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ﻻ ﻟﻠﺘــــﻬـــﺎون
واﻻﺳــﺘــﻬﺘـــﺎر
حوار المنامة عزز مكانة البحرين عالميا

سمووليالعهدرئيسالوزراء:مدجسورالتواصلوتقويةأسسالحوار

المنامة  -بنا

حميدان :توظيف المفصولين أمانة في عنقي

المنامة -
بناوزير العمل والتنمية االجتماعية جميل حميدان إن ما قامت
قال
^

به البحرين موضع فخر واعتزاز لجميع المواطنين خالل جائحة كورونا
(كوفيد  ،)19فالبحرين هي البلد الوحيد الذي قدم دعما استثنائيا ساهم

في اســـتقرار ســـوق العمل .وأشـــار في رده على ســـؤال للنائب يوســـف
الـــذوادي بشـــأن العمـــال البحرينييـــن المفصوليـــن بفترة جائحـــة كورونا

وأســـباب فصلهم ودور الوزارة فيما يتعلـــق بهم ،إلى أن إيجاد الوظائف

أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو

للعاطلين والمفصولين هي مسؤوليته وأمانة في عنقه.

الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة أهمية

()09

الدراســـات البحثيـــة كمرتكز لبناء االســـتراتيجيات
التـــي تحقـــق أهـــداف التنميـــة المســـتدامة وتدعم
الـــرؤى المشـــتركة لمختلـــف القضايـــا علـــى جميـــع

“األسواق الحرة”
تحقق مليوني
دينار أرباحا

المســـتويات بما يحقق التطلعات المنشودة ،منوها
ســـموه بـــدور الدراســـات في مـــد جســـور التواصل
الحضـــاري والثقافـــي بين الشـــعوب وتعزيز أســـس
الحـــوار بمـــا يحقـــق التقـــدم والتطـــور للمجتمـــع،

وإســـهامها الفاعل كذلك في تشـــكيل األســـس التي

()10

“ ”stcالبحرين
تعقد شراكة مع
“”AFS

تســـتند إليهـــا التوجهـــات واالســـتراتيجيات نحـــو

التنمية واألمن واالستقرار.

وأشـــار ســـموه إلـــى مواصلـــة العمـــل علـــى تعزيـــز
االهتمـــام بالدراســـات البحثيـــة بما يســـهم في رفد

 % 97نسبة البحرنة

منظومة البحث والتطوير ويحقق التقدم والنماء.

جـــاء ذلك لـــدى لقاء ســـموه أمس عن بُعـــد ،المدير

العام والرئيس التنفيذي للمعهد الدولي للدراســـات
()02
االستراتيجية جون تشبمان.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء لدى لقائه المدير العام والرئيس التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات االستراتيجية

البحرين نموذج يحتذى في مواجهة “كورونا”

شــعبان في حوار مــع “^” ( :)2-2مواقف البلدين متطابقة حيــال قضايا “الهم العربي”
العربـــي والدولـــي .وأضـــاف فـــي

البحرينيـــة الناجحـــة علـــى مـــدار

قـــال الســـفير المصري لـــدى مملكة

علـــى حلقتيـــن :حضـــرت حمـــات

ذكـــر أن هنـــاك دعمـــا تامـــا وتطابقا

البحريـــن فـــي مواجهـــة كورونـــا

الســـفارة ،ورأينـــا التعـــاون الكامـــل

سعيد محمد

البحريـــن ياســـر شـــعبان إن نجـــاح
المســـتجد

يســـتحق

التطبيـــق

كنموذج يحتذى به على المســـتوى

حـــواره مـــع “البـــاد” الـــذي ينشـــر
التطعيـــم مـــع كثيـــر مـــن أعضـــاء

على مســـتوى الـــوزارات والجهات
والســـلطات،

ونعتـــز

بالتجربـــة

عـــام كامـــل .وفـــي ســـياق آخـــر،

كامـــا للموقف المصـــري مع مملكة
البحريـــن فـــي كل قضايـــا الهـــم

العربي وأولها القضية الفلسطينية
وهي قضية كل العرب.

()17

السماح للبنوك والشركات بتأجيل انتخابات مجالس اإلدارة  6أشهر

إلكترونيا
“المصرف المركزي” يحث على عقد الجمعيات العمومية
ً
علي الفردان

بعـــد بالوســـائل اإللكترونيـــة فـــي ظل

للبنوك والمؤسسات المالية والشركات

حث مصرف البحرين المركزي البنوك

مـــن انتشـــار جائحة “كوفيـــد  ،”19كما

العموميـــة الشـــهر المقبل ،إلـــى مراعاة

إلـــى جانـــب الشـــركات المدرجـــة فـــي

أعضـــاء مجالـــس اإلدارة  6أشـــهر بعد

والمؤسســـات الماليـــة المرخـــص لهـــا
بورصـــة البحريـــن بعقـــد اجتماعـــات

الجمعيـــة العموميـــة للســـنة الماليـــة
المنتهيـــة فـــي ديســـمبر  2020عـــن

إجراءات التباعد االجتماعي للوقائية
ســـمح للشـــركات بتأجيـــل انتخابـــات
تقديـــم طلـــب إلـــى المصـــرف وإلـــى

وزارة التجارة.ودعا محافظ المصرف

رشيد المعراج في تعميم أرسل أخيرا

“كورونا” على طاولة “األيمدو”

04

» »قال نائب رئيس مؤتمر الطب
الباطني والسكري والسمنة العالمي
“األيمدو” العالمي االستشاري أسعد
الدفتر إن المؤتمر يتناول عددا من
األوراق العلمية الحديثة ،ومنها ورقة
عن عالقة فيروس كورونا (كوفيد )19
ومرض السكري والسمنة.

()١٩

المدرجـــة قبيـــل موســـم الجمعيـــات

اإلرشـــادات المتعلقـــة باالجتماعـــات

العموميـــة الســـنوية المقبلة لمناقشـــة

النتائج المالية للسنة المنتهية في 31
ديســـمبر  2020مـــن المرخص لهم من

المصرف والشركات المدرجة)10( .

البنتاغون :إيران مصدر أسلحة الحوثيين

14

» »أكدت المتحدثة باسم البنتاغون
الكوماندور جيسيكا مانولتي ،ردا
على سؤال ،أن “الحوثيين طوّ روا
في المرحلة األخيرة تقنياتهم”،
مضيفة أن “إيران هي مصدّ ر األسلحة
للحوثيين منذ أمد بعيد”.

في “اإلثمار”

()19

الجامع لـ “المطعمين”:

واظبوا على “الكمامة”

والتزموا بالتباعد

شـــددت استشـــارية طـــب عائلـــة

تنظم ندوة عن التأثيرات المتوقعة
لتطبيق قانون العدالة اإلصالحية لألطفال

االســـتمرار فـــي تطبيـــق جميـــع

تواصـــل صحيفـــة ^ تنظيم منتدياتها الدورية باســـتضافة المســـؤولين

انتقـــال فيـــروس كورونـــا ،وقالت

عن بعد لمناقشـــة التأثيـــرات المتوقعة لتطبيق قانون العدالـــة اإلصالحية لألطفال،

للفيـــروس بعـــد التطعيـــم تختلف

ثم يفتح باب المناقشـــات واالستفســـارات للمشـــاركين .وتشـــهد الندوة مشاركة 35

المنامة  -وزارة الصحة

لطيفـــة الجامـــع علـــى ضـــرورة

اإلجراءات االحترازية بحذر لمنع

المعنييـــن .وتلتئـــم اليـــوم (األربعاء) من الســـاعة  12:30ظهرا إلـــى  2:30ظهرا ندوة

“إن قـــدرة الجســـم علـــى التصدي

وســـتقدم ورقـــة العمل رئيس لجنة المرأة والطفل بمجلس الشـــورى ابتســـام الدالل

مـــن شـــخص آلخـــر ،لـــذا يتوجب

مسؤوال برلمانيا وأمنيا وحقوقيا وقضائيا وقانونيا وتربويا وأكاديميا وأهليا.

على الجميع أخذ الحيطه والحذر
لمنـــع انتشـــار الفيـــروس” ،محذرة

فـــي الوقـــت ذاتـــه مـــن خطـــورة

فيروس كورونا المتحور وسرعة

انتشاره.

وأشارت الجامع إلى أن “من المهم
في الوقت الحالي االســـتمرار في
اتبـــاع اإلجـــراءات االحترازيـــة،
مثـــل ارتـــداء الكمامـــة وغســـل

اليديـــن وتطبيـــق معاييـــر التباعد
االجتماعـــي ،إلى أن يتم انحســـار

الفيروس بإذن هللا”.

()06

 4أندية تتنافس على دور الثمانية

16

» »تتنافس اليوم  4أندية لخطف بطاقتي
التأهل لدور الثمانية لكأس سمو ولي
العهد رئيس الوزراء للكرة الطائرة ،عندما
يلتقي التضامن وعالي الساعة  6:15مساء
والنبيه صالح أمام البسيتين الساعة 7:30
مساء ،ضمن المرحلة األخيرة من الدور
التمهيدي لمسابقة “أغلى الكؤوس”.

للـراغبيــن فــي متابعــة المنـتــدى..
اطلب وصلة زووم على الواتساب

33443463

جاللة الملك

يهنئ استونيا
المنامة  -بنا

بــعــث عــاهــل ال ــب ــاد صــاحــب

الجاللة الملك حمد بن عيسى
آل خليفة ،برقية تهنئة إلى
رئــيــســة جــمــهــوريــة استونيا
كــيــرســتــي كــالــيــواليــد ،وذلــك
بــمــنــاســبــة ذكــــــرى اســتــقــال

بالدها ،ضمنها جاللته خالص
تــهــانــيــه وتــمــنــيــاتــه لـــه بــهــذه
المناسبة الوطنية.

األربعاء  24فبراير  12 - 2021رجب  - 1442العدد 4516

سمـو ولي العهـد رئيس الوزراء

حـــــوار المنـامــــــة عـــزز مكانــــة البحـــريــــن عالميا
سمـو ولي العهـد رئيـس الوزراء :مواصلــــة

العمـــــل لزيـــــادة الدراســـــات البحثيـــة
المنامة  -بنا

أكـــد ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن
حمد آل خليفة أهمية الدراســـات البحثية
كمرتكز لبناء االســـتراتيجيات التي تحقق
أهداف التنمية المســـتدامة وتدعم الرؤى
المشـــتركة لمختلـــف القضايـــا علـــى جميع
المستويات بما يحقق التطلعات المنشودة،
منوها ســـموه بدور هذه الدراسات في مد
جســـور التواصل الحضاري والثقافي بين
الشعوب وتعزيز أســـس الحوار بما يحقق
التقـــدم والتطـــور للمجتمـــع ،وإســـهامها
الفاعـــل كذلـــك في تشـــكيل األســـس التي
تســـتند إليها التوجهات واالستراتيجيات
نحو التنمية واألمن واالستقرار.

مد جسور
التواصل بين
الشعوب وتقوية
أسس الحوار

تشـــبمان ،حيث نوه سموه بالتعاون القائم
بيـــن مملكـــة البحريـــن والمعهـــد الدولـــي

للدراســـات االســـتراتيجية ،ومـــا حققـــه

المعهد من نجاحات متواصلة في اإلعداد
والتنظيم لمنتدى حوار المنامة ،بما أسهم
فـــي مواصلـــة تعزيـــز مكانـــة المملكة على

الصعيدين اإلقليمي والدولي.

مـــن جانبه ،أعـــرب المدير العـــام والرئيس

وأشـــار ســـموه إلـــى مواصلـــة العمـــل على
تعزيـــز االهتمـــام بالدراســـات البحثيـــة بما
يســـهم في رفد منظومة البحث والتطوير
ويحقق التقدم والنماء.

التنفيـــذي للمعهـــد الدولـــي للدراســـات

االســـتراتيجية عـــن شـــكره وتقديـــره

لصاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس
مجلـــس الـــوزراء علـــى مـــا يوليـــه ســـموه

مـــن اهتمـــام بتعزيز التعـــاون بيـــن مملكة

جـــاء ذلك لدى لقاء ســـموه أمس عن بُعد،

البحريـــن والمعهـــد الدولـــي للدراســـات

الدولـــي للدراســـات االســـتراتيجية جـــون

دوام التقدم واالزدهار.

المديـــر العـــام والرئيـــس التنفيـــذي للمعهد

االســـتراتيجية ،متمنيـــا لمملكـــة البحريـــن

“مركز خليفة الصحي” ...نقلة نوعية على مستوى المنطقة
سمو الشيخ خليفة بن علي :مشروعات جديدة في المجاالت األمنية والخدمية

المنامة  -وزارة الداخلية

تـــرأس محافـــظ الجنوبيـــة ســـمو الشـــيخ
خليفـــة بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة

اجتمـــاع المجلـــس التنســـيقي الثاني لهذا

العـــام وذلك عن بعـــد عبر تقنيـــة االتصال

مقر لنادي الرفاع
الشرقي وممشى حول
مدينة عيسى الرياضية

تخصيص مواقع
تاريخية وثقافية إلبراز
معالم “الجنوبية”

المرئـــي ،بحضـــور نائـــب المحافـــظ العميد

عيسى الدوســـري وعدد من األعضاء من

كما تابع ســـموه عرضا مرئيا حول مراحل

الصحيـــة التي تقـــع في نطـــاق المحافظة

وفـــي مســـتهل االجتمـــاع رحـــب ســـمو

الصحـــي” الـــذي يعـــد أحـــد المشـــروعات

الصحية الشاملة .كما اطلع سمو المحافظ

جســـور التواصـــل مـــع األهالـــي لتحقيـــق

ســـيقدم خدمـــات صحيـــة شـــاملة وفـــق

والتنســـيق مع مختلف الجهات المختصة،

ســـيحقق المركز نقلة نوعية في مســـتوى

البـــاد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن

لألهالـــي فـــي مدينـــة خليفـــة ،كمـــا اطلـــع

ممثلي الجهات الحكومية المختلفة.

ســـير عمـــل مشـــروع “مركز مدينـــة خليفة

المحافـــظ بالحضـــور ،مؤكـــدا أهميـــة مـــد

الصحيـــة الرائـــدة فـــي المنطقـــة ،والـــذي

تطلعاتهم واحتياجاتهم وتلبيتها بالتعاون

مســـتوى عال من الجاهزية الطبية ،حيث

وذلك تنفيذا للتوجيهات الســـديدة لعاهل

الخدمـــات الصحيـــة والطبيـــة المقدمـــة

عيسى آل خليفة ،ودعم ولي العهد رئيس
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

المجلـــس علـــى مجريـــات ومراحـــل ســـير

مشـــروع مركـــز الشـــيخ عبـــدهللا بـــن خالد

ألمـــراض الكلـــى باإلضافـــة إلـــى المراكـــز

ومـــا تقدمه من معاييـــر تلبي االحتياجات
علـــى عـــرض مرئـــي قدمته وزارة شـــؤون

الشـــباب والرياضـــة حول تنفيـــذ عدد من

المشروعات التي تلبي احتياجات القطاع
الشـــبابي والرياضـــي فـــي المحافظـــة،

ومنها إنشـــاء مقر نـــادي الرفاع الشـــرقي،
ومركـــز وملعـــب شـــباب الـــزالق الرياضي،

باإلضافة إلى إنشـــاء ممشـــى حول مدينة
عيســـى الرياضيـــة وملعـــب فـــي هـــورة

ســـند ،وغيرها من المشـــروعات التي تلبي

احتياجـــات المواطنيـــن والمقيمين ،مثمنا
ســـموه الجهود التـــي يوليهـــا ممثل جاللة
الملك لألعمال اإلنســـانية وشؤون الشباب
رئيس المجلس األعلى للشـــباب والرياضة

سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة في
تبني مختلف المشـــروعات الرياضية التي

تســـهم في تطوير وتنمية مهارات الشباب
واســـتقطاب

طاقاتهـــم

واهتماماتهـــم

المتنوعـــة .وخـــال االجتمـــاع ،بحـــث
المجلـــس التنســـيقي خطـــط تطويـــر عدد

مـــن المرافق الخدمية ومشـــروعات البنى

التحتية بالمحافظة الجنوبية وتخصيص
مواقـــع ثقافيـــة وتاريخيـــة إلبـــراز المعالم

التـــي تزخر بها المحافظة ،مشـــيرا ســـموه
الـــى أن المحافظـــة مســـتمرة فـــي تلبيـــة

احتياجـــات األهالـــي وتحقيـــق تطلعاتهـــم

بالتعاون مـــع العديد مـــع مختلف الجهات
الحكوميـــة مـــن خـــال متابعـــة مراحـــل

تنفيـــذ المشـــروعات التنمويـــة القائمة في
مختلـــف المجـــاالت األمنيـــة واالجتماعية

والخدميـــة .وقد تابع المجلس التنســـيقي
عرضـــا مرئيا قدمه مديـــر إدارة الخدمات

الهندسية واالســـتثمار باإلنابة بالمحافظة
الجنوبية محمـــد النعيمي ،عن احتياجات
األهالـــي التـــي تم رصدها خـــال الزيارات

الميدانية ،في كل من مجمع  901ومجمع
 905بالرفـــاع ،باإلضافـــة إلـــى متابعـــة
مشـــروعات البنيـــة التحتيـــة واســـتكمال
تخطيـــط ورصـــف الطـــرق بالتعـــاون

والتنســـيق المشـــترك مـــع وزارة األشـــغال

وشـــؤون البلديات والتخطيـــط العمراني،
حيـــث وجه ســـمو المحافـــظ إلـــى متابعة

احتياجـــات األهالـــي والمواطنيـــن بمـــا
يخـــدم حاجاتهم وتطلعاتهـــم .وفي ختام
االجتمـــاع ،أشـــاد الحضـــور بالـــدور البـــارز
الـــذي تقـــوم بـــه المحافظـــة والتواصـــل

المســـتمر خالل المجلس التنسيقي؛ األمر
الـــذي يؤكـــد دور الشـــراكة المجتمعيـــة
والســـعي الحثيـــث الســـتمرار التعـــاون

والتنســـيق مع مختلف الجهـــات؛ من أجل

تحقيـــق التنمية الشـــاملة ورؤى وتطلعات
األهالي في مختلف مناطق المحافظة.

تعزيز التنسيق الثنائي بين “الخارجية” و“الدراسات االستراتيجية”

ترسيخ التعاون العسكري مع اإلمارات

المنامة  -وزارة الخارجية

أبوظبي  -بنا

اســـتقبل وزيـــر الخارجيـــة ،عبداللطيف

حضر رئيس هيئة األركان الفريق الركن

جهود ملحوظــة للمعهد في تنظيم المنتديات الفكرية

ذيـــاب النعيمي ،أمـــس اإلثنين ،فعاليات

الزياني ،فـــي مكتبه بـــوزارة الخارجية،

الـــدورة  15مـــن معرضـــي (أيدكـــس
ونافدكـــس  ،)2021اللذيـــن يُ عقدان في

أمـــس ،المدير العـــام والرئيس التنفيذي
للمعهد الدولي للدراسات االستراتيجية،
جـــون تشـــيبمان ،بحضـــور المديـــر

النعيمــي يحضر فعاليــات “أيدكــس ونافدكس”2021

العاصمة أبوظبي في الفترة من  21إلى

وتنظيم المنتديـــات الفكرية ،وما وصل

دعم وزارة الخارجية المتواصل للمعهد

 25فبرايـــر الحالـــي .وقـــام رئيس هيئة

المؤتمـــرات الدولية بمـــا في ذلك مؤتمر
حـــوار المنامـــة ،الـــذي اكتســـب ســـمعة
دوليـــة كبيـــرة ،مؤكـــ ًدا حـــرص وزارة

عـــن اعتـــزازه وتقديـــره الكبيريـــن لمـــا

من األجنحة المشـــاركة فـــي المعرضين

فاعلـــة كمؤتمر حـــوار المنامة الســـنوي،

أحدث نظم الدفـــاع العالمية والتقنيات

وخـــال اللقاء ،رحـــب وزيـــر الخارجية

التعاون والتنسيق الثنائي بين الجانبين

المشـــترك البناء بيـــن الجانبين ،وأصبح

الملموســـة والواضحة التـــي يضطلع بها

متمنيا للدكتور جون تشـــيبمان وجميع
ً

فـــي مجال إجراء األبحاث والدراســـات

والنجـــاح .مـــن جهتـــه ،ثمـــن تشـــيبمان

التنفيـــذي للمعهـــد الدولـــي للدراســـات
االســـتراتيجية فـــي الشـــرق األوســـط،
الســـير تومـــاس بيكيت ،ووكيـــل وزارة
الخارجيةالشـــيخة رنـــا بنت عيســـى بن
دعيج آل خليفة.

إليه من مســـتوى متميز في اســـتضافة

الخارجية الدائم علـــى تعزيز ومواصلة

بجـــون تشـــيبمان ،مشـــي ًدا بالجهـــود

بما يحقق األهداف المشتركة المرجوة،

المعهد الدولي للدراسات االستراتيجية

القائميـــن علـــى المعهـــد دوام التوفيـــق

الدولي للدراسات االستراتيجية ،معربًا

تـــم تحقيقـــه مـــن إســـهامات وإنجازات

والـــذي أتـــى ثمـــرة للتعـــاون الثنائـــي

منصـــة عالميـــة للسياســـيين والخبـــراء

والمختصيـــن لتبـــادل الـــرؤى واألفـــكار،
متمنيـــا لمملكـــة البحريـــن مزيـــ ًدا مـــن
ً

التقدم واالزدهار.

