
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدود ة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيد HALEEL RAHIMAN MAMMI بموجــب التوكيــل مــن المالــك ل برادات 
بوحمــدون )مؤسســة فردية( والمســجلة بموجب القيد رقــم 28004 طالبا تحويل 
المؤسســة الفرديــة الفــرع 11 المســمى ســكاي ويــل لقطــع الغيار إلى شــركة ذات 
مســئولية محدودة برأســمال وقدره 1000 الف دينار لتصبح الشــركة مملوكة من 

السادة التالية اسمائهم:
مطره حسين احمد حماده

HALEEL RAHIMAN MAMMI
FAZIL RAHMAN VALAYANCHIRA PUNNADIYIL 

القيد   83415
التاريخ   2021-2-21

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -   إدارة التسجيل
إعالن رقم   21585   لسنة 2021

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة شركة برادات ميالن ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بأنــه قــد تقــدم إليها 
الســادة اصحاب شــركة شــركة برادات ميالن ذ.م.م المســجلة بموجب القيد رقم 

83415 ، طالبين تغيير االسم التجاري 
من: شركة برادات ميالن ذ.م.م

الى: سوق ميالن ذ.م.م
فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر   يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

 التاريخ: 2021/02/21
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

 إدارة السجل التجاري 
CR2021 -29296 إعالن رقم  

 تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا المعلــن أدنــاه بطلــب تغييــر االســم التجــاري ، فعلــى كل مــن لديــه أي 
اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر يومــا من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر:     عالء محمد حبيب إسماعيل

االسم التجاري الحالي:  قرية األطفال للترفيه
االســـــم التجـــاري المطلوب : استراحة كيدز فيليج

رقم السجل  :2-92638
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Vacancies Available
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 

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 

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 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17783886  or  info@batsco.net 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17783886  or  info@batsco.net 

Alhoora spare parts 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36330225  or  BOURSHAID2@HOTMAIL.COM 

AJWA PHONES 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 13343431  or  RIZWANYOUNES@HOTMAIL.COM 

PGS PROPERTY MANAGEMENT COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17292150  or  PGSCO@BATELCO.COM.BH 

DAZZLE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17272871  or  MARIAPAZ101@HOTMAIL.COM 

MANASK CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39464656  or  MANASEK.CONST@GMAIL.COM 

NOOR BUKHSH TEXTIES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33496351  or  anayatabdulhameed@yahoo.com 

AL NABEEL STAR TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39402131  or  HAJI.QADEER@HOTMAIL.COM 

GOLDEN SAND CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39407007  or  BLOSOMFASHION@GMAIL.COM 

FORTUNE TRADERS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624494  or  SALES@FORTUNETRADERSWLL.COM 

SHAHIN AFTAB TRADING AND TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17684718  or  AMEENA.84.AA@GMAIL.COM 

Pets Home Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17300203  or  monem.hujair@petshomebh.com 

BO SHATHA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33306446  or  MMOHAMMED130@YAHOO.COM 

SILVER CITY CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39188855  or  SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

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

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

ARSHAD FASHION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17710533  or  ABUFAIZANAC@GMAIL.COM 

SULTAN PALACE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33284867  or  shanu16301@gmail.com 

Trans global contracting co. w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact
 17552307  or  hnijamudeen@yahoo.com 

ANTER MILAN BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39879878  or  INTER-74@HOTMAIL.COM 

NIAZI METALS SCRAP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17704637  or  azizniazi@niazitrading.com 

DOWN TOWN SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17612619  or  MOHAMMEDKHALED379@HOTMAIL.COM 

DOWN TOWN SALON 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 33154444  or  MOHAMMEDKHALED379@HOTMAIL.COM 

MARVEL BUSINESS CONSULTANTS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39885090  or  UMERTOQIR@GMAIL.COM 

ALFALAH TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33038625  or  NAFEEDSADARY@HOTMAIL.COM 

KHALID TRANSPORT EST. 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785830  or  AMMARIAWATER@GMAIL.COM 

Rabya Auto Service 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39228248  or  RABYAREJI26@GMAIL.COM 

Alnamil electrical workshop 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33734519  or  muneer702005@yahoo.com 

STERLING GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39045568  or  BASHIR_96@HOTMAIL.COM 

STERLING IRONING 
has a vacancy for the occupation of
  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 36640509  or  BASHIR_96@HOTMAIL.COM 

STERLING COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39045568  or  BASHIR_96@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 69991130  or  hderazi@aradouscm.com 

SADAD PIPES TRADING AND SANITARY WARE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17630166  or  SADAD.PIPES-SPT-@HOTMAIL.COM- 

Hayward trading  wll 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36383940  or  aneesh.hayward@gmail.com 

POWER CARGO S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39000770  or  KBUHASAN79@GMAIL.COM 

ALBURNI WATER CO S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17896388  or  ALBURNIWATER@GMAIL.COM 

AKRAM CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 39336677  or  Ashrafrana029@gmail.com 

Falafel Palace cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33022259  or  ALWANI007@HOTMAIL.COM 

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

  GLAZIER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39697800  or  DM@mannaigroup.net 

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

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39697800  or  DM@mannaigroup.net 

ABRAJ ALKHAMIS TRADING S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17630580  or  ABRAJKHAMIS786@GMAIL.COM 

J B TRADING  W L L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER/PACKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39656572  or  mmmahmed@gmail.com 

SAFEENA NOOH WORLD CARPENTRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36660244  or  NOVA989@HOTMAIL.COM 

AMEENKO TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39888815  or  INFO11BH@GMAIL.COM 

GS ENGINEERING & CONSTRUCTION CORP - FOREIGN BRANCH 
has a vacancy for the occupation of

  CONSTRUCTION MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 36767570  or  DESHIN@GSCONST.CO.KR 

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

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.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

  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 

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

  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 

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 

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 

S K G PUBLICITY AND ADVERTISING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17250704  or  DINADVERTISING@GMAIL.COM 

BU ABID ALSHAH Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33221189  or  amir.shah@impsbh.com 

DEVJI AURUM GOLD AND DIAMOND FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER(JEWELLERY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17162244  or  hr@devjiaurum.com 

DEVJI AURUM GOLD AND DIAMOND FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 17162244  or  hr@devjiaurum.com 

KARAM ALHUSAIN FOR SPORTING EQUIPMENT 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33777841  or  RASMIYA6800@GMAIL.COM 

Al basta gate handicrafts 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34144814  or  SH987SH@HOTMAIL.COM 

VEER BLOW GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33977905  or  HASSANSS999.HH@GMAIL.COM 

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

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33600501  or  INTEGRALBAHRAIN@GMAIL.COM 

Belmark contracting w.l.l. 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17008945  or  SANDEEPRAJAN.N@GMAIL.COM 

MAQ Marine Services 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact
 36266658  or  MAQMARINE@GMAIL.COM 

Lamat Habayeb Cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17677855  or  MOOZARASHED9@GMAIL.COM 

WINMAX TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 32222293  or  SALMANESSA222@GMAIL.COM 

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

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

LAILATH LADIES SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39205395  or  NASEEMAABDU2001@GMAIL.COM 

Key Connect Technology 
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17791314  or  TAHA@KEYCONNECT.BIZ 

Sayed hadi fruits 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39898902  or  s-n3211@hotmail.com 

REEM AL BAHRAIN UPHOLSTERY CAR SEATS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39774445  or  REEM7979@GMAIL.COM 

FARAH YASMEEN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39826438  or  NASARWARRAICH@OUTLOOK.COM 

1991 laundry 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36366777  or  ABDULLAALBASTAKII@ICLOUD.COM 

New Moon Installation Sanitary Ware 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39454342  or  SHAKEEL8607@YAHOO.COM 

New Moon Installation Sanitary Ware 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39454342  or  SHAKEEL8607@YAHOO.COM 

Cyclone cleaning 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34349038  or  QASSIM79@HOTMAIL.COM 

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

  MANAGER (MARKETING) 
 suitably qualified applicants can contact
 35531722  or  INFOCORPB@GMAIL.COM 

IQONOMIC MENA WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SALES WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17218811  or  RAED@IQONOMIC.COM 

Green palace cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33445235  or  MARKBEST.TRADING.BH@GMAIL.COM 

Serengeti Consultancy & Energy Services Company S.P.C. Owned by 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 13112274  or  soner.akyuz@serengeti.pro 

Four in One Trading W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17785907  or  SOUTHGRP@YAHOO.COM 

Daniyal and Haniah Service activities related to printing 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36458871  or  Oujbutt@gmail.com 

White Box Services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33201025  or  ahmedyousif2219@gmail.com 

G P S INTERNATIONAL DENTAL COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33180666  or  dt.rasheed@gmail.com 

ALTANEEN ELECTRICAL 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17783464  or  SABTOOH@HOTMAIL.COM 

Arafa phones CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 32361000  or  SHIHABARAFABH@GMAIL.COM 

CHEINNQ CAR 2000 CAR POLISHINNG 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 33141219  or  MRAAY2015@GMAIL.COM 

Star Lion Contracting Services 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36606011  or  STARLIONSERVICE@GMAIL.COM 

ARTIFIX WOOD WORKS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34569303  or  KHALIDAZAM947@GMAIL.COM 

JABEL ALI CAFETERIA & RESTAURANTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33328444  or  SASJSMSN@GAMELI.COM 

JABELALI ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 66664555  or  SASJSMSN@GMAIL.COM 

NAWARIS ALBAHRAIN  W L L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 38389194  or  BUISSA.BH@GMAIL.COM 

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

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33777401  or  DAWN.JACOB@NORWELLCOMPUTERS.COM 

Jamil ahmed company s.p.c 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39238105  or  JAMILAHMED772010@GMAIL.COM 

Jackers garage 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 36474678  or  MR_MOHD92@HOTMAIL.COM 

CITY MAX FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39118999  or  ALI.RADHI31999@GMAIL.COM 

Buildco WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39676747  or  DANEEZ1977@GMAIL.COM 

ALSAFA TOWER Contracting Co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 35479727  or  mc4cont@gmail.com 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 77999360  or  FISHERMANSENSE@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 

KRONOS ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17564981  or  ashokrma@gmail.com 

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 

DAIREX BUILDING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

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

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 

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 

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 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17810484  or  WPARKAR.79@GMAIL.COM 

SPEED SHINE CAR WASHING AND POLISHING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33034794  or  JAAZ166@GMAIL.COM 

CLASSIFIED line for Publicity and Advertising  spc 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 35435316  or  SAMIISMEL19796728@OUTLOOK.COM 

Saood Services Est. 
has a vacancy for the occupation of

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

Pets Cabana WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39399037  or  CONTACT@PETSCABANA.COM 

World House Furnitures 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33758758  or  ISHAQ.CENG@GMAIL.COM 

Al zubari for construction 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33774455  or  ALZUBARI1968@GMAIL.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 35352820  or  SHAM2BH@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33272232  or  imaad_kk@yahoo.com 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17256902  or  ALI.E.NASSER@HOTMAIL.COM 

Bab Al Murad Bakery 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 38748461  or  AHMEDGHASIMI526953@GMAIL.COM 

IZHAAN HEAT AND AIR CONDITIONING INSTALLATION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34590744 

Burj Al Tameer Scaffoldings W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact
 36699924  or  INFO@ALTAMEERBH.COM

BAHRAIN TIRES FACTORY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR FOR STORES 
 suitably qualified applicants can contact

 17784640  or  INFO@BATREP.BIZ 

TOP NOTCH CONTRACTING Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35171912  or  TOPNOTCH.WLL@GMAIL.COM 

DR CARS AUTO SERVICES CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CAR WASHER/CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 33197678  or  mohammedsayeed@outlook.com 

ALMEDRABAN MARKETS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66948884  or  ALMEDRABANAALI@GMAIL.COM 

Arabian Marks factory For Textiles & Clothes W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact
 33171533  or  gemygo2020@yahoo.com 

V INK GENRAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 32323324  or  HASSAN.ALKHULO@GMAIL.COM 

JASJES INTERNATIONAL W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77082440  or  MMOHAMEDRASOOLL@GMAIL.COM 

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

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 36362402  or  BHPANORAMA87@HOTMAIL.COM 

R.H. IT SOLUTIONS CO SPC OWNED BY FAREESA ISMAIL 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 36467526  or  MISMAIL809@YAHOO.COM 

Seamen Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17000297  or  hussainch435@gmail.com 

Nob Contracting Co WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17442629  or  NOBCONTRACTING@GMAIL.COM 

Abraj harati Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39483377  or  ALIALSHAKHOORI33@GMAIL.COM 

Kifah Gulf Infection Control Solution Co S.P.C Owned by Alkifah 
has a vacancy for the occupation of
  MANAGER (FINANCIAL AFFAIRS) 

 suitably qualified applicants can contact
 38286968  or  MALKATHEER@ALKIFAH.COM 

MOROCCAN ROSE SALOON FOR HAIRDRESSING AND MASSAGING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39447626  or  katy908@hotmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

SHAH CARGO  Handling - Bahraini PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33121146  or  SHAHGCARGO@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

POWERDEL TRADING - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34238869  or  AKASHJACOB619@GMAIL.COM 

Dinar plus rent a car co. SPC 
has a vacancy for the occupation of

  CUSTOMER SERVICES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact
 13300990  or  ISABUALLAY@GMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR (SITE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17008570  or  RAMSHEED@SAFETECHBH.COM 

Dream Star Trading 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 37380404  or  HASHNWZ@GMAIL.COM 

Mama  manwa cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39501060  or  MUATH-AHMED@HOTMAIL.COM 

Secure Tag Consultancy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17255806  or  SECURETAG.BAHRAIN@GMAIL.COM 

SDK FOR BUILDING CONSTRUCTION BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33858816  or  RAJPUTTKHAN04@GMAIL.COM 

THE BUTCHERS KNIFE RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 39001001  or  ABDULLALUTFALLA@HOTMAIL.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 

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 

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 

SUNDAY INTERNATIONAL GROUP  WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17703242  or  SUNDAY@BATELCO.COM.BH 

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 

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

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

AL GANNAS CONTRACTING & TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17600895  or  AHMADI100@HOTMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

Eminent Packaging System Co. - EMPACK - W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17831123  or  FAISAL@Empackco.com 

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

BO SHATHA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33306446  or  MMOHAMMED130@YAHOO.COM 

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

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

PAW CORNER 
has a vacancy for the occupation of

  ANIMALS KEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 39867872  or  SKYBAHRAIN2@GMAIL.COM 

SoFHAN  FOR SELLING tobacco 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE WORKER HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 39676777  or  FAISELJANAHI@HOTMAIL.COM 

ANSAR GALLERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17140001  or  pr@ag-bh.com 

INTEGRATED FACILITY MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

Pebbles Gate Cleaning 1 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33330363  or  MAHMOODESA151@YAHOO.COM 

Eagle for Safe and Security  S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17270140  or  alialtmimi@yahoo.com 

Visma construction Est. 
has a vacancy for the occupation of

  CONSTRUCTION WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36000440  or  MSAKHEER@LIVE.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 

LADIES FIRST GYM 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 37772318  or  ALIQASIM2012@YAHOO.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 

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

  LABOURER 
 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

  MECHANICAL 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

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

AL RAFEEQ TOWER EXCAVATION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39000116  or  MOSAWI67@HOTMAIL.COM 

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 

Made For you S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36444620  or  madeforyou.bahrain@HOTMAIL.COM 

AL SHADOOD GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 36424614  or  ALMOBDEA.200@GMAIL.COM 

MARYAM IMRAN JEWELLERY DESIGN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36182606 

FARYAL LAUNDRY BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39696157  or  ASIFAZEEM043@GMAIL.COM

BARED & ISHBA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38004003  or  ADVENTURE99919@GMAIL.COM 

HAZY ELECTRICAL INSTALLATION CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33084449  or  HEPSI.HAZYCO@GMAIL.COM 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 35590203  or  MANUKUZHIVELIL@GMAIL.COM 

GULF METRO ALUMINUM WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33381898  or  NSR.96@LOVE.COM 

WALEED JUMA AL NAIMI GENERAL TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING AND PUBLIC RELATIONS OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

 39910868  or  WALEEDALNAIMI2@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 

SAYED MOOSA ADNAN ALI / DALOOALL 782 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39655444  or  MFISHING@HOTMAIL.COM 

KHALED YUSUF MOHAMED ABDULLA ALJANAHI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39655113  or  ELEGANT966.HOME@GMAIL.COM 

AHMED KHALIFA EBRAHIM MOHAMED ALTHAWADI 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36582888  or  AHMEDALTHWADY@GMAIL.COM 

ABU HUSSAIN BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39918887  or  abuhussainmc@gamil.com 

AESHA GHULOOM MOHAMMED SHARIF 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17772157  or  K.JANAHI@HOTMAIL.COM 

AHAL ALKARAM CAFETERAI 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 39996938  or  ALSHAHDMARKET@YAHOO.CO.IN 

NEZAR HABIB CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 39893797  or  NEZAR78@HOTMAIL.COM 

SWAT CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33394545  or  Swat.sk89@gmail.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 

HASSANIAN AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39921200  or  HASSAN.FARAJ.BH@GMAIL.COM 

KING KRAK CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39857517  or  S-208030@HOTMAIL.COM 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17401013  or  SANTEC.GLORVS@GMAIL.COM 

AL YAFIE JEWELLERIES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17224774  or  ALYAFAEALI@HOTMAIL.COM 

TOP ROUFF TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17290276  or  GOLDENCRYSTAL76@GMAIL.COM 

Asha’s Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 17745060  or  ibrahim68.gov@gmail.com 

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

  OFFICE BOY / FARRASH 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@macbh.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@macbh.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH 

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

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH 

DHAKA GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 77028292  or  smtbah@ymail.com 

ADEL MAHBOOB SULTAN M. ALDAMOKH ALDOSER 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39874874 

Jaffar gate trading 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36670660  or  JAF.625@GMAIL.COM

SHEFAA AL GAZERA MEDICAIL CO. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact
 17288000  or  SHIFA.BAH@GMAIL.COM 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

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

  INSULATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

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

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

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

  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contact

 39655626  or  HANI.ALNOSAIF@GMAIL.COM 

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

  SENIOR PROGRAMMER 
 suitably qualified applicants can contact

 17536222  or  firoz.p@tcs.com 

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

  SENIOR PROGRAMMER 
 suitably qualified applicants can contact

 17536222  or  firoz.p@tcs.com 

2004 COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17674455  or  OPMFAHDAN@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

BAHRAIN MAINTENANCE & DIVING SERVICES CO 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700731  or  info@bmds.co 

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 

ALKOMED ENGINEERING SERVICES CO. 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 17698500  or  ALKOMED@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 

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 

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 

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 

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 

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 

AL MUSSAWIR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33556920  or  naziamalik692@gmail.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 