األركان بجولـــة ،اطلـــع خاللها على عدد
ومـــا تحتويـــه األقســـام المختلفـــة مـــن

العســـكرية الدقيقة والمتقدمة ،وأحدث
ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية

من تكنولوجيا ومعدات متطورة تسهم
فـــي تعزيـــز األمـــن اإلقليمـــي والدولـــي

وخدمة السالم العالمي.

وخـــال الزيـــارة اجتمـــع رئيـــس هيئـــة

األركان مـــع

رئيـــس أركان القـــوات

المســـلحة بدولـــة اإلمـــارات العربيـــة

المتحـــدة الفريـــق الركن حمـــد الرميثي
فـــي معـــرض ومؤتمـــر الدفـــاع الدولـــي
ً
مستعرضا خالل اللقاء
(أيدكس ،)2021

عمق العالقات األخوية والتي لها جذور

تاريخية وطيدة والتعاون المستمر بين
البلدين في المجال العسكري.

بعدهـــا قام رئيس هيئـــة األركان بزيارة

إلى ســـفينة مملكـــة البحريـــن “المحرق”

التابعـــة لســـاح البحريـــة الملكـــي

البحريني بقوة دفاع البحرين المشاركة
ضمـــن فعاليات معرض الدفـــاع البحري
(نافدكس .)2021

وتعد مشـــاركة ســـاح البحريـــة الملكي

البحريني مع األشـــقاء بدولـــة اإلمارات
العربيـــة المتحـــدة فـــي هـــذا المعـــرض
مكســـبا إلثـــراء حصيلـــة المعرفـــة

العســـكرية حيـــث يُ عتبـــر مـــن المعارض

الدفاعية البحرية الرائدة في العالم.

03

األربعاء  24فبراير  12 - 2021رجب  - 1442العدد 4516

القوائم املالية املوحدة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب ( 2020مدققة)
امليزانية املوحدة

القائمة املوحدة للدخل
لل�شنة املنتهية يف  31دي�شمرب 2020

دخل الفوائد
م�شروفات الفوائد
�شايف دخل الفوائد
ر�شوم وعمولت � -شايف
دخل املتاجرة
دخل ال�شتثمارات واأخرى
ح�شة البنك من نتائج �شركات زميلة
الر�شوم ودخل اآخر
الدخل الت�صغيلي
خم�ش�ش اخل�شائر الئتمانية وخم�ش�شات اأخرى
�صايف الدخل الت�صغيلي
تكاليف املوظفني
ا�شتهالك
م�شروفات ت�شغيلية اأخرى
امل�صروفات الت�صغيلية
الربح قبل ال�صرائب والزكاة
م�شروف �شريبي وزكاة
�صايف الربح لل�صنة
�شايف الربح العائد اإىل حقوق غري م�شيطرة
�صايف الربح العائد اإىل مالك البنك
ن�صيب اأرباح ال�صهم العائد اإىل مالك البنك لل�صنة:
الن�شيب الأ�شا�شي واملخف�ش لل�شهم العادي يف الأرباح
(�شنتات اأمريكية)

يف  31دي�شمرب 2020

2020
�ألف
دوالر �أمريكي

2019
األف
دولر اأمريكي

1.452.812
653.457
799.355
103.669
74.249
84.643
50.020
312.581
1.111.936
254.918
857.018
175.574
32.724
117.553
325.851
531.167
44.695
486.472
34.228
452.244

1.843.953
892.453
951.500
127.305
44.081
81.757
30.886
284.029
1.235.529
54.417
.
1 181.112
199.077
34.454
120.218
353.749
827.363
38.538
788.825
58.324
730.501

4.3

7.2

2020
�ألف
دوالر �أمريكي

القائمة املوحدة للدخل ال�صامل
لل�شنة املنتهية يف  31دي�شمرب 2020

�صايف الربح لل�صنة
الدخل ال�صامل الآخر
�شايف تغريات القيمة العادلة خالل ال�شنة
�شايف التغري يف اإحتياطي اإعادة تقييم العقارات
تعديالت حتويل عمالت اأجنبية
جمموع الدخل ال�صامل لل�صنة
جمموع الدخل ال�شامل العائد اإىل حقوق غري م�شيطرة
جمموع الدخل ال�صامل العائد اإىل مالك البنك

2020
�ألف
دوالر �أمريكي

2019
األف
دولر اأمريكي

486.472

788.825

()47.151
1.221
()82.532
358.010
23.093
334.917

10.347
227
39.949
839.348
67.080
772.268

�شايف النقد من الأن�شطة الت�شغيلية
�شايف النقد امل�شتخدم يف الأن�شطة ال�شتثمارية
�شايف النقد امل�شتخدم يف الأن�شطة التمويلية
�صايف (النق�ص) الزيادة يف النقد وما يف حكمه
�شايف فروق �شرف العمالت الأجنبية
النقد وما يف حكمه يف  1يناير
النقد وما يف حكمه يف  ٣1دي�صمرب

4.218.417
3.618.069
25.182.585
175.000
1.830.706
10.032
35.034.809

احلقوق
راأ�ش املال  -الأ�شهم العادية
اإحتياطيات
احلقوق العائدة اإىل مالك البنك
اأوراق راأ�شمالية دائمة مدرجة �شمن راأ�ش املال فئة 1
حقوق غري م�شيطرة
جمموع احلقوق
جمموع املطلوبات واحلقوق

2.412.972
1.588.668
4.001.640
600.000
434.718
5.036.358
40.071.167

2020
�ألف
دوالر �أمريكي

2019
األف
دولر اأمريكي
2.096.043
()1.156.753
()599.641
339.649
13.927
2.778.547
3.132.123

عادل اللبان
الرئي�ش التنفيذي للمجموعة والع�شو املنتدب

املطلوبات واحلقوق
املطلوبات
ودائع من بنوك
اقرتا�شات مبوجب اإتفاقيات اإعادة �شراء
ودائع العمالء
ديون لأجل
فوائد م�شتحقة الدفع وم�شتقات مالية ومطلوبات اأخرى
مطلوبات ثانوية
جمموع املطلوبات

5.023.915
2.891.532
25.518.123
1.457.090
27.862
34.918.522
2.193.611
2.071.916
4.265.527
600.000
496.002
5.361.529
40.280.051

لل�شنة املنتهية يف  31دي�شمرب 2020

لل�شنة املنتهية يف  31دي�شمرب 2020

242.558
()30.708
()338.927
()127.077
()28.047
3.132.123
2.976.999

1.747.560
2.333.852
3.532.689
20.719.878
9.608.309
303.127
185.715
857.232
296.847
485.958
40.071.167

1.366.978
2.202.340
4.683.260
20.742.360
9.133.881
315.011
229.803
823.714
295.549
487.155
40.280.051

القائمة املوحدة للتغريات يف احلقوق

القائمة املوحدة للتدفقات النقدية
2020
�ألف
دوالر �أمريكي

املوجودات
نقد واأر�شدة لدى بنوك مركزية
اأذونات خزانة وودائع لدى بنوك مركزية
ودائع لدى بنوك
قرو�ش و�شلف
ا�شتثمارات حمتفظ بها لغر�ش غري املتاجرة
ا�شتثمارات يف �شركات زميلة
ا�شتثمارات عقارية
فوائد م�شتحقة القب�ش وم�شتقات مالية وموجودات اأخرى
ممتلكات ومعدات
ال�شهرة وموجودات اأخرى غري ملمو�شة
جمموع املوجودات

2019
األف
دولر اأمريكي

الر�صيد يف  1يناير العائد اإىل مالك البنك
جمموع الدخل ال�شامل لل�شنة
تربعات
اأرباح الأ�شهم العادية املدفوعة
التوزيع املتعلق باإ�شدار اأوراق راأ�شمالية دائمة مدرجة �شمن
راأ�ش املال فئة 1
التوزيع املتعلق باإ�شدار �شكوك دائمة مدرجة �شمن
راأ�ش املال فئة 1
اأ�شهم اإ�شافية �شادرة
حمول من اإحتياطي الدخل ال�شامل الآخر
اإطفاء القيمة العادلة ملعامالت الدفع بالأ�شهم
�شايف اخل�شارة من تعديل عقد القر�ش
ناجت من ا�شتحواذ اإ�شايف يف �شركة تابعة
تغريات يف �شركات تابعة
تغريات يف �شركات زميلة
بيع اأ�شهم خزانة
الر�صيد يف  ٣1دي�صمرب العائد اإىل املالك
اأوراق راأ�صمالية دائمة مدرجة �صمن راأ�ص املال فئة 1
حقوق غري م�صيطرة
جمموع احلقوق يف  ٣1دي�صمرب

حممد جا�صم املرزوق
نائب رئي�ش جمل�ش الإدارة

2019
األف
دولر اأمريكي

4.265.527
334.917
()1.000
()438.722

3.908.701
772.268
()1.000
()397.756

()25.428

()27.500

()8.240
()1.527
()98.449
()13.187
()2.887
()9.364
4.001.640
600.000
434.718
5.036.358

()8.240
4.200
()1.195
1.851
21
()7.773
21.950
4.265.527
600.000
496.002
5.361.529

م�صعل عبدالعزيز العثمان
رئي�ش جمل�ش الإدارة

اأ�شتخرجت امليزانية املوحدة والقوائم املوحدة للدخل والدخل ال�شامل والتدفقات النقدية والتغريات يف احلقوق املبينة اأعاله من القوائم املالية املوحدة للبنك الأهلي املتحد �ش.م.ب.
لل�شنة املالية املنتهية يف  31دي�شمرب  ،2020والتي متت املوافقة عليها من قبل جمل�ش الإدارة ومت تدقيقها من قبل اإرن�شت ويونغ ،مملكة البحرين براأي غري متحفظ يف  22فرباير .2021
للمزيد من املعلومات ،يرجى زيارة موقعناwww.ahliunited.com :
(مرخ�ش من قبل م�شرف البحرين املركزي كم�شرف قطاع جتزئة تقليدي)

البحرين

الكويت

الإمارات

اململكة املتحدة

م�صر

العراق

ُعمان

ليبيا
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إعجاب عراقي بتجربة “تمكين” في دعم الشباب
المنامة  -تمكين

خـــال “تمكين” فـــي الوقوف المســـتمر

المتأثريـــن مـــن التبعـــات االقتصاديـــة

على االستفادة

واإلبداع فـــي القطاع االقتصادي؛ األمر

ونـــوَّ ه درجال بالدور الريادي الذي تقوم

من الخبرات

فـــي التقريـــر العالمي لبيئة المؤسســـات

درجال :حريصون

اســـتقبل الرئيـــس التنفيـــذي لصنـــدوق
العمـــل “تمكين” إبراهيـــم جناحي وف ًدا

مـــن الجمهورية العراقية يترأســـه وزير
الرياضة والشباب عدنان درجال.

على فرص االســـتدامة وتعزيز االبتكار
الذي ســـاهم في تبوئهـــا مراكز متقدمة
الناشـــئة علـــى مـــدى عامـــي 2019

البحرينية

وجرى خالل اللقـــاء بحث فرص وآفاق

و ،2020والصـــادر عن مؤسســـة جينوم

التعـــاون وتبـــادل الخبرات بيـــن كل من

للمنظومات الناشـــئة ،والشبكة العالمية

مملكـــة البحريـــن وجمهورية العراق في

الدعـــم المقدمة ضمـــن منظومة الجهود

لريادة األعمال.

القطـــاع الخـــاص فيمـــا يخـــدم أهـــداف

الخـــاص فـــي االقتصاد الوطنـــي ،فضال

إطـــار الحزمـــة الماليـــة واالقتصاديـــة

كمـــا تـــم خـــال اللقـــاء تقديـــم نبـــذه

التنمويـــة الحيويـــة التـــي مـــن شـــأنها

اختصاصهـــا ،فضـــا عـــن نطـــاق أطـــر

االقتصادية والتنمية البشرية.

مجـــال دعـــم وتنميـــة الشـــباب وتنميـــة

النمو والتطور االقتصادي.

تعريفية عن آلية عمل تمكين ومجاالت

الوطنيـــة؛ لتعزيـــز مســـاهمة القطـــاع
عن تقديم الدعم في مختلف المجاالت

تعزيـــز التجربـــة البحرينية فـــي التنمية

لجائحة كورونا.

بـــه “تمكين” فـــي دعم هـــذا القطاع ،وما

تقدمـــه المملكة مـــن نمـــوذج متميز في
دعم األعمال والشباب ،والسيما في ظل
الظـــروف الراهنة .وأشـــار إلى مســـاعي

الجمهوريـــة العراقية فـــي دعم تطلعات

الشباب ،مؤكدا أن تجربة “تمكين” تقدم

وأوضـــح أبـــرز مســـاهمات “تمكيـــن” في

نموذجـــا يحتذى بـــه ،بما في ذلك دعمها

وأبـــدى جناحـــي ترحيبـــه بالزيـــارة،

جهة ،ودعم مؤسســـات قطـــاع الخاص

التي أطلقتهـــا المملكة وفقا للتوجيهات

باالقتصـــاد الوطنـــي ،معربـــا عن حرصه

تقديـــم نمـــوذج وطني رائد فـــي مجال

عمـــل تنافســـية فـــي الســـوق ،والتأكيد

الملـــك؛ لخدمة أكبر شـــريحة ممكنة من

مؤكـــدا جهـــود مملكـــة البحريـــن فـــي

االســـتمثار فـــي التنميـــة البشـــرية مـــن

مـــن جهـــة أخـــرى ،فيمـــا يحقـــق فـــرص

الملكيـــة الســـامية لصاحـــب الجاللـــة

على أثر الدعم الذي تقدمه المملكة من

مؤسســـات القطـــاع الخـــاص واألفـــراد

للقطـــاع الرياضـــي والرياضييـــن وربطه
على االســـتفادة من الخبرات البحرينية

لبنـــاء ودعـــم الخبـــرات العراقيـــة فيمـــا
يخدم هذه التطلعات.

“األيمـدو” ينـاقـش “كـورونـا” وعالقتهـا بمـرضـى السكــري
الـدفـتـــــ ــر لـــ “^” 1000 :خـبـيـــــ ــر و 32ورقـــــ ــة علميــــــ ــة بـحــــرينـيـــــ ــة
بدور المالكي

تســـتضيف مملكة البحريـــن وتحت رعاية
رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحـــة ،رئيس

جمعية الســـكري البحرينية الفريق طبيب
الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة،
وبحضـــور وزيـــرة الصحـــة فائقـــة الصالح

وكبـــار المســـؤولين وجمعيـــة الســـكري
البحرينيـــة ،النســـخة الرابعـــة مـــن مؤتمـــر

الطب الباطني والسكري والسمنة العالمي
“األيمـــدو” العالمـــي ،والذي ســـينطلق غدا،

ويستمر حتى يوم  27من فبراير الجاري،
بمشـــاركة أكثر مـــن  1000خبير ومختص
فـــي مجـــاالت طـــب وجراحـــة وتقنيـــات

الســـمنة والســـكري من البحريـــن والخليج

ومصر ولبنان وأميـــركا والمملكة المتحدة

وفرنسا وروســـيا والعالم.وفي تصريحات

خاصـــة لــــ “البـــاد” ،قـــال رئيـــس اللجـــان

باإلضافة إلى ورشتين علميتين.

عضو الكلية الملكية لألطباء ،زميل الكلية

مـــن األوراق العلميـــة الحديثـــة ،ومنهـــا

العلميـــة للمؤتمـــر ،ونائب رئيـــس المؤتمر،
الملكية للســـكري والغدد الصم البريطانية،
االستشـــاري أســـعد الدفتـــر ،إن أكثـــر مـــن

 % 80مـــن المصابين بالســـكري بالبحرين

والعالم هم من مرضى السمنة.

وتقنيـــات وجراحـــات مـــا بعـــد الســـمنة،

ورقـــة علميـــة متخصصة ســـتناقش تأثير

المتحـــدة ســـتناقش وألول مـــرة بالعالـــم

الســـكري والتحكـــم فـــي مـــرض الســـكري

وأشـــار إلـــى أن المؤتمـــر ســـيتناول عـــددا

موضحـــا أن ورقـــة لخبيـــر مـــن المملكـــة

ورقـــة علميـــة تطـــرح ألول مـــرة تتحـــدث

تقنيـــات إجـــراء جراحـــات التجميـــل مـــع

عـــن عالقة فيـــروس كورونـــا “كوفيد ”19

ومرض الســـكري والســـمنة ،وورشـــة عمل

حول الفحص بالموجات الصوتية وتقييم

جراحـــة الســـمنة في عملية واحـــدة إلزالة
كافـــة الترهـــات التـــي تصيـــب الجســـم

بعـــد جراحات الســـمنة .وبيـــن أن المؤتمر

وســـيلقي المؤتمـــر الضـــوء علـــى آخـــر

ومعالجـــة تلـــف األعصـــاب المحيطية في

حيث ســـيضم نخبة من األطباء والخبراء

وكشـــف عـــن أن المؤتمـــر ســـيطرح آخـــر

ورشـــة خاصـــة ســـيتم خاللها اســـتعراض

التقنيـــات العالميـــة فـــي معالجة الســـكري

مضخـــات األنســـولين “الذكيـــة” ،والتـــي

المســـتجدات العالميـــة فـــي هـــذا الجانب،
في مجال الســـكري والســـمنة ،وســـيطرح

في جلساته التي ستستمر  3أيام ويشارك
فيهـــا  100متحـــدث ،أكثـــر مـــن  32ورقـــة

علميـــة بحرينية من أصل  50ورقة علمية

مشـــاركة ،إذ تعـــد أضخـــم مشـــاركة علمية
طبيـــة بحثيـــة علـــى مســـتوى المؤتمـــرات

الطبية التي تـــم تنظيمها بمملكة البحرين

العيون والقدمين لدى مرضى السكر.

المســـتجدات الطبيـــة والعالجيـــة وآخـــر

والســـمنة المفرطـــة ،ومتالزمة اضطرابات
النـــوم والتنفـــس وتوقـــف التنفـــس أثنـــاء

النـــوم فـــي حـــاالت الســـمنة المفرطـــة،

واألنـــواع النـــادرة مـــن أمـــراض الســـكري

ونقص الســـكر في الدم ،وآخر مستجدات

ســـيطرح آخـــر وأحـــدث األدويـــة المضادة

للســـمنة وداء السكري لألطفال ،من خالل
آخـــر ما وصلـــت إليه التقنيـــة العالمية في
يتـــم التحكـــم فيهـــا ومراقبتها مـــن خالل

األهـــل ،وبالتالـــي الســـيطرة الفوريـــة على
أي ارتفـــاع أو انخفـــاض فـــي مســـتوى

الســـكر في الدم لدى األطفال من االرتفاع
أو االنخفـــاض ،مردفـــا باإلضافـــة إلـــى

مفعـــول األدويـــة الحديثـــة علـــى مـــرض

لدى كبار الســـن ،الفتـــا إلى عدد من خبراء

واختصاصيي التغذية العالجية المهتمين
في أمراض السكري والسمنة سيشاركون

فـــي المؤتمر ،لما للتغذية من دور كبير في
مثـــل هذه األمـــراض .وأشـــاد بالدعم الذي

أسعد الدفتر

الفعاليـــات الطبيـــة مـــن مؤتمـــرات وورش

وأوضـــح أن المؤتمـــر ســـينقل عـــن بُعـــد

يقدمه رئيس المجلس األعلى للصحة لكل
عمل وندوات في البحرين ،مؤكدا أن هذا
الدعـــم حقـــق للبحرين مكانـــا متميزا على

خريطة المؤتمـــرات العالمية المتخصصة،

مـــن خـــال منصـــة زووم لمستشـــفى نـــور

التخصصـــي

المختصـــة

بالمؤتمـــرات

والنـــدوات االفتراضيـــة بالتعـــاون مـــع

مؤسســـة “اجوكيشـــن بلـــس” ،معربـــا عـــن

وأن رعاية رئيس المجلس األعلى للمؤتمر
أ َّهلـــه ليحقق نجاحـــا عالميا غير مســـبوق

جـــل شـــكره وتقديـــره للهيئـــة الوطنيـــة

تشرفنا فيها برعايته للمؤتمر ولحد اآلن.

اعتمدت  21درجة للمشاركين بالمؤتمر.

على الســـاحة ،ومنـــذ انطالق أول نســـخة

لتنظيم المهن والخدمات الصحية ،والتي

“البحرية الملكي” يرمي الذخيرة الحية بـ “هير بوعمامة”
المنامة  -بنا

لفتـــت القيـــادة العامـــة لقـــوة دفـــاع البحريـــن انتبـــاه كل من

مساء.
ً
من الساعة  8صباحا ،ولغاية الساعة 2

ســـتجري رمايـــة بالذخيـــرة الحية يقـــوم بها ســـاح البحرية

المواطنين والمقيمين لالبتعاد عن المنطقة المذكورة حفاظا

يعنيهـــم األمـــر مـــن المواطنيـــن والمقيميـــن بأن قـــوة الدفاع

الملكي البحريني بمنطقة “هير بوعمامة” اليوم وغدا ،اعتبارا

ودعـــت القيـــادة العامـــة لقـــوة الدفـــاع مـــن يهمهـــم األمر من

على سالمتهم.

شــركة مجمع البحرين لألســواق الحرة (ش.م.ب).

تــوصــيـــــــة
قرر مجلــــس إدارة شركــــة مجمع البحرين لألســــواق الحـــــرة (ش.م.ب ).في إجتماعه الذي عقد في

تكييف “مدينة
عيسى الشعبي”

 23فبرايــر  ،2021رفــع توصيــة بتوزيع األرباح للســنة المنتهية في  31ديســمبر  2020على المســاهمين

المنامة  -وزارة األشغال وشؤون البلديات

المســجلة أســماؤهم في ســجالت تاريخ االســتحقاق .تخضع هذه التوصية لموافقة مســاهمي الشركة

قــالــت وزارة األش ــغ ــال وش ــؤون

فــي اجتمــاع الجمعية العامــة في يوم الثالثاء  23مارس .2021

تــكــيــيــف ســــوق مــديــنــة عيسى

·

أربــاح نقديــة % 25 :من رأس المال المدفوع ،أي  25فلســًا للســهم الواحــد والبالغة إجماليًا

الشعبي بالمحافظة الجنوبية
م ــن قــبــل مــجــلــس الــمــنــاقــصــات

 3,556,799دينار بحريني

والمزايدات ،على أن يكون آخر

فيمــا يلي التواريخ الرئيســية التي يجــب أخذها في االعتبار:

المقبل.

موعد لتقديم العطاءات  7ابريل

وأشارت الوزارة إلى أن المشروع
ســيــتــم اإلشـ ـ ــراف عــلــى تــنــفــيــذه

التاريخ

الحدث

مــن قــبــل قــطــاع مــشــاريــع البناء

والــصــيــانــة بـ ــالـ ــوزارة ،إذ يهدف

تاريخ اجتمــاع الجمعية العامة
(تاريــخ موافقة المســاهمين)

 23مارس 2021

آخر يوم تداول الســتحقاق األرباح
(آخر يوم تداول الســتحقاق األرباح ،ليتم تقييد اســم المســاهم في ســجل األســهم
يوم االســتحقاق)

 ٢٤مارس 2021

إل ــى تــوفــيــر الــتــهــويــة المناسبة

تاريخ تداول الســهم بدون استحقاق
(أول يــوم تــداول بدون اســتحقاق لألرباح)

 ٢٥مارس 2021

التجارية.

يوم االستحقاق
(المساهمون المقيد أسمائهم في سجل األسهم في هذا التاريخ لهم الحق في
الحصول على األرباح)

 ٢٨مارس 2021

يوم الدفع
(اليوم الذي سيتم فيه توزيع األرباح على المساهمين المستحقين)

 ١١أبريل 2021

إلى توفير بيئة مريحة لمرتادي
السوق وإكسابها مظهرًا حضاريًا

يليق بالتطور والنهضة العمرانية
الــتــي تشهدها المملكة ،إضافة

داخ ــل الــســوق لتنشيط الحركة
ويشتمل الــمــشــروع على أعمال

تكييف الهواء في منطقة القبة

والــمــمــرات لسوق مدينة عيسى
الـ ــحـ ــالـ ــي ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى تــنــفــيــذ

اللوحات والتمديدات الكهربائية

ذات الصلة وتركيب نظام طرد
الدخان ونظام مكافحة الحرائق
وت ــح ــدي ــث ن ــظ ــام ال ــك ــش ــف عــن

واهلل ولــي التوفيق ، ، ،

فاروق يوسف المؤيد
رئيــس مجلس اإلدارة

تعلن شركة نفط البحرين ش .م .ب( .مقفلة) عن طرح المناقصة العامة التالية:

البلديات والتخطيط العمراني
إن ــه تــم ط ــرح مناقصة مــشــروع

فيما يلــي التوزيع المقترح:

مــمــلــكــة الـبــحـــريــن

الــحــرائــق والــدخــان بما يتماشى
مـ ــع أع ــل ــى الــمــعــايــيــر الــعــالــمــيــة

واش ــت ــراط ــات الـــدفـــاع الــمــدنــي

لــمــكــافــحــة الــحــريــق والــســامــة،

إلى جانب إنشاء محطة كهرباء
الــفــرعــيــة وذل ــك لتغطية الحمل
الكهربائي اإلضافي للسوق.

موضوع المناقصة

توفير حلول إدارة األمن المعلوماتي
( )CYBERARK PAMمع
خدمات التنفيذ والدعم الفني

رقم المناقصة

قيمة الضمان
االبتدائي
بالدينار
البحريني

قيمة وثائق
المناقصة
بالدينار
البحريني

26114

500/-

15.750

الموعد النهائي لتقديم
العطاءات
اليوم

التاريخ

الوقت

 21مارس 2021

تم إصدار المناقصات المذكورة أعاله في نظام المناقصات اإللكتروني التابع لشركة نفط
البحرين (بابكو) .وعليه تدعو الشركة المقاولين المسجلين والراغبين في دخول هذه المناقصة
ممن تتوافر فيهم الكفاءة والخبرة إلى تسجيل الدخول في النظام وإدخال اسم المستخدم وكلمة
المرور الخاصة فيهم وتنزيل الوثائق بعد دفع رسوم الوثائق المذكورة أعاله.
أما بالنسبة للمقاولين الجدد والغير مسجلين فبإمكانهم التسجيل عن طريق زيارة الموقع التالي:
https://www.bapco.net/doing-business-with-us.html#prequalifications
تحت التأهيل المسبق يرجي اختيار تسجيل مورد جديد وثم اكمال الخطوات.
لمزيد من االستفسار يرجي االتصال على دائرة المشتريات على األرقام التالية:
17757054-17755845-17752995-17755684
يتم تقديم العطاءات الكترونيا ً من خالل نظام بابكو االلكتروني .أما بالنسبة للضمان االبتدائي
فيكون في صورة شيك مصدق أوشيك معتمد أو خطاب بنكي مصدق أو بوليصة تأمين من
احدى المؤسسات المالية المحلية أو نقداً وأن يكون هذا الضمان ساري المفعول طوال مدة
سريان العطاء المنصوص عليها في وثائق المناقصة ( 6شهور من تاريخ تقديم العطاء) ويجب
تقديم النسخة األصلية إلى قسم المناقصات الكائن في مبني بنك البحرين والكويت السابق بالقرب
من البوابة الشمالية لشركة بابكو أيام األحد والثالثاء فقط من الساعة  9:00صباحا ً إلى الساعة
 11:00صباحاً.
تخضع هذه المناقصة ألحكام المرسوم بقانون رقم  36لعام  2002بشأن تنظيم المناقصات
والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية والئحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 37
لعام . 2002
كما يجب مراعاة الشروط التالية:
 .1أن ترفق نسخة من شهادة السجل التجاري سارية المفعول للعام الجاري على أن تكون
مشتملة على نشاط موضوع المناقصة.
 .2أن تدون األسعار اإلجمالية وأسعار الوحدات (بحسب األحوال) على االستمارة.
 .3أن ترفق شهادة صالحة إلثبات نسبة البحرنة صادرة من وزارة العمل.
 .4ضرورة ختم جميع المستندات األصلية والمصورة المقدمة ضمن المناقصة بخاتم الشركة
أو الجهة المقدمة للعطاء.
 .5المقاولين الغير مدرجين على قائمة المقاوليين المعتمدين سوف يخضعون للتاهيل المسبق
قبل ترسية المقاولة.
يعتبر هذا اإلعالن مكمال لوثائق المناقصة
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عاما
“العدالة اإلصالحية” من عذاب اإلعدام ...إلى رحمة السجن ً

الــقــانــون الــمــلــكــي يــعــزز الـــريـــادة البحرينية دولــيــا فــي حــمــايــة حــقــوق الطفل

المنامة  -بنا

البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في  15فبراير الجاري قانون رقم ( )4لسنة  2021بإصدار قانون

العدالة اإلصالحية لألطفال وحمايتهم من سوء المعاملة بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب.
ويشـــكل هـــذا القانون إضافـــة نوعية

والقـــرارات واإلجـــراءات المتعلقـــة به

العصريـــة واإلجـــراءات التنفيذيـــة

تباشرها.

المخـــدرات أو ســـوء الســـلوك أو اعتاد

إلـــى المنظومة التشـــريعية والقضائية
الضامنـــة لحقـــوق األطفـــال ووقايتهم

مـــن ســـوء المعاملـــة واالســـتغالل أو

وينـــص القانـــون على إنشـــاء محكمة

الهـــروب مـــن المـــدارس أو شـــارك في

اإلصالحيـــة للطفل” ،وتختص بالفصل

العقوبـــات البديلـــة بيـــن التوبيـــخ

خاصـــة تســـمى “محاكـــم العدالـــة

اإلهمال األدبي والجسماني والروحي،
وتعليميـــا وتربويًـــا
صحيـــا
ورعايتهـــم
ً
ً

واجتماعيـــا ،باعتبارهـــم أمـــل الوطـــن
ً

بن حمد آل خليفة.

مـــن التشـــريعات الوطنيـــة الداعمـــة

مـــع االســـتعانة بخبـــراء أخصائييـــن

مـــن ( )89مـــادة ،فـــي ســـياق مجموعة

فـــي المجاالت االجتماعية والنفســـية،

 ،2012وقانـــون الحمايـــة مـــن العنـــف

منهـــم نســـاء ،وتوافـــر الضمانـــات

األســـري لســـنة  ،2015وقانون األسرة

الحقوقية المنصوص عليها في قانون

لســـنة  ،2017وغيرها من التشـــريعات

اإلجراءات الجنائية في جميع مراحل
ً
فضل
الدعـــوى وأثنـــاء تنفيذ الحكـــم،

الضامنـــة للحق فـــي التعليم والصحة،

ورعايـــة وتأهيـــل وتشـــغيل ذوي

عن إلغاء قانون األحداث لسنة .1976

اإلعاقة ،ومكافحة التســـوّ ل والتشرد،

عقوبات بديلة

بالتوافـــق مـــع انضمـــام المملكـــة إلـــى

اتفاقيـــة األمـــم المتحـــدة لحقـــوق

ويتضمـــن القانـــون إلغاء المســـؤولية

االختيارييـــن عام  ،2004ليشـــكل هذا

الخامســـة عشـــرة ،ويجـــوز لمحكمـــة

مســـتوى تحقيـــق العدالـــة اإلصالحية

للطفولـــة فـــرض عقوبـــات بديلـــة أو
ً
تدابيـــر حمائيـــة للطفل كونـــه “مُ
عرضا

الطفـــل عـــام  ،1991وبروتوكوليهـــا

الجنائيـــة عـــن األطفـــال دون ســـن

القانـــون الجديـــد تطـــورًا مهمً ـــا علـــى

العدالة اإلصالحيـــة واللجنة القضائية

لألطفـــال ،ورعايتهـــم وحمايتهـــم مـــن

ســـوء المعاملة ،ومنـــح مصالح الطفل

للخطـــر” فـــي حالـــة ارتكابـــه جناية أو
ً
متســـول أو مشـــر ًدا
جنحـــة أو كان

الفضلـــى األولوية في جميـــع األحكام

والتعليـــم ،ويكـــون لـــه مجلـــس إدارة
يشـــكل كل ثـــاث ســـنوات ويضـــم

فـــي عضويتـــه ممثليـــن عن الـــوزارات

ومؤسســـات المجتمع المدني المعنية،
ويتولـــى وضـــع الخطـــط والبرامـــج

اإللكترونية.

إليهـــا مـــن النيابـــة المختصـــة للطفـــل،

لحقـــوق الطفـــل ،كقانون الطفل لســـنة

العـــدل والداخليـــة والصحـــة والتربية

إمكانيـــة إقران هذه التدابير بالمراقبة

بالنظـــر فـــي حـــاالت تعـــرض الطفـــل

ويأتـــي قانـــون “العدالـــة اإلصالحية”،

ويضـــم مكاتـــب فرعيـــة عـــن وزارات

االجتماعيـــة أو المستشـــفيات ،مـــع

بقـــرار مـــن وزيـــر العـــدل ،وتختـــص

للخطـــر أو ســـوء المعاملـــة المحالـــة

والتنميـــة االجتماعية فـــي عام ،2007

إيداعـــه في إحدى مؤسســـات الرعاية

وإنشـــاء “اللجنـــة القضائيـــة للطفولـــة”

صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان

كجهـــة مركزيـــة تابعـــة لـــوزارة العمـــل

تدريبيـــة وتأهيلية وتربوية وطنية أو

كاملـــة وقـــت ارتـــكاب الجريمـــة،

من ولي العهـــد رئيس مجلس الوزراء

دور مركـــز حماية الطفل ،منذ إنشـــائه

االختبار القضائي أو إلحاقه في برامج

تجـــاوزت أعمارهـــم  15ســـنة ميالدية

التنموية الشـــاملة لجاللة الملك ،بدعم

مـــن ســـوء المعاملة ،من خـــال تفعيل

أمـــره أو االعتذار علنًا أو الوضع تحت

الجرائـــم التـــي يرتكبها األطفـــال ممن

ومســـتقبله المشـــرق في ظل المسيرة

(المـــواد  )33-52آليـــات حمايـــة الطفل

وتوجيـــه اللـــوم أو تســـليمه إلـــى ولي

فـــي الدعـــاوى الجنائيـــة الناشـــئة عـــن

الكفيلـــة بوقايـــة الطفـــل وحمايته من

بيان المركز المالي كما في  31دیسمبر 2020

2020
الموجودات
العقارات والمعدات
استثمارات عقارية
استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية
استثمارات في أوراق مالية
موجودات أخرى
مجموع الموجودات غير المتداولة
المخزون
ذمم تجارية مدينة وأخرى
النقد وأرصدة البنوك
موجودات محتفظ بها لغرض البيع
مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات

9.998
4.568
28.217
42.783
5.015
1,266
1.620
7.901
95
7.996
50.779

5,339
2,448
7,242
15,029
149
15,178
61,987

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال
عالوة إصدار أسهم
احتياطي قانوني
احتياطي أعمال خيرية
احتياطي القيمة العادلة
أرباح مستبقاة
مجموع حقوق الملكية
المطلوبات
منافع الموظفين
ذمم تجارية دائنة وأخرى
حق امتياز مستحق
مجموع المطلوبات المتداولة

14,227
1,953
7,114
666
4.851
18.675
47.486

14,227
1,953
7,114
772
7,856
20,996
52,918

442
1.783
1.068
3.293

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

50.779

نفســـيا أو
أو االســـتغالل جســـديًا أو
ً

جنســـيا ،أو تحريضهم وإكراههم على
ً

ارتـــكاب الجرائـــم ،أو محاولـــة حجب

الحماية المقـــررة لهم بموجب القانون
فـــي حالـــة تعرضهـــم للخطـــر أو ســـوء

المعاملة ،مع حظر نشـــر أية معلومات

أو بيانات أو صور تتعلق بهوية الطفل
دون إذن مـــن المحكمـــة أو النيابـــة أو
اللجنة القضائية للطفولة.

ضمانات متكاملة
تدابيـــر حقوقيـــة عصريـــة عديـــدة

تضمنهـــا “قانـــون العدالـــة اإلصالحيـــة

كانـــت الجريمـــة عقوبتهـــا اإلعـــدام

االستغالل االقتصادي ،وتوفير العالج

أو الحبـــس لمـــدة ســـنة علـــى األقـــل،

والتعليميـــة ،وتشـــغيل خـــط هاتفـــي

المؤقـــت نزلـــت إلـــى عقوبـــة الجنحة،

المتعلقـــة بســـوء المعاملـــة ،إلى جانب

معً ـــا ،حكم القاضي بإحـــدى العقوبتين

إلـــى النيابـــة العامـــة أو الشـــرطة أو

مقيـــد ،كما يجوز الحكم بأحد التدابير

وبموجـــب القانـــون “يحظر اســـتغالل

لمكتـــب األمـــم المتحـــدة للمخـــدرات

مخفـــف ،وغيرها من البنـــود المخففة،

المنظـــم وغيـــر المنظـــم ،بمـــا فـــي ذلك

الصديقة.

األطفال أو التحفظ عليهم أو حبسهم

وتحريضـــه على القيـــام بأعمال العنف

عامً ـــا وقـــت ارتـــكاب الجريمـــة ،فـــإذا

أو النفســـية أو الجنسية أو اإلهمال أو

نزلـــت العقوبـــة إلـــى الســـجن المؤقت

والتأهيل النفسي والدورات التثقيفية

وإذا كانت عقوبتها الســـجن المؤبد أو

ســـاخن لتلقـــي الحـــاالت أو الشـــكاوى

حبســـا وغرامـــة
وإذا كانـــت الجنحـــة
ً

إمكانيـــة تقديـــم الشـــكاوى والبالغات

أو الغرامـــة فقـــط إذا كان الحبس غير

الجهات الرسمية المختصة.

البديلـــة إذا توفـــر فـــي الجنحة ظرف

الطفـــل فـــي مختلـــف أشـــكال اإلجرام

وفي جميـــع األحوال ،ال يجـــوز إيداع

زرع أفـــكار التعصـــب والكراهيـــة فيه،

أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في

والترويع” ،أو اســـتدراجه و”اســـتغالله

بآالف الدنانير البحرینية

2020

ضمـــان دســـتورية القوانيـــن واللوائح،
وتعزيـــز دور النيابـــة العامـــة ،منـــذ
إنشـــائها في عام  2003كشعبة أصيلة
مـــن الســـلطة القضائية ،فـــي مكافحة
الجرائـــم بجميـــع أنواعهـــا ،بعد إنشـــاء

وحـــدة التحقيـــق الخاصـــة ،ونيابـــة

لجرائم اإلتجار باألشـــخاص واألموال
العامـــة ،والتوجـــه إلـــى إنشـــاء نيابـــة

متخصصـــة في الجرائـــم اإللكترونية،

المعاملة” رقم ( )4لسنة  ،2021جسدت
حـــرص جاللـــة الملـــك وحكومته على

توفيـــر ضمانـــات متكاملـــة لحمايـــة

حقـــوق الطفل في بيئة آمنـــة وداعمة
للتنميـــة المســـتدامة وشـــاهدة علـــى

تقـــدم المســـيرة الديمقراطيـــة فـــي

ظل إقـــرار هـــذا القانون بالشـــراكة مع

السلطة التشريعية بمجلسيها الشورى
والنـــواب والســـلطة القضائيـــة ممثلـــة
فـــي المجلس األعلى للقضـــاء والنيابة

العامة ،واالســـتعانة بالخبرات الدولية
والمملكـــة

المتحـــدة

التشـــريعي والمتوافـــق مـــع أرقـــى

المعايير الحقوقية العالمية ،إنما تؤكد
عزمها على مواصلة ســـجلها الحقوقي
المشـــرف فـــي حمايـــة حقـــوق الطفـــل

واجتماعيا
وتعليميـــا
صحيا
ورعايتـــه
ً
ً
ً

ونفســـيا فـــي مجتمـــع يســـوده األمـــن
ً

واالســـتقرار والعدالة وقيـــم المواطنة
ً
وفقا لالستراتيجية الوطنية
الصالحة،
للطفولـــة وبرنامـــج عمـــل الحكومـــة

والرؤية االقتصادية  ،2030معززة من

ريادتها العالمية باســـتحقاقها عضوية
مجلس حقوق اإلنسان ،ولجنة حقوق

الطفل الدولية ،وتصنيفها ضمن الدول
ذات التنميـــة البشـــرية المرتفعـــة ج ًدا
وفقـــا لتقريـــر برنامـــج األمـــم المتحدة

اإلنمائي لعام  ،2020وتوالي اإلشادات
الدوليـــة علـــى تميزهـــا فـــي توفيـــر

وتشـــكل المكتســـبات القضائيـــة التي

التعليـــم للجميع واســـتدامة الخدمات

لمنظومـــة العدالة ودورهـــا في حماية

في مواجهة جائحة كورونا.