Sitra Meat Factory. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17732252  or  gm@sitrafactory.com 

SUBHI COMPUTER TECHNOLOGY 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17774807  or  MALABAR.CONSTRUCTION@YAHOO.COM 

Sandean Contructing 
has a vacancy for the occupation of

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

KASHWAR MANAGMEMENT 
has a vacancy for the occupation of

  EXECUTIVE MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 39808365  or  MASOOMADOC2014@GMAIL.COM 

ATHERLAND CONTRACTING CO. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  GRAPHIC DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contact
 39722232  or  almohin111@hotmail.com 

AL NADWA ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 33355422  or  ALENEZI99@GMAIL.COM 

CLASS CLEANING  CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785555  or  SHAHEEN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17601873  or  NAYLASHAKEEL.STC@gmail.com 

AL NAJAFI PAINTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39221352  or  ABUSHAHAD222@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

International Medical Centre WLL 
has a vacancy for the occupation of

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

PINTOR PAINTING 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39115869  or  najjarfs@gmail.com 

BEACH SIDE MINIMART 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33111422  or  BATOOLSAEED76@GMAIL.COM 

GRACE WELDING SMITHERY AND FEBRICATION WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33220455  or  AL_JASSER_00@HOTMAIL.COM 

JAHIZ CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17456344  or  ali.e.isssa@gmail.com 

ALHAMALA Stockade Slaughterhouse 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36396360  or  ALDHEEB55@HOTMAIL.COM 

BIG BEN SCAFFOLDING CONSTRUCTION AND EQUIPMENTS RENTAL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39416687  or  STAR_STAR2009@HOTMAIL.COM 

NIHAL TAILORING & EMBROIDERY 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39222285  or  YASEEN.ANSARI1954@GMAIL.COM 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

MARAMEESH BARGER CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 33178878  or  ALROWAIEI5194@GMAIL.COM 

TIGER SPORT 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39533011  or  TIGER17SPORTS@HOTMAIL.COM 

DURAT ALKHALEJ MARIN SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17674316  or  duratkhaleej@hotmail.com 

DANAH KUWAIT FASHION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33628850  or  DANAHKUWAIT22@GMAIL.COM 

SAFFRA GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 36323777  or  DAWOODSPAREPARTS@GMAIL.COM 

TATWEER PETROLEUM - BAHRAIN FIELD DEVELOPMENT COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SENIOR SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17148451  or  NAYEF_FAQEEH@TATWEERPETROLEUM.COM 

TATWEER PETROLEUM - BAHRAIN FIELD DEVELOPMENT COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17148451  or  NAYEF_FAQEEH@TATWEERPETROLEUM.COM 

MONROE HOTEL S P C 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17296699  or  ALMAHROOS@HOTMAIL.COM 

MCLAREN AUTOMOTIVE LIMITED FOREIGN BRANCHES COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  REGIONAL MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 66398338  or  brett.soso@mclaren.com 

HELMERICH & PAYNE RASCO INC - FOREIGN BRANCH 
has a vacancy for the occupation of

  GENERAL MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 66311488  or  BahrainAdmin@hpidc.com 

FONTANA INTERNATIONAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 39664299  or  salman.cr75542@hotmail.com 

MIRA PACKAGING FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17580197  or  INFO@MIRACONSULTANCY.COM 

INTEGRATED FACILITY MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

INTEGRATED FACILITY MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

Healthy calorie restaurants 
has a vacancy for the occupation of

  STORE MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 33358885  or  info@harvard.com.bh  
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الجهــود الدبلوماســية ضرورية مــع إيران بالتوازي مع االســتعداد العســكري

القيادة األميركية الوسطى: البد من احتواء صواريخ إيران

أكـــدت القيادة المركزية الوســـطى في 
االثنيـــن،  أمـــس  األميركـــي،  الجيـــش 

استعدادها ألي تطورات مع إيران.
فـــي  ماكنـــزي  كينـــث  الجنـــرال  وقـــال 
بـــرس”:  “فرانـــس  وكالـــة  مـــع  مقابلـــة 
“اســـتعداداتنا الصارمـــة ألي تطـــورات 
مع إيران قائمة”، مشـــّدًدا على ضرورة 
“احتـــواء صواريـــخ إيران الباليســـتية 

التي تمثل مصدر قلق”.
واعتبـــر ماكنـــزي أن “توحـــد واشـــنطن 
وأوروبا تجاه إيـــران يمثل مصدر قوة 
في إطار أي حـــل”، مضيًفا أن “الجهود 
إيـــران  مـــع  ضروريـــة  الدبلوماســـية 

بالتوازي مع االستعداد العسكري”.
ودعـــا ماكينزي إيران إلى االمتناع عن 
أي اســـتفزاز فـــي الوقـــت الـــذي تكّثف 
فيه واشـــنطن جهودها إلنقـــاذ االتفاق 
النـــووي. وقـــال ماكنـــزي خـــال زيـــارة 
لســـلطنة عمـــان األحـــد “أظـــن أن هـــذا 
وقت مناسب للجميع للتصرف بحيطة 

وحذر، وترقب ما سيحدث”.
وحـــّث الجنـــرال األميركي إيـــران على 
عـــدم القيام بأي “أنشـــطة شـــائنة”، في 

محاولة إلعـــادة بناء الثقة، قائاً “أظن 
أنهـــم يرغبـــون فـــي أن يتـــم االعتراف 
بهم كعضو مســـؤول وعنصر اســـتقرار 
في المنطقة”. ولم يســـتبعد المســـؤول 
العســـكري األميركي أن تحاول طهران 
االنتقام مجدًدا لمقتل الجنرال قاســـم 
ســـليماني الـــذي قتـــل في غـــارة جوية 
أميركيـــة في بغـــداد في ينايـــر 2020. 
وقـــال “أظن أنه ال يزال هناك خطر من 
أن يكـــون ذلك عما يجـــري التخطيط 
لـــه”. وفـــي ســـياق آخـــر، أكـــد الجنرال 
ماكنـــزي أن “الســـعودية لديهـــا الرغبـــة 
والنية الصادقة فـــي الوصول إلى حل 
سلمي باليمن”، بينما “ال مصلحة إليران 

في إنهاء الحرب باليمن”. وشـــّدد على 
أن “على الحوثييـــن اختيار التفاوض” 
لحـــل األزمـــة فـــي اليمـــن. يأتـــي هـــذا 
بينما تســـعى اإلدارة األميركية للعودة 
إلـــى المفاوضـــات النوويـــة مـــع إيران، 
بعـــد انهيار االتفاق النـــووي المبرم عام 
2015 في عهد الرئيس دونالد ترامب.

األميركيـــة  الدفـــاع  وزارة  وكانـــت 
)البنتاغون(، قد أكدت في وقت ســـابق 
مـــن هـــذا الشـــهر امتاكهـــا “قـــوات في 
الشـــرق األوســـط قادرة علـــى مواجهة 

التهديدات اإليرانية”.
وكان ماكينـــزي قـــد زار إســـرائيل فـــي 
نهايـــة ينايـــر الماضـــي لبحـــث التهديد 

الموســـاد  رئيـــس  والتقـــى  اإليرانـــي، 
اإلســـرائيلي، حيث ناقش معه الملفين 
ذلـــك  فـــي  بمـــا  واإليرانـــي،  الســـوري 
أنشطة طهران العسكرية في المنطقة، 
وقضيـــة العـــودة األميركيـــة المحتملة 

لاتفاق النووي مع إيران.
كمـــا رأى ماكنـــزي فـــي وقت ســـابق أن 
“إيـــران رعـــت اإلرهـــاب على مـــدى 40 
عاًمـــا، وقامـــت بتصرفات ســـيئة ليس 
فقـــط فـــي المنطقة بـــل على مســـتوى 
العالم”. وقال الجنرال ماكنزي في لقاء 
مـــع معهد الشـــرق األوســـط، إن “إيران 
تســـتعمل العـــراق كســـاحة معركة ضد 
الواليـــات المتحـــدة”، واعتبر أن “إيران 
مصدر أساســـي لاضطراب في سوريا 

واليمن”.
وأوضـــح أن “الحضـــور األميركـــي في 
المنطقـــة يـــردع إيـــران، وأن القـــدرات 
العســـكرية األميركية موجودة للدفاع 
والشـــركاء  األميركيـــة  المصالـــح  عـــن 
واألصدقـــاء”، مضيًفـــا أن “إيـــران تفهم 

هذه الرسالة”.

مسقط ـ أ ف ب

قائد القيادة المركزية الوسطى في الجيش األميركي الجنرال كينث ماكنزي

قائد القيادة المركزية الوسطى في الجيش األميركي الجنرال كينث ماكنزي

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

التقـــى وفـــدان رســـمّيان يمثان كا 
من دولـــة اإلمارات ودولـــة قطر في 
دولـــة الكويت، أمـــس االثنين، وذلك 
في أول اجتماع يعقد بين الجانبين 
لمتابعـــة بيـــان الُعـــا.  وحســـب مـــا 
ذكـــرت وكالـــة أنبـــاء اإلمـــارات، فإن 
الجانبين ناقشا اآلليات واإلجراءات 

المشتركة لتنفيذ بيان الُعا.
المحافظـــة  أهميـــة  الطرفـــان  وأكـــد 
وتطويـــر  الخليجيـــة  اللحمـــة  علـــى 
العمل الخليجي المشـــترك بما يحقق 
التعـــاون  مجلـــس  دول  مصلحـــة 
االســـتقرار  وتحقيـــق  ومواطنيهـــا، 
وثّمـــن  المنطقـــة.  فـــي  واالزدهـــار 
العربيـــة  المملكـــة  جهـــود  الجانبـــان 
القمـــة  اســـتضافة  فـــي  الســـعودية 
الخليجيـــة األخيرة التي أســـفر عنها 
التوصل إلى بيان العا. وفي الختام، 

تقدم الجانبان بالشـــكر والتقدير إلى 
الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح، 
أميـــر دولـــة الكويت، على المســـاعي 
الثمينـــة التـــي بذلتها دولـــة الكويت 
فـــي رأب الصدع وفي دعم مســـيرة 
مجلس التعاون الخليجي، باإلضافة 
األول  لاجتمـــاع  اســـتضافتها  إلـــى 
بيـــن الدولتين. وفـــي يناير الماضي، 
التعـــاون  مجلـــس  دول  قـــادة  وقـــع 
الختامـــي  البيـــان  علـــى  الخليجـــي، 
التـــي   ،41 رقـــم  الخليجيـــة  للقمـــة 

استضافتها مدينة العا السعودية.
علـــى  أكـــد  العـــا”  “بيـــان  وكان 
الخليجـــي  واالســـتقرار  التضامـــن 
وتعزيـــز  واإلســـامي،  والعربـــي 
دول  بيـــن  والتآخـــي  الـــود  أواصـــر 
المجلس وشـــعوبها، بما يخدم آمالها 

وتطلعاتها.

وفدان من اإلمارات وقطر يلتقيان في الكويت لمتابعة بيان العال

رام اهلل ـ وكاالت

طالـــب رئيـــس الـــوزراء الفلســـطيني 
“حمـــاس”  حركـــة  اشـــتية  محمـــد 
ا في  باإلفـــراج عن 85 معتقا سياســـيًّ

سجونها. 
ونقلت وكالة األنباء الفلسطينية عنه 
قولـــه “ال يوجد لدى أجهزتنـــا األمنية 
أي معتقل سياسي أو صاحب رأي أو 

صاحب انتماء سياسي”.
قـــال اشـــتية “عطًفـــا علـــى المرســـوم 
الرئاسي الذي أصدره الرئيس محمود 
الحريـــات  مناخـــات  لتعزيـــز  عبـــاس 
العامة، وإطاق ســـراح السجناء على 
خلفيـــة الـــرأي أو االنتماء السياســـي، 
نطالـــب “حماس” باإلفـــراج عن جميع 

المعتقلين السياسيين في قطاع 
 85 عددهـــم  والبالـــغ  غـــزة 

ا. معتقا سياسيًّ
الـــوزراء  رئيـــس  وأكـــد 
كلمتـــه  مســـتهل  فـــي 

المنعقـــدة  الحكومـــة،  جلســـة  فـــي 
االثنيـــن،  أمـــس  هللا،  رام  بمدينـــة 
إلنجـــاح  اإلمكانيـــات  كل  تســـخير 
العـــرس الديمقراطـــي الذي ســـيجري 
على أســـس مـــن الحريـــة، والتعددية 

السياسية، والشراكة الوطنية.
وشـــّدد على أنه ال يوجد لدى أجهزتنا 
األمنية أي معتقل سياسي أو صاحب 
سياســـي،  انتمـــاء  صاحـــب  أو  رأي 
وأن الحريـــات مصانة حســـب النظام 

األساسي للسلطة الفلسطينية”.
يشـــار إلـــى أن حركـــة حماس تســـعى 

لصفقة تبادل أسرى مع إسرائيل.
وكانـــت إســـرائيل طلبـــت مـــن مصـــر 
تبـــادل  صفقـــة  إلنجـــاز  التدخـــل 
حمـــاس،  حركـــة  مـــع  أســـرى 
بدورها طالبـــت القاهرة تل 
تنـــازالت  بتقديـــم  أبيـــب 

إلنجاز الصفقة.

اشتية يطالب “حماس” باإلفراج عن 85 معتقاًل

واشنطن ـ أ ف ب

قّررت شركات طيران عدة منها األميركية “يونايتد ايرالينز” 
والشـــركتان اليابانيتان الرئيستان وقف اســـتخدام طائراتها 
مـــن طراز “بوينـــغ 777” األحـــد واإلثنين بعد احتـــراق محرك 

إحدى الطائرات فوق كولورادو.
وأكـــدت متحدثة باســـم مجموعة بوينـــغ لفرانس برس أمس 
اإلثنيـــن أنـــه بالفعـــل صـــدر قـــرار بوقـــف اســـتخدام طائرات 
البوينـــغ 777 فـــي العالـــم الــــ128 المجهزة بمحرك “بـــرات أند 

ويتني”.
وأعلنـــت يونايتد ايرالينز التي طال الحادث إحدى طائراتها، 
وشـــركة الطيـــران اليابانيـــة و”اول نيبـــون ايرالينز” وشـــركة 
الطيران الكورية الجنوبية وقف اســـتخدام طائراتها المزودة 
بمحرك كالذي ســـبب الحريق. وتطبق هذه الشـــركات توصية 
مـــن مجموعة بوينـــغ األميركية التي طلبت وقف اســـتخدام 
128 طائـــرة تجارية من طراز 777 فـــي العالم أجمع. وأمرت 
هيئـــة الطيـــران المدني األميركيـــة بعمليات تدقيـــق إضافية 
بشـــأن بعـــض طائرات بوينـــغ 777. وتجـــري الهيئـــة الوطنية 
األميركيـــة للنقـــل واألمن تحقيًقا في الحادث الذي لم يســـفر 

عن ضحايا.
وأعلنـــت وزارة النقـــل اليابانيـــة أنهـــا أمرت بعمليـــات تدقيق 

أكثر صرامة للمحرك بعد أن واجهت طائرة بوينغ 777 تابعة 
لشـــركة الطيـــران اليابانية مشـــاكل مع “محرك مماثـــل” أثناء 

رحلة من مطار طوكيو إلى جزيرة اوكيناوا في ديسمبر.
 وفي بيان نشر على تويتر أعلن مدير هيئة الطيران المدني 
األميركية ستيف ديكسون أنه بعد التشاور مع فريق خبرائه 
فـــي الســـامة الجويـــة، طلب منهم نشـــر توجيه يلـــزم القيام 
بعمليات تدقيق فورية ومعمقة لطائرات بوينغ 777 المجهزة 

بمحركات “برات اند ويتني 4000-112”.

 

بعــد احتــراق محــرك إحــدى الطائــرات فــوق كولــورادو
شركات طيران تعلق استخدام طائرات بوينغ 777

الجزائر ـ أ ف ب

شـــارك آالف المتظاهريـــن أمـــس اإلثنيـــن في مســـيرة في 
العاصمـــة الجزائريـــة بينما خرجـــت تظاهرات فـــي العديد 
من المدن األخرى، في الذكرى الثانية للحراك الشعبي ضد 

النظام، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.
 وتعد مسيرة أمس األكبر في الجزائر العاصمة منذ توقف 

الحراك في 13 مارس 2020 بسبب وباء كوفيد.
وبدأت مسيرة العاصمة بمئات األشخاص في ساحة أودان 
وســـاحة موريتانيـــا الذيـــن تحـــدوا قوات الشـــرطة لينضم 
إليهـــم آالف المتظاهريـــن مـــن المـــارة قـــرب ســـاحة البريد 
المركـــزي مهـــد الحـــراك فـــي العاصمـــة. ورّدد المتظاهرون 
الشـــعارات المعتادة للحراك “دولة مدنية وليس عســـكرية” 
و”الجنراالت الى المزبلة” و”الجزائر ستســـتعيد استقالها” 
من ســـلطة النظـــام الحاكم. ومنـــذ الصباح الباكر انتشـــرت 
أعـــداد كبيـــرة مـــن قـــوات الشـــرطة فـــي وســـط العاصمـــة 
الجزائريـــة وشـــددت كذلـــك الرقابـــة علـــى كل مداخلهـــا. 
ونّظمـــت مســـيرات في مـــدن أخـــرى بينها عنابـــة ووهران 
وبجايـــة وســـطيف وبويـــرة ومســـتغانم وقســـنطينة، وفق 
صور نشـــرها ناشـــطون على مواقع التواصـــل االجتماعي. 
وواجـــه ســـكان الضواحي صعوبة كبيرة فـــي الوصول الى 

مقـــار عملهم في وســـط العاصمة بســـبب االزدحـــام الكبير 
جـــراء الحواجز األمنية على مداخل المدينة خصوًصا من 
الناحية الشـــرقية، على ما أكد شـــهود عيان لوكالة فرانس 

برس.
دعـــوات  االجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع  علـــى  وانتشـــرت 
للتظاهـــر فـــي جميع أنحـــاء البـــاد، خصوًصا فـــي الجزائر 
العاصمة، بمناســـبة ذكرى الحراك. وكان الحراك اضطّر إلى 
تعليق مظاهراته األســـبوعية في 13 مارس 2020 بســـبب 
انتشار فيروس كورونا وقرار السلطات منع كل التجمعات.