كفلهـــا القانون دعامـــات قوية لتطوير

الصحية لجميع المواطنين والمقيمين

بيان التدفقات النقدیةللسنة المنتهية في  31دیسمبر 2020
بآالف الدنانير البحرینية

2019

15.533
()9.974

37,605
()18,965

إجمالي الربح

5.559

18,640

إيرادات أخرى ،صافي
مصروفات إدارية
مصروفات البيع

998
()5.607
()261

1,676
()13,328
()572

ربح التشغيل

689

6،416

إيرادات الفوائد
إيرادات من استثمارات في أوراق مالية
إيرادات من استثمارات عقارية ،صافي
منح حكومية
تكاليف التمويل
انخفاض ( /عكس) في قيمة موجودات مالية
انخفاض موجودات محتفظ فيها لغرض البيع
انخفاض قيمة استثمارات عقارية
حصة الشركة من أرباح استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية

193
909
101
531
()9
()30
()54
()530
217

118
1,358
150
12
()616
60

ربح السنة

2.017

7،498

العائد األساسي والمخفض لكل سهم (بالفلس)

14

53

بيان الدخل الشامل للسنة المنتھية في  31دیسمبر 2020

2020
التدفقات النقدية من أنشطة العمليات
النقد المستلم من العمالء
مقبوضات أخرى

2.017

546
4.113
4.410
9,069

()2.932

1,411

مجموع الدخل الشامل اآلخر

()2.932

1,411

61,987

مجموع الدخل الشامل للسنة

()915

8,909

17.275

39.610

()11.230
()3.526
()468
()4.511
()130
()377
()256

()19.722
()5.722
()1.077
()5.065
()130
()250
()115

()20.498

()32.081

()3.223

7.529

فوائد مستلمة
أرباح أسهم مستلمة
إيراد إيجارات مستلمة من استثمارات عقارية ،صافي
أرباح أسهم مستلمة من شركة زميلة
شراء عقارات ومعدات ،صافي
شراء استثمارات عقارية
وديعة بنكية
مقبوضات من استحقاق استثمارات في سندات دين
مقبوضات من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
شراء استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
مبالغ مدفوعة مقدما ً لشراء استثمارات من خالل الدخل الشامل اآلخر
مقبوضات مستلمة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح
أو الخسارة ،صافي
إيراد مستلم من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
استثمار في مشروع مشترك

226
827
487
214
()4
2.002
380
122
()230
-

306
1.157
313
()33
()71
1.128
1.163
()143
()1.023

322
39
()215

86
40
()1.808

صافي النقد من أنشطة االستثمار

4.170

1.115

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
أرباح أسهم مدفوعة

()4.568

()7.877

صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

()4.568

()7.877

صافي الزيادة في النقد وما في حكمه خالل السنة
النقد ومافي حكمه في  1يناير

()3.621
5.242

767
4.475

النقد ومافي حكمه  31ديسمبر

1.621

5.242

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

2019
7,498

15.521
1.754

صافي النقد (المستخدم) في  /الناتج من أنشطة التشغيل

بآالف الدنانير البحرینية

2020

2019
37.415
2.195

مدفوعات المشتريات
مدفوعات مصروفات تشغيلية أخرى
مدفوعات أتعاب اإلدارة
مدفوعات حق اإلمتياز
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة
الضرائب مدفوعة
مدفوعات التبرعات الخيرية

بآالف الدنانير البحرینية

ربح السنة
الدخل الشامل اآلخر
البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة
استثمارات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر – صافي
التغير في القيمة العادلة

جانـــب دور المحكمة الدســـتورية في

 31دیسمبر 2020

بيان الربح أو الخسارة للسنة المنتھية في  31دیسمبر 2020

اإليرادات
تكلفة المبيعات

لألطفـــال وحمايتهـــم مـــن ســـوء

والجريمـــة

الجنائيـــة رقـــم ( )46لســـنة  ،2002إلى

إن مملكـــة البحريـــن ،بهـــذا اإلنجـــاز

ســـنة ميالديـــة كاملة ولـــم يتجاوز 18

وإيـــواء ومتابعـــة شـــؤون األطفـــال

وتعديالتـــه،

وقانـــون

البديلة لعام .2017

المعرضين لســـوء المعاملة الجســـدية

الطفـــل الـــذي تجـــاوز خمـــس عشـــرة

قانون الســـلطة القضائية لســـنة 2002

والتوســـع في تطبيق قانون العقوبات

ويوقع القانـــون عقوبات مخففة على

2019
74
10,745
4,350
29,774
1,866
46,809

إســـاءة معاملـــة األطفـــال أو اإلهمـــال

ســـوء المعاملـــة ،ومســـؤولية تقييـــم

البيانات المالية الموحدة
بآالف الدنانير البحرینية

ويحدد القانون عقوبات مشـــددة ضد

وحـــدد القانـــون فـــي البـــاب الثالـــث

مسيرات وتجمعات مخالفة ،وتتراوح

المعلومـــات األخـــرى ،وغيرهـــا مـــن

منافية لآلداب العامة والنظام العام”.

سوء المعاملة

تتعلق بالدعارة أو الفســـق أو القمار أو

أيًـــا كانـــت الجهـــة التـــي تصدرهـــا أو

أية رسوم أو مصاريف للتقاضي.

وســـائل االتصـــال الحديثة ،فـــي أمور

اإلجـــراءات

متابعـــة تعليمه ،مع عـــدم إلزامه بأداء

ودوليا في احترام حقوق اإلنسان ورعاية الطفولة ،أصدر عاهل
إقليميا
في خطوة متقدمة لتعزيز الريادة البحرينية
ً
ً

أو خالـــط منحرفيـــن أو قـــام بأعمـــال

مكان واحد ،مع ضمان حق الطفل في

عبـــر شـــبكة اإلنترنـــت أو شـــبكات

حقـــوق الطفـــل واإلنســـان بموجـــب

بيان التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في  31دیسمبر 2020
رأس المال

عالوة إصدار
أسهم

احتياطي
قانوني

بآالف الدنانير البحرینية

احتياطي أعمال
خيرية

احتياطي
القيمة العادلة

أرباح
مستبقاة

المجموع

2020

رأس المال

عالوة إصدار
أسهم

احتياطي
قانوني

احتياطي
أعمال خيرية

احتياطي
القيمة العادلة

أرباح
مستبقاة

المجموع

2019

في  1يناير 2020

14.227

1.953

7.114

772

7,856

20,996

52,918

الدخل الشامل للسنة:
ربح السنة

14,227

في  1يناير 2019
الدخل الشامل للسنة:

-

-

-

-

-

2.017

2.017

-

ربح السنة

الدخل الشامل اآلخر

الدخل الشامل اآلخر

البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة

البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة

استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر  -صافي التغير في القيمة العادلة

1,953

7,114

738

6.936

20.280

51.248

-

-

-

7.498

-

7.498

استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
-

-

-

-

()2.932

-

()2.932

المحول إلى األرباح المستبقاة من بيع استثمارات في حقوق

-

الشامل اآلخر  -صافي التغير في القيمة العادلة

-

-

-

1.411

-

1.411

المحول إلى األرباح المستبقاة من بيع استثمارات في حقوق

ملكية

-

-

-

-

()73

73

-

ملكية

-

مجموع الدخل الشامل اآلخر

-

-

-

-

()3.005

73

()2.932

مجموع الدخل الشامل للسنة

-

-

-

-

()3.005

2.090

()915

أرباح أسهم نهائية معلنة لسنة 2019
تبرعات خيرية مدفوعة خالل سنة 2020
تبرعات خيرية معتمدة لسنة 2019

-

-

-

()256
150

-

()4.261
()150

()4.261
()256
-

في  31ديسمبر 2020

14,227

1,953

7,114

666

4.851

18.675

47.486

اعتمدت البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة في  23فبرایر  ،2021ووقعت من قبل

-

-

-

491

()491

-

مجموع الدخل الشامل اآلخر

-

-

-

-

920

491

1.411

مجموع الدخل الشامل للسنة

-

-

-

-

920

7.989

8.909

أرباح أسهم نهائية معلنة لسنة 2018
أرباح أسهم مرحلية مدفوعة لسنة 2019
تبرعات خيرية مدفوعة خالل سنة 2019
تبرعات خيرية معتمدة لسنة 2018

-

-

-

()115
149

-

()4.268
()2.856
()149

()4.268
()2.856
()115
-

في  31ديسمبر 2019

14,227

1,953

7,114

772

7.856

20.996

52.918

فاروق یوسف المؤید

عبدهللا حسن بوهندي

بسام الوردي

مراجعة من قبل

رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس إدارة والعضو المنتدب

المدیر العام

كي بي ام جي

06

local@albiladpress.com
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وزير العمل :منتدى “^” نموذج للعمل الصحافي المتميز

بعـــث رســـالة لرئيـــس مجلـــس اإلدارة ..وتطلـــع لمزيـــد مـــن التعـــاون مـــع الصحيفـــة
محرر الشؤون المحلية
تســلم رئيس مجلس إدارة “البالد” عبدالنبي الشــعلة رســالة شــكر وتقدير من وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل بن محمد علي
حميدان عبر فيها عن تقديره لدعوته للمشــاركة متحدثا رئيســا بمنتدى “البالد” الذي نشــرت الصحيفة أبرز وقائعه بملحق نشــر بعدد
يوم األحد الماضي.

وســـلط المنتـــدى الضـــوء علـــى البرنامـــج

الـــذي تقـــوم به صحيفـــة البالد فـــي إثراء

ترسيخ قيم الوالء والمحبة لوطننا الغالي

ومبـــادرات الـــوزارة لصيانـــة مكتســـبات

فـــي البحرين عبـــر طرح مختلـــف القضايا

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

الوطنـــي للتوظيـــف بنســـخته الثانيـــة
الفئـــات االجتماعيـــة المســـتحقة للدعـــوم

الحكومية في ظل تطبيق برنامج التوازن
المالـــي إلـــى جانـــب العديـــد من مبـــادرات

الـــوزارة الموجهة لمختلف شـــرائح وفئات
المجتمع.

المجـــال اإلعالمـــي والثقافـــي والتنمـــوي

الوطنية.

بقيـــادة جاللـــة الملـــك وحكومته برئاســـة

وأشـــاد الوزيـــر بجهـــود طاقـــم الصحيفـــة

وأكـــد الوزير تطلعه لمزيد من التعاون في

وفـــي مقدمتهـــم رئيـــس التحريـــر مؤنس

المواطـــن الـــذي يشـــكل محـــور التنميـــة

على إنجـــاح المنتدى وظهوره بالمســـتوى

ســـبيل إبـــراز الجهـــود الحكوميـــة لخدمـــة

الوطنية وغايتها.

المردي وجميع من ســـاهم وعمل وحرص
المهني والراقي.

واعتبـــر الوزيـــر منتـــدى “البـــاد” نموذجـــا

وأكـــد الوزيـــر بـــأن صحيفـــة البـــاد تبـــذل

وشـــهد منتـــدى “البـــاد” بمشـــاركة الوزيـــر

أصداء إيجابية ومتابعة واسعة من داخل

المقدمـــة للمواطنيـــن ،وهـــو أمـــر ينـــم عن

بينهـــم  114مشـــاركا ومتابعـــا للمنتـــدى

متميـــزا للعمل الصحافي؛ األمر الذي حقق
البحرين وخارجها.

وأعرب الوزير عن اعتزازه وتقديره للدور

جهـــودا فـــي إبـــراز المنجـــزات والخدمات

الحـــس الوطنـــي العالـــي للصحيفة ووعي

القائمين عليها بدورها المهم والحيوي في

حميـــدان مواكبـــة مـــن  1227حســـابا ،من
عبـــر “زووم” ،و 113مشـــاهدة بالموقـــع

وزير العمل متحدثا بمنتدى “البالد”

“البالد” تثري المجال اإلعالمي
والثقافي والتنموي عبر طرح
القضايا الوطنية

عبدالنبي الشعلة

الصحيفة تبذل جهودا في
إبراز المنجزات والخدمات
المقدمة للمواطنين

 1227متابعا
لمنتدى “البالد”
مع وزيـــر العمـــل

اإللكتروني للصحيفة.

الجامع لـ “المطعمين” :واظبوا على لبس “الكمامة” والتزموا بالتباعد
قــــــدرة الـــجـــســـم بـــعـــد الــتــطــعــيــم تــخــتــلــف مــــن شـــخـــص آلخـــر

المنامة  -وزارة الصحة

شـــددت استشـــارية طـــب عائلـــة لطيفـــة
الجامـــع علـــى ضـــرورة االســـتمرار فـــي
تطبيـــق جميـــع اإلجـــراءات االحترازيـــة
بحـــذر لمنـــع انتقـــال فيـــروس كورونـــا،
وقالـــت“ :إن قدرة الجســـم على التصدي

مـــن خطـــورة فيـــروس كورونـــا المتحور

واألطفـــال المعرضيـــن لخطـــر العـــدوى

الوقائيـــة والتعليمـــات الصـــادرة مـــن

وأســـرته ومحيطـــه المجتمعـــي .مبينـــة

وأشـــارت الجامـــع إلى أنه مـــن المهم في

الجائحـــة بحـــذر نظرا لخطـــورة فيروس

كورونا والجهات الرســـمية لتجنب زيادة

فـــي تخفيـــف شـــدة األعـــراض بالحاالت

اإلجـــراءات االحترازيـــة ،مثـــل ارتـــداء

وسرعة انتشاره.

الوقـــت الحالـــي االســـتمرار فـــي اتبـــاع

الكمامة وغســـل اليديـــن وتطبيق معايير
التباعد االجتماعي ،إلى أن يتم انحســـار

للفيـــروس بعـــد التطعيـــم تختلـــف مـــن

الفيـــروس بـــإذن هللا .الفتة إلـــى ضرورة

أخـــذ الحيطـــة والحـــذر لمنـــع انتشـــار

اإلجـــراءات االحترازيـــة لمنـــع انتشـــار

شـــخص آلخر ،لذا يتوجـــب على الجميع

عـــدم التراخـــي والتهـــاون فـــي تطبيـــق

الفيـــروس” ،محـــذرة فـــي الوقـــت ذاتـــه

الفيروس ،خصوصا لدى فئات كبار السن

بشـــكل كبيـــر ،لذلـــك يجـــب التعامـــل مع

كورونا المتحور سريع االنتشار.

الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس

االنتشار وارتفاع عدد الحاالت القائمة.

مأمونية اللقاحات وفعاليتها التي تسهم
القليلة التي من الممكن أن تصاب به بعد

ودعت الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر

وأوضحـــت أنـــه يجـــب أخـــذ الحـــذر

أخذ التطعيم ونقله لآلخرين.

األمـــراض المزمنة والحوامـــل واألطفال

كورونا المتحورة حيث إن انتشـــاره ج ًدا

في حفظ الحيـــاة وحمايـــة المجتمعات،

لطيفة الجامع

مـــن المهم استشـــعار الجميـــع قيمة هذه

تلقـــى التطعيم ،مثنية على مبادرة أفراد

عنـــد مخالطـــة كبـــار الســـن ومرضـــى

حتـــى داخل البيـــت الواحد مـــع االبتعاد

عن التجمعات واختصارها على األســـرة
الواحـــدة فـــي المنزل ومواصلـــة االلتزام

التـــام باإلجراءات االحترازيـــة والتدابير

والحيطـــة القصـــوى من ســـالة فيروس

ســـريع ويفوق بمراحل مـــا واجهه العالم

في بداية التصدي للجائحة ،مشيرة إلى
أهميـــة أخـــذ التطعيـــم المضـــاد لفيروس
كورونـــا لمـــا يشـــكله مـــن حمايـــةٍ للفـــرد

وقالـــت إن أخـــذ التطعيم يســـهم عموما
والمحافظـــة علـــى الصحـــة العامـــة ،لـــذا

اللقاحات ،مشيرة إلى أن مملكة البحرين
ســـجلت عدد  278,222حتى اليوم ممن

المجتمـــع بأخـــذ التطعيم ومـــا تم رصده
من ترددهم على مواقع أخذ التطعيم.

استقدام “ممتلكات” للخدم ...قطع ألرزاق المواطنين
انتق ــاد الذع لمقت ــرح األنص ــاري“ :فاش ــل” وال يحم ــل وجاه ــة
ليلى مال اهلل

قوبـــل مقتـــرح رئيـــس لجنـــة الخدمـــات

بمجلس النواب أحمد األنصاري بشأن قيام
شـــركة ممتلكات بإنشـــاء شـــركة الستقدام
عامـــات المنـــازل ومن في حكمهـــم الكثير

مـــن االنتقـــادات حيث اعتبرهـــا مختصون

المقترح في غير محله وال يحل الهدف من

لدعم القطاع الخاص لدخول مجال تقديم

المجـــال للمواطـــن فـــي اختيـــار الجنســـية

الخدمـــات ،مشـــيرا إلـــى أن أنظمـــة القطاع

والعـــدد حســـب حاجتـــه ومتطلباتـــه دون

الخـــاص تتســـم بالمرونـــة والقـــدرة علـــى

تقليـــص الخيـــارات أمامـــه .وقـــال إن هناك

يمكـــن ضبـــط ظاهـــرة هـــروب الخادمـــات

التنظيـــم فضـــا عـــن أن األســـعار مرتبطـــة

فراغا تشـــريعيا يتمثل في ضرورة الحاجة

بالعرض والطلب.

إلـــى تغليـــظ عقوبـــات الخـــدم فـــي حـــال

لضبطهـــا .وقـــال البكـــري إن غالء األســـعار

تغليظ العقوبات

على تضررهم من هذه الظاهرة المنتشـــرة،

وصـــف الخبيـــر االقتصادي عـــادل اليحيى

مشـــددا على ضرورة تحديد عدد سجالت

يحـــل المشـــكالت التـــي يعاني منهـــا قطاع

اســـتقدام العمالـــة المنزليـــة ،معتبـــرا أن

تأســـيس الشـــركة لن يقدم ولـــن يؤخر في
مشـــكلة هـــروب العامـــات ،موضحـــا أنه ال

عبـــر هذا المقتـــرح ،إذ إن هناك آليات أخرى
أمـــر مرفـــوض ،وهنـــاك اتفـــاق بـــأن هنـــاك

تقديمه وهو ارتفاع أسعار االستقدام وحل

مغـــاالة فـــي أســـعار اســـتقدام الخادمـــات

تطبيق المقترح ســـيكون سببا لقطع أرزاق

إذ أصبـــح مشـــروع اســـتقدام الخادمـــة

استقدام العامالت واأليدي العاملة.

هناك الكثير مـــن األمور الخارجة عن إرادة

مشـــكلة هـــروب العامـــات .وأشـــار إلى أن

والعامـــات ،والبد مـــن كبح هـــذا االرتفاع،

البحرينيين من أصحاب المكاتب وشركات

يكلـــف مـــا يكلفه مشـــروع الـــزواج .وأكمل:

وذكـــروا أنه ال يحل مشـــكلة الهـــروب دون

مكاتب االســـتقدام وفي مقدمتها الرســـوم

الرقابـــة علـــى المكاتـــب ويقضـــي بتحمـــل

المصـــدرة لأليـــدي العاملة ،فضـــا عن كون

جراء ارتكاب المخالفة.

لن يكون هذا االقتراح في مصلحتهم.

كبح االرتفاع

القطـــاع الخـــاص فهو أمر غيـــر صحي ،في

قانـــون محكـــم يغلـــظ العقوبـــات ويشـــدد

الحكومية ورســـوم االســـتقدام مـــن الدول

الهاربـــة تكاليـــف عودتهـــا وفـــرض غرامـــة

أصحـــاب المكاتـــب من البحرينييـــن ،الذين

وقـــال :أن تحـــل الشـــركة الحكوميـــة محل

مـــن جانبـــه ،رأى النائـــب الســـابق محســـن
البكـــري أن المقتـــرح ليس فيـــه وجاهة وال

حين أن الجانب الحكومي يكون دوره في

المراقبة والتنظيم لهذا القطاع والتســـهيل

االقتـــراح بــــ “الفاشـــل ،الـــذي ال يصـــب في
مصلحـــة المواطـــن البحرينـــي ،مؤكـــدا أن
المواطن يحتاج إلى إصدار تشريع يحميه

هروبهن ومن يعاونهن؛ إذ يتفق المواطنون

مكاتب اســـتقدام العمالة للحـــد من ارتفاع
األســـعار وضمان التنافسية المعقولة ،التي
يجـــب أن تكـــون تحـــت ضبـــط ومراقبـــة

عادل اليحيى

تغريم الهاربات
من جهتها ،قالت صاحبة مكتب مملكة سمر
لأليـــدي العاملـــة ســـمر القرشـــي إن المقترح
ال يصـــب فـــي مصلحـــة أصحـــاب مكاتـــب

ويضبط أسعار اســـتقدام العامالت المنازل

الحكومة.

ومـــن فـــي حكمهـــم فضال عـــن كونـــه ينظم

وتابع أن مقترح الشركة الحكومية ال يحل

ويحدد عمل سجالت مكاتب الخدم.

مشـــكلة الهـــروب دون قانـــون محكم يغلظ

وأضـــاف أن فـــرض اشـــتراطات علـــى

العقوبـــات ويشـــدد الرقابـــة علـــى المكاتب

مشـــكلة هـــروب الخادمـــات وارتفاع أســـعار

اســـتقدام الخدم ال يتناسب مع احتياجات

ويقضـــي بتحمـــل الهاربـــة تكاليـــف عودتها

ومتطلبـــات المواطـــن ،والحـــد مـــن قدرتـــه

وغرامـــة لهـــذه المخالفـــة ،فضـــا عن ضبط

ســـيكون ســـببا لقطـــع أرزاق البحرينييـــن

فـــي اختيـــار الخـــدم هـــو خالف مـــا يطمح

مبالـــغ التأميـــن علـــى اســـتقدام العامـــات،

مـــن أصحـــاب المكاتب وشـــركات اســـتقدام

لـــه المواطن ،وذلك بتحديد شـــركة واحدة

إذ تحتـــاج إلـــى إعـــادة النظـــر فيهـــا ،والحد

فقط الســـتقدام الخدم وتقليص الخيارات

مـــن المكاتـــب الوهميـــة التي تنصـــب على

أن المقترح في غير محله ولم يؤخذ برأيهم

أمام المواطن ،في حين أنه يجب أن يفتح

المواطن وتستغل حاجة الناس.

اســـتقدام العمالـــة المنزلية ،فضـــا عن أنه ال
يحقـــق الغايـــة التـــي يهدف إليهـــا وهي حل

اســـتقدام العمالـــة .وأكـــدت أن المقتـــرح

العامـــات واأليـــدي العاملة ،الذيـــن يتفقون

لحل مشاكل الهروب وارتفاع األسعار ،وهم
أصحـــاب الخبـــرة في هـــذا المجـــال .وبينت

محسن البكري

القرشي أن الحل في وضع العقوبات الرادعة
للمخالفات من الخادمـــات والعمالة المنزلية
فـــي حال الهرب ،كما هـــو الحال في المملكة
العربية الســـعودية التي تغـــرم الخادمة في
حالـــة الهـــرب بما يعـــادل األلف دينـــار ،وهي
العقوبـــة التي تفتقر إليهـــا البحرين ،حيث ال
إجراءات تتخذ بحق الهاربات خصوصا في
حال صالحيـــة إقامتها .وتابعـــت أن ارتفاع
أســـعار االســـتقدام يعـــود إلـــى عـــدم وجـــود
اتفاقـــات بيـــن الحكومـــة والـــدول المصدرة
للعمالة كالهند وإندونيســـيا وإثيوبيا وكينيا،
موضحـــة أن اتفاقيـــة االســـتقدام الوحيـــدة
المبرمـــة هـــي بيـــن البحريـــن وجمهوريـــة
الفلبين فقط.

“زين البحرين” تتعاون مع “”Hayatech
المنامة  -زين البحرين

اســـتخدمت زيـــن البحريـــن ،شـــركة

االتصاالت الرائدة فـــي المملكة ،برنامج
“ألعـــاب الصحـــة والعافيـــة”؛ لالحتفـــال
بيـــوم البحريـــن الرياضـــي ،حيـــث قطـــع

الشيخ عبدالله بن خالد

الشيخ محمد بن دعيج

الموظفون نحو  3ماليين خطوة تقريبا.

وكانت زين البحرين قد تعاونت مؤخرا
مـــع  ،Hayatechوهـــي منصـــة أللعـــاب

الصحة والعافيـــة؛ لتطوير هذا البرنامج
الـــذي تشـــجع الموظفين علـــى النهوض
بصحتهـــم عمومـــا .وتأتـــي الحملـــة فـــي

إطـــار برنامـــج زيـــن “للصحـــة والعافية”

المســـتمر لشـــركة زين البحرين الذي تم

تدشـــينه مؤخرا لتحفيز الموظفين على
تبنـــى عـــادات صحيـــة من خـــال اللعب

والمكافـــآت .تـــم تصميم برنامـــج ألعاب

الصحـــة والعافيـــة للموظفين ولإلدارات
المختلفـــة للتنافس من خـــال تحديات

مخصصة ومحليـــة ولوحات متصدرين
لـــإدارات .تـــم تصميـــم البرنامج بحيث
يكافـــأ الموظف خـــال البرنامـــج برموز
عنـــد اتصالـــه بتطبيـــق Hayatech

للهواتـــف النقالة لمزامنة خطواته .يكافأ
الموظـــف بنقـــاط ،فمقابـــل كل 1000
خطـــوة يتـــم اتخاذهـــا وبحـــد أقصـــى

 10000خطـــوة في اليـــوم .يمكن حصد
مزيـــد مـــن الرمـــوز مـــن المشـــاركة فـــي

تحديـــات الحركـــة الفرديـــة والـــرد على

االســـتبانة االختياريـــة الموجـــود علـــى

تطبيق الهاتـــف النقال .ويمكن لموظفي
زيـــن البحريـــن أيضـــا مزامنـــة أجهزتهم

القابلـــة لالرتـــداء ،بمـــا في ذلـــك Apple

 Watchو  Google Fitو Fitbitللوصول

إلى تطبيـــق  Hayatechللهواتف النقالة

والمشـــاركة فـــي البرنامـــج .وســـيتم
التبـــرع بحصيلـــة هـــذه الحملـــة لصالـــح

موظفو الشركة يشاركون
في عمل خيري ويخطون
 3ماليين خطوة

الذاتي ،ويســ�عدنا أن نتعــ�اون م ع �Hay

 atechونـــرى أن هـــذه التجربـــة الفريدة
محفـــزة للغايـــة وتشـــجع موظفينا على

زيادة المشـــاركة وتطوير عادات صحية
وعالقات أقوى مع زمالئهم .ومن خالل
هـــذه المبادرة ،نمنح موظفينا شـــيئا من

اللجنـــة البارالمبيـــة البحرينيـــة في إطار

المتعـــة ونثري فيهم روح المنافســـة ،ما

زيـــن البحريـــن .وتعليقـــا علـــى تدشـــين

وصـــرح رئيـــس اللجنـــة البارالمبيـــة

آل خليفـــة ،مدير االتصاالت المؤسســـية

آل خليفـــة قائـــا“ :يســـعدنا كثيـــرا أن

زيـــن البحريـــن ،قائـــا“ :الصحـــة الجيدة

زيـــن البحريـــن التـــي قدمـــت ومازالـــت

األداء والتطوير .نحن في زين البحرين

النبيلـــة التـــي تأتي متوافقة مـــع إيمانها

برنامج المســـؤولية االجتماعية لشـــركة
البرنامج ،صرح الشيخ عبدهللا بن خالد

يجعل أيام عملهم أكثر استمتاعا”.

البحرينيـــة الشـــيخ محمـــد بـــن دعيـــج

وعالقـــات المســـتثمرين فـــي شـــركة

نتلقـــى كل هـــذا الدعـــم مـــن قبل شـــركة

والرفاهية عامالن أساســـيان في تعزيز

تقـــدم العديد مـــن المبـــادرات اإليجابية

نسعى باســـتمرار لتقديم برامج تتحدى

الراسخ بضرورة تجســـيد مبدأ الشراكة

التـــي تشـــعرهم بالســـعادة والتحفيـــز

في المجتمع البحريني”.

موظفينـــا وتوفـــر لهم دفعة مـــن الطاقة

والمســـؤولية المجتمعيـــة بشـــكل فعّ ـــال
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تنفيـــذ  25مشـــروعً ا إلعمارهـــا 17 ...منهـــا بتبـــرع مـــن المحســـنين

السالم خيارنا ...والعالم يعرفنا بحرياتنا الدينية
المنامة  -وزارة الخارجية

شــاركت ســفارة مملكــة البحرين لــدى الواليات المتحــدة األميركية فــي الفعالية التي

اجتماع المجلس  11رجب 1442

نظمهــا المجلــس اإلســرائيلي األميركــي بشــأن إعــان مبــادئ إبراهيــم تحــت عنــوان

الجفير  -المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية

“دبلوماسية للمستقبل” ،عبر االتصال اإللكتروني المرئي ،والتي تحدث فيها السكرتير

أعرب المجلس األعلى للشـــؤون اإلســـامية عن

أول بالسفارة طالل العبسي ،ورئيس قسم االتصال والدبلوماسية العامة من سفارة

شـــكره العميـــق لعاهـــل البـــاد صاحـــب الجاللة

دولــة اإلمــارات العربية المتحدة الشــقيقة في واشــنطن حصة الشــويهي ،والمتحدث

الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة علـــى تفضل

جاللتـــه بتخصيص األراضي الالزمة إلنشـــاء أو
توســـعة بيـــوت هللا تعالى ،مشـــي ًدا فـــي الوقت
نفســـه بجهـــود الحكومـــة برئاســـة ولـــي العهـــد

رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة ومـــا تقدمه

من خدمات وتســـهيالت في هذا الشأن ،ومثنيا

على تعاون وزارة العدل والشـــؤون اإلســـامية

واألوقاف وإدارتي األوقاف السنية والجعفرية.
واطلـــع المجلـــس في جلســـته االعتياديـــة التي

انعقدت صباح أمس عن بُعد عبر تقنية االتصال

المرئي برئاسة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن
راشـــد آل خليفة ،على تقرير مـــن األمانة العامة
لمتابعة تنفيذ  25مشروعً ا من مشروعات إعمار
الجوامـــع في مختلـــف محافظـــات المملكة؛ من

بينها ثمانية مشروعات يتبنى المجلس تنفيذها،
و 17مشـــروعً ا آخـــر يتبنى عدد من المحســـنين
تنفيذهـــا ،مشـــيدا بالـــروح الخيِّ ـــرة والمعطـــاءة

التـــي يتحلى بها المحســـنون وأصحاب األيادي
البيضـــاء ،مقدرً ا إســـهاماتهم الجليلـــة في إعمار
ً
ســـائل هللا العلـــي القديـــر أن
بيـــوت هللا تعالـــى،

يجعل ذلك في ميزان حسناتهم.

وفـــي بدايـــة االجتمـــاع ،هنـــأ المجلـــس األعلـــى

للشـــؤون اإلســـامية جاللة عاهل البالد وســـمو
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء بمناســـبة

الذكرى العشرين لميثاق العمل الوطني والذكرى

الثالثة والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين.

الرسمي بسفارة دولة إسرائيل إيالد شتورماير.

أن ميثـــاق العمـــل الوطنـــي
وأكـــد المجلـــس َّ
ذكـــرى وطنية عزيزة جســـدت الرؤيـــة الحكيمة

وازدهارها.

فـــي التنميـــة والتطويـــر والتحديـــث ،وكانـــت
ً
منطلقا للمســـيرة التنموية الشاملة بقيادة
بحق

الصحية حول جائحـــة كورونا (كوفيد )-19وما
يتعلـــق بها ،مشـــي ًدا بالرؤى الحكيمـــة والمتابعة

والعزيمـــة الصادقة لدى صاحـــب الجاللة الملك

تاريخيا على ما تحقق
جاللته ،وستبقى شاه ًدا
ًّ

والتكامـــل والعمـــل المخلـــص فـــي ســـبيل رفعة

الجائحـــة بالوعـــي والعمـــل الـــدؤوب ،مما جعل

يستحضر في النفوس على الدوام قيم التعاون
الوطن وتقدمه وازدهاره.

وأضـــاف أن هذه المناســـبة الغاليـــة تعبِّ ر بصدق

عن حجـــم ما أنجزتـــه الروح الوطنيـــة الخالقة

والتضامن الشعبي الصادق مع تطلعات صاحب
الجاللـــة الملـــك المفـــدى رعـــاه هللا ،كما ترســـخ

المبادئ الشـــاملة التي انطلق منها ميثاق العمل
الوطني في رسم مالمح المستقبل المشرق ،بما

يراعي قيم الدين والعروبة والعادات والتقاليد،
ويصون الثوابت والمنجزات والحريات ،ويعزز

أسس االنتماء والوحدة والسالم.

العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء للتصـــدي لهـــذه

ً
نموذجـــا يحتـــذى فـــي هـــذا
مملكـــة البحريـــن

المجال.

وجـــدد دعوتـــه الجميـــع إلـــى مواصلـــة االلتـــزام

باإلجـــراءات الوقائيـــة واألخـــذ باالحتـــرازات
ً
حفظـــا ألرواح النـــاس
والتوصيـــات الالزمـــة
وســـامتهم ،ســـائالً هللا تعالـــى أن يديـــم علـــى

البحرين وجميع بالد المســـلمين والعالم الصحة
والعافية واالطمئنان.

وفـــي موضـــوع آخر ،اطلع المجلـــس على كتاب

وارد مـــن وزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة

وفي ســـياق آخـــر ،نوه المجلـــس بالـــدور الكبير

بشـــأن طلـــب إحـــدى الجمعيـــات اإلســـامية
تعديالً في نظامها األساســـي ،وأحاله على لجنة

المنجـــزات الوطنيـــة والمكتســـبات التاريخيـــة

ورفع تقرير بشأنه.

الـــذي تضطلع به قوة دفـــاع البحرين إلى جانب

القطاعـــات األمنية والعســـكرية األخـــرى لصون
والدفاع عنها بما يحفظ للبالد أمنها واستقرارها
واســـتقاللها ،ســـائالً هللا تعالـــى أن يديـــم علـــى

أكــدت وكالــة الثــروة الحيوانيــة فــي وزارة األشــغال وشــؤون

البلديــات والتخطيــط العمرانــي أنهــا تتعامــل بشــكل مســتمر مــع
البالغــات الــواردة إليهــا بخصــوص تجمعــات الــكالب الضالــة فــي

مختلــف مناطــق البحرين حيث تتخذ اإلجراءات الالزمة فور ورود
هذه البالغات.

وأضافـــت الوكالة في بيان أمس

علـــى  17155363الذي يعمل من

في البالد بعنوان “أهالي عســـكر

 7صباحـــا وحتى  3عصرا ،نصب

قـــد تعاملـــت بشـــكل فـــوري مـــع

الحثيثـــة والجهود المخلصة التـــي يبذلها فريق

من تطور ونماء وازدهار في مختلف المجاالت،

المنامة  -وزارة األشغال وشؤون البلديات

يعانون من الـــكالب الضالة” بأنها

بعـــد ذلـــك ،تابـــع المجلـــس آخـــر المســـتجدات

البحريـــن بقيـــادة صاحـــب الســـمو الملكـــي ولي

البدء باصطياد الكالب السائبة في عسكر

ردت فيـــه علـــى الخبـــر المنشـــور

مملكـــة البحريـــن أمنهـــا وأمانهـــا ،ورخاءهـــا

األحـــد إلى الخميس من الســـاعة
أفخـــاخ من قبل الشـــركة المكلفة

الجمعيـــات والمؤسســـات اإلســـامية لدراســـته

واختتم المجلس جلســـته ببحث ما يستجد من

أعمال ،واتخذ بشأنها ما يلزم.

إلنشـــاء مـــأوى خـــاص بالـــكالب

وأوضحت الوكالة أن اإلجراءات

يتـــم اصطيادها بعـــد تعقيمها بما

وزراعـــة

األشـــجار

الضالـــة هـــي علـــى النحـــو اآلتي:

الظاهـــرة فـــي مختلـــف مناطـــق

المســـاحات الخضـــراء بالنباتـــات فـــي

المتبعـــة للتعامـــل مـــع الـــكالب

التبليغ عن طريق الخط الساخن

والحـــوار والتعايـــش الســـلمي ،وحافـــظ

إبراهيـــم نونـــو ،وتمثـــل مملكـــة البحريـــن

علـــى طبيعـــة المجتمـــع البحريني األصيل

فيهـــا الســـفيرة هدى نونـــو ،والتي تمخض

من احتـــرام للحريات الدينيـــة والتعددية

عنهـــا إنشـــاء بيـــت الديـــن فـــي الجزيـــرة

والتعايش الســـلمي بين مختلف األطياف،

العربيـــة ،والذي يعـــد أول محكمة يهودية

ً
نموذجا يشـــار إليه بالبنان في
حتى باتت

متخصصـــة بتســـوية منازعـــات األحـــوال

المنطقة وحول العالم.

الشـــخصية مثل الميراث ،وإطـــاق وكالة

وأضافـــت الســـفارة أن لجاللـــة الملـــك

اعتماد الطعام الكوشر.

مبـــادرات دوليـــة مهمـــة فـــي هـــذا المجال

وفـــي شـــأن عمليـــة الســـام فـــي الشـــرق

مـــن بينهـــا إنشـــاء جائـــزة عيســـى لخدمة

األوســـط ،أوضحـــت الســـفارة أن حكومـــة

اإلنســـانية ،وإعـــان مملكـــة البحريـــن

مملكـــة البحريـــن ما تزال ملتزمـــة بمبادرة

للتســـامح الدينـــي والذي تـــم اإلعالن عنه

السالم العربية وحل الدولتين المؤدي إلى

فـــي مركـــز ســـيمون ويزنثـــال فـــي مدينة

قيام دولة فلســـطينية مســـتقلة عاصمتها

لوس أنجلـــوس األميركية ،وإنشـــاء مركز

القدس الشـــرقية ،وأن الخطوة التاريخية

الملـــك حمـــد العالمـــي للتعايـــش الســـلمي.

التـــي اتخذتها مملكة البحريـــن إنما تقرب

وفي هذا الســـياق ،شـــددت ســـفارة مملكة

المنطقـــة إلـــى تحقيـــق الســـام العـــادل

البحرين لدى الواليات المتحدة األميركية

والشامل.

مساحتها  40ألف متر مربع.

ووجـــه الوزيـــر خـــال الزيـــارة بتكثيـــف

الضالة وتعقيمها.

بن عيســـى آل خليفة ،صان مبادئ السالم

يترأســـها عضو مجلس الشـــورى الســـابق،

اســتمرار أعمــال الصيانــة الدوريــة للمســطحات الخضــراء فــي التقاطــع والتــي تبلــغ

وأكـــدت وكالة الثـــروة الحيوانية

المكلفة من أجل اصطياد الكالب

لعاهـــل البالد صاحب الجاللـــة الملك حمد

المجتمعـــات اليهوديـــة الخليجيـــة ،والتي

تكثيــف المزروعــات مــن االشــجار ضمــن االســتراتيجية الوطنيــة للتشــجير تزامنا مع

بـــدر العلوي ورئيس قســـم إنتـــاج النباتات

المنطقة من قبل الشركة الجديدة

لمملكـــة البحريـــن ،وأن النهـــج اإلصالحـــي

مهم ،وهو اإلعالن مؤخرًا عن إنشاء رابطة

تحقيق الســـام هو الخيار االســـتراتيجي

حاليــا على
والتشــجير لمشــروع تجميــل وتشــجير تقاطــع الجنبيــة وأن العمــل يجــري
ً

مرخصة ،وإعادة توطين الكالب

ألجـــل البـــدء بحملـــة شـــاملة في

ألمـــن وحمايـــة حرية المالحـــة ،مؤكدة أن

المجاالت االقتصاديـــة والبيئية والتقنية،
قد أدت ً
أيضا إلى تطور اجتماعي إقليمي

البحريـــة المشـــتركة والتحالـــف الدولـــي

االنتهــاء مــن أعمــال مرحلــة إنشــاءات البنيــة التحتيــة واســتكمال اعمــال الزراعــة

البلديات الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة

المنطقـــة الجنوبية بـــدر التميمي

اإلقليمـــي والدولـــي وتســـتضيف القـــوات

الثنائيـــة بيـــن مملكـــة البحريـــن ودولـــة
إســـرائيل ،والتي تشهد تعاو ًنا في مختلف

قــال وزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي عصــام خلــف “إنــه تــم

الـــكالب التـــي يتـــم اصطيادهـــا

رئيـــس المجلـــس البلـــدي لبلديـــة

األميركـــي ،كمـــا أنها ملتزمـــة بصون األمن

السالم مع دولة إســـرائيل ،وبأن العالقات

المنامة  -وزارة األشغال وشؤون البلديات

ســـير عمليـــة تطويـــر المرحلـــة األولى من

الضالـــة ،وقـــد تـــم التواصـــل مـــع

األميركيـــة ،وهي مقر األســـطول الخامس

والشـــجاعة للتوقيـــع علـــى إعـــان تأييـــد

تــكــثــيــف الــمــســطــحــات الـــخـــضـــراء وزيــــــادة الــنــبــاتــات الــمــزهــرة

بجمع الكالب عند المناطق المبلغ

عســـكر بخصوص تجمـــع الكالب

هـــي حليـــف مهـــم للواليـــات المتحـــدة

األساســـي في الخطـــوة التاريخية المهمة

خلف :إتمام المرحلة األولى من مشروع تقاطع الجنبية

جـــاء ذلـــك خـــال جولـــة تفقدية قـــام بها

البالغـــات الـــواردة مـــن منطقـــة

وأوضحـــت الســـفارة أن مملكـــة البحريـــن

بـــأن رؤيـــة جاللتـــه هـــذه كان لهـــا الـــدور

عنهـــا في الخط الســـاخن ،تعقيم

الوزيـــر خلـــف للمشـــروع لالطـــاع علـــى

جراحيـــا فـــي عيـــادة خاصـــة

المنطقـــة ،يرافقـــه وكيـــل وزارة لشـــؤون

في مناطق غير مأهولة بالسكان.

ومدير إدارة تشـــغيل وصيانة الطرق سيد

أنها تسعى خالل المرحلة المقبلة

التجميلية بإدارة المشاريع عباس عرفات.

الضالـــة للتعامل مـــع الكالب التي

وزيـــادة أعـــداد المســـطحات الخضـــراء

يـــؤدي إلـــى الحد كثيـــرا من هذه

والشـــجيرات المزهـــرة لزيـــادة نســـبة

البحرين.