جانب من التظاهرات الحاشدة في العاصمة الجزائر

في مسيرة تعد األكبر رغم االنتشار األمني المكّثف في العاصمة
آالف الجزائريين يتظاهرون في الذكرى الثانية للحراك

جنيف ـ أ ف ب

أعـــرب األميـــن العـــام لألمـــم المتحدة 
أنطونيـــو غوتيريـــش عن أســـفه أمس 
االثنيـــن مـــن لجـــوء دول لـــم يســـمها 
الســـتخدام الوبـــاء ذريعـــة مـــن أجـــل 
قمـــع “األصـــوات المعارضة” وإســـكات 
وســـائل اإلعـــام.  وقال األميـــن العام 
فـــي  أمـــام مجلـــس حقـــوق اإلنســـان 
تســـجيل فيديـــو تـــم تصويره مســـبقًا 
“اتخذت ســـلطات بعض الدول تدابير 
إجـــراءات  وفرضـــت  صارمـــة  أمنيـــة 
المعارضـــة  األصـــوات  لقمـــع  طارئـــة 
وإلغاء الحريات األساســـية وإســـكات 
وسائل اإلعام المستقلة وعرقلة عمل 
المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة، متخـــذة 

الوبـــاء كذريعـــة”. وأوضـــح “تم 
التذرع بالتدابير المرتبطة 

لتقويـــض  بالوبـــاء 
االنتخابيـــة  العمليـــات 
صـــوت  وإضعـــاف 

المعارضين وقمع االنتقادات”. وأشـــار 
إلى أن “مدافعين عن حقوق اإلنســـان 
ونشـــطاء  ومحاميـــن  وصحافييـــن 
وحتـــى عامليـــن في القطـــاع الصحي 
والماحقـــات  لاعتقـــال  تعرضـــوا 
والترهيب والمراقبة النتقادهم فرض 

التدابير، أو عدمه، لمواجهة الوباء”.
كمـــا “تم حجـــب المعلومـــات الحيوية 
أحيانـــًا، وتضخيم المعلومات المضللة 
المميتـــة، بمـــا في ذلك مـــن قبل بعض 

الزعماء” دون أن يذكر أي منهم.
وكـــرس األمين العام جـــزءا كبيرا من 
خطابه الســـنوي أمـــام المجلس لوباء 
خـــاص  بشـــكل  مشـــيًرا  كوفيـــد19-، 
إلـــى أنـــه “أدى إلى تفاقـــم مواطن 
مئـــات  حيـــاة  وغيـــر  الضعـــف” 
التـــي  األســـر  مـــن  الماييـــن 
فقـــدت عملهـــا أو انخفض 

دخلها.

غوتيريش يندد باستخدام الوباء ذريعة للقمع
روما ـ أ ف ب

اإليطاليـــة  الخارجيـــة  وزارة  أكـــدت 
أمـــس االثنيـــن مقتـــل ســـفيرها لـــدى 
جمهورية الكونغـــو الديمقراطية لوكا 
أتانازيـــو، مشـــيرًة إلـــى أنـــه كان فـــي 
رحلـــة مع موكب تابـــع لألمم المتحدة 

في شرق الباد.
“بحـــزن  بيـــان  فـــي  الـــوزارة  وقالـــت 
عميـــق تؤكـــد وزارة الخارجيـــة مقتل 
اليـــوم في غومـــا، ســـفير إيطاليا لدى 
جمهورية الكونغـــو الديمقراطية لوكا 

أتانازيو وجندي”. 
وأفاد مصدر دبلوماسي في كينشاسا 

أن السفير ُقتل بالرصاص.
أن  أيضـــًا  الـــوزارة  وأوضحـــت 

ســـيارة  فـــي  كانـــا  الضحيتيـــن 
“ضمن موكب مونوســـكو” 

المتحـــدة  األمـــم  بعثـــة 
الموجودة فـــي الكونغو 
منـــذ  الديمقراطيـــة 

عشـــرين عامًا. وأعلن وزير الخارجية 
اإليطالـــي لويجي دي مايـــو الذي كان 
في بروكســـل للمشـــاركة فـــي اجتماع 
عودتـــه  األوروبييـــن،  نظرائـــه  مـــع 
المبكرة إلى روما. وشغل لوكا أتانازيو 
)43 عامـــًا( منصـــب ســـفير إيطاليا في 
الديمقراطيـــة منـــذ نوفمبـــر  الكونغـــو 
2019، بعـــد أن وصـــل إلـــى الباد قبل 
عامين كرئيس بعثة، بحســـب ســـيرته 

الذاتية الرسمية.
أواخـــر  الدبلوماســـي  الســـلك  ودخـــل 
العـــام 2003، بعـــد أن أنهـــى دراســـاته 
في مجال التجارة في جامعة لويجي 

بوكوني في ميانو.
إدارة  فـــي  العمـــل  بـــدأ  وكان 
قبـــل  االقتصاديـــة  الشـــؤون 
القضايـــا  إلـــى  ينتقـــل  أن 
والتعـــاون  اإلفريقيـــة 

الدولي.

إيطاليا تؤكد مقتل سفيرها في الكونغو الديمقراطية

وزير الخارجية العراقي 
يصل إلى السعودية

بغداد ـ السومرية

حسين،  فؤاد  العراقي  الخارجية  وزير  وصل 
أمس االثنين، إلى المملكة العربية السعودية 
الــســعــودي األمــيــر  نــظــيــره  لــدعــوة مــن  تلبية 
ــال الــمــتــحــدث باسم  فــيــصــل بــن فـــرحـــان. وقــ
الــخــارجــيــة الــعــراقــيــة أحــمــد الــصــحــاف، في 
دعــوة وجهها وزير  بعد  “الزيارة جــاءت  بيان 
“الجانبين  أن  مضيفا  الــســعــودي”،  الخارجية 
سيبحثان أهم التطورات على صعيد العالقات 
اجتماعات  مخرجات  أهم  ومتابعة  الثنائية، 
وسبل  الجانبين،  بين  الُعليا  التنسيق  لجنة 
الدفع الستكمال تفعيل مذكرات التفاهم التي 

ُأبرمت بين بغداد والرياض”.

العربية.نت: صّوت البرلمان اإليراني باإلجماع على  «
رفض اتفاق روحاني مع الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية، فيما هّددت لجنة األمن في البرلمان 
بمحاكمة روحاني إذا لم يمزق االتفاق مع الوكالة 

الدولية.  يأتي ذلك عقب يوم من إعالن إيران 
المشترك مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي 

يقضي بوقف عمليات التفتيش الطوعية اعتبارًا 
من اليوم الثالثاء، عارض نواب بالبرلمان اإليراني 
االتفاق المذكور الذي تضمن استمرار التفتيش 

اإللزامي والمراقبة لمدة ثالثة أشهر. وقال مجتبى 
ذو النور، رئيس لجنة األمن القومي في البرلمان 

اإليراني، إن الحكومة تريد “خداع النواب”، ودعا إلى 
اإللغاء الفوري التفاق إيران والوكالة.  وأضاف أن 

“االتفاق المبرم بين إيران والوكالة الذي تم الليلة 
الماضية يجب أن يمزق، وإال فإن الرئيس سيواجه 

المحاكمة الحتياله على قانون البرلمان”. بينما قال 

النائب محمد حسن أصفري، إن “الحكومة ليس لها 
الحق في التوصل إلى اتفاق مخالف لقرار البرلمان 

وإن عدم تنفيذ القرار يعد جريمة”.  أما النائب مالك 
شريعتي نياسر، فقال إنه “بسبب تفاهم الحكومة 

المشكوك فيه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
واحتمال انتهاك القانون النووي للبرلمان، تم 

تعليق النظر في مشروع قانون الميزانية للعام 

المقبل”. هذا فيما أعلن سفير إيران وممثلها 
الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، كاظم 

غريب أبادي، أنه لن يتم منح الوكالة أي تصريحات 
للتفتيش تتجاوز الضمانات اإللزامية. وقال غريب 

أبادي في بيان صحافي أمس االثنين، إن “إيران 
والوكالة اتفقتا على الوقف الكامل للبروتوكول 

اإلضافي وعمليات الوصول إلى المنشآت النووية 
المنصوص عليها في االتفاق النووي وسيتم تنفيذ 

التزامات إيران في إطار اتفاق الضمانات فقط”. 
وأضاف: “وفقا للقانون المصادق عليه من قبل 
مجلس الشورى )البرلمان( اإليراني لن يتم منح 

الوكالة الوكالة أي تصريح عملية للتفتيش خارج 
إطار اتفاق الضمانات”. كما أوضح أن “إيران ستقوم 

خالل 3 أشهر بتسجيل معلومات بعض األنشطة 
ومعدات المراقبة المحددة في الملحق وتحتفظ 

بها عندها ولن تتطلع الوكالة عليها”.

برلمان إيران يصّوت باإلجماع على رفض اتفاق روحاني مع الوكالة الدولية

البرلمان اإليراني
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إن مـــا يســـمى باالنتخابـــات فـــي ثقافـــة الماللـــي 
ليـــس بمعناه الحقيقي المتـــداول في المجتمعات 
الديمقراطيـــة، وفـــي ثقافـــة مفرداتـــه السياســـية 
حذف نظام الماللي اسم الديمقراطية واستبدلها 
بــــ “الديمقراطية الدينيـــة”، وتعنـــي الديمقراطية 
الدينيـــة كل شـــيء ما عـــدا الديمقراطيـــة وحكم 

الشعب للشعب.
ونظـــًرا للملكية المطلقة للولـــي الفقيه، فليس من 
المفتـــرض أن يكـــون ألبناء الوطن حـــق االختيار 
أو يكونـــوا مؤثريـــن، ويختار الولـــي الفقيه بعض 
عناصره الموالين له لســـحب واحد من الصندوق 

في مسرحية مفبركة.
ومـــن المثير لالهتمـــام، أنه ومن أجـــل جعل هذه 
العمليـــة الموصـــى بهـــا أمـــًرا واقًعـــا محكًمـــا تتـــم 
تصفية العناصر المختارة عدة مرات في مؤسسة 
تم تعيين بعض كبار الماللي فيها وإضفاء الطابع 
المؤسســـي مـــن حـــق مجلـــس صيانـــة الدســـتور 
للرقابة، والبقاء علـــى أكثرهم والًء للولي الفقيه، 
وعلـــى حـــد قـــول خامنئـــي هـــم عناصـــر متميـــزة 

باإليمان الصادق وااللتزام العملي.
مـــن وجهة النظر القرووســـطائية هذه يجب على 
أبنـــاء الوطـــن أن يصطفوا فقط يـــوم االنتخابات 

أمام صناديـــق االقتراع لكي يتظاهـــر النظام في 
دعايته أنه لديه قاعدة شـــعبية وأن الشعب يقبل 
نظـــام الحكـــم االســـتبدادي، والحقيقـــة هـــي أن 
خامنئـــي بحاجـــة ماســـة وحيوية إلى هـــذا النوع 
مـــن الدعاية لتجميل الوجـــه القبيح لنظام حكمه 

الفاشي، وأطلق عليها اسم “قدرة النظام”.
واتخـــذ خامنئي خالل الســـنوات الماضية العديد 
من اإلجراءات فشل فيها جميًعا فشاًل ذريًعا، وما 
تم إثباته في شهر مارس 2020 هو أن هذا النوع 
مـــن المســـرحيات الحكومية لم يعد من شـــأنه أن 

يحشد حتى أجراء النظام له. “مجاهدين”.

موسم عودة اللصوص إلى العمل
  مـــن القصـــص الغريبـــة التـــي تتحـــدث عـــن الحـــظ وغرائبـــه، حكايـــة شـــابة 
“عربيـــة” علـــى قدر معقول من الجمال والحســـن، تنافس شـــابان للـــزواج بها، 
ولـــم تســـد هذا التنافس الـــروح الرياضية التي يعرف بها ســـكان هـــذه البالد، 
لتنتهي بمعركة طاحنة بالمسدســـات والبنادق، انتهت بمقتل 10 أشخاص من 
أهـــل القريـــة، منهم العريســـان.. بعدها بأســـابيع قليلة، زفت هذه الشـــابة إلى 
شـــاب آخر، أخذهـــا “باردة مبردة” دون عناء، أو رفع ســـالح، والتســـاؤل الذي 
يطرحه الكثيرون عبر التاريخ وبالبنط العريض: هل تســـتحق المرأة كل هذه 

التضحيات؟
  تأخذنـــا المواقـــف التـــي تتعلـــق بســـوء الحـــظ هذه المـــرة إلى تحـــول بعض 
ســـاعات النشـــوة بالنصر إلى كارثة حقيقية، منها قصة شـــاب مصري تمكنت 
مباحـــث الســـويس من ضبطه أثنـــاء مروره بأحـــد األمكنة وهو يقود ســـيارة 
مســـروقة. العجيب أنه وبعد اعتراف اللص بسرقتها، عثر الشرطة على كمية 
ضخمة من المخدرات محشـــوة في أكياس بشـــنطة السيارة المسروقة، تعود 
ملكيتها لصاحب السيارة األصلي الذي أنكرها فيما بعد، في حين اقتيد اللص 
المســـكين إلى الســـجن بتهمة االتجار بالمخدرات بعد أن ســـجل ضده محضر 

بالواقعة.
  وصف أحد التقارير الصحافية اللبنانية موسم العودة إلى المدارس، بموسم 
عودة اللصوص إلى العمل، حيث وصف رفع بعض المدارس الخاصة رسومها 
بنسبة ال تقل عن 25 % بجشع لصوص العلم. بل وإقدام هذه المدارس على 
شـــراء أصـــوات أعضاء لجـــان أمور الطلبة بهـــا، لضمان تمرير هـــذه الزيادات، 

وتمهيد عملية السطو على جيوب أهالي الطالب، كما يصف التقرير.
فـــي المقابـــل، اســـتذكرت قصة “اللص الشـــريف” وهو لـــص أميركي محترف، 
اســـتطاع أن يخطف حقيبة ســـيدة تحتوي على عشـــرة آالف دوالر، وعندما 
تفحص محتوياتها اكتشـــف أن صاحبتها مريضة بمرحلة متأخرة بالسرطان، 
وتعـــول أطفـــاالً، فمـــا كان منـــه إال أن اتصـــل بهـــا، وتـــرك لهـــا الحقيبـــة بكامل 

محتوياتها في مكان محدد وصلت إليه.
هـــذه القصة توجز لصوصهـــم ولصوص العرب الذيـــن ال يرحمون ال كبيرا وال 

كهال وال صغيرا، ألجل اتخام ثرواتهم، فمتى تظهر الرحمة بقلوبهم؟.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

عفاريت البرق
عندمـــا قـــررت التفكيـــر في نـــوع جديـــد للمحفزات التـــي تشـــعل المحفزات 
الذاتيـــة، ظهرت أمامي صورة العفريـــت أو المارد الجبار الذي عرفناه صغاًرا 
مـــن خالل القصـــص الكرتونيـــة، وتخيلـــت إمكانية أن يظهر ذلـــك من خالل 
إحـــدى البرمجيـــات أو التطبيقـــات اإللكترونية الجديدة التي باتت تســـعدنا 
بـــكل جديـــد متطـــور وترعبنـــا أحياًنا بعواقب إســـاءة االســـتخدام لهـــا، ذلك 
كلـــه جعلنـــي أقف عند جدلية ظاهـــرة عفاريت البرق، تلـــك الظاهرة التي تم 
اكتشافها مع نهاية القرن العشرين لوصف ظاهرة الوميض الذي يحدث فوق 
العواصف الرعدية التي تنتج عنها عدة أشكال بصرية تتميز بلونها األحمر.

الغريب في تســـمية هذه الظاهرة التي شككت علماء النفس حتى اعتبروها 
هـــالوس بصريـــة أســـبابها الضغـــط والتوتـــر واإلرهـــاق الذي يصيب البشـــر.. 
إضافة إلى وجود فئة أخرى من العلماء الذين يربطون تسمية هذه الظاهرة 
بالعفاريت بما ورد في رواية وليام شكسبير “حلم ليلة الصيف” عندما تحدث 
عن الروح الشـــريرة. من هنا يحق لنا نحن المفكرون بما نمتلك من مقومات 
عقليـــة تضاهـــي تفســـير تلـــك الظاهـــرة وتبـــدع في إطـــالق التســـميات ذات 
العالقـــة بكل معنـــى وحدث، وطالما أننـــا في عصر البرمجيـــات اإللكترونية، 

وفي طريقنا نحو التحوالت الرقمية في مختلف مجاالت الحياة.
فمـــاذا لـــو اخترعنا سلســـلة خطوات تســـبق عمليـــة التحفيز الذاتـــي؟ بقصد 
البحـــث عما تعتريه النفس البشـــرية للوصـــول لعملية التحفيـــز، ربما ظاهرة 
معينـــة تســـاعدنا فـــي إيجاد ما نمتلك مـــن مقومات تقوم بدور المنشـــط ذي 
الوميض المســـتمر، الســـتنهاض المحفـــزات الذاتية، خصوصـــا أننا اليوم في 
هـــذا العالم المتغير نقوم بإنجاز كل شـــيء بشـــكل ســـريع، وقـــد يقف البعض 
أمام استنفاد معظم أسرار التحفيز الذاتي المتاحة لهم سواًء بعدم الصيانة 
المستمرة والشحن أو بكثرة االستخدام وانتهاء عدد المرات المتاحة، كذلك 
فـــإن نســـيانها مع مرور الزمن يجعلها خاملة كما فـــي عالقة الصورة باإلطار، 
ومـــن هنـــا يأتي الســـؤال.. كيف نصل إلى أماكن المحفـــزات الذاتية؟ وما هو 

المحفز الذي يساعدنا على تنشيط المحفزات الذاتية بشكل تلقائي؟
يبـــدو األمر كما لـــو أننا بحاجة إلى نظرية جديدة تتـــواءم مع ما يحدث في 
هـــذا العالم لتســـمية البرمجيـــات الجديدة في عصر هـــذه التحوالت الرهيبة 
وربطهـــا المســـتمر بالحاجـــة وإشـــباعها، مـــع ضمان االســـتمرار فـــي التجديد 
والتطويـــر، لن نروح بعيًدا وننهي المقال قبل أن نقول للمارد الجبار أن ينزل 
علينـــا قـــوة عفريت البـــرق بألوانه الجميلة كي تلهم ذات البشـــر وتعيد إليهم 

طاقة شحن تحفيزية مستمرة.