مواقـــع الدائـــري ومثلثات تقاطـــع الجنبية

مختلـــف

أنـــواع

الـــذي يعتبـــر أحد مشـــاريع الـــوزارة ضمن

االســـتراتيجية الوطنيـــة للتشـــجير بهدف

التوسع في الرقعة الخضراء في المملكة.
ً
شوطا
وأشار خلف إلى “أن الوزارة قطعت

نســـبة إنجـــاز المشـــروع حوالـــي % 100

وذكر “تمت زراعة أعداد من أشـــجار الظل

بالمرحلة األولى وهو أحد المشاريع الهامة

وتابـــع “تبلـــغ مســـاحة المشـــروع حوالـــي

باســـتخدام أنـــواع مختلفـــة من األشـــجار

وزيـــادة الرقعـــة الخضـــراء للـــوزارة خالل

أنـــواع األشـــجار والشـــجيرات المزهـــرة

والشـــجيرات المزهـــرة مثـــل الياســـمين

فـــي تكثيـــف عمليـــات التشـــجير وتجميل

أن المشـــروع عبارة عن تشـــجير وتجميل

وأوضح “أنه تم االنتهاء من أعمال تركيب

الجنبية وإمدادها بشـــبكات الري ،وإنشاء

الخزانـــات األرضيـــة وتمديـــدات شـــبكات

الميـــاه الصـــرف الزراعـــي ،باإلضافـــة إلـــى

المضخـــات كمرحلـــة اإلنشـــاءات وبلغـــت

والمخطط لها بالمرحلة المقبلة.

مهمً ا في مشـــروع تجميل تقاطع الجنبية

لعمليـــات التجميل والتشـــجير والتحضير
العـــام الماضي والذي يأتـــي ضمن خطتها

الشوارع والتقاطعات الرئيسية.

شبكات المصارف األرضية وملحقاتها من
الـــري الرئيســـية والفرعيـــة ومحطـــات

والذي تم االنتهاء منه في أبريل .2020

 120ألـــف متـــر مربع تـــم زراعتها بمختلف
بأشكال هندسية للمناظر الطبيعية منوها
مثلثـــات المنطقـــة المحيطـــة بتقاطـــع

المصـــارف الزراعيـــة التحتيـــة لتجميـــع

تشغيل وصيانة الهياكل النافورات المائية

فـــي المثلثـــات والمســـاحات المفتوحـــة

مثل شجرة الهبسكس والفيكي واالكاسيا
الهنـــدي والجاتروفا والتي تتميز الزهارها

الزاهية” .وأردف خلف “اســـتخدمنا بعض
أنـــواع الصباريـــات مثـــل صبـــار أجـــاف،

وصبـــار آلو كمـــا تمت تغطية المســـطحات

باســـتخدام االزهار الموسمية وسيزيفيم،

وجميعها تتميز بتحملها لدرجات الحرارة
المرتفعـــة ومقاومتهـــا للجفـــاف وارتفـــاع

ملوحة التربة”.

استياء من تأخر إصدار تراخيص اإلضافات البسيطة في المحرق
محرر الشؤون المحلية

ً
مقترحــا بتكليــف أخصائــي
قــدم رئيــس مجلــس المحــرق البلــدي غــازي المرباطــي
تراخيص أول بالقيام بالتصديق على تراخيص البناء لإلضافات البســيطة؛ بهدف
عــاج تأخــر تراخيــص البنــاء فــي بلديــة المحــرق التــي أصبحــت ظاهــرة منــذ بدء
جائحة كورونا ،أي نحو سنة كاملة من اآلن.

المرباطي :لتكليف
أخصائي تراخيص أول
للقيام بالمهمة

التصديـــق على ترخيص البناء ،فكما هو

سوى ساعتين فقط لتصديقه.

معلـــوم ألن بلديـــة محرق تمتـــاز بوجود

واســـتدرك :نحـــن ال نطمـــع أن يصـــدر

عال
أخصائيـــي تراخيص على مســـتوى ٍ
من الخبرة واالجتهاد في العمل.

الترخيـــص في ســـاعتين وال حتى ثالث
ســـاعات ،بـــل ســـيكون مقبـــوال أن يصدر

ورأى أن هـــذا اإلجـــراء ســـيقلص فتـــرة

الترخيص خالل ثالثة أيام.

إصـــدار الترخيـــص إلـــى مـــا ال يزيـــد عن

وطالـــب المرباطـــي الجهـــاز التنفيـــذي
ً
تسهيل
بدراســـة هذا المقترح على الفور

وأشـــار المرباطـــي إلـــى أن مثـــل هـــذا

علـــى المراجعين من مواطنين ومقيمين

المقتـــرح يســـتند إلـــى تجربـــة ســـابقة

ملتزميـــن

واألنظمـــة

وأوضح :من هـــذا المنطلق يأتي اقتراح

ناجحـــة ،فمنـــذ عـــدة ســـنوات أجريـــت

ويســـتحقون أفضـــل خدمـــة تناســـب ما

تجربة مماثلة ،حيث كان ترخيص البناء

عـــرف عـــن بلديـــة المحرق مـــن تميز في

تكليـــف أخصائـــي تراخيـــص أول -

من بداية تقديمه إلى المصادقة من قبل

تقديم الخدمات.

وذكـــر أنـــه عبـــر عمليـــة مراقبـــة وتقييم

ووصف الوضع الراهن بأنه “مزعج ج ًدا”

الحـــاالت لمواطنين تعرضوا للتأخير في

وثمـــة شـــعور عـــام باالســـتياء واإلحباط

اســـتكمال إجـــراءات إصـــدار تراخيـــص

يمـــأ مراجعـــي البلديـــة الذيـــن يأتـــون

البنـــاء؛ نظرا للظروف االســـتثنائية التي

إلـــى مبنى البلديـــة بكثرة ،وذلك بســـبب

نعيشها في الوقت الحالي بسبب جائحة

صعوبـــة إنجـــاز خدماتهـــم بالســـرعة

كورونـــا ومـــا ترتـــب عليها مـــن خطوات

بالضـــرورة أن يكـــون الســـبب هو تقصير

المطلوبـــة ممـــا يؤثـــر علـــى مصالحهـــم

احترازيـــة فرضـــت توجه فئـــات عديدة

مـــن المختص نفســـه وإنمـــا نتيجة األمر

وارتباطاتهم المالية والزمنية.

فـــي القطـــاع الحكومـــي إلـــى العمـــل عن

الواقع الذي فرضته الجائحة باستخدام

وقـــال المرباطـــي :الحظنـــا العديـــد مـــن

بعد.

المنصات اإللكترونية ،وهذا بكل صراحة
ســـ ّبب تعطل بعـــض مصالـــح المواطنين

باإلضافـــة إلى مهامـــه الرئيســـة – بمهمة

أخصائـــي التراخيص األول ال يســـتغرق

طـــوال الفتـــرة الماضيـــة للعامليـــن فـــي
بعـــض الفئـــات ،تأكـــد لنـــا وجـــود تأخيـــر

يومي عمل.

فـــي إصـــدار التراخيـــص البلديـــة ،ليـــس
غازي المرباطي

والمقيمين.

باإلجـــراءات

في هذه الصفحة نعرض

رسائل القراء وقضاياهم..
سواء التي بعثوها لبريد

الصحيفة أو حررها الزمالء

بالصحيفة.

ً
لطفا توجيه الرسائل إلى

البريد اإللكتروني أدناه

متضمنة االسم والعنوان

ورقم الهاتف.
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األبوان يحتضران بالسرطان واالبن معوق ...والمستشفى بعيد

صــرخــة إنــســانــيــة مـــن عــبــدالــمــحــســن“ :غــــ ِّيــــروا” بــيــتــي مـــن تــوبــلــي للمحرق
إبراهيم النهام | تصوير :خليل إبراهيم

رصـــدت “البـــاد” حالة إنســـانية ألبوين يحتضران

بمرض الســـرطان ،في حين يعاني ابنهما علي (11
ســـنة) من الشلل الدماغي ،وصغر حجم الجمجمة
وعدم النمو بشكل طبيعي ،ولم تنجح  10عمليات

أجريت له في الرأس حتى هذه اللحظة.

وأوضـــح األب عبدالمحســـن رمضـــان لمنـــدوب
الصحيفـــة والـــذي زاره فـــي شـــقته المؤقتـــة فـــي

إســـكان البسيتين بأن االبن تلقى العالج في لندن
خـــال الســـنوات  2011وحتـــى  2014علـــى نفقة

صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل

خليفة طيب هللا ثراه.

وأوضـــح عبدالمحســـن والـــذي يتلقـــى العالج من

انتفاعـــه إلـــى المحـــرق ،لكي يســـتكمل عالجه هو

وأضـــاف أن االبـــن تعرض بقضاء مـــن هللا وقدره

الســـرطان هو وزوجته من مستشـــفى الملك حمد

وزوجتـــه فـــي المستشـــفى وأيضا ابنـــه علي؛ ألن

لحـــروق بليغـــة فـــي المطبـــخ العـــام  2013بعـــد

الجامعـــي بأنـــه انتفـــع أخيـــرا بوحدة ســـكنية من

المستشـــفى ســـيكون قريبا وسيســـهل نقله هنالك

انســـكاب كميـــة مـــن الزيـــت المغلي عليه؛ بســـبب

وزارة اإلســـكان غير مهيأة لـــذوي اإلعاقة بمنطقة

لتلقي العالج الالزم.

تشـــنج حـــدث بكهربـــاء الجســـم ،مـــا أدى ألصابته

توبلـــي بعد  14ســـنة انتظـــارا ،بالرغم مـــن أنه من

وبيـــن عبدالمحســـن بـــأن إخراجـــه مـــن المحـــرق

بمناطـــق عـــدة فـــي جســـمه ،كانـــت بيـــن درجتين

سكنة مدينة المحرق.

يعنـــي ســـقوط حقه فـــي نيل العالج هـــو وزوجته

وثالثـــة درجـــات ،وعلى أثر ذلـــك أجريت عمليات

وقـــال إنه متكفل بعالج علـــي في لندن والكويت؛

وابنـــه في مستشـــفى الملك حمـــد الجامعي ،وهو

تجميـــل في منطقة الصدر بالبحرين دون جدوى،

ألن لديـــه إعاقـــات وأعراض جانبيـــة مؤلمة تأتيه

أمر كارثي بالنســـبة لهم ،كما أنه ســـيصعب األمور

لحقتهـــا خمـــس عمليات أخرى بلنـــدن العام 2014

بين الحين واآلخر جراء الحريق.

عليهـــم بالحركـــة والتنقـــل ،خصوصا فيمـــا يتعلق

على كفالة صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن

ودعـــا عبدالمحســـن والـــذي يعمل فـــي المطار عبر

بعـــاج االبن علـــي والذي يعانـــي اآلن من إعاقات

سلمان آل خليفة طيب هللا ثراه.

“البـــاد” المســـؤولين فـــي وزارة اإلســـكان؛ لنقـــل

شديدة.

مساهمة :راشد سلطان بومجيد

الميثاق مبادرة تاريخية لمستقبل زاهر
يعتبــر ميثــاق العمــل الوطنــي والتــي تصادف ذكراه فــي  14فبراير مــن كل عام ،ذكرى
وطنيــة عزيــزة ،حيث يمثــل الميثاق االنطالقة الكبرى للمشــروع اإلصــاح والتحديث
الوطنــي الشــامل الــذي قــاده عاهــل البــاد صاحــب الجاللــة الملــك حمد بن عيســى آل
خليفــة ،بمبادرتــه التاريخيــة الرائــدة ،ورؤيتــة الثاقبــة لمســتقبل زاهــر للبحريــن ،وهي
تمثــل بدايــة لمرحلــة جديــدة مــن التاريــخ الحديــث لمملكــة البحريــن ،حيــث تحققــت
مكتســبات ومنجــزات وطنيــة يعتــز ويفتخــر بها الشــعب والقيــادة على مــدى التاريخ،
وقــد شــكل ميثــاق العمــل الوطنــي نقلــة نوعيــة في المجــاالت كافــة فــي المملكة على
المســتوى السياســي واالجتماعــي واالقتصــادي .ويعتبــر صفحة مشــرقة فــي تاريخنا
الوطني الحديث.
كان تدشــين ميثــاق العمل الوطني بداية الجهــود واالنطالقة الكبرى؛ من أجل تحقيق
مســيرة التنميــة الشــاملة ،مــن خــال إعــادة صياغــة الملفــات السياســية واالجتماعية
واالقتصاديــة؛ األمــر الــذي جعــل مــن البحرين تتبــوأ مكانــة رائدة في مجــال اإلصالح
السياســي ،وفقــا لمتطلبــات المرحلــة ولتلبيــة الطموحــات واآلمال المعهــودة لكل أبناء
المملكة.
إن الرؤيــة الثاقبــة واالستشــرافية لحضــرة صاحب الجاللة الملــك حفظه هللا من أجل
إعــادة إحيــاء الحيــاة السياســية والديمقراطية فــي البحرين بعــد أن كانت قد توقفت
منذ العام  ،1975حيث بدأت تجربة المجلس الوطني المنتخب العام .1973
والبــد هنــا مــن اإلشــارة إلــى مــا حظيــت بــه هــذه المبــادرة التاريخيــة من دعم شــعبي
كبيــر ليشــكل بذلــك ميثــاق العمــل الوطنــي األســاس القوي والمتيــن للبحريــن لمواكبة
كل المتغيــرات .ويقــدر الجميــع فــي داخل وخــارج المملكة النهــج الديمقراطي الالفت
لحضــرة صاحــب الجاللة الملك فــي بداية العمل على صياغة الميثاق من أجل تحقيق
أكبــر قــدرٍ مــن المشــاركة الشــعبية بكافــة مســتوياتها في صياغــة الميثاق؛ لكــي يكون
معبرا عن تطلعات وطموح الشعب وإرادته.
إن الميثــاق يمثــل وثيقــة والء ومحبــة وهــو نقطــة تحــول إيجابية كبيــرة ونقلة مهمة
فــي مســيرة البحريــن وشــعبها فــي كافــة المياديــن ،كما أن النســبة التــي وصلت 98.4

عبدالمحسن رمضان

موظفة بـ “التربية” تطلب نقلها ...واألبواب تسد في وجهها

قــــــالــــــت :رســــــالــــــة الــــنــــائــــب ســــبــــب فــــــي مـــعـــانـــاتـــي
بدور المالكي

تـــروي المواطنة “ أ .ي“ تفاصيل مأســـاتها
التي تعيشـــها منذ أكثر مـــن عام ،ومازالت
متواصلـــة ،بعـــد أن فقـــدت األمـــل فـــي
حلهـــا ،وبـــدال مـــن إيجـــاد الحـــل وجـــدت

األلـــم النفســـي والمـــرض يتســـلل إليهـــا؛

بســـبب الضيق والتعب والفشل في مئات
المحـــاوالت التي حاولتهـــا علها تجد أحدا
ينصفهـــا ويضع الحـــل الصحيح ،ليس من

أجلهـــا بل مـــن أجل أســـرتها وعائلتها التي
تجرعـــت الخيبـــة وفقـــدان األمـــل في كل

محاولـــة تحاولهـــا ،علهـــا تـــرى بصيصا من

األمل فيها يقودها للحل.

وتقـــول المواطنـــة :أناشـــد وزيـــر التربيـــة
ماجـــد النعيمـــي ،الـــذي تعودنـــا دومـــا بأن

يتابـــع مشـــاكل كل العامليـــن في الـــوزارة،

وال يتوانـــي عـــن التواصـــل معهـــم وإيجاد

الحلول المناسبة لها.

وتـــروي المواطنـــة قائلة :أكتـــب لكم وعبر

جريدتكم “البالد” قصتي المليئة بالمعاناة
والظلم مع قسم بالتعليم الثانوي بالوزارة،

حيث إنني موظفة إدارية بإحدى المدارس
الثانويـــة للبنـــات ،وتقدمـــت بطلـــب نقلـــي

لمدرســـة ابتدائية؛ نظرا لظروفي األسرية

والعائليـــة التـــي أمر بها والتي تســـتوجب

مني االســـتفادة من وقـــت الخروج المبكر
مـــن الـــدوام للتعليـــم االبتدائـــي ،وهو حق
مـــن حقوقـــي الوظيفيـــة فـــي بلـــدي ،علما

أنني أخبـــرت الوزارة أنني ال أرغب بالنقل

لمدرســـة ثانوية أخرى؛ كوني في مدرسة
ثانويـــة ،وبمـــا أن لـــي تجربـــة ســـابقة مـــع
النقـــل وكانـــت تجربـــة مريـــرة جـــدا ،فقـــد

طلبـــت من أحد نواب دائرتنا بأنني أحتاج
إلى مســـاعدة فـــي إيصال طلبـــي للوزارة؛

كـــون مجلس النواب قنـــاة مهمة للتواصل
مـــا بيـــن الشـــعب ووزارات الدولـــة ،فقـــام
بمســـاعدتي مشـــكورا إليصـــال رســـالتي
علـــى وجـــه الســـرعة .وتتابـــع بحســـرة :لم

أكن أعلم أن رســـالة النائب ســـتكون ســـببا
فـــي معاناتـــي ،فقـــد تفاجـــأت باتصال من

مكتب مسؤول بقسم في التعليم الثانوي
تخبرنـــي بأنها مســـتاءة وغيـــر راضية عن

تقديم طلبي عن طريق النائب ،وأنا هنا ال

أعلم هل دخول النواب في حل مشكالتنا
كمواطنين يتحول إلى مشكلة ،وكلنا نعلم
أن النـــواب هـــم قناة المواطـــن في إيصال

رســـائل المواطنيـــن إلى المســـؤولين لحل
مشكالتنا.

وتـــردف :وبعـــد فتـــرة مـــن مـــرور العـــام
الدراســـي بشـــهر تقريبـــا تفاجـــأت بنقلـــي

إلى مدرســـة ثانويـــة ،فتقدمـــت بتظلمات

ورفعت رســـائل علما أن عملية نقلي كانت
عـــن طريق االفتراء والتشـــهير بســـمعتي،
وليســـت كمـــا كتـــب فـــي خطـــاب النقـــل،

وبعدهـــا حاولـــت جاهـــدة أن أقابـــل مدير

إدارة التعليم الثانـــوي وذهبت إلى مكتبه
عدة مرات إال انني كنت أمنع من مقابلته

أو حتـــى االتصـــال بـــه ،علمـــا بـــأن موظفة

الســـكرتارية أخذت رقمي عدة مرات لكي

يتصل بي إال أنه لم يتم االتصال.

وتتســـاءل :هـــل يجـــوز أن يتعامـــل
المســـؤولون معنا بهـــذه الطريقـــة ،ال أعلم
مـــاذا فعلـــت بهـــم مواطنـــة مثلـــي لكـــي

يتعاملوا معها بهذه الطريقة.

واســـتطردت :وبعـــد فتـــرة مـــن الزمـــن

اخبروني أنهم وجدوا لي نقال إلى التعليم
االبتدائـــي ،وهـــذا قبـــل أكثر من شـــهر من
تاريـــخ رســـالتي هـــذه ،ثـــم غيـــروا رأيهـــم

وأبلغوني بعد شهر ونصف الشهر أن نقلي
رفـــض من قبـــل المـــوارد البشـــرية ،ذهبت

للموارد البشـــرية أســـأل عن سبب الرفض،
فقالـــوا لـــم يصلنـــا أية خطاب باســـمك من

قبـــل وزارة التربيـــة والتعليم ،ونحن جهة

ليس لنا حق في رفض مثل هذا النقل إذا
وافقت عليه وزارة التربية والتعليم ،نحن

جهة منفذة فقط .

وواصلـــت :أعـــدت الكرة ورجعـــت لمكتب
التعليـــم الثانـــوي لطلـــب خطـــاب الرفض،

وهنا بدأت معاناة أخرى ،وهي التهرب من
مكالمتـــي أو مقابلتـــي نهائيـــا او الرد علي

بأية وسيلة ،لقد أقفلوا جميع األبواب في
وجهـــي ،وهنا أتســـاءل هـــل وزارة التربية
والتعليـــم متمثلـــة فـــي الموظفـــة التـــي

تتعامـــل مع ملفي تملك صالحية أن تقول
عن إدارة الموارد والخدمات بأنهم رفضوا

وهـــي تعمل في جهة غير جهة الموارد ،أم
إنها “تقول ما تريد فقط”.

ومضـــت قائلـــة :أطالـــب عبـــر جريدتكـــم
بفتـــح تحقيـــق؛ نظـــرا للظـــروف النفســـية

التـــي عانيتها والضرر الـــذي لحق بي علما
أنني في التحقيق ســـأخبرهم عن الســـبب

الحقيقي في نقلي من مدرستي الثانوية،
وكيف تم نقلي.

وختمـــت حديثهـــا بالقـــول :أكثر من ســـنة

وأنـــا أحـــاول أن التقي مســـؤوال أشـــرح له
الظلـــم الـــذي أصابنـــي فـــي وزارة التربية،

لكن أبواب كل المســـؤولين بالوزارة سدت
في وجهي ،وأنا على ثقة بأن وزير التربية
والتعليم ال يرضى بالظلم أبدا.