عباس صنوبري

حسين المهدي

خامنئي.. فبركة االنتخابات واأليام الصعبة )1(

استعرضنا في األسبوع الماضي كتاب “حفظ المباني التاريخية – مبان من 
مدينة المحرق” للدكتور سلمان المحاري، الصادر في )2017م(. ويقع الكتاب 
فـــي 6 أبواب بواقـــع فصلين لكل باب، وغطى البـــاب األول مقدمة تاريخية 
عـــن المحرق ووصفا للمدينة وعمارتها، وعالج الثاني مواد البناء وتقنياتها، 
وعـــرض الباب الثالث عوامل ومظاهر تلـــف المباني التراثية، والرابع صيانة 
المبانـــي التراثيـــة ومبـــادئ الصيانـــة العلميـــة لهـــا، وعـــرض البـــاب الخامس 
الفحـــوص والتحاليل لمـــواد البناء، وختم الباب الســـادس بموضوع الكتاب 
وجانبه التطبيقي. مقالنا الفائت أشـــار لوصف جزيرة المحرق ونكمل اليوم 
تاريـــخ المحرق وتطـــور عمارتها التقليديـــة والعناصر الزخرفيـــة، ونماذجها 
المعماريـــة الخمســـة. عرفـــت المحـــرق بــــ “أرادوس” فـــي الفتـــرة اليونانيـــة 
الرومانية، المتحورة إلى “عراد”، وأصل تسميتها يعود التخاذها مكانا لحرق 
موتـــى المجـــوس، وفقًا )للنبهاني - 1986م(، أمـــا )التاجر - 1994م( فال يتفق 
معـــه، في حين يرى )والي - 1990م( “أنها تنســـب إلـــى صنم يدعى “محرق” 
متزامنًا مع تسمية جزيرة البحرين بـ “أوال”، أما بداية ظهور المحرق كمدينة 
ومركـــز سياســـي فتعود إلى عـــام )1796( وفقًا للــــ “المحـــاري”. وهناك أربعة 
عناصر زخرفية لعمارة المحرق التقليدية، هي: الزخارف الجصية والمكونة 
مـــن الحمائـــم والمســـننات، واألشـــرطة الزخرفيـــة أو االفاريـــز، والكمـــرات 
ومفردهـــا “كمر”، واللوحات الزخرفية، والوحـــدات الزخرفية غير المتكررة.. 
ثم الزخارف الخشبية، وهي أقل من مثيلتها الجصية، وتستخدم الزخارف 

الخشـــبية على األبواب الخشـــبية، والنوافذ واألســـقف التـــي تتزين بجذوع 
الدنجل والبامبو – الباستشيل كما سمعتها من أهلي البنائين – والمانجرور، 
تليها الزخارف والمشغوالت المعدنية، وأخيرًا الزخارف الزجاجية.المحاري، 
أورد، خمســـة نماذج لمعمارية المحرق، أولها بيت المغفور له الشـــيخ عيسى 
بـــن علـــي آل خليفـــة الـــذي شـــغله فـــي فتـــرة حكمـــه )1869 - 1932( والذي 
شـــيده المغفور له الشـــيخ حســـن بن عبدهللا آل خليفة، عام )1840(، ويتميز 
بضخامته وجدرانه السميكة العالية وأجنحته األربعة، وهي: جناح الشيخ، 
وجنـــاح النســـاء )العائلـــة(، وجناح الخـــدم، وجناح الضيـــوف. وثانيهما، بيت 
ســـيادي و)مجلس ســـيادي( وبناه جاســـم بن يوســـف ســـيادي، عام )1850(. 
وشـــيد المجلـــس والغـــرف العلويـــة فـــي )1920م(، ويتكون بـــدوره األرضي 
ومستوياته األربعة، ومسجد سيادي الذي أنشأه جاسم سيادي في )1850(، 
وبـــه رواق القبلـــة والليـــوان والفناء.. ودكاكين ســـيادي، والتـــي تقع بجنوب 
ســـوق القيصرية وبناها يوســـف بن محمد سيادي )1950م(. بيت المغفور له 
الشـــيخ ســـلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين في الفترة من )1942 إلى 
1961( وهو النموذج الخامس ويقع في فريج الشيخ حمد القريب من مركز 
الشيخ سلمان الصحي، وبناه المغفور له الشيخ عبدهللا بن أحمد الفاتح في 
عام )1794م(، وخصص الباحث الفصل األول من الباب الســـادس لمشـــروع 
ترميـــم وصيانـــة هـــذا البيت، إضافـــة إلى مشـــروع ترميم وصيانـــة دكاكين 

سيادي بسوق القيصيرية.

مدينة المحرق “أم المدن” والعمارة التقليدية منذ 1794م )2(

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

للتواصل: 17111483

قاعة الفنون بالمطار.. عالمة تكريم وتقدير للفنان التشكيلي البحريني
إن مقيـــاس الرعاية الصحيحة للفنان هو مكافأة 
الفنـــان على جهده وإبداعه، بل إن هذه المكافأة 
مقيـــاس كل نهضـــة فنيـــة، فعندمـــا يجـــد الفنان 
معـــادال لجهـــده، فإنـــه يضاعـــف إنتاجـــه ويرفـــع 
من ســـويته، ونـــادرا ما يصمد الفنان أمام كســـاد 
أعمالـــه، لذلـــك يكـــون علـــى الدولـــة أن تخصص 
القتنـــاء  والمتصاعـــدة  الكافيـــة  االعتمـــادات 
األعمـــال الفنية، ولعـــل من أجمـــل وأروع ما قام 
بـــه مطـــار البحريـــن الدولـــي “المبنـــى الجديـــد” 
بالتعـــاون مـــع هيئـــة البحريـــن للثقافـــة واآلثـــار 
بتخصيـــص قاعة للفنون “تضـــم لوحات وأعماال 
فنية من مقتنيات متحف البحرين الوطني التي 
تعكـــس تجارب الفنانيـــن البحرينيين ومهاراتهم 
القاعـــة  إنشـــاء  فكـــرة  تأتـــي  المختلفـــة، حيـــث 
حســـب هيئـــة الثقافة إلبـــراز دور الحـــراك الفني 

التشـــكيلي في المملكة والتنوع اإلبداعي لفناني 
البحرين، والفنانون المعروضة أعمالهم في قاعة 
الفنون بحســـب التسلســـل األبجدي هم: إبراهيم 
بوســـعد، وأحمد باقـــر، وجعفر العريبـــي، وجمال 
عبدالرحيـــم، وخليل الهاشـــمي، وراشـــد العريفي 
شـــريف،  وعبدالرحيـــم  الغضبـــان،  وعبدالجبـــار 
العريـــض،  وعبدالكريـــم  مفيـــز  وعبداللطيـــف 
وعدنـــان األحمد، وعلي المحميد، وغادة خنجي، 
ومحســـن النيتـــون، وناصـــر اليوســـف، وهشـــام 

الزباري، ويوسف قاسم”.
شـــخصيا تجولـــت فـــي القاعـــة قبـــل االفتتـــاح 
الرســـمي للمطـــار بيـــوم واحـــد، وأخبرنـــي وزيـــر 
بـــن أحمـــد أن  المواصـــالت واالتصـــاالت كمـــال 
اللوحـــات ســـتتغير بيـــن فتـــرة وأخـــرى، حيـــث 
ســـيكون هذا المكان جناحا دائما لعرض األعمال 

الفنيـــة، وال شـــك أن فكـــرة إقامـــة قاعـــة للفنون 
في المطـــار تعتبر عالمـــة تكريم وتقديـــر للفنان 
التشـــكيلي البحرينـــي، وتوســـيع نطـــاق شـــهرته 
وتعريفـــه للعالـــم، فالمطـــار واجهة البلـــد وبمثابة 
صالـــة عـــرض دائمـــة ألهـــم األعمـــال البحرينيـــة 
وكبـــرى  والتخليـــد،  بالتقديـــر  الجديـــرة  الفنيـــة 
مطـــارات العالم اتجهت في اآلونـــة األخيرة إلى 
إبـــراز تراثهـــا الفنـــي والثقافـــي عبـــر تخصيـــص 
صاالت عـــرض وقاعـــات للجداريـــات واللوحات 
التشـــكيلية والمنحوتات والصور، على اعتبار أن 
الفن التشكيلي له عالقة وثيقة بمنجزات العصر 
واإلنســـان الـــذي يعيش فيه، وقدرتـــه على إبراز 
التكامـــل القائـــم بين اإلنســـان ومجتمعه، كما أنه 
ضرورة اقتصاديـــة واجتماعية ألية أمة وجانب 

أساسي في الحياة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

د. حورية الديري



ناصر بن حمد: قرطبة يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق األهداف
أعـــرب ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد 
الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  خليفـــة  آل 
لألعمال اإلنســـانية وشـــئون الشـــباب 
التـــي  النتائـــج  مـــن  ارتياحـــه  عـــن 
يحققهـــا فريـــق قرطبة االســـباني في 
الـــدوري االســـباني للدرجـــة الثانيـــة، 
المســـتويات  إلـــى أن  مشـــيًرا ســـموه 
المتطـــورة التي يقدمهـــا الفريق تؤكد 
أن مســـتقبل زاهر ينتظـــر الفريق في 

الفترة القادمة.
وأشـــاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة بفـــوز قرطبـــة علـــى ليناريس 
ديبورتيفـــو بهدفيـــن مقابل هدف في 
االســـباني وتقدمـــه خطـــوة  الـــدوري 

أخـــرى نحو تحقيق األهداف في ظل 
الدعـــم الـــذي يحظـــى بـــه الفريق من 
إدارة النـــادي وحرصهـــم علـــى الســـير 
بخطى ثابتـــة نحو تحقيـــق األهداف 
المرجوة.  وأوضح سمو الشيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفة أنـــه حريص على 
دعـــم الفريـــق فـــي المرحلـــة القادمـــة 
التي تحتـــاج إلى المزيد مـــن الجهود 
لتحقيق أهداف الفريق، مبيًنا ســـموه 
إلـــى أن الثقة كبيرة بقدرات الالعبين 
فـــي  واإلداري  الفنـــي  والجهازيـــن 
مواصلـــة حصد النقاط فـــي الجوالت 

القادمة.
وتمنـــى ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد 

آل خليفـــة التوفيق والنجـــاح للفريق 
في مباراته القادمة التي ســـتجمع مع 

ريال مورسيا. 
وحقـــق قرطبـــة فـــوًزا علـــى ليناريس 
ديبورتيفو بهدفين مقابل هدف ورفع 
رصيـــده إلـــى 23 نقطـــة فـــي المركـــز 

سمو الشيخ ناصر بن حمدفرحة العبي قرطبة بأحد األهدافالثالث.

تغطية - المكتب اإلعالمي:

أشار مصدر مطلع لـ “البالد سبورت” إلى أن العب منتخبنا 
الوطنـــي ونـــادي التضامن لكرة اليد حســـن ميـــرزا، بصدد 
االنتقـــال إلـــى نـــادي أهلـــي ســـداب العمانـــي في الموســـم 

الرياضي 2021/2020.
ا بين إدارتّي التضامن   وبّيـــن مصدرنا أن هنـــاك توافًقا تامًّ
والفريـــق العماني حول إتمام هـــذه الصفقة بنظام اإلعارة 

التي ستدوم 40 يوًما فقط.
وأوضـــح مصدرنـــا أن لقـــاء فريقه أمـــام باربـــار يوم أمس 
ســـيكون هو األخير له، ومن ثم سيشـــد الرحال إلى ُعمان، 
لالنخـــراط فـــي تدريبـــات فريقه أهلي ســـداب، اســـتعداًدا 
لتمثيلـــه في مســـابقة الدوري الذي ســـينطلق يوم الجمعة 
الموافـــق 26 فبرايـــر الجـــاري وتســـتمر منافســـاته حتـــى 

منتصف شهر أبريل بمشاركة 6 فرق فقط.
ودون شـــك، أن هذه التجربة االحترافية التي سيخوضها 
ميرزا، ســـتعود عليه بالنفع على الصعيد الفني وقد تكون 
له بوابة االحتراف الخارجي للســـنوات المقبلة وخصوًصا 
أنـــه في مقتبل العمـــر ويمتلك كل المقومـــات التي تجعله 

نجًما بارًزا في الدوريات الخليجية كما هو حال أخيه علي 
ميرزا الذي يلعب بالشارقة اإلماراتي وحسين الصياد في 

الوحدة السعودي.

لقطة لالعب حسن ميرزا

توافــق النتقالــه بنظــام اإلعــارة لمــدة 40 يوًمــا فقــط
حسن ميرزا إلى أهلي سداب العماني

نظيـــره  مواجهـــة  باربـــار  فريـــق  كســـب 
فـــي مبـــاراة   )26/31( بنتيجـــة  التضامـــن 
مؤجلـــة مـــن الجولـــة األولـــى للمجموعـــة 
األولى في دوري الدرجة األولى لكرة اليد 

والتي أقيمت مساء اإلثنين.
وكان الشوط األول قد انتهى بنتيجة التعادل 

)16/16(، وبذلـــك أصبـــح رصيد باربـــار )10 نقاط( 
وضمن التأهل رسمًيا للمربع، فيما التضامن ُمني بخسارته 

الثانية وصار رصيده )5 نقاط(.
وعودة لمجريات المباراة، فإن الشـــوط األول شهد تكافؤا 
تامـــا في األداء بين العبي الفريقين مع تقلبات كثيرة في 
النتيجـــة إلـــى أن انتهـــت بالتعـــادل )16/16(. الفريقـــان لم 
يظهـــرا بالشـــكل المطلوب فـــي الناحيـــة الدفاعية في ظل 
األهـــداف التي اســـتقبلتها شـــباكهما، حيـــث كان التضامن 
أكثـــر اختراًقـــا لدفـــاع باربار لتســـجيل األهـــداف من جهة 
والحصـــول علـــى رميات الجزاء من جهـــة أخرى، وتفعيل 
الجنـــاح. وفـــي المقابـــل، باربـــار عـــول علـــى التصويبـــات 

البعيـــدة مـــع بعـــض االختراقـــات وتفعيل 
األجنحة والدائرة.

ولم يتغير الحال كثيًرا من خالل النصف 
التكافـــؤ  الثانـــي، حيـــث  للشـــوط  األول 
كان ســـيد الموقـــف فـــي األداء إلـــى أن 
تمكـــن باربار في الدقائق العشـــرة األخيرة 
بأخذ األفضلية وتوســـيع الفارق أمام أخطاء 
واستعجال في صفوف التضامن مع إيقاف متتاٍل 
لالعبيـــه. بـــرز في باربار أحمد المقابـــي )10 أهداف( جعفر 
عبدالقـــادر )5 أهـــداف(، وفـــي التضامـــن أحمد حســـين )7 

أهداف(، حسن ميرزا )5 أهداف(.

لقاء اليوم

تقـــام اليـــوم )الثالثاء( مباراة لحســـاب المجموعـــة الثانية 
تجمـــع االتحـــاد وتوبلـــي عنـــد الســـاعة 7 مســـاًء. االتحاد 
برصيـــد )3 نقـــاط( حصدهما من 3 هزائـــم، وتوبلي برصيد 
نقطتيـــن جمعهمـــا مـــن خســـارتين، أي أن الفريقيـــن أمـــام 

فرصة لتحقيق االنتصار األول لهما في المسابقة.

اليــوم.. االتحــاد يواجــه توبلــي وهدفهمــا الفــوز األول
باربار يكسب التضامن ويتأهل لمربع اليد

علي مجيدعلي مجيد

حسن عليحسن علي

Sports@albiladpress.com
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أشاد بفوز الفريق 
على ليناريس 

ديبورتيفو بالدوري 
اإلسباني

تســـحب يـــوم األحـــد المقبـــل 28 فبرايـــر 
الثمانيـــة  دور  منافســـات  قرعـــة  الجـــاري 
للنســـخة 46 من مســـابقة ســـمو ولي العهد 
والـــذي  الطائـــرة  للكـــرة  الـــوزراء  رئيـــس 

سينطلق 9 مارس المقبل.
ووفًقـــا لنظـــام المســـابقة فإن الفـــرق التي 
نـــادي  مـــن  كال  هـــي  القرعـــة  ستشـــملهم 
النصـــر خامس الدور التمهيدي ونادي بني 
جمرة ســـادس الدور التمهيدي والفائز من 
لقـــاء التضامـــن وعالـــي، والفائـــز مـــن لقاء 
البسيتين والنبيه صالح واللذان سيقامان 
يـــوم األربعـــاء المقبـــل 24 فبرايـــر، وبنـــاء 
على ما ستســـفر عنه القرعة سيتم تحديد 
األهلـــي  مـــن  كال  ســـتواجه  التـــي  الفـــرق 
والمحـــرق وداركليـــب والنجمـــة. هذا وقد 
اعتمـــد االتحـــاد البحرينـــي للكـــرة الطائرة 
الشـــعار الجديد لمســـابقة “أغلى الكؤوس” 
ابتداء من هذا الموسم بالتعاون مع شركة 

علـــم  علـــى  الشـــعار  التســـويق. ويحتـــوي 
مملكة البحرين وقد استوحيت ألوانه من 
لون العلم مع إضافة رقم النســـخة واســـم 
البطولة باللغتيـــن العربية واإلنجليزية مع 
رســـم تخيلـــي للكـــرة الطائرة، واســـتوحي 
الحقيقـــي  التصميـــم  مـــن  الشـــعار  شـــكل 
للكأس. يشـــار إلـــى أن داركليب هو حامل 

لقب النســـخة الماضية من كأس سمو ولي 
العهد في الموســـم الفائـــت 2019 – 2020 
بعدما فـــاز على النجمة في النهائي بثالثة 
البطولـــة  بطـــل  ويمثـــل  نظيفـــة،  أشـــواط 
مملكة البحرين في بطولة األندية العربية 
ا كما يحصـــل الفائز على  التـــي تقام ســـنويًّ

كأس البطولة ومبلغ مالي.

فريق داركليب متوجا باللقب الموسم الماضي

ــة ــي ــان ــم ــث ال دور  قـــرعـــة  ســـحـــب  ــر  ــرايـ ــبـ فـ  28
اعتماد الشعار الجديد لكأس ولي العهد

بعـــد قرار تأجيل منافســـات بطولة األندية 
والثالثيـــن  التاســـعة  للرجـــال  العربيـــة 
للكـــرة الطائـــرة، التي كان مـــن المقرر أن 
بتنظيـــم  البحريـــن  مملكـــة  تســـتضيفها 
مـــن النـــادي األهلـــي خـــالل شـــهر مارس 

المقبـــل؛ بســـبب جائحـــة كورونـــا “ كوفيد 
19”، تواجـــه البطولة توقفهـــا ألول مرة منذ 

15 عامـــا. بطولـــة األنديـــة العربيـــة التـــي تعتبر 
أقوى مســـابقة ينظمها االتحـــاد العربي انطلقت ألول 

مـــرة في ليبيـــا العام 1978 وتوقفت لظروف وأســـباب عدة، 
وأقيمت منها 38 نســـخة وظلت مســـتمرة منذ نســـخة العام 
2005 التـــي اســـتضافتها األردن ولغايـــة النســـخة األخيـــرة 
التـــي اســـتضافتها مصـــر فـــي 2020؛ بفضل الجهـــود البارزة 
لالتحاد العربي برئاســـة الشـــيخ علي بن محمد في الحرص 
على اســـتمرارية بطوالت االتحاد ومن بينها مسابقة األندية 

العربية للرجال.
ورغـــم قرارالتأجيـــل وعدم إلغاء البطولة، مـــا يعني تنظيمها 
فـــي وقـــت الحق مـــن هـــذا العـــام، إال أن األوضـــاع الصحية 

وتزايـــد أعـــداد حـــاالت اإلصابـــة بالوبـــاء 
وتوقـــف حركـــة الطيـــران فـــي معظـــم 
دخـــول  منـــع  وقـــرار  العالـــم  بلـــدان 
المســـافرين لـــدى بعـــض الـــدول ربمـــا 
يؤدي إلى عـــدم إقامتها في هذا العام 
2021، إذ إن تنظيمهـــا يعتمد على مدى 
انحســـار الوبـــاء وتراجع حـــاالت اإلصابة 

ورفع القيود على حركة الطيران والسفر.
ورغـــم ما يمر به العالم مـــن ظروف، فإن البطولة 
حظيت بمشاركة واسعة من األندية بعد تسلم األمانة العامة 

موافقة 22 ناديا يمثلون 13 دولة.
يذكر أن النسخة الثامنة والثالثين من بطولة األندية العربية 
أقيمـــت بشـــهر فبرايـــر الماضـــي 2020 فـــي جمهوريـــة مصر 
العربيـــة وفاز بلقبها األهلي المصـــري بعد فوزه على الزمالك 
بـ 3 أشواط نظيفة وذهب المركز الثاني لصالح األخير، فيما 
خطـــف األهلي البحريني المركز الثالث والميدالية البرونزية 
بعـــد فـــوزه علـــى كاظمـــة الكويتـــي بــــ 3 أشـــواط نظيفة في 

مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

توقــف دون  عامــا   15 مــدار  علــى  إقامتهــا  بعــد 
بطولة األندية العربية للطائرة تواجه اإللغاء

محمد بن سلمان يهدي الفوز إلى جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء
ــعــمــان ــوي الــــرابــــع ب ــنـ ــسـ ــان الـــبـــشـــائـــر الـ ــرجـ ــهـ ــي مـ ــ ــوز هـــجـــن الـــطـــايـــات ف ــ فـ
أهدى سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة فوز هجن الطايالت في بطولة مهرجان البشائر 
الســنوي الرابع بســلطنة عمان، بتحقيق المركزين األول والثاني في الشــوط الرئيســي للقعدان “بندقيه 
جعــدان مفتــوح” )الجابــري( لهجن الطايــالت وفوزه بالمركزيــن األول والثاني في بندقيــة القعدان في 
“ســن اللقايــا” الشــوط الثالــث )مايهــاب(، إلــى عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمد بن عيســى آل 
خليفة، وإلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وقال سمو الشيخ محمد بن 
سلمان بن حمد آل خليفة إن 
مـــا حققتـــه مملكـــة البحرين 
خـــالل  مميـــزة  نتائـــج  مـــن 
الســـنوي  البشـــائر  مهرجـــان 
الهجـــن  لســـباقات  الرابـــع 
العربية 2021 بسلطنة عمان 
الشـــقيقة هـــو مبعـــث فخـــر 
ويعكس مدى مـــا تحظى به 
الشـــعبي  المـــوروث  رياضـــة 
مـــن اهتمـــام ورعايـــة ودعم 

لمواصلة العمل على االرتقاء 
بهذه الرياضات التي تســـهم 
أبنـــاء  ارتبـــاط  تعزيـــز  فـــي 
الثقافـــي  بإرثهـــم  البحريـــن 
مؤكـــًدا  عليـــه،  والمحافظـــة 
سموه حرص مملكة البحرين 
على المشاركة المستمرة في 
الفعاليـــات الخليجيـــة التـــي 
المـــوروث  برياضـــات  تعنـــى 
الشعبي، بما يحقق مزيدا من 
المنجـــزات لمملكـــة البحرين 

على مختلف الصعد.
وأعـــرب ســـموه عـــن شـــكره 
علـــى  للقائميـــن  وتقديـــره 
مهرجـــان  وتنظيـــم  إعـــداد 
الرابـــع  الســـنوي  البشـــائر 
العربيـــة  الهجـــن  لســـباقات 
عمـــان  بســـلطنة   2021
لهـــم  متمنًيـــا  الشـــقيقة، 
التوفيق والنجاح في النسخ 
المقبلـــة مـــن المهرجانات بما 

يلبي تطلعاتهم.

المنامة - بنا

لقطة لسباق الهجن
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طموحنا على 
مستوى الخليج 

هو الدخول 
في صناعات 

مشتركة

تجري الترتيبات 
لعقد الدورة 
“11” للجنة 

المشتركة خالل 
هذا العام

سعيد محمد  | تصوير: رسول الحجيري

)1-2(  ”^“ مــــع  حـــــــوار  فــــي  ــان  ــبـ ــعـ شـ ــر  ــ ــاس ــ ي الـــمـــصـــري  الـــســـفـــيـــر 
اإلطاللة... ذكرى الميثاق

تتميز العالقات البحرينية المصرية  «
بأنها تقوم على دعائم قوية 
ومسيرة تاريخية حافلة، وأبرز 

دالالتها الزيارات المتبادلة إلى 
البلدين من عاهل البالد صاحب 

الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة، ورئيس جمهورية مصر 

العربية عبدالفتاح السيسي... ما 
الذي تحقق من اتفاقات وبرامج 

عمل مشتركة كثمار لهذه الزيارات؟

- يســـرني فـــي بدايـــة حديثـــي أن أنقـــل 
تحياتي واعتزازي ألســـرة وقراء صحيفة 
“البـــاد” ومتابعيهـــا الكـــرام فـــي اإلعـــام 
الرقمـــي، وفـــي الحقيقـــة، نتشـــرف بهـــذه 
الصحيفـــة واســـعة االنتشـــار ليـــس علـــى 
علـــى  بـــل  والخليـــج  البحريـــن  مســـتوى 
المستوى اإلقليمي وعالمنا العربي، وكذلك 
أعبر عن جزيل شـــكري لتواصل الصحيفة 
الدائم وتعاونها مع سفارة جمهورية مصر 
العربيـــة، وباألصالة عن نفســـي ونيابة عن 
جميـــع أعضاء الســـفارة، ومملكة البحرين 
الغالية تعيش الذكرى العشرين للتصويت 
علـــى ميثاق العمل الوطنـــي، أتقدم بأزكى 
التهاني والتبريكات إلى مقام عاهل الباد 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، وإلـــى مقام ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة، وإلى 
شـــعب البحريـــن العزيـــز علـــى قلبـــي بهذه 
العهـــد  “ميثـــاق  أســـميها  التـــي  المناســـبة 
والطموح واإلنجاز” التي تمثلت في العهد 

اإلصاحي لجالة العاهل.

البحرين.. بين 2007 و2019

سعادة السفير... العهد والطموح  «
واإلنجاز في تهنئتكم بالذكرى 

العشرين لميثاق العمل الوطني له 
كثير من األبعاد، فكيف تقرأونها 

لنا؟

- العهـــد فـــي هـــذه الذكرى هـــو عهد جالة 
الملـــك آلفـــاق هـــذه البـــاد العريقـــة نحـــو 
أمـــا  ومؤسســـاتها،  الدســـتورية  المملكـــة 
الوفـــاء فهـــو تحقيـــق هـــذا العهـــد بإقامـــة 
دولة المؤسســـات ودور الســـلطات، ومنها 
السلطة التشـــريعية المتمثلة في المجلس 
والشـــورى،  النـــواب  بغرفتيـــه  الوطنـــي 
دور  فـــي  المتمثلـــة  التنفيذيـــة  والســـلطة 
القضائيـــة  الســـلطة  وكذلـــك  الحكومـــة، 
بإعادة تنظيمها بشـــكل كامـــل. وبالتأكيد، 
ال ننســـى الســـلطة الرابعة وهي الصحافة، 
ومـــا جـــاء به العهـــد الجديد مـــن آفاق في 
حرية الرأي والتعبير ورعاية جالة الملك 
لحقـــوق اإلنســـان والحريـــات الدينية لكل 
الجاليـــات، وباختصار أشـــرح هذا الجانب 
بأننـــي غـــادرت البحريـــن في العـــام 2007 
ألشـــهد   2019 العـــام  فـــي  إليهـــا  وعـــدت 
نقلـــة نوعيـــة فـــي كل المجـــاالت الســـيما 
فـــي قطاعيـــن مهمين همـــا قطـــاع التربية 
والتعليـــم والصحـــة، فهنـــاك تطـــور كبيرة 
وأهنئ قيادة البحرين الرشـــيدة وشـــعبها 

الكريم على ما يتحقق من إنجازات.

هالة ضوء كبيرة

جزيل الشكر لكم سعادة السفير  «
على هذا الثناء الجميل، ولو 

تكرمتم سنعود إلى سؤالنا ألفق 
العالقات الثنائية بين البحرين 

ومصر؟

- فيما ســـألتم بالنســـبة للعاقات المصرية 
البحرينيـــة فإننـــي أعتبرهـــا هالـــة ضـــوء 
كبيـــرة في أفق العاقـــات الثنائية العربية 
العربـــي،  العالـــم  مســـتوى  علـــى  العربيـــة 
فعاقات البلدين على المستوى السياسي 
التواصـــل  فـــي  الشـــديد  بالتميـــز  تتســـم 
والعاقات األخوية الدائمة ما بين قيادتي 
البلديـــن، وقد تمثلت وتجلـــت في العديد 
مـــن الزيـــارات الثنائيـــة منها الزيـــارة التي 
أشرتهم إليها والتي قام بها فخامة رئيس 
الجمهوريـــة لمملكـــة البحريـــن فـــي العـــام 
2018، وسبقتها زيارة في العام 2015 كما 
تشـــرفت مصر بزيـــارة جالـــة الملك حمد 
في نوفمبر 2019 والتي ســـبقها تشـــريفنا 
بزيـــارة جالتـــه فـــي شـــهر فبرايـــر 2019 

للمشاركة في القمة العربية األوربية.
تعـــد  الثنائيـــة  الزيـــارات  إن  أقـــول  لهـــذا 
ثنائيـــة  عاقـــات  ألي  الكبيـــر  التتويـــج 
والتـــي علـــى أساســـها تصـــدر التكليفـــات 
لجميـــع الـــوزارات المعنيـــة علـــى مســـتوى 
الحكومتين، وأتناول منها اإلطار التعهدي 
المنظـــم  القانونـــي  اإلطـــار  يســـمى  الـــذي 
للعاقـــات الثنائيـــة، وهـــذا اإلطـــار يزخـــر 
بحوالـــي 50 اتفاقا ومذكـــرة تفاهم تغطي 
االقتصـــادي،  التعـــاون  مجـــاالت  جميـــع 
التجـــاري، االســـتثماري، الثقافـــي، العلمي، 
األكاديمي، العسكري، والشرطي، وال أريد 
أن أغفل أي مجال ولله الحمد لدينا اإلطار 

التعهدي الذي يشمل كل المجاالت. 
ولـــو تحدثنـــا عن اإلطـــار الثانـــي، فيتمثل 
في اللجنة المشـــتركة بيـــن البلدين والتي 
كانـــت دورتها العاشـــرة في 2018 ويجري 
الـــدورة الحاديـــة عشـــرة  الترتيـــب لعقـــد 
خـــال هـــذا العام بإذن هللا بالتنســـيق بين 
وزارتـــي خارجيـــة البلديـــن كـــون اللجنـــة 
يرأســـها وزيـــرا الخارجيـــة، ودعنـــي أعود 
للزيـــارات بيـــن القيادتين، فـــكان التوجيه 
بالقطـــاع  االهتمـــام  هـــو  فيهـــا  األســـاس 
واالســـتثماري،  واالقتصـــادي  التجـــاري 
وهذا مـــا أعتبـــره الواجب األول للســـفارة 
األولـــى  المهمـــة  هـــي  وأعضائهـــا، وأيًضـــا 
التي بدأ بها الســـفير هشـــام الجودر سفير 
البحريـــن في مصر مهامه، فكما ذكرت لك 
فإن العاقات السياسية وصلت إلى أعلى 
مســـتوى وهي في نماء واســـتقرار، ولكن 
علينا أن نترجم هذه العاقات إلى نشـــاط 
اقتصـــادي وتجاري واســـتثماري يزيد من 
القيمة المضافة التي تعود على الشـــعبين 
الشـــقيقين بالخيـــر، وفي مقدمـــة كل ذلك 
زيادة ميزان التبادل التجاري بين البلدين 

والذي يقدر بحوالي 600 مليون دوالر.

التجارة الحرة عربًيا وأفريقًيا

يقودنا ما تطرقتم إليه إلى التوسع  «
في أفق التعاون بين مصر ودول 
مجلس التعاون الخليجي، ولكون 
القاهرة تحتضن كياًنا مهًما وهو 

جامعة الدول العربية، والرياض 
تحتضن األمانة العامة لمجلس 
التعاون، فهناك بالتأكيد رؤى 

مشتركة لتعزيز هذه العالقات. 
ترى، إلى أي مدى يمكن القول 

إن هناك بالفعل استراتيجية عمل 
واضحة على صعيد تمتين العالقات 

وقراءة آفاق المستقبل بين مصر 
والخليج؟

- على مستوى مجلس التعاون الخليجي، 
لدينـــا مجـــاالت جيدة جًدا لاســـتثمار في 
الطبيـــة،  والخدمـــات  الدوائـــي  التصنيـــع 
وانطاًقا من البحرين وفي إطار التسجيل 
الدوائـــي الموحد، يمكن إيجاد بيئة جاذبة 
للتصنيـــع الدوائـــي والعمـــل علـــى جـــذب 
المستثمرين المصريين في القطاع الطبي 
لتعزيـــز قطاعـــات حيويـــة، وقـــد تواصلت 
مـــع وزارة الصحـــة وهيئـــة تنظيـــم المهـــن 
الصحيـــة وتعرفـــت علـــى توافـــر األرضية 

المناسبة لاستثمار في هذين القطاعين.
هنـــاك جانـــب مهـــم أال وهـــو أن البحريـــن 
عضو فـــي منطقة التجـــارة العربية الحرة 
الكبرى وتضـــم 18 دولة، ومصر عضو في 
منطقـــة التجـــارة الحـــرة اإلفريقية وتضم 
38 دولـــة، كمـــا أن لمصـــر اتفاقات شـــراكة 
وتجـــارة حـــرة مـــع االتحـــاد األوروبي من 
ناحيـــة. ومـــن ناحية أخرى، فـــإن للبحرين 
اتفاقيـــات شـــراكة وتجـــارة مـــع الواليـــات 
علـــى  وطموحنـــا  األميركيـــة،  المتحـــدة 
مستوى الخليج هو الدخول في صناعات 
االســـتثمارات  جـــذب  وتبـــادل  مشـــتركة 
والخدميـــة  التجاريـــة  القطاعـــات  فـــي 
لاســـتفادة مـــن اتفاقيات التجـــارة الحرة 
الموقعـــة مـــن جانـــب البلديـــن، وبالتالـــي 
نســـتهدف قطاعـــات إنتاجية محددة مثل 
البتروكيماويـــات األلمونيـــوم والصناعات 
التحويلية والتصنيـــع الدوائي والخدمات 
وقطـــع  والســـيارات  والنســـيج  الطبيـــة 
غيارهـــا، وهـــذا طموحـــي الشـــخصي فـــي 
مجموعـــة  دخـــول  أن  وأرى  الحقيقـــة، 
الســـويد مقدمـــة لنجـــاح ســـيتحقق قريًبا 

بعون هللا.

دعوة للتملك في المدن الجديدة

يتملك أكثر من 20 ألف بحريني  «
عقارات في مصر، هل الرقم 
صحيح؟ وهل فيه زيادة؟ وما 

التسهيالت المقدمة للراغبين في 
االستثمار العقاري من البحرينيين؟

“أهـــل  نعتبرهـــم  البحرينيـــون  إخوتنـــا   -
بلـــد”، ولهـــذا تجـــد حيـــن يأتي ذكـــر جالة 
الملـــك أو ذكـــر البحريـــن وأهلهـــا أمـــام أي 
مواطـــن مصري تنفـــرج أســـاريره ويبتهج 
بالســـعادة لمـــا يكنـــه الشـــعب المصري من 
الكريـــم  البلـــد  لهـــذا  وتقديـــر  كبيـــر  حـــب 
جاذبـــة  بيئـــة  ومصـــر  وشـــعبه،  وقيادتـــه 
العقاريـــة  المشـــروعات  فـــي  لاســـتثمار 
والعمرانيـــة التـــي تعـــددت فـــي الســـنوات 

الســـت الماضية بشـــكل مذهل، فمشـــروع 
التجمـــع الخامـــس أصبـــح مدينـــة جديدة 
)أحـــد تجمعـــات مدينة القاهـــرة الجديدة، 
ويتكـــون من أحياء عدة منها الحي األول 
والخامـــس،  والرابـــع  والثالـــث  والثانـــي 
إضافـــة إلـــى غـــرب الجولف والشـــويفات 
والديبلوماســـيين وحـــي النرجـــس وحـــي 
الياســـمين وحـــي البنفســـج وحـــي جنوب 
األكاديميـــة(، ومشـــروع العاصمة اإلدارية 
الجديـــدة )وهـــو مشـــروع واســـع النطـــاق 
أعلنته الحكومة المصرية في مؤتمر دعم 
وتنميـــة االقتصاد المصري يوم 13 مارس 
2015 ، وتقع العاصمة الجديدة بين إقليم 
القاهـــرة الكبـــرى وإقليـــم قنـــاة الســـويس 
بالقـــرب مـــن الطريـــق الدائـــري اإلقليمـــي 
وطريق القاهرة/    السويس، ويخطط لكي 
تكـــون المنطقـــة مقـــًرا للبرلمان والرئاســـة 
والـــوزارات الرئيســـة، وكذلـــك الســـفارات 
األجنبية ويتضمن المشروع أيًضا متنزها 
رئيســـا ومطـــارا دوليـــا، ويقـــام المشـــروع 
علـــى مســـاحة إجماليـــة 170 ألـــف فدان(، 
ومشـــروع العلمين على الســـاحل الشمالي 
وموقعهـــا  الرابـــع،  الجيـــل  مـــدن  )إحـــدى 
علـــى  مصـــر  بوابـــة  ســـيجعلها  المميـــز 
إفريقيا، فهي تشهد نسبة مشروعات غير 
مســـبوقة، وجذبـــت عـــددا مـــن الشـــركات 
العالميـــة لاســـتثمار بها، وتبلغ مســـاحتها 
اإلجماليـــة 48 ألـــف فدان، ومـــن المخطط 
لها أن تستوعب أكثر من 3 مايين نسمة، 
وتتكـــون المرحلـــة األولـــى مـــن قطاعيـــن 
8 آالف فـــدان،  أساســـين بمســـاحة نحـــو 
وهمـــا القطـــاع الســـاحلي، ويشـــمل قطاع 
المركز السياحي العالمي، والقطاع األثري، 
والحضري(، وهناك مشروع مدينة الجالة 
الجديـــدة بيـــن العين الســـخنة ومحافظة 
جاذبـــة  مشـــروعات  وكلهـــا  الســـويس، 

للمستثمرين البحرينيين والخليجيين.