البيانات لدى المحرر

 %بالمئــة مــن تأييــد شــعب البحريــن بأســره علــى الميثــاق ،تعكــس اإلجمــاع الوطنــي
بالتصويــت الشــعبي الجارف والتأييد الســاحق لمبادرة جاللــة الملك حفظه هللا ،حيث
توحدت فيها مشاعر أبناء البحرين بكل أطيافهم وأكدت بما ال يدع مجاال للشك على
االرتباط الوثيق بين القيادة والشعب.
إنمــا تحقــق فــي ظــل مســيرة ميثــاق العمــل الوطنــي مــن تنمية مســتدامة شــاملة في
شــتى المجاالت السياســية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية له أمر جدير التقدير
والثناء ،فقد أرسى الميثاق األساس لبناء دولة المؤسسات والقانون من خالل تشكيل
المحكمــة الدســتورية وإنشــاء مجلــس القضاء األعلــى وإقامة النظــام البرلماني القائم
علــى أســاس نظــام المجلســين ومنــح الحقــوق السياســية للمــرأة البحرينيــة ،كمــا أكــد
الميثاق حماية الحريات المسؤولة العامة والشخصية ،وتحقيق مبادئ العدالة وتكافؤ
الفرص وترسيخ مبادئ المواطنة واالنتماء للوطن الغالي.
وبمناســبة ذكــرى الميثــاق الوطنــي العزيزة على قلب كل بحريني ال يســعنا إال أن نرفع
أســمى آيــات التهانــي والتبريكات إلى حضــرة صاحب الجاللة الملــك صاحب المباردة
التاريخيــة الرائــدة والرؤيــة االستشــرافية لمســتقبل زاهــر للبحريــن ،وإلــى ولــي العهد
رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي األمير ســلمان بــن حمد آل خليفة ،وإلى شــعب
البحريــن العزيــز ،ســائلين المولــى عز وجل أن يحفــظ البحرين وقيادتها وشــعبها ،وأن
يديــم عليهــا نعمــة األمــن واالســتقرار وأن تســتمر فــي تحقيــق المزيــد مــن اإلنجــازات
التنموية والحضارية.

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

ناشد مواطن النظر في طلب استخراج الجنسية البحرينية لزوجته العربية والمقدم

من  ،2006مشـــيرا إلى أنه تقدم بكل المســـتندات المطلوبة الستخراج الجنسية وتم
ً
مردفا
التأكد من استيفاء كل الشروط .وتابع أن مراجعاته مستمرة في هذا الشأن،
أن أبناءه األربعة ال يتمكنون من السفر مع والدتهم ،مناشدا الجهات المختصة النظر
البيانات لدى المحرر

متقاعـــدا وأعيـــل أســـرة مـــن  8أفـــراد

يســـرد مواطـــن معاناتـــه مناشـــ ًدا أهل

وظروفـــي الماديـــة صعبـــة للغايـــة

الخير واإلحسان عبر صحيفة “البالد”

وراتبي ال يســـد متطلبات الحياة ،وإذ

بالقول :يعاني ابني الصغير من مرض

إن طفلي يحتـــاج للعالج في الخارج،

األكزيمـــا بدرجـــة كبيـــرة ،وتســـبب له

حيـــث إنـــي أرســـلت كل التقاريـــر،

الحساسية حكة شديدة ،حيث يعاني

وأبلغونـــي في الرد بتوفـــر العالج في

من األلم ونزف الدم بسبب الحكة وال

إحـــدى المستشـــفيات ولكـــن كلفتـــه

يقوى على النوم.

ويضيـــف :عرضتـــه علـــى كثيـــر مـــن
األطباء في عدة مستشـــفيات خاصة،
ولـــم نحصـــل علـــى نتيجـــة للعـــاج

تســـعف حالتـــه ،ومازلـــت مواصال في

أبناء ال يتمكنون من السفر مع والدتهم

في طلبه.

“األكزيما” تنهش ابني ...وال أملك ثمن العالج

تسبب له الحساسية حكة شديدة

عالجـــه في مجمـــع الســـلمانية الطبي

بقســـم األمـــراض الجلديـــة ،لكن ليس

باهظـــة ،وكلـــي أمـــل فـــي أن يصـــل

يعاني من األلم ونزف الدم

هناك أي تقدم في عالجه.

صوتـــي إلـــى المســـؤولين وإلـــى أهـــل

الخير لمساعدتي في عالج طفلي.

ويتابـــع المواطـــن :وكونـــي مواطنـــا

البيانات لدى المحرر

“كورونا” تفرِّق مريض صرع عن زوجته وابنتيه
محرر الشؤون المحلية

ناشـــد المواطـــن عبـــدهللا مســـاعدته فـــي عـــودة زوجتـــه

ســـعودية الجنسية وطفلتيه وتســـهيل إجراءات دخولهم
البحريـــن .وقـــال المواطـــن إن زوجتـــه وطفلتيه ســـافروا

إلـــى المملكة العربية الســـعودية منذ ما يزيد عن  7أشـــهر

فـــي زيارة لذويها ،إال أن اإلجـــراءات االحترازية لفيروس

الوقـــت الذي يســـكن هو في شـــقة لوحـــده ويعاني مرض

طلبات عدة بشأن طلب العودة مع كافة المستندات التي

وناشـــد اإلدارة المختصة لتســـهيل اإلجراءات والتواصل

كورونـــا حالت دون الســـماح لزوجته بالعـــودة رغم تقديم
تثبت سكنها وإقامتها في البحرين.

وتابـــع المواطـــن بـــأن ابنتيـــه صغيرتـــان ،تبلـــغ الكبيرة 3

أعوام واألخرى عامين ،وال يمكنهما مفارقة والدتهما ،في

الصرع ،ويقطن بعيدا عن منزل والديه.

مـــع اإلدارة المختصـــة فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية؛

لتسهيل دخول زوجته وطفلتيه في أقرب وقت ممكن.

البيانات لدى المحرر

رسالة النفيعي

تشريع لتبكير عرض الميزانية على السلطتين

^

أصـــ ّر مجلس النواب على تمرير تشـــريع يلزم بعرض

مشروع قانون اعتماد الميزانية على مجلس الوزراء
الجارية ،واشـــتراط إتمـــام إقرار المشـــروع وتقديمه

النـــواب كبيـــر جـــ ًّدا .ورأى النائـــب أحمـــد العامـــر أن

الكافي للتعامل مع مرئيات النواب.

استئناف الجلسة يعطي انطباعا غير

التشـــريع ســـيمنح النـــواب مســـاحة كبيـــرة والوقـــت

قبـــل مغـــادرة الجلســـة .وقـــال :عدم

وذهب النائب األول عبدالنبي سلمان إلى أن وزارات

إيجابي عن المجلس أمام المواطنين

الشـــورى والنواب بتقديمهم مشروع قانون الميزانية

مصالح المواطنين.

ولفـــت إلى أن تأخيـــر الميزانية يؤثر علـــى اإليرادات

البحرانـــي إن وجـــود هـــذا التشـــريع بتقديـــم موعـــد

محمود البحراني

العامـــة للدولة ،إذ تجمد هذه اإليرادات إلى أجل غير

الشـــورى والنـــواب ســـيلزم المؤسســـات والهيئـــات

تقديمهـــا متأخـــرة ،إذ إن مناقصـــات الدولـــة متوقفة

وقال النائب أحمد الســـلوم إن تبكير تقديم الميزانية

ولفـــت إلـــى أن الظـــروف اقتصاديـــة تلـــزم النـــواب

بالتعامـــل مـــع الموازنـــة بشـــكل عاجـــل فـــي حـــال تم

يطالب بتفعيـــل مادة الئحية توجب
اســـتئذان النائب كتابيا من الرئاســـة

الحكومة دون تعديل.

الجارية بشـــهرين علـــى األقل لمناقشـــته والنظر فيه
ً
وفقا ألحكام الدستور .من جهته ،قال النائب محمود

بتقديم تقديراتها بشكل مسبق.

النفيعـــي رســـالة لرئاســـة المجلـــس

واإلعـــام ويعطل مشـــروعات تمس

متأخـــرًا ،مما يضغط على النـــواب لتمريرها كما تراها

إلـــى مجلســـي الشـــورى والنواب قبـــل انتهاء الســـنة

تسليم مشـــروع قانون الميزانية للحكومة ومجلسي

لرفع الجلســـة .ورفـــع النائب إبراهيم

الدولـــة يضغطـــون علـــى اللجـــان الماليـــة بمجلســـي

إلقراره قبل نهاية شـــهر أغســـطس من الســـنة المالية

مجلـــس النـــواب للجلســـة

بعد اســـتراحة صـــاة الظهـــر ما أدى

مناقصــات متوقفــة ووظائف مهــددة لعدم تجديــد العقود
سيدعلي المحافظة

لـــم يعـــد معظـــم أعضـــاء

local@albiladpress.com

مسمى وهو خسارة مالية كبيرة على الدولة.

والعديـــد مـــن الوظائـــف مهـــددة بفعـــل عـــدم تجديد

من شـــأنه أن يســـمح للوزارات ببدء مشاريعها بشكل

وذكـــر أن حجـــم المســـؤولية الملقـــاة علـــى مجلـــس

والمشاريع.

العقود من قبل مؤسسات الدولة.
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يحســـن من جودة العمل
فوري مع بداية الســـنة ،مما
ّ

ميزانية “الشباب” تنخفض  10أضعاف في  10سنوات

الــــدوســــري :اهــتــمــوا بــالــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــمــنــشــآت الــريــاضــيــة

^

أفـــاد وزيـــر شـــؤون الشـــباب
والرياضـــة أيمـــن المؤيـــد إن

الـــوزارة وفـــي ضـــوء التوجيهـــات
العليـــا لمعالجـــة ضعف البنيـــة التحتية
للمنشـــآت الرياضيـــة قامـــت بالبدء في
عملية إنشـــاء مالعب الفرجان ،إضافة
إلـــى صـــدور قـــرار بالتعاون بيـــن وزارة
الشـــباب والرياضـــة ووزارة التربيـــة
والتعليـــم التـــي تمتلـــك  200مدرســـة
حكوميـــة لالســـتفادة مـــن منشـــآتها
الرياضية.
ّ
وأضاف ان تراجع أسعار النفط أثر على

مـــن قـــدرة الوزارة علـــى تطويـــر البنية

حيـــث بلغت ميزانيتها  20مليون دينار

تحدث النائب بدر الدوسري عن ضعف

إلـــى مليوني دينار فقـــط ،وهو ما يحد

الهـــدف األول للوزارة هو تهيئة المراكز

ميزانية الوزارة المخصصة للمشـــاريع،

التحتية للمنشآت الرياضية .من جهته،

فـــي  ،2011إال أنهـــا انخفضـــت لتصـــل

البنيـــة التحتيـــة ،وينبغـــي أن يكـــون

مبنى شباب الزالق كما عرضه الدوسري بجلسة النواب

الشـــبابية والرياضيـــة ودعـــم األنديـــة

أن هنـــاك جيـــا شـــبابيا بـــدأ يتجاهـــل

الوطنية لتتمكن من استقطاب الشباب

الرياضة بشـــكل كبير وقـــد يتجه ألمور

واألجيـــال .وأردف :يجب أن ال ننســـى

مضرة بأمن المجتمع.

تطوير نادي العكر وملعب الفريج بانتظار اعتماد الميزانية
مليـــون دينـــار لتأهيـــل وتطويـــر مشـــروعات عـــدة

^ قـــال وزير شـــؤون الشـــباب

المالعب.

الوزارة في مشاريع تاسعة العاصمة

وتطوير مشـــروعات عـــدة رياضية

والرياضـــة أيمن المؤيـــد إن أولوية

والتخطيط العمراني ،والذي سيتم

العكـــر والميزانيـــة المقـــدرة له ،إلى
جزءا
ً
أن مشـــروع نـــادي العكـــر يعد

العاملـــة بشـــكل رســـمي تحـــت مظلـــة

الوزارة العمل على رصد الموازنات

الخيـــري ،الـــذي يعـــد ركنـــا مـــن أركان

التبرعات ،حيث تمثل التبرعات وجمع

ولفت إلى أن المبنى اإلداري للنادي

وأشار إلى أن عدد التراخيص الصادرة

مشروعات  ،2021وال يمكن تحديد

فـــي  2020أصبح لدينـــا  229ترخيصا،

اعتماد الميزانية.

 99ترخيـــص جمـــع مالـــي ،والـــوزارة

فور اعتماد قانون الميزانية.

إنشاؤه من ميزانية الوزارة.
وأشـــار في ِّ
رده على ســـؤال النائب
عمار آل عباس عن موعد بناء نادي

اســـتحداث تحســـينات فـــي ضـــوء
ّ
بحـــث كل
توجيهـــات مجلـــس الـــوزراء

الخيريـــة المرخصـــة وبقيـــة الجمعيات

ستشـــمل نادي العكر ،حيث ســـتبدأ

وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات

عمار آل عباس

مـــن مشـــروع أكبـــر وهـــو تصحيـــح

أوضاع الحشـــيش االصطناعي في

الفتـــرة الزمنيـــة إلنجازهـــا إال بعـــد

^ ذكـــر وكيـــل وزارة الماليـــة واالقتصـــاد
عمومهـــا ليســـت أرقامـــا ،وإنمـــا هـــي خطـــة

إلى فعالياتها.

الميزانية تبدأ مباشرة بعد إقرار الميزانية.

المراكز الشبابية هي المسؤولة عن احتواء الشباب ودعوتهم
وأضـــاف أن تفـــوق بعـــض المراكـــز علـــى غيرهـــا أمـــر طبيعي

وينســـجم مع التنافســـية العادلة التي يتـــم التركيز عليها في

ولفت إلى أن إعداد الميزانية يتطلب التنســـيق

قطـــاع الشـــباب والرياضـــة ،وأن توزيـــع اإلعانات يتم بشـــكل

جهـــدا وضغطا كبيـــرا ،والـــوزارة تســـعى إلنهاء

مجالـــس إدارة غيـــر مؤهليـــن ،ونحرص علـــى أن يكون هناك

مـــع كافة المؤسســـات والجهات وهو ما يتطلب

الموضوع في الوقت المناســـب ،وتبكير الموعد
ســـيضغط بشـــكل أكبر على الـــوزارة وقد يؤدي

إلى تقديم الميزانية في صورة غير مناسبة.

ممنهـــج علـــى المراكز .وأوضح أننـــا ال نترك شـــبابنا في أيدي
منهج موحد وشـــبكة متكاملة بين المراكز حتى يتم التعاون
بيـــن بعضهـــا بعضـــا ،إذ إن هنـــاك التباســـا بينها وبيـــن األندية

الرياضيـــة ،فكان من الواجب الفصل بينها .جاء ذلك في رده

وبيـــن أن مجلـــس النواب لديهم وقت مناســـب

علـــى ســـؤال النائب سوســـن كمـــال التي أكـــدت أهمية وجود

تملكـــه الميزانيـــة من مرونـــة يمنع تأثـــر العقود

والموازنـــة بيـــن شـــخصياتهم المختلفـــة ،وصناعـــة القـــدوة

لمناقشـــة الميزانيـــة بحـــدود شـــهرين ،ومـــا

وااللتزامات.

الخبراء في المراكز الشـــبابية القادرين على احتواء الشـــباب
الحسنة التي لها تأثير ساحر على الشباب.

وزارة العمـــل ،وذلك فيمـــا يتعلق بجمع

التنمية االجتماعية في البحرين.

بينمـــا كان عـــدد التراخيـــص ال يتجاوز

^ قال وزير شـــؤون الشـــباب والرياضـــة أيمن المؤيد إن

الصعوبـــات التـــي تواجـــه الجمعيـــات

الجهـــات بتقديـــم التســـهيالت للعمـــل

ومنشـــأة كرة الســـلة فهي جزء من

سنتان إلعداد الميزانية

وتوجهـــات لفتـــرة ســـنتين ،ولذلـــك دورة إعداد

االجتماعيـــة جميـــل حميـــدان إنـــه تـــم

لجمع المال تضاعف بشـــكل كبير إذ إنه

توزيع اإلعانات الشبابية ..ممنهج

الوطنـــي يوســـف بوحمـــود أن الميزانيـــة فـــي

العشــيري :جمعيــات رســمية ال تحصل علــى الترخيص

^ قـــال وزيـــر العمـــل والتنميـــة

والبالغـــة مليـــون و 100ألـــف دينـــار

بحديقة العكر ،وذلك بالتنســـيق مع

تراخيص التبرعات تضاعفت واإلجراءات ميسرة

العشـــيري إن هنـــاك حاجـــة لتذليـــل

وبيـــن أن الميزانية المقدرة لتأهيل
ّ

تتمثـــل فـــي إنشـــاء ملعـــب الفريج

رئيسة مجلس النواب فوزية بنت عبدالله زينل

األموال أهم مورد دخل لها.

ولفـــت إلـــى أن هنـــاك العديـــد مـــن

هشام العشيري

كذلـــك ســـهلت على الجمعيـــات بتقديم
الطلبات .من جهته ،قال النائب هشـــام

الجمعيـــات الرســـمية ال تحصـــل علـــى

ترخيـــص جمع األموال ،وهـــو ما يدعو
إلى الســـؤال عن أســـباب منـــع حصولها
على الترخيص.

حميدان :توظيف المفصولين أمانة في عنقي
^قال وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل حميدان
إن مـــا قامـــت بـــه البحريـــن موضـــع فخـــر واعتـــزاز لجميـــع
المواطنين خالل جائحـــة كورونا (كوفيد  ،)19فالبحرين هو
البلد الوحيد الذي قدم دعما اســـتثنائيا ســـاهم في اســـتقرار
سوق العمل.
وأشـــار فـــي رده على ســـؤال للنائب يوســـف الذوادي بشـــأن
العمال البحرينيين المفصولين فترة جائحة كورونا وأسباب
فصلهم ودور الوزارة فيما يتعلق بهم ،إلى أن إيجاد الوظائف
للعاطلين والمفصولين هي مسؤوليته وأمانة في عنقه.
وذكر أن أكثر من  690حالة تم التراجع عن فصلها من خالل
إيجـــاد حلول أخرى مع الـــوزارة ،وأن العديد من المفصولين

جلســـات ســـابقة صفة (أبغض الحالل) هي حـــاالت قليلة وال

نتيجـــة الغلـــق الكلي أو الجزئي تم توظيفهم من جديد ،وأن

يمكن تفاديها إال من خالل إيجاد حلول بديلة ،ونحن نسعى

وقال“ :إن حاالت إغالق المؤسسات والتي أطلقت عليها في

معيشية صعبة”.

الفئة المتبقية قليلة.

لنســـهل أمورهم ،مع علمنا بالتزاماتها وما تعانيه من ظروف

ارتفاع أسعار
النفط أكثر من دوالر

 100لتغطية إصدار أذونات الخزانة

واشنطن  -بنا

سجلت أســعــار النفط أمــس ارتــفــاعً ــا يزيد

مليون دينار

التقدم تجاه حيال توزيع لقاحات مضادة

المنامة  -المصرف المركزي

عن دوالر ،في ظل تفاؤل المتعاملين حيال
لفيروس كورونا المستجد (كوفيد .)19 -

أعلـــن

 % 1.7إلى  66.32دوالر للبرميل ،بعد أن بلغ

اإلصـــدار رقم  78مـــن أذونات

مصـــرف

البحريـــن

وارتفع خام برنت  1.08دوالر أو ما يعادل

المركـــزي بأنـــه تمـــت تغطيـــة

فــي وقــت سابق المستوى المرتفع 66.79
دوالر .كما زاد الخام األميركي  92سن ًتا أو

الخزانـــة الحكوميـــة الشـــهرية
التـــي

ما يعادل  % 1.5إلى  62.62دوالر للبرميل

يصدرهـــا

مصـــرف

البحريـــن المركـــزي نيابـــة عن

بعد أن بلغ أعلى مستوى في الجلسة عند

الحكومة.

الفائـــدة علـــى هـــذه األذونـــات

سعر للمشاركة بواقع 97.826

 % 2.71لإلصـــدار الســـابق

اإلصدار بنسبة .% 470

وتبلـــغ قيمة هذا اإلصدار 100

 % 2.08مقارنة بســـعر الفائدة

 12شـــهرً ا تبدأ فـــي  25فبراير

بتاريخ  21يناير .2120

مليون دينار لفترة اســـتحقاق
 2021وتنتهي فـــي  24فبراير
 ،2022كمـــا بلـــغ معـــدل ســـعر

 %علمً ـــا بأنه قـــد تمت تغطية

كما بلغ الرصيد القائم ألذونات
الخزانـــة مع هـــذا اإلصـــدار ما

وقـــد بلـــغ معدل ســـعر الخصم

قيمته  2.110مليار دينار.