 تسهيالت ومحفزات 

االستثمار العقاري

وفيمـــا يتعلـــق بالتســـهيات والمحفـــزات، 
فالتملـــك في مصر يتيح اإلقامة المكفولة 
لمـــدة 6 أشـــهر فحـــق التملـــك يتبعـــه حق 

واالســـتثمار،  اإلقامـــة 
وتوالـــي اإلقامـــات 

الحـــق  يعطـــي 
الحصـــول  فـــي 
الجنســـية  علـــى 
المصريـــة بعـــد 
إلـــى   4 مضـــي 
ســـنوات،   5

علـــى  المقـــدرة  الضرائـــب  قيمـــة  أن  كمـــا 
تلـــك الوحـــدات تعـــد تشـــجيعية مقارنـــًة 
بـــأي ضريبـــة عقاريـــة في الـــدول األخرى، 
والبد من اإلشـــارة هنا إلـــى أن التملك في 
مـــدن تجاريـــة كمدينـــة الجلـــود أو مدينة 
كوحـــدة  اســـتخدامها  يمكـــن  األخشـــاب 
أصحـــاب  األشـــقاء  وأدعـــو  إنتاجيـــة، 
الـــوكاالت ورجـــال األعمـــال فـــي البحرين 
والخليـــج للتملـــك في مناطـــق اقتصادية 
تتيح لهـــم التصدير إلى العديد من الدول 
انطاًقـــا مـــن المنطقـــة االقتصاديـــة فـــي 
قنـــاة الســـويس أو منطقة العين الســـخنة 
أو المنطقـــة الحـــرة في برج العـــرب، وكل 

أمورها ميسرة.

 مجموعات اقتصادية 
في 30 دولة

لنتوقف سعادتكم مع حجم التبادل  «
التجاري الذي أشرتهم إليه 

والذي يبلغ 600 مليون دوالر، هل 
ترون أن هذا التبادل هو السقف 
األعلى، أم إن هناك مجاال لرفع 

السقف؟

الفائـــض  ناحيـــة  مـــن  الميـــزان  كفـــة   -
تعـــود إلـــى البحرين مـــن خال صـــادرات 
البتروكيماويات واأللمنيـــوم، والصادرات 
ســـلعة  مـــن  أكثـــر  تشـــمل  المصريـــة 
كالمحاصيـــل الزراعيـــة والمـــواد الغذائية 
الســـيارات،  غيـــار  وقطـــع  والمنســـوجات 
وهنـــاك تعاون مـــع غرفة تجـــارة وصناعة 
المســـتوردين  مـــع  للتواصـــل  البحريـــن 

العقبـــات  علـــى  للوقـــوف  والمصدريـــن 
والتعرف عليها وإحاطة المســـؤولين 
فـــي البلدين بها من أجل العمل على 
حلها، وكذلك للتعريف بالســـلع التي 
تســـهم فـــي زيـــادة حجـــم التبـــادل 
الصـــادرات  لزيـــادة  أي  التجـــاري 

والواردات.
ويهمنـــي جـــًدا تأكيـــد االســـتثمار، 

وأعتبره قيمة مضافة القتصاد 
دخـــول  ألن  البلديـــن؛ 

مباشـــر  اســـتثمار 

يحقـــق الكثيـــر مـــن الفوائد منها تنشـــيط 
الطاقـــة اإلنتاجيـــة في مختلف األنشـــطة 
ومنهـــا التصنيعيـــة والخدميـــة والماليـــة، 
وكذلـــك يوفـــر فـــرص العمـــل للمواطنين، 
إلـــى ذلـــك أن توجيـــه االســـتثمار  أضـــف 
لقطـــاع مهم وحيـــوي ســـيغذي الصادرات 
والواردات، ولهذا فإن جذب االستثمارات 
للبلدين يحظى بدعم صاحب السمو ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء، ونحن نعمل 
علـــى جـــذب االســـتثمارات إلـــى البحرين 
مصريـــة  اقتصاديـــة  مجموعـــات  فهنـــاك 
كبيـــرة تعمل خارج مصر بحجم اســـتثمار 
يتخطـــى 5 مليارات دوالر في 28 إلى 30 
دولـــة، وأنـــا أرى أن البحريـــن بيئـــة جاذبة 
لاســـتثمارات األجنبيـــة وشـــعبها يتمتـــع 
بقـــوى عاملـــة تمـــارس كل المهـــن، وهـــي 
منصة تصدير للمنطقة الشـــرقية بالمملكة 
العربية السعودية، ومنها إلى دول مجلس 

التعاون الخليجي.

 مجموعة السويد.. 

وفرص القطاع الصناعي

التنميـــة  مجلـــس  يقـــدم  وواقًعـــا، 
االقتصاديـــة، وهـــذا ما شـــعرت بـــه فعلًيا، 
كل الدعـــم للمشـــروعات الجـــادة بـــل تجد 
الدعم من مكتب ســـمو ولـــي العهد رئيس 
مجلس الـــوزراء ومن وزارتـــي الخارجية 
والماليـــة والغرفـــة الصناعيـــة مـــن خـــال 
رجـــال األعمـــال الذيـــن بحثنـــا معهـــم في 
االســـتثمار،  فـــرص   2020 نوفمبـــر  شـــهر 
تلتها نـــدوة أخرى لاســـتثمار في القطاع 
العقـــاري، وهذا من التحديـــات الكبيرة، إذ 
تدعـــم مصـــر الترويـــج للنهضـــة العمرانية 
التي تشـــهدها مملكـــة البحرين. وفي هذا 
اإلطـــار، رتبـــت زيـــارة لرئيـــس مجموعـــة 
مجموعـــة  أكبـــر  ثانـــي  وهـــي  الســـويد، 
اقتصاديـــة لزيارة البحريـــن؛ للتعرف على 
فرص االســـتثمار فـــي القطـــاع الصناعي، 
وســـيكون لنا مســـتقبًا تعـــاون في قطاع 
المناطـــق الصناعيـــة، وأخـــرى على صعيد 
المشـــروعات المطروحة لاستثمار كباج 

الجزاير.
في الحلقة الثانية من الحوار مع الســـفير 
المصري، ســـنتناول العديد من المحطات، 
على مســـتوى الســـياحة والثقافـــة والدور 
العربـــي واإلقليمي، وبضع ذكريات جميلة 

تؤنس اللقاء.

سفير جمهورية مصر في حواره مع الزميل سعيد محمد

جذب مجموعات اقتصادية مصرية دولية بـ 5 مليارات دوالر

تفاهم ومذكرة  اتفاًقا   50 بحوالي  يزخر  ومصر  البحرين  بين  التعهدي  اإلطــار 

ينحو هذا الحوار مع ســفير جمهورية مصر العربية في مملكة البحرين ياســر شــعبان نحو 
اتجاهات تحمل في مجملها وأساسها العمل على إيجاد ديناميكية جديدة على صعيد 
فتح مجاالت أوســع لالســتثمار وجذب رؤوس األموال، ولدى الســفير كثير من األفكار 
الطموحــة التــي ســنعرج عليهــا، إال أن الجانــب الالفــت للنظــر هو اســتراتيجية الســفير 
شعبان في ربط مملكة البحرين ودول الخليج بمجموعات اقتصادية مصرية دولية، 
وبالتالي، باإلمكان االنتقال نحو المشــروعات المشــتركة في القطاعات المؤثرة في 
رفــع ميــزان التبادل التجاري، وتنشــيط الحركة االقتصاديــة. وعموما، ليس المحور 
االقتصــادي هــو أس الحــوار، فهنــاك محطــات كثيــرة، موجــزة فــي طرحهــا لكنها 
واســعة في آفاقها، سنجدها في الحلقة األولى 

من هذا الحوار:



فيلــم  مــع  ذكرياتــه  منيــر،  شــريف  الفنــان  اســتعاد 
“الشــياطين”، الــذي تــدور قصتــه حــول المجموعــة 
القصصية المعروفة “الشياطين 13” في إطار تشويقي 

أكشن ملئ باألحداث.
ونشــر منير، صــورة عبر حســابه على “انســتغرام”، من 

كواليــس تصويــر أفيش الفيلــم، وعلق عليها “مــن ألبوم 
الذكريــات فوتوغرافيــا. مــن ناحية أخرى، كشــف منير عن صــورة جديدة من 

كواليس فيلم “السرب” الذي يشارك في بطولته.

أكــد الفنــان كريم أبو زيــد أنه اعتذر عن مشــاركته في 
الجزء الثالث من مسلسل “بيت العيلة”، من بطولة 

الفنانة شيرين وهالة فاخر.
الرمضانــي  الماراثــون  والمسلســل ســيطرح فــي 

المقبل. وأضاف في تصريحــات أنه لم يحدث نصيب 
فــي االتفاق مع الشــركة المنتجــة لعدم توافــر الوقت 

المناســب في تســليم حلقات العمل، إضافة على ارتباطه بأكثر من عمل 
في الفترة المقبلة. و”بيت العيلة “يتضمن مجموعة من الفنانين.

قال الفنــان صالح عبدالله، أثناء اســتضافته في برنامج 
“واحد من الناس” لإلعالمي عمــرو الليثي، المذاع على 
شاشــة الحياة “إنه أصيــب بأزمة صحيــة العام 2010، 

وتعرض لجلطة دماغية غّيرت مسار حياته”.
وأضــاف عبدالله، أن دنيــا ابنته كانت مقيمــة معه في 

المستشفى، وكان هناك دكتور متابع لحالته وأبدى إعجابه 
بها، وطلب االرتباط بها. وتابع “ابنتي شــروق كانت عندها مشكلة في زواجها، 

وزوجها كان مسافرا خارج مصر، وأنا كنت رافضا تماما أنها تبعد عنه”.
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سيلعب النجم واكين 
فينيكس دور البطولة في 
 Disappointment“  فيلم
Blvd”، ولم تتوافر حتى 

اآلن تفاصيل 
حبكة الفيلم، 

ولكن ُيقال 
أنه سيكون 

“صورة 
تمتد لعقود 

من الزمن 
لواحد من 

أنجح رواد 
األعمال 

على 
اإلطالق”.

tariq_albahhar

عندما تكون مشاهدة التلفزيون “إدمانا خطيرا” مع المنصات الجديدة
مشاهدة التلفزيون اليوم له توابع عديدة نفسية وصحية، خصوصا وسط الجائحة، 
وكتــب موقــع www.nm.org حــول هــذا الموضــوع وأكــد أن منصــات البــث غيــرت 
الطريقة التي نشــاهد بها التلفزيون في تقرير جديد، خصوصا مع ســهولة المشاهدة، 
وإمــكان الوصــول إلــى اآلالف مــن البرامــج التلفزيونيــة واألفام واألفــام الوثائقية 
بســهولة، ويمكننا مشــاهدة أي شــيء نريده، خالًيا من اإلعانات، في أي وقت، نهاًرا 

أو ليًا.

يــخــتــار مــعــظــم األمــيــركــيــيــن مــشــاهــدة 
مسلسل تلفزيوني، وغالًبا ما ينهي موسًما 
بدال من  أقل،  أو  أسبوع واحد  كاماًل في 

ــهــم. فـــي الـــواقـــع،  ــذ وقــت أكـــثـــر أخــ
شخص   361،000 مـــن 
الحلقات  جميع  شاهدوا 
 Stranger“ مــن  الــتــســع 
Things” في اليوم األول 
الــذي صــدر فيه، فقضاء 
ــاعــــات فــــي مــشــاهــدة  ســ
واحد  تلفزيوني  برنامج 
ــة  ــ ــواي ــهــ ــ فـــــي الـــــيـــــوم ال
انتشارا  األكــثــر  الشعبية 
األمــيــركــيــيــن، ولكن  مــن 
تــكــون  أن  أيـــضـــا  يــمــكــن 

ضارة بالنسبة للصحة، وهنا ثالثة أشياء 
يــجــب أن نــعــرفــهــا قــبــل االســتــمــرار 

بذلك دون وعي.
به،  تستمتع  نشاط  فــي  تــشــارك  عندما   *
ينتج دمــاغــك ”الــدوبــامــيــن“، وهــي مــادة 
ــارة  واإلثـ المتعة  مشاعر  تــعــزز  كيميائية 
والسعادة، وإطالق 

بالرضا  الشعور  على  يساعدنا  الدوبامين 
الشعور  في  ”الــمــخــدرات“  شعور  ويعطي 
ــــاإلدمــــان لــلــمــزيــد، فــعــقــلــك يــتــوق أكــثــر  ب
وأكــثــر وبنهم أكــثــر، وهــكــذا الــدمــاغ 
االستمتاع  أثــنــاء  الدوبامين  ينتج 

بمشاهدة ما تختاره.
األشــخــاص  مــن   ٪ 73 أن  ال عجب 
مــن قبل  االســتــطــالع  الــذيــن شملهم 
يــشــعــرون  ــم  ــهـ أنـ أفــــــــادوا   Netflix
برامجهم  يشاهدون  عندما  بالسعادة 
 Danesh ومسلسالتهم فيها، الطبيب
من  معتمد  طــبــيــب  ــو  وهـ  ،A. Alam
ــال اإلدمـــــــان لــدى  ــمــجــلــس فـــي مـــجـ ال
خدمات الصحة السلوكية للطب الشمالي 

الغربي يقول: ”سلوكياتنا وأفكارنا، عندما 
أن تصبح  يمكن  الوقت،  مــرور  مع  تتكرر 

يصعب  فعلية  عصبية  وعــادات  أنماطًا 
كسرها أو تغييرها“. ومثل السلوكيات 
للمشاهدة  يمكن  األخـــرى،  اإلدمانية 
ــا زائـــًفـــا  ــ ــاًن ــ الـــشـــرهـــة أن تــخــلــق إدم
 ،Danesh يوضح  كما  الــفــرد،  على 
ــك، يــمــكــن أن يــؤثــر  ــذلـ لـ ونــتــيــجــة 
عرض الماراثون سلًبا على عالقاتك 

من  تعاني  قد  والتزاماتك.  وأهدافك 
التحكم في مقدار الوقت الذي تقضيه 

في مشاهدة التلفزيون، أو قد تجد أنك 
ــذي تقضيه  الــوقــت ال بحاجة إلــى زيـــادة 
باستمرار في مشاهدة التلفزيون لتجربة 

نفس الدرجة من الرضا، وقد تتحول إلى 
يطلب  عندما  منزعج  أو  عصبي  شخص 
منك الــتــوقــف عــن الــمــشــاهــدة، وقــد تبدأ 
في  لالستمرار  أحيانا؛  الكذب  في  حتى 

المشاهدة!
تقليدية  عادة  كانت  التلفزيون  مشاهدة   
السعادة  يجلب  وهــو  للترفيه،  ووسيلة 
المؤقتة وسط اإلجهاد اليومي من العمل 
ــمـــدرســـة واألبــــــوة واألمــــومــــة، ولــكــن  والـ
المشاهدة الشرهة تجعل من السهل قطع 
االتصال من البشر، 
مــــع حـــســـابـــات 
الــــــــــــبــــــــــــث 

المتعددة والطرق المتعددة للعرض، فمن 
ركــن منزلك  ــى  إل الــتــراجــع  الــيــوم  السهل 
والمنطقة التي حول التلفزيون لساعات.

الحلقات  مــشــاهــدة  أن  األبــحــاث  تظهر   *
دماغك،  تثير  قد  المفضل  برنامجك  من 
وهـــذا يــتــعــارض مــع قــدرتــك على الــنــوم. 
فاالستمرار في المشاهدة يمكن أن يسبب 
الليل،  من  متأخر  وقــت  حتى  البقاء  لك 
مما يترك لك الشعور بالتعب واالستنزاف 

في اليوم التالي.
األشخاص  أن  الدراسات  إحدى  ووجدت 
التلفزيون  مــن  المزيد  يشاهدون  الــذيــن 
)ربما بسبب  القلق واالكتئاب  يعانون من 
الــعــزلــة( حــتــى قــبــل الــجــائــحــة، وأيــضــا 
الجلوس الطويل يمكن أن يؤدي إلى 
تشكيله  أو  الفقري  العمود  ضعف 
والجلوس  ضعيًفا،  أو  منحنًيا 
الزمن  مــن  طويلة  لــفــتــرات 
بنسبة  الرئة  قــدرة  يقلص 
الـــثـــلـــث، وهـــــذا يـــزيـــد من 
خطر اإلصابة بأمراض القلب 
ــدمــاغــيــة، وجــلــوس  والــســكــتــة ال
لتناول وجبة  ميال  أكثر  الطويل يضعك 

خفيفة على الوجبات السريعة.

جــددت إدارة مهرجــان البحريــن الســينمائي الدعــوة لصنــاع األفــام المشــاركة فــي جائــزة مركز تفوق المــرأة التي 
تناقــش قضايــا المــرأة. وكانــت إدارة المهرجــان أعلنــت عن فئات األفام المشــاركة في مســابقته الرئيســة تضمنت 
خمــس فئــات، هــي األفــام الروائيــة القصيــرة والوثائقية وأفــام التحريك وأفــام الطلبة، إضافة إلــى أفام مركز 
تفوق الخاصة بالمرأة وتمنح جائزة مركز تفوق ألفام المرأة ألفضل فيلم قصير يتناول عددًا من القضايا المتعلقة 
بالقضايــا النســائية، كحــق المــرأة فــي العمل، والشــراكة مع الــزوج في اتخاذ القــرارات الخاصة باألســرة، وحضانة 

األطفال، والنفقة، وقضية العنف االقتصادي تجاه المرأة.

ــدعــم كــامــل مـــن مــركــز تــفــوق   وتـــقـــدم الــجــائــزة ب
االستشاري للتنمية وذلك دعما للمحتوى السينمائي 
ذي الطابع اإلنساني وتأكيدا على نشر ثقافة السينما 

التوعوية باألخص فيما يتعلق بقضايا المرأة.
مشاركة  المرأة  ألفالم  تفوق  مركز  جائزة  وشهدت 
واسعة من صناع األفالم في دورة المهرجان األولى 
والتي كان مقررا ان تقام خالل الفترة من 4 إلى 8 
مارس 2020 الماضي قبل تأجيلها وكافة الفعاليات 
المتنوعة محليا ودوليا بسبب انتشار جائحة كرونا 
فيلم   200 على  يزيد  مــا  مشاركة  مــن  الــرغــم  على 

يمثلون مخرجين من 14 دولة.
ــى مــن الــمــهــرجــان تــحــت شعار   ــ تــقــام الــــدورة األول
“سينما ألجلك” بتنظيم من نادي البرين للسينما في 
الفترة من -1 5 ابريل 2021، وذلك برعاية من هيئة 
إلى  المهرجان  ويــهــدف  واآلثـــار،  للثقافة  البحرين 
نوعية  إضافة  يقدم  ثقافي  تقديم حدث سينمائي 
البحرين ويساهم  مملكة  الثقافية في  الحركة  إلى 
وفي  للمملكة  مشرفة  حضارية  صــورة  تقديم  في 
في  السينمائية  المهرجانات  خارطة  على  وضعها 
العالم العربي، ويسعى المهرجان أيضا إلى االحتفاء 

والعربية  البحرينية  الشابة  السينمائية  بالمواهب 
والمساهمة في توفير بيئة مالئمة إلطالق المواهب 
السينمائية الجديدة وإبراز إبداعاتها واالرتقاء بها، 
السينمائيين  والوعي  الثقافة  نشر  إلى  يهدف  كما 
ودعم الطاقات البحرينية العاملة في مجال صناعة 
األفالم عبر توفير منصات المشاهدة واالطالع على 
تجارب سينمائية مشابهة، إلى جانب المساهمة في 

تعزيز وتنشيط الحركة السينمائية البحرينية.

تعود بوابة المرفأ بسلسلة معارضها الناجحة “الفن 
لتبدأ  الــتــوالــي،  على  الخامسة  للسنة  الــمــرفــأ”  فــي 
للفنانة  المشترك  بالمعرض  السنة  لهذه  انطالقتها 
النيبالية مادو ســاردا وابنتها سيجال ســاردا تحت 

عنوان “فيض”.
لطالما أحبت الفنانة النيبالية مادو ساردا اكتشاف 
والتصاميم  األنماط  في  الكامن  التعقيد  وتسخير 
أن  تحب  وهــي  حولها،  من  الناس  قلوب  لتالمس 
جبال  في  موطنها  من  جــزًءا  لوحاتها  في  تعكس 
الهيمااليا، يشع أسلوبها الفني باإليجابية، ويعبر عن 
وثقافتها،  بجذورها  المتمسكة  وشخصيتها  روحها 
والمشاهد  الطبيعة  هو  إلهامها  مصدر  أن  وتعتبر 
وأســفــارهــا،  حياتها  خــالل  تصادفها  التي  الخالبة 
في  المعرض  يقام  وألوانها.  بفرشاتها  عنها  فتعبر 

الفترة من 21 فبراير إلى 11 مارس.

“البحرين السينمائي” يجدد الدعوة للمشاركة في جائزة مركز تفوق المرأة

المرفأ بــبــوابــة  ــض”  ــي “ف مــعــرض 
أطلقت قناة اقرأ الفضائية مسابقة “مداح الرسول” في برنامج 
يعد األضخم في هذا المجال. وتتيح “اقرأ” المشاركة من جميع 
الواتساب  تطبيق  عبر  المشاركات  بإرسال  وذلك  العالم  أنحاء 
)00966504167007( باللغات العربية واالنجليزية والفرنسية، 
اقرأ  قناة  موقع  زيــارة  يمكن  المسابقة  شــروط  على  ولالطالع 

 .)www.iqraa.com( الفضائية
النحو  على  المسابقة  جوائز  مجموع  ريــال  ألف   100 وقسمت 
ريــال  ألــف  األول، و30  للفائز  ريـــال ســعــودي  ألــف  الــتــالــي: 50 

سعودي للفائز الثاني و20 ريال سعودي للفائز الثالث.
لجنة  تقييم وفرز مبدئي عبر  إلى  المشاركات  ستخضع جميع 
لدخول  المؤهلة  األصـــوات  أفــضــل  اختيار  ليتم  فنية  تقييم 

المسابقة. 
و10 مشاركين من مختلف دول العالم سيتم اختيارهم للتنافس 
التحكيم  لجنة  على  مشاركاتهم  تــعــرض  كما  حلقة،  كــل  فــي 
من  متأهلين  اختيار  ليتم  المسابقة  استوديو  في  المتخصصة 
“مداح  لقلب  لنيل  النهائية  التصفيات  في  للمشاركة  حلقة  كل 

الرسول”، والفوز بجوائز المسابقة المالية.

100 ألف ريال جوائز “مداح الرسول” على “اقرأ”



أعلـــن نـــادي روتـــاري العدليـــة عـــن تنظيمـــه بالتعـــاون مـــع نادي 
روتاركت البحرين، النســـخة الثالثة من جائـــزة الروتاري للقيادة 
الشـــبابية 2021 والتـــي ســـتقام فعالياتهـــا افتراضيـــا عبـــر تقنية 
االتصال المرئي في الفترة 25 - 27 فبراير الجاري، بمشاركة 40 
طالبـــا جامعيا على مســـتوى المملكة والمنطقـــة الروتارية 2452 
والتي تضم اإلمارات العربية المتحدة، لبنان، األردن، فلســـطين، 
الســـودان، قبرص، أرمينيا، وجورجيا، وكذلك المنطقة الروتارية 

2451 مصر ونخبة من المتحدثين. 
وســـيتضمن برنامـــج الجائـــزة علـــى مـــدى 3 أيام تعليم الشـــباب 
المشـــارك كيفية بناء مهارة التواصل وحل النزاعات، واكتشـــاف 
واتبـــاع الطـــرق الفعالـــة؛ ليكونوا قـــادة متميزين فـــي جامعاتهم 
ومجتمعاتهـــم، والتعلـــم من قادة المجتمـــع والملهمين والخبراء، 
والعمل على إظهار ما لديهم من إمكانات قيادية كامنة وتفعيلها، 
إلى جانب خلق بيئة من التفاعل الودي بين الجامعيين الشـــباب 

وبناء صداقات دائمة فيما بينهم.
وســـتتاح للجامعيين المشـــاركين في الجائزة هذه السنة فرصة 
لقـــاء مجموعـــة مميزة مـــن المتحدثيـــن وكبار الشـــخصيات في 
أنديـــة الروتـــاري العالمية وتبادل األفكار ووجهـــات النظر معهم. 
وتضم قائمة أبرز المتحدثين: محمد بن مبارك بن دينة المبعوث 

الشـــخصي لشـــؤون المنـــاخ الرئيـــس التنفيذي للمجلـــس األعلى 
للبيئـــة، فاطمـــة البلوشـــي وزيـــرة التنميـــة االجتماعية الســـابقة 
ومؤســـس ورئيس تنفيذي مؤسســـة “إينجل إنفســـتر”، سايمون 
قالبن مستشار ترويج االستثمار في مجلس التنمية االقتصادية، 
عبدالرحمن أيمن شريك مؤسس ومسؤول النمو اإلسترايتيجي 
فـــي شـــركة “إديوكاتلـــي”، وأمـــل الكوهجـــي استشـــارية تطويـــر 

الموارد البشرية. 
وسيشـــهد اليوم األخير من عمر الجائزة مشـــاركة رئيس روتاري 
الدولي 2020 - 21 ، هولجر كناك، في كلمة رئيسة هي المشاركة 
األولـــى مـــن نوعهـــا لرئيـــس روتـــاري الدولـــي فـــي تاريـــخ أندية 
الروتـــاري بالبحرين، تليها تدشـــين مشـــروع يعنـــى بيوم األرض 

العالمي. 
وصّرح علي حســـن فوالذ رئيس اللجنة المنظمة لبرنامج جائزة 
الروتـــاري للقيادة الشـــبابية 2021، المؤســـس والرئيس الســـابق 
لنادي روتاري العدلية “يسّرنا اإلعالن عن إطالق النسخة الثالثة 
من هذه الجائزة والتي تأتي بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها 
النسخة األولى في العام 2016 والنسخة الثانية في العام 2017؛ 
بهـــدف تشـــجيع أعداد أكبـــر من الشـــباب على تحويـــل أفكارهم 

الريادية لمشاريع واعدة تسهم في تنمية المجتمع واالقتصاد”.

حصلـــت شـــركة شـــيري، الصانعـــة الصينيـــة األولـــى للســـيارات، 
مؤخـــرا على المرتبة األولـــى ضمن صانعات الســـيارات الصينية 
الُمصـــدرة، حيـــث تمكنـــت حتـــى اليـــوم من بيـــع تســـعة ماليين 
وحدة. وحرصت شـــيري، منذ بداية مســـيرتها على وضع معايير 
جديدة للســـيارات ذات األداء العالي وتوظيف تقنيات متطورة 
لبنـــاء محـــركات ذات كفـــاءة عالية في اســـتهالك الوقـــود، وهي 
تواصـــل مســـيرتها فـــي إرســـاء معاييـــر جديـــدة ورســـم مالمح 

مستقبل قطاع السيارات الصينية. 
منـــذ تأسيســـها العـــام 1997، حرصت شـــيري علـــى التركيز على 
عنصر االبتكار ضمن إستراتيجية تطوير الشركة؛ بهدف تحديد 
مكانتهـــا الثابتـــة فـــي الســـوق العالميـــة. تقوم الشـــركة بتشـــغيل 
عملياتهـــا في أكثر من 80 دولة ولديها ما يزيد عن 1,500 موزع 
يزودون األســـواق التـــي يتواجـــدون فيها بمركبـــات ذات جودة 

عالية مقابل أسعار معقولة.  
تضـــم شـــيري ســـتة مراكـــز شـــاملة للبحـــوث والتطوير وعشـــرة 
مصانـــع حـــول العالم بســـعة إنتاجية تصل إلـــى 200,000 وحدة 
ســـنويا، وهو ما مكنها من تحقيق مبيعات واســـعة النطاق بلغت 
تســـعة مالييـــن وحدة فـــي مختلـــف أنحـــاء العالم. كما أسســـت 
شيري “معهد هندسة وتحليل السيارات” في مقرها الرئيس في 

ووهو، وبفضله تمكنت من تحقيق تقدم واسع في مجال العلوم 
التطبيقية المتخصصة في تطوير ناقالت السيارات، المحركات 
وكفـــاءة أداء الغـــاز، إضافـــة إلى تطوير تقنية الشـــبكة الحســـية 

والقيادة الذاتية.
تمكنـــت شـــيري من وضـــع معايير جديـــدة لكفـــاءة األداء وذلك 
مـــن خالل التقنيـــة المتطورة للجيـــل الثالث للمحركات شـــديدة 
الحســـية، والتـــي تتميـــز بقوتهـــا، خفتهـــا وكفاءتهـــا العاليـــة في 
اســـتهالك الوقـــود، األمـــر الـــذي يجعلهـــا واحـــدة مـــن المحركات 

العشرة األكثر تطورا في الصين.

ــاري ــر الجـ ــى 27 فبرايـ ــرة 25 حتـ ــي الفتـ ــا فـ افتراضيـ وضـعــــــــت معــايـيــــــــر جـــديــــــــدة لـكـفــــــــاءة األداء
“روتاري العدلية” ينظم جائزة “القيادة الشبابية 2021” “شيري” تتصدر قطاع المركبات الصينية

المدرسة األميركية بالبحرين تدشن برنامجا للغة العربية
األميركيـــة  المدرســـة  قامـــت 
بالبحرين، بتدشـــين برنامج شـــامل 
للغة العربية والدراســـات اإلسالمية 
كوســـيلة لترســـيخ القيـــم الثقافيـــة 
البحرينية والتمســـك من خالل بناء 
هيكل تعليمي شـــامل يمثل الثقافة 
المملكـــة  بهـــا  التـــي تتميـــز  والقيـــم 
األســـرة  حـــول  تتمحـــور  والتـــي 
والثقـــة  المجتمعيـــة  والعالقـــات 
والنزاهـــة والتميـــز وغيرهـــا، والتي 
تهدف إلـــى تعزيز تلـــك المثل العليا 
والمهمـــة فـــي المملكـــة إلـــى جانـــب 
تأكيـــد التزامهـــا بتعزيـــز اهتمامـــات 

وفرص نمو ومصالح طالبها.
 وقـــال المدير المؤســـس للمدرســـة، 
فـــي  “نفتخـــر  ماكماســـتر  ديـــف 
بالبحريـــن  األميركيـــة  المدرســـة 
بقدرتنـــا علـــى تعليـــم اللغـــة العربية 

كانـــوا  ســـواء  طالبنـــا،  لجميـــع 
يتعلمـــون اللغـــة العربيـــة كلغة أولى 
أو ثانيـــة، فقـــد عملنـــا علـــى توفيـــر 
مختلفـــة  تدريـــس  اســـتراتيجيات 
داخـــل فصولنـــا الدراســـية لتشـــمل 
مجموعـــة مـــن األنشـــطة التعليمية 
القائمـــة علـــى المهـــارات التـــي تركز 
علـــى بنـــاء اللغـــة واكتســـابها. كمـــا 
نهـــدف إلـــى أن ُيكّون جميـــع طالبنا 
معرفـــة ووعًيـــا بالتقاليـــد والثقافـــة 

اإلســـالمية والمجتمعية في مملكة 
البحرين من أجل فهم أفضل للبيئة 
التي يعيشـــون فيها ليكونوا أعضاء 

مساهمين ومؤثرين في المجتمع”.
مـــن جانبه، قـــال رئيس قســـم اللغة 
والثقافـــة العربيـــة بالمدرســـة، فؤاد 
هـــي  اللغـــات  “تعتبـــر  العنزروتـــي 

الثقافـــي  التـــراث  أســـاس  حجـــر 
العالمـــي، حيث تقـــدم كل لغة نظرة 
ثاقبـــة وفريـــدة مـــن نوعهـــا حـــول 
طـــرق التفكيـــر والعيـــش المختلفـــة 
باإلضافة إلى تاريخ عدد ال يحصى 
مـــن الثقافات والشـــعوب في جميع 
أنحـــاء العالـــم. لقـــد وحـــدت اللغـــة 

العربيـــة العالـــم العربي واإلســـالمي 
فـــي مزيـــج مثالـــي، فمـــن دون هذه 
اللغـــة لـــن نتمكـــن مـــن التواصل مع 
أن  يمكـــن  وال  وفهمهـــم  األفـــراد 
نشـــاركهم آمالهـــم وتطلعاتهم أو أن 
نفهم تاريخهم أو نقدر أشـــعارهم أو 

نتذوق أغانيهم”.

يتـــم  العربيـــة،  اللغـــة  إلـــى  إضافـــة 
تدريس الدراســـات اإلسالمية أيًضا 
باعتبارها أحد المواد األساسية من 
قبل مدرسين متخصصين بدًءا من 
الصف األول فصاعًدا وفًقا للمناهج 
المعتمـــدة مـــن قبـــل وزارة التربيـــة 

والتعليم.

فؤاد العنزروتي ديف ماكماستر
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إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

التنفيـــذي  الرئيـــس  كشـــف 
أكبـــر  البحريـــن”،  لشـــركة “درة 
منتجع ســـكني وسياحي فاخر 
ياســـر  البحريـــن،  مملكـــة  فـــي 
نســـبة  “زيـــادة  عـــن  الحمـــادي 
التداول في بيع الفلل في درة 
البحريـــن بنســـبة 120 % فـــي 
2020 مقارنة بالعام الذي قبله.
ونـــوه الحمـــادي إلـــى أنـــه على 
الســـوق  ركـــود  مـــن  الرغـــم 
جائحـــة  بســـبب  العقاريـــة 
البحريـــن  فـــي  ليـــس  كورونـــا 
فحســـب وإنمـــا فـــي المنطقـــة 
العقاريـــة  الســـوق  أن  إال  ككل 
بالنســـبة للدرة شهدت انتعاًشا 
كبيًرا؛ بســـبب ما تتميز به فلل 
بحريـــة  واجهـــات  مـــن  الـــدرة 
تطل علـــى الشـــواطئ والمياه 
احتياجـــات  لتلبـــي  العميقـــة 
ورغبـــات الجميع ممـــن يرغب 
في الســـباحة أو في استخدام 
القـــوارب واليخـــوت، وهـــو ما 
يشـــكل اتجاًها جديـــًدا للحياة 
العصرية بأسلوب أهل الجزر”.

وذكـــر أن منتجـــع الـــدرة يوفر 
متكامـــاًل  تصميًمـــا  لقاطنيـــه 
للفلـــل مـــع المناظـــر الطبيعيـــة 
واإلطاللة الرائعـــة على البحر، 
عـــالوة علـــى توفيـــر الحدائـــق 
والمطاعـــم والمرافق الخدمية 

المتنوعة.
وأكـــد أن “درة البحريـــن” تعمل 
أهـــم  مـــن  منتجعهـــا  لجعـــل 
المنطقـــة،  فـــي  المنتجعـــات 
لتلبية مختلف الرغبات وإثراء 
الحركـــة العمرانية فـــي مملكة 

البحرين.

120 % زيادة التداول في فلل “درة البحرين”

2021 ــر  ــراي ــب ف  1 ــن  مـ اعـــتـــبـــارا  األوســـــط  ــرق  ــش ــال ب

شولز رئيسا ومديرا تنفيذيا لـ ”مرسيدس بنز”

أعلنـــت شـــركة مرســـيدس بنز الشـــرق 
األوســـط عـــن تعيين مارتن شـــولز في 
التنفيـــذي  والمديـــر  الرئيـــس  منصـــب 
اعتبـــاًرا مـــن 1 فبرايـــر 2021. ويأتـــي 
تعييـــن مارتـــن شـــولز خلفـــًا لتومـــاس 
كاليـــن، الـــذي تولى هـــذا المنصب منذ 
يوليـــو 2019 وقـــاد شـــركة مرســـيدس 
بنز في 13 ســـوقًا في الشـــرق األوسط 
تومـــاس  وحقـــق  العربـــي.  والمشـــرق 
كاليـــن الكثيـــر مـــن اإلنجـــازات المهمة 
والتـــي  المنصـــب،  هـــذا  توليـــه  منـــذ 
تضمنـــت تعزيز العالقات مع الشـــركاء 
الرئيســـيين في صناعة السيارات، إلى 
جانـــب تدعيـــم التعـــاون بيـــن المكتب 
فـــي  الموزعيـــن  وشـــبكة  اإلقليمـــي 

المنطقة.
قيـــادة  فـــي  كاليـــن  تومـــاس  ونجـــح 
شـــركة مرسيدس بنز الشـــرق األوسط 

خالل هـــذه الفترة االســـتثنائية، حيث 
بأســـره  والعالـــم  المنطقـــة  واجهـــت 
ظروفًا قاهرة فرضتها جائحة كوفيد-

19على مســـتوى األفـــراد والشـــركات. 
كمـــا ســـاعدت اســـتراتيجيته وقيادته 
نمـــوذج  مـــع  التكيـــف  علـــى  للشـــركة 

األعمال الجديد الذي فرضه الوباء.
وشـــغل مارتن شـــولز منصـــب الرئيس 
التنفيذي لشركة مرسيدس بنز رومانيا 
قبل انضمامه إلى شركة مرسيدس بنز 
الشـــرق األوســـط، بينمـــا كان يتـــرأس 
عمليات الســـوق في شـــركة مرسيدس 
بنـــز أوروبـــا الشـــرقية والوســـطى منذ 

العام 2019.
أثنـــاء شـــغل  وأشـــرف مارتـــن شـــولز، 
لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  منصـــب 
مرســـيدس بنـــز رومانيـــا، علـــى دمـــج 
أســـواق المجـــر وســـلوفاكيا ورومانيـــا 

في مكتب إقليمي واحد وإنشاء مركز 
الكفاءات في رومانيا.

لمارتـــن  الجديـــد  المنصـــب  أن  يذكـــر 
شـــولز يعنـــي عودته مجـــددًا إلى دولة 
اإلمـــارات، حيـــث عمل ســـابقًا بمنصب 

مســـاعد مديـــر المبيعـــات فـــي المركـــز 
اإلقليمي لشـــركة مرسيدس بنز الشرق 
األوســـط في دبي في العام 1999. كما 
عمـــل لفتـــرات طويلة في آســـيا، حيث 
شـــغل مناصـــب فـــي فيتنـــام وتايلنـــد 

وكوريا الجنوبية.
تولـــي  “يســـرني  شـــولز  مارتـــن  وقـــال 
تنفيـــذي  ومديـــر  كرئيـــس  منصبـــي 
األوســـط،  الشـــرق  بنـــز  لمرســـيدس 
والتي تعد ســـوقًا مهمة تزخـــر بالكثير 
مـــن الفرص من خـــالل تطبيـــق نماذج 
العمـــالء  علـــى  تركـــز  التـــي  األعمـــال 
بنـــز  مرســـيدس  مركبـــات  وتقديـــم 
الجديـــدة والمتطـــورة، بمـــا فـــي ذلـــك 
 EQ-مرســـيدس ســـيارات  مجموعـــة 
الكهربائيـــة. ومـــن المتوقـــع أن تحقـــق 
المنطقـــة الكثير من النجاح والنمو في 

السنوات المقبلة”.

ياسر الحمادي

إضافة للدراسات 
اإلسالمية تمسًكا 

بالقيم الثقافية 
للمملكة

مارتن شولز

“سيتي” تمنح موظفاتها 120 يوًما إجازة أمومة
“األبـــــــــوة” ـــ  ــ لـ ــا  ــ ــوًمـ ــ يـ و30  األجــــــــــــر...  ــة  ــ ــوع ــ ــدف ــ م

أعلنـــت ســـيتي البحرين عـــن منحهـــا الموظفات 120 
يوًمـــا إجـــازة أمومة مدفوعـــة األجر. كمـــا أعلنت عن 
منحها اآلباء 30 يوًما إجازة أبوة مدفوعة األجر، في 

بادرة تعد األولى واألعلى في المملكة.
ودشـــنت مجموعـــة ســـيتي المصرفية خطـــوة وضع 
الحـــد األدنى الجديـــد لمعيار إجـــازة األمومة واألبوة 
ليســـتفيد موظفـــو البنك فـــي 89 دولة بهـــذه اإلجازة 
والتـــي بـــدأ تطبيقها في البحرين اعتبـــاًرا من 1 يناير 

.2021
وقالت رئيســـة الموارد البشـــرية في ســـيتي البحرين 
نصيـــرة فردجـــوخ “نهدف إلـــى دعم الطـــرق العديدة 
التي يختارها موظفونا لبناء أســـرهم ونبذل قصارى 
جهدنـــا لمســـاعدة الزمالء فـــي إدارة العمـــل والحياة 
األســـرية. تخـــدم إجازة األمومـــة واألبـــوة المدفوعة 
األطفال واآلباء والزمالء والمجتمعات ومصرفنا. إن 
هذه الخطوة مهمة لجهودنا في الدفاع عن المساواة 

بين الجنســـين، وتتماشـــى مع اســـتراتيجية المجلس 
األعلـــى للمـــرأة لتمكين المـــرأة ومســـاعدة الموظفين 
علـــى تحقيـــق أهدافهـــم الشـــخصية والمهنيـــة األكثر 

مالءمة لنمط حياتهم والتزاماتهم”.
وتأتـــي المزايا المعززة للموظفين ضمن أهداف البنك 
التـــي تركز على التكيـــف ودعم المتطلبـــات المتغيرة 
 ”COVID - 19“ فـــي ظـــل جائحـــة  العاملـــة.  للقـــوى 
الحالية، والتي أدت إلى تعليم الطالب عبر اإلنترنت، 

بـــدأت ســـيتي البحريـــن العـــام الماضـــي فـــي تقديـــم 
الخيار للموظفين للعمل من المنزل أو المغادرة باكًرا، 

وفًقا لطبيعة أدوارهم وموافقة المديرين.
وأضافـــت فردجـــوخ “حرصـــا منـــا علـــى المحافظـــة 
علـــى موظفينـــا وتفهمنـــا لمتطلبات األســـرة، ســـنزيد 
إجـــازة األمومـــة مدفوعة األجر للموظفـــات إلى 120 
يوًمـــا تقويمًيا، بينما سيســـتمتع الموظفـــون الذكور بـ 
30 يوًمـــا تقويمًيـــا كإجـــازة أبـــوة. تتوافـــق اإلجازات 
الجديـــدة مـــع التزام ســـيتي الطويل بدعـــم موظفينا 
وعائالتهم. وتتيح هذه اإلجازات فرصة قضاء بعض 
الوقت مـــع العائلة والمولود الجديـــد. كما ندرك أيًضا 
أن هذه الفترة كانت مليئة بالتحديات؛ بسبب جائحة 
“COVID - 19”، ونعتقـــد أن تعزيـــز الثقافـــة والبنـــاء 
عليهـــا لمســـاعدة موظفينا على تحقيـــق التوازن بين 
التزاماتهم الشـــخصية والمهنية سيحقق فوائد قيمة 

لكل من البنك وموظفينا”.
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نقل منزل “فكتوري” من شارع آلخر بـ 400 ألف دوالر
نقلــت آلية مختصة، منــزال “فكتوريا” مكونا 
من طابقين، من موقعه األســاس إلى موقع 
جديــد، بعد 139 عاما مــن عنوانه في “807 
- شــارع فرانكلين” بوالية سان فرانسيسكو 

األميركية.
وتــم تحميــل المنــزل األخضــر ذي النوافــذ 
الكبيــرة والبــاب األمامي البني، مع أساســه، 
إلــى عربــة مختصــة، وجرى نقلــه إلى موقع 
موقعــه  مــن  شــوارع   6 بعــد  علــى  جديــد، 
علــى  المتفرجــون  اصطــف  حيــث  القديــم، 
األرصفــة اللتقاط الصــور لهذا الحدث، بينما 
ينتقــل المنــزل، بســرعة قصوى تبلــغ 1 ميل 
فــي الســاعة، إلــى العنــوان الجديــد “635 - 

شارع فولتون”.
فرانسيســكو  “ســان  صحيفــة  وذكــرت 
كرونيــكل” أن عمليــة نقل هــذا المنزل كانت 
في مراحل التخطيط لسنوات، كما قال فيل 
جوي، المسؤول عن نقل المنزل، للصحيفة، 
إنــه “تعين عليه الحصول على تصاريح من 

أكثر من 15 وكالة في المدينة”.

وقــال جــوي: إن هذه الخطوة صعبة جزئيا، 
ألن الجــزء األول مــن عمليــة النقــل يتضمن 
النــزول إلــى منحــدر، وأضــاف “هــذا صعــب 

على المنزل”.
وعلــى طــول الطريق نحــو المــكان الجديد، 
تــم قطــع عدادات وقوف الســيارات وتقليم 
أطراف األشــجار، ونقل الفتات المرور التي 

تعيق سير عربة النقل.
كما أشــارت صحيفة “كرونيكل” إلى أن تيم 
براون، مالك المنزل المكون من 6 غرف نوم، 
وهو سمســار في سان فرانسيسكو، سيدفع 
حوالــي 400 ألــف دوالر كرســوم وتكاليــف 
نقــل هــذا المعلــم المعمــاري التاريخــي الذي 

يعود للعصر البريطاني الفيكتوري.

أن  إلــى  جديــدة  دراســة  توصلــت 
جــدول النــوم غيــر المنتظــم يمكــن 
أن يزيــد مــن خطر إصابة الشــخص 

باالكتئاب على المدى الطويل.
حتى عندما يتعلق األمر بالمزاج في 
اليــوم التالــي فقط، فإن األشــخاص 
اســتيقاظهم  وقــت  يختلــف  الذيــن 
مــن يــوم آلخر قــد يجدون أنفســهم 
في حالة مزاجية سيئة، مثل أولئك 
الذيــن ســهروا فــي وقــت متأخر من 
فــي  أو اســتيقظوا  الســابقة،  الليلــة 
وقت مبكر من ذلك الصباح، بحسب 

.”uofmhealth“ ما ذكر موقع
 وأجرى الدراسة فريق من المركز  «

الطبي األكاديمي بجامعة 
ميشيغان، واستخدموا بيانات 

من قياسات مباشرة للنوم 
والمزاج ألكثر من 2100 شاب في 
بداية حياتهم المهنية على مدار 

عام كامل.

النوم الصحيح 
أقوى سالح لمحاربة 

االكتئاب
أن  االثنيــن،  أمــس  البريطانيــة،  “الصــن”  صحيفــة  كــرت  ذ
الســلطات ألقــت القبــض علــى عاملــة نظافة في قصــر أميرة 
بســرقة  ضلوعهــا  فــي  لالشــتباه  لنــدن،  فــي  تعيــش  ربيــة  ع

مجوهرات تزيد قيمتها عن مليون دوالر.

)65 عامــا(،  العمــر  مــن  تبلــغ  المتهمــة  أن  الصحيفــة  وأضافــت 
وتدعى فيرجيليا تابا.

وتواجــه هــذه العاملــة اتهامــات بســرقة خواتم ألماس وأســوار 
وســاعات وأقــراط تصــل قيمتهــا إلــى نحــو مليــون و400 ألــف 

دوالر.
وتقــول ســلطات االدعــاء “إن العاملــة ســرقت المجوهــرات من 

قصر األميرة األردنية فيريال في العاصمة البريطانية”.
ويشــتبه فــي أن العاملــة منحــت المجوهــرات إلــى ابــن أختهــا 
البالــغ مــن العمر )37 عاما(، الــذي باع المجوهرات أثناء في دور 

المزادات.
وتــم القبــض علــى الشــاب الثالثينــي، أثنــاء محاولتــه بيــع أحد 

الخواتم النادرة في العالم، إذ ال يوجد منها سوى 6 فقط.
األعمــال  فــي  بنشــاطها  المعروفــة  عامــا(   76( فريــال  واألميــر 
الخيرية واإلغاثية، تزوجت من األمير محمد بن طالل، الشقيق 
األصغر للملك الراحل حسين بين العامين 1964 و1978، ولدى 

الزوجين ولدان هما تاال وغازي.

سرقة أميرة عربية في لندن.. 
والقبض على مشتبه فيها

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

فــي  األمنيــة  الســلطات  ثــرت  ع
صغيــر  طفــل  جثــة  علــى  يوزيلنــدا،  ن
داخــل غســالة مالبــس أوتوماتيكيــة 
وهــي قيــد التشــغيل. وأكــد متحــدث 
“أن  النيوزيلنديــة  الشــرطة  اســم  ب
خدمات الطوارئ تلقت تنبيها بإصابة 
المستشــفى  إلــى  نقلــه  وتــم  شــخص 
حيــث توفــي هنــاك”، وفقــا لمــا نقلــه 

موقع “أف إر 24 نيوز” الفرنسي.
حــي  مستشــارة  قالــت  تهــا،  ه ج ن  ـ ـ م
ســبريدون ميالنــي كوكــر “تــم اإلبالغ 
المخاطــر  عــن  واســع  ق  ا ـ ـ ط ن ى  ـ ـ ل ع
المحتملة للغســاالت وضرورة االنتباه 
الصغــار  ألطفــال  ا ف  ، ل ا ـ ـ ف ط أل ا ى  ـ ـ ل إ
فــي مرحلــة نمــو تجعلهــم فضولييــن 
بشــكل”. وتابعــت كوكــر “وفقــا للجنــة 
ســالمة المنتجــات االســتهالكية، كان 
هنــاك مــا ال يقــل عــن 3 وفيــات ذات 

صلة باألطفال”.

أعلنت الشرطة المغربية أمس اإلثنين 
إحبــاط عمليــة لتهريــب تســعة أطنان 
ونصــف طــن مــن مخــدر الحشيشــة، 
كانــت مخبــأة في شــاحنة لنقــل مواد 

غذائية أوقف سائقها.
لألمــن  مــة  ا ع ل ا ة  ـ ـ ي ر ي د م ل ا ت  ـ ـ ل ا ق و
الوطنــي فــي بيــان “تم ضبط شــاحنة 
للتبريــد وهــي محملــة بمــا مجموعــه 
380 رزمة من المخدرات تناهز تسعة 
أطنان ونصف طن، مخبأة في شحنة 

من المنتجات الغذائية”.
ـة نفــذت فــي  وأوضحــت أن العمليـ
محطة األداء ســيدي عالل البحراوي 
علــى الطريق الســيار شــمال العاصمة 
الرباط، من دون اإلشــارة إلى وجهتها 

المفترضة.
كما حجز لدى سائق الشاحنة الذي  «

تم توقيفه مبلغ يقارب حوالي 3 
آالف دوالر، بحسب المصدر نفسه.

مأساة وفاة طفل 
عثر عليه داخل 

غسالة للمالبس

ضبط أكثر من 9 
أطنان من الحشيشة 

في المغرب
كشفت مصادر مصرية محلية، أمس اإلثنين، عن وجود كنز أثري في قلب منطقة سقارة 

على عمق 30 مترا تحت األرض.
ونقل موقع “مصراوي” عن زاهي حواس، عالم اآلثار المصري، قوله: إنه تم اكتشاف بئر 

جديد في منطقة سقارة، لم يعلن عنه من قبل على اإلطالق.
وقــال حــواس: إن هــذا البئــر يصل عمقه ألكثر من 30 مترا، مشــيرا إلى أنه يســتعد حاليا 
للنــزول إلــى البئــر والكشــف عمــا بداخلــه من كنــوز. وتطرق إلى ســر هذا البئر في ســقارة 
بقوله، هذا البئر يعتبر بمثابة مقبرة ألحد المصريين القدماء “الفراعنة”، وكان اسمه، تت 
عنخ، ويرجع عصره للدولة القديمة. وأوضح أن هذا البئر يدخل ضمن جملة االكتشافات 

األخيرة، في منطقة سقارة، والتي لم يعلن عنها حتى اآلن.

مصر... الكشف عن كنز في قلب منطقة سقارة

فستان للمصمم اللبناني إيلي صعب لربيع 2021، إذ تم تقديم مجموعته 
من األزياء الراقية على شكل فيلم قصير ُأطلق أخيًرا عبر منصات 

التواصل االجتماعي تحت اسم “مسرح األحالم”
وختم حواس “ما تزال منطقة سقارة تحوي الكثير من األسرار التي لم تبح بها حتى اآلن، ويبدو أننا 

سنكتشفها تباعا”. 

ذكــرت تقاريــر إخباريــة أن نجمــة تلفزيــون الواقــع كيم كارداشــيان، ســتوثق 
طالقهــا مــن مغنــي الــراب كانــي ويســت، علــى شاشــة التلفزيون، التــي نالت 
الشــهرة فيه. وتبلغ قيمة طالق الزوجين المرتبطين منذ 7 أعوام أكثر من 2 

مليار دوالر، وفق صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
ومــن المتوقع أن تتحدث كارداشــيان البالغة مــن العمر )40 عاما( عن الطالق 

في الموسم األخير من برنامج “إي”، الذي يتحدث عن حياتها.
ورصــدت الكاميــرات بعضــا مــن مالمح المشــكالت األســرية بين كارداشــيان 
وويســت. وقال أحد المصادر إن الطالق ســيكون موضوع الحلقات األخيرة 
مــن البرنامــج “إي”. وذكــرت الصحيفــة البريطانية أن العائلــة وقعت صفقات 
برنامجــي  يســلط  أن  المتوقــع  ومــن  تلفزيونيتيــن،  خدمتيــن  مــع  حــة  ب ر م
الخدمتيــن فــي 2021 الضــوء علــى الخــالف بيــن الزوجين اللذيــن يحظيان 
بشــهرة واســعة. فــي المقابــل، ذكــرت تقاريــر صحافيــة أن الطــالق ســيكون 

موضوع البرنامجين الجديدين اللذين لم يصورا بعد.
وكانت وسائل إعالم نشرت قبل أيام أن كارداشيان طلبت رسميا الطالق من 

زوجها كاني ويست الطالق بعد قرابة 7 أعوام من الزواج.

طالق كيم على شاشة التلفزيون.. ومبلغ خيالي للتسوية

بــاع صاحــب محــل حالقة في بايرويــت بألمانيا، أول حجز لقصة شــعر منذ 
إغالق صالونات الحالقة في ديسمبر الماضي، مقابل 422 يورو.

وأغلقــت ألمانيــا صالونــات الحالقــة والتجميــل والمســاج، اعتبــارا مــن 16 
ديســمبر 2020، كجــزء مــن القيــود المفروضــة لمكافحــة جائحــة فيــروس 

كورونا.
وسيتم إعادة فتح صالونات مصففي الشعر اعتبارا من األول من مارس.

ليقــرر مصفف الشــعر أندريس نوســيل، من باريويت بيــع الحجز ألول قصة 
.”Ebay“ شعر بعد االفتتاح من خالل مزاد رتب له على موقع

ونشــر اإلعــالن فــي 10 فبرايــر، وكان العــرض النهائــي الــذي قدمــه فــي 20 
فبراير أحد سكان المدينة هو 422 يورو. 

في الوقت نفسه، سترسل أموال الحالقة، لدعم منظمتين عامتين، إحداهما 
تعمل في مشاريع لمساعدة األطفال في ألمانيا وحول العالم.

يوم األحد، كتب نوســيل على وســائل التواصل االجتماعي أن المزاد مغلق. 
في الوقت نفسه، تم جمع 1310 يورو إضافية في شكل تبرعات.

بيع أول حجز لقصة شعر بعد الحجر بـ 422 يورو الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

04:47

 1 1 : 5 1
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05:35

07:05
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11 رجب 1442

تلميذات يشاركن في فصل دراسي في مدرسة كاليد االبتدائية في جالسكو، إذ بدأت المدارس في اسكتلندا إعادة فتح أبوابها أمام الطالب األصغر سًنا في إطار التخفيف 
من إغالق فيروس كورونا )أ ف ب(