 % 97.936وتـــم قبـــول أقـــل

 63دوالرًا.
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“األسواق الحرة” تحقق صافي أرباح قدره مليوني دينار لـ 2020
تـــــوزيـــــع أربــــــــــاح نــــقــــديــــة عــــلــــى الـــمـــســـاهـــمـــيـــن بـــنـــســـبـــة % 25
المحرق  -شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة

من جهتـــه ،بيـــن العضو المنتدب للشـــركة

أعلنــت شــركة مجمع البحرين لألســواق الحرة ( )DUTYFفــي اجتماع لمجلس إدارتها

عبـــدهللا بوهنـــدي أن “النتائـــج اإليجابيـــة
للشـــركة فـــي العام تـــداول صعـــب للغاية،

مساء أمس الثالثاء عن النتائج المالية للعام  2020المنتهية في  31ديسمبر .2020
وأفاد رئيس مجلس اإلدارة فاروق المؤيد

الســـابق الـــذي بلـــغ  9,873,219دينـــارًا،

للعـــام  2020صافي أربـــاح قدره 108337

أمـــا بالنســـبة إليـــرادات االســـتثمار فقـــد

بأن الشـــركة قد حققت خالل الربع األخير
دينـــارًا مقارنة مع أرباح الربع األخير للعام

ويعود ســـبب االنخفاض في صافي الربح

مقارنة مع نفـــس الفترة من العام الماضي

بنســـبة  ،% 88.0إذ بلغـــت األربـــاح

إيجابيـــة بنســـبة  % 61.3للربع األخير من

التشـــغيلية  204,260دينـــارًا مقارنـــة مـــع
 1,703,454دينـــارًا فـــي الربـــع األخير من

العام السابق.

فقـــد تحســـن االنخفاض ،ما يعطـــي زيادة

العام .2020

كما بين المؤيد النتائج المالية للعام 2020
المنتهية في  31ديسمبر  ،2020إذ حققت

في نفس الربع من العام السابق.

كانـــت قـــد بلغـــت  7,498,653دينـــارًا ،مـــا
ً
انخفاضا في األرباح بنســـبة 73.1
يشـــكل

بمبلـــغ  1,495,663دينارًا مقارنة مع أرباح

قدرهـــا  1,555,544دينـــارًا خـــال الربـــع
األخيـــر مـــن العـــام الســـابق ،أي بانخفاض

قـــدره  ،% 196.2إضافـــة إلـــى انخفـــاض

المبيعـــات اإلجماليـــة خالل الفتـــرة ،إذ بلغ
مجمـــوع المبيعات اإلجماليـــة 3,335,458
دينـــارًا مقارنـــة مـــع الربـــع األخيـــر للعـــام

أخرى تتماشـــى مع رؤيتنـــا لمواصلة نمونا
ونجاحنـــا في الســـنوات المقبلة .اآلن ومع

وعلـــى الرغـــم من هـــذا االنخفـــاض إال إنه

وبلغـــت ربحية الســـهم الواحد خالل الربع

كمـــا بلـــغ مجموع الدخل الشـــامل خســـائر

الجهـــود والبحـــث عن فـــرص اســـتثمارية

دينـــارًا خـــال الربـــع األخيـــر للعـــام 2020؛

الشـــركة صافي أربـــاح قـــدره 2,017,337

األخير  0.76فلـــس مقارنة مع  8.31فلس

نحـــن ســـعداء بأننـــا ملتزمـــون بمواصلـــة

ســـجلت الشـــركة خســـائر بقيمة 201,470

الســـابق التـــي بلغـــت  1,182,108دنانيـــر،
ً
انخفاضـــا فـــي األربـــاح قـــدره
مـــا يشـــكل

للربع األخير النخفاض األرباح التشـــغيلية

العـــام ،إال أنها كانت نتيجة مقبولة للغاية.

بانخفاض قدره .% 66.2

بسبب االنخفاض في قيمة االستثمارات،

 1,073,771دينارًا أي بنسبة .% 90.8

وعلى الرغم مـــن االنخفاضات الحادة في

دينارًا مقارنة إلى أرباح العام السابق التي

.%

كمـــا انخفضت المبيعات اإلجمالية بنســـبة
 % 58.7لتبلـــغ  15,532,458مقارنـــة

بالمبيعـــات اإلجماليـــة للعام الســـابق التي

بلغت  37,605,146دينارًا.

وبلـــغ العائـــد األساســـي لكل ســـهم 14.18

فلس مقارنة بالعائد األساســـي لكل ســـهم

فاروق المؤيد

في العام السابق الذي بلغ  52.71فلس.

المشـــروع المشـــترك بيننـــا ،شـــركة مجمـــع

عبدالله بوهندي

وبلغـــت

مجمـــوع

حقـــوق

الملكيـــة

كما بلـــغ مجموع الدخل الشـــامل خســـارة

 47,485,966دينـــارًا مقارنـــة بمجمـــوع

 8,909,139دينارًا خالل العام السابق ،أي

بلغـــت  52,918,181دينـــارًا ،أي بانخفاض

بقيمـــة  914,664دينـــارًا مقارنـــة مـــع

بانخفاض قدره .% 110.3

حقوق الملكية للعام السابق التي كانت قد
قـــدره  .% 10.3كما بلـــغ مجموع األصول

كمـــا بلغـــت األربـــاح التشـــغيلية 689,260

 50,778,861دينـــارًا مقارنـــة بمجمـــوع

العام السابق ،بانخفاض قدره .% 89.3

 61,987,257دينـــارًا ،أي بانخفـــاض قدره

دينارًا مقارنة مع  6,416,039دينارًا خالل
أمـــا أرباح االســـتثمار للعـــام  2020فبلغت

 859,530دينارًا مقارنة بأرباح االســـتثمار
لنفـــس الفتـــرة مـــن العـــام الســـابق التـــي

األصـــول للعـــام الســـابق ،إذ كانـــت قـــد بلغ

.% 18.1

مارس .2021

وفـــي الختـــام ،بيـــن المؤيـــد أن الظـــروف

والتحديـــات منـــذ تفشـــي مـــرض فيروس

كورونـــا فـــي مـــارس  ،2020دفعـــت إلـــى

التأثيـــر العام على قطاع الســـفر من حيث
حركـــة الطيران وقلـــة المســـافرين ،ما أثر
تأثيـــرًا مباشـــرًا علـــى المبيعـــات ،كمـــا نوه

وبنـــاء علـــى هـــذه النتائـــج قـــرر مجلـــس

لتوزيـــع أربـــاح نقديـــة علـــى المســـاهمين

علـــى الحفـــاظ وتنويـــع خطـــط المبيعـــات

اإلدارة رفـــع توصيـــة إلـــى الجمعية العامة
فلسا لكل سهم) كأرباح
بنســـبة ً 25( % 25

االستثمارات إضافة إلى انخفاض األرباح

 31ديســـمبر  2020على المساهمين حملة

النقدية المستلمة خالل هذا العام.

الجمعيـــة العموميـــة في يـــوم الثالثاء 23

المؤيـــد بالجهـــود الفعالة من قبـــل اإلدارة

كانـــت قـــد بلغـــت  1,082,464دينـــارًا ،مـــا
ً
انخفاضا ألرباح االســـتثمار بنســـبة
يمثـــل
% 20.6؛ بســـبب االنخفـــاض فـــي قيمـــة

المســـاهمين فـــي الشـــركة بتاريـــخ انعقـــاد

ســـنوية عـــن الســـنة الماليـــة المنتهيـــة في
األســـهم العادية الواردة أســـماؤهم بسجل

التنفيذيـــة وجميـــع موظفـــي الشـــركة

باإلضافـــة إلى إجراءات خفـــض التكاليف
التي ســـاعدت الشـــركة على الحفاظ على
أرباحهـــا في العـــام  2020علـــى الرغم من

انخفاضها عن العام السابق.

البحرين لألســـواق الحرة وشـــركة طيران
الخليـــج القابضة ،باســـم (شـــركة البحرين
لألســـواق الحرة ذ.م.م) وفـــي ظل افتتاح
مبنى المطار الجديد ،لدينا الثقة التامة من
تشـــغيل وتقديم خدمات األســـواق الحرة
بأفضل تجربة تسوق على مستوى العالم.
لقـــد تم طـــرح أكثر مـــن  30عالمة تجارية
عالمية في مجال العطور ومســـتحضرات
التجميـــل ،والمالبـــس والمجوهـــرات،
إضافة إلى الســـاعات الفاخرة التي سوف
تســـاهم بتحقيق الكثير من النمو المستمر
والربحية في السنوات المقبلة”.
وتلفـــت الشـــركة الســـادة المســـاهمين إلى
أن البيانـــات الماليـــة والخبـــر الصحافـــي
متوافـــران علـــى الموقـــع اإللكترونـــي
لبورصة البحرين.

السماح للبنوك والشركات بتأجيل انتخابات مجالس اإلدارة  6أشهر

ـيــا
“الــمــصــرف الـــمـــركـــزي” يــحــث عــلــى عــقــد الــجــمــعــيــات الــعــمــومــيــة إلــكــتــرونـ ً
علي الفردان

حث مصرف البحرين المركزي البنوك والمؤسســات المالية المرخص لها إلى جانب الشــركات المدرجة
فــي بورصــة البحريــن بعقد اجتماعات الجمعية العمومية للســنة المالية المنتهية في ديســمبر  2020عن
بعد بالوســائل اإللكترونية في ظل إجراءات التباعد االجتماعي للوقائية من انتشــار جائحة “كوفيد –
 ،”19كما ســمح للشــركات بتأجيل انتخابات أعضاء مجالس اإلدارة لمدة  6أشــهر بعد تقديم طلب إلى
المصرف وإلى وزارة التجارة.

ديســـمبر  2020مـــن قبل المرخص لهـــم من مصرف

فيما يتعلق بالحد من التجمعات العامة.

وجـــاء فـــي اإلرشـــادات ،أن المصرف يشـــجع جميع

فعليا ،الترتيب اإلضافي لوسائل
اجتماعاتها العامة
ً

المركزي والشركات المدرجة على عقد اجتماعاتهم

أجـــل ضمـــان قدرة جميـــع المســـاهمين على حضور

البحرين المركزي والشركات المدرجة.

الحاصليـــن علـــى ترخيـــص مـــن مصـــرف البحريـــن

العامـــة عبر الوســـائل اإللكترونية أو المؤتمرات عن
بعـــد .كما يجب علـــى جميع الشـــركات ،التي تختار

ودعـــا محافـــظ مصـــرف البحريـــن المركـــزي رشـــيد

العموميـــة الشـــهر المقبـــل ،إلـــى مراعاة اإلرشـــادات

فعليـــا ،االمتثـــال لجميـــع
عقـــد اجتماعاتهـــا العامـــة
ً

المالية والشـــركات المدرجة قبيل موسم الجمعيات

لمناقشـــة النتائـــج الماليـــة للســـنة المنتهيـــة في 31

حكومـــة البحرين لمكافحة “ ،”COVID - 19الســـيما

المعراج في تعميم أرسل أخيرا للبنوك والمؤسسات

المتعلقـــة باالجتماعات العمومية الســـنوية القادمة

التدابير الوقائية والسالمة ذات الصلة التي تنفذها

كما يتعين على الشركات المدرجة ،التي تختار عقد

إدارة المرخـــص له أو الشـــركة المدرجـــة المعنية أن

المؤتمـــرات اإللكترونيـــة أو المؤتمـــرات عن بُعد من

مـــن مصـــرف البحريـــن المركـــزي أو وزارة الصناعة

االجتماعـــات .ويســـمح للمرخصيـــن مـــن مصـــرف

البحريـــن المركزي والشـــركات المدرجة التي تعتزم
إجـــراء انتخابات مجالس اإلدارة فـــي اجتماعاتهم
ً
وفقا للمادة
العموميـــة القادمة بتأجيل االنتخابـــات
( )172مـــن قانـــون الشـــركات التجاريـــة ،المرســـوم

“المركزي” يناقش تطور العمل في منصة “”973

 100شــركــة تــكــنــولــوجــيــات مــالــيــة فـــي “ســــوق الــفــيــنــتــيــك”

المنامة  -المصرف المركزي

ناقش مصرف البحرين المركزي في أول اجتماع لهذا العام تطور العمل في
منصة  FinHub 973ووضع الخطة السنوية للعام  ،2021كما تمت مناقشة

أبرز التطورات المتعلقة بالمنصة منذ إطالقها في شهر أكتوبر .2020
وقـــد تـ ــرأس االجــتــمــاع االفــتــراضــي

كــمــا تــهــدف الــمــنــصــة والــتــي تديرها

رشيد المعراج بحضور كبار المسؤولين

شركات التكنولوجيا المالية المحلية

محافظ مــصــرف البحرين المركزي

من الشركاء اإلستراتيجيين للمنصة.
وتعتبر منصة FinHub
 973أول منصة رقمية
ش ــام ــل ــة لــلــتــكــنــولــوجــيــا

الــمــالــيــة ف ــي الــمــنــطــقــة
تـ ـ ــتـ ـ ــيـ ـ ــح الـ ـ ــفـ ـ ــرصـ ـ ــة

لــلــمــؤســســات الــمــالــيــة

وشركات التكنولوجيا

الــمــالــيــة لــلــتــعــاون تحت

إشــــــــــــراف “الــــــمــــــركــــــزي”.

شــركــة فينتيك جالكسي إل ــى ربــط
والــدولــيــة بــالــمــؤســســات الــمــالــيــة في

الــبــحــريــن؛ لــبــحــث واخــتــبــار ووض ــع

نماذج أولية لحلول جديدة ومبتكرة

من خالل بيئة افتراضية مركزية.

وقد تم االطالع خالل االجتماع على

المعراج يؤكد التزام
المصرف بتفعيل
مسيرة التحول الرقمي

آخــر مستجدات العمل في المنصة،
أبرزها “سوق الفينتيك” الذي يستند
إل ــى تــقــنــيــات ال ــذك ــاء االصــطــنــاعــي،

وتــم استقطاب مــن خــالــه أكــثــر من
 100شركة تكنولوجيا مالية
إقليمية ودولــيــة مــنــذ بــدء
عمليات المنصة.

كــمــا ت ــم مــنــاقــشــة البيئة
االفــتــراضــيــة المفتوحة
ل ــب ــرم ــج ــة الــتــطــبــيــقــات

()API

الـــمـــصـــرفـــيـــة،

والـ ــتـ ــي تــمــكــن الــبــنــوك

والـــمـــؤســـســـات الــمــالــيــة

بقانون رقم ( )21لسنة  ،2001إذ يجب على مجلس
يطلـــب تمديـــد تعيينهـــم لمـــدة ال تزيد عن  6أشـــهر

والتجارة والسياحة ،حسب مقتضى الحال.

ويجب أن يحضـــر ممثلو مصرف البحرين المركزي

االجتماعات العامة عبر وســـائل المؤتمرات عن بعد
المرتبـــة .وبناءً عليه ،طلـــب المصرف من المرخص
لهـــم والشـــركات المدرجـــة تســـهيل الترتيبـــات

الضرورية لتنفيذ ذلك

“بوابة ترابط” تغلق جولة تمويلية بـ  13مليون دوالر
أبوظبي  -بوابة ترابط

أعلنـــت “بوابة ترابط” أكبر منصة مرخصة
ومتخصصة فـــي توفير خدمـــات وحلول

البنيـــة التحتيـــة للصيرفـــة المفتوحـــة في

الشـــرق األوسط وشمال أفريقيا أمس عن
إغالقهـــا جولـــة تمويلية بقيمـــة  13مليون

دوالر تعـــد أكبر جولة من نوعها في قطاع
التكنولوجيـــا الماليـــة في تاريـــخ المنطقة

وأفادت الشركة التي تتخذ اإلمارات مقرًا

عبدالله المؤيد

رئيســـيا لها وأن التمويل ســـيدعم توسيع
ً

لــلــتــعــاون مــع شــركــات التكنولوجيا

المالية لتعزيز التحول الرقمي لدى
هــــذه ال ــم ــؤس ــس ــات .وت ــض ــم الــبــيــئــة

الــتــجــريــبــيــة االفــتــراضــيــة والــتــي تم

تشغيلها فــي الــربــع األخــيــر مــن العام
الماضي  150تطبيقا متصال مع 570

ألف واجهة برمجة التطبيقات .وتم
مناقشة خطة تحويل البيئة الرقابية
التجريبية فــي “الــمــركــزي” إلــى بيئة
رقــمــيــة بــالــكــامــل مــن خ ــال المنصة

والتي المقرر إطالقها في الربع الثاني
من هذا العام.

إقليميا.
نطاق عملياتها ودعم خدماتها
ً
وتقـــود

شـــركة

“تارجـــت

جلوبـــال”،

المتخصصـــة فـــي مجـــال إدارة صناديـــق
رأس المـــال الجـــريء ومقرهـــا برليـــن،

االســـتثمار في منصـــة خدمـــات الصيرفة
المفتوحـــة المبتكـــرة ،وحصلـــت المنصـــة

علـــى دعـــم مســـتثمرين آخرين بمـــا فيهم

وكينجزواي ،وكريســـنت فينتشرز ،الزامل
لالســـتثمار ،جلوبـــال فينتشـــرز ،المؤيـــد

للتكنولوجيا ،ومضاء لالستثمار.

وقال المؤســـس الرئيس التنفيذي لـ”بوابة

ترابط” عبدهللا المؤيد “إن قطاع الصيرفة

المفتوحـــة هو فـــي مجرد بدائيـــات نطاق
تفاعـــل البنـــوك وشـــركات التكنولوجيـــا
الماليـــة فـــي المنطقـــة مع بعضهـــا البعض،
ومـــع ســـرعة اعتمـــاد الجهـــات التنظيمية
اللوائح التنظيمية ،ســـتوفر “بوابة ترابط”
البنية التحتية لتعاون غير المســـبوق بين
المؤسســـات الماليـــة وقطـــاع التكنولوجيا
الماليـــة اإلقليميـــة لتحقيـــق ازدهـــار أكبـــر
ومرونة أوســـع مـــن خالل التنظيـــم الجاد
بمـــا يتماشـــى مـــع الحكومات والســـلطات
اإلقليمية”.

“طيران الخليج” تكشف عن سنغافورة كأحدث وجهاتها

مليون دينار تداوالت المستثمرين في “البورصة”

المحرق  -طيران الخليج

المنامة  -بورصة البحرين

أعلنت “طيـــران الخليج”  -الناقلة الوطنية لمملكة البحرين -

أقفل “مؤشـــر البحرين العـــام” يوم أمس الثالثاء

البنـــوك التجاريـــة والتـــي بلغـــت قيمـــة أســـهمه

بدءا مـــن أبريل المقبـــل؛ إذ تواصل
ً
رحلة أســـبوعية واحـــدة

 27.33نقطـــة مقارنـــة بإقفالـــه يوم أمـــس األول

 % 63.11مـــن القيمة اإلجمالية للتداول وبكمية

عند مســـتوى  1,460.46نقطة بانخفاض وقدره

عن إضافة سنغافورة إلى شبكة وجهاتها المتنامية من خالل

الشـــركة استكشـــاف الفرص لتوسيع شـــبكتها والوصول إلى
مناطـــق مختلفـــة مـــن العالـــم .وتمتـــاز ســـنغافورة بجاذبيتها

الترفيهيـــة والتجاريـــة المتميـــزة ،وســـتضاف كوجهـــة أخرى

لشـــركة الطيران الوحيدة التي تنتهج مفهـــوم (البوتيك) في
الشـــرق األوسط .وســـتعمل الوجهة األحدث لطيران الخليج
علـــى تعزيـــز الربـــط بين وجهـــات الناقلـــة في أوروبـــا ودول

مجلـــس التعـــاون الخليجـــي ،مـــع توقيـــت مناســـب للمغادرة

(اإلثنيـــن) ،فـــي حيـــن أقفـــل “مؤشـــر البحريـــن

اإلســـامي” عند مســـتوى  630.86نقطة بارتفاع

والوصول من  /إلى سنغافورة.

وقدره  0.39نقطة مقارنة بإقفاله السابق.

المتداولـــة  657.47ألـــف دينـــار ،أي مـــا نســـبته
قدرها  1.99مليون ســـهم ،تم تنفيذها من خالل

 50صفقة.

وجـــاء البنك األهلي المتحد في المركز األول ،إذ

وســـتنضم سنغافورة ،التي ستسير الرحالت إليها باستخدام

وتـــداول المســـتثمرون فـــي “بورصـــة البحريـــن”

بلغت قيمة أسهمه المتداولة  273.23ألف دينار،

وجهـــات طيـــران الخليـــج للخطـــوط اآلســـيوية فـــي كل من

مليـــون دينار ،تم تنفيذها من خالل  119صفقة،

المتداولة وبكمية قدرها  986.47ألف ســـهم ،تم

الطائـــرات مـــن طـــراز بوينـــغ  787 - 9دريمالينـــر ،إلـــى قائمة

 4.62مليـــون ســـهم ،بقيمة إجماليـــة قدرها 1.04

بانكوك ومانيال.

إذ ركز المستثمرون تعامالتهم على أسهم قطاع

أي ما نسبته  % 26.23من إجمالي قيمة األسهم
تنفيذها من خالل  20صفقة.
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رسميا ضمن “الصغيرة والمتوسطة”
 1072مؤسسة مصنفة
ً

 708شــــركــــات نـــاشـــئـــة فــــي الـــحـــاضـــنـــات والــــمــــســــرعــــات بــالــبــحــريــن
علي الفردان

 24حاضنة و7
مسرعات تعمل
في المملكة
بنهاية 2020

سجلت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ما مجموعه  1072مؤسسة حاصلة على تصنيف
المؤسســات الصغيرة والمتوســطة في العام  ،2020إذ يمكن لهذه الشــركات االســتفادة من
خدمات مختلفة.

وتقـــدم البحريـــن عـــددا مـــن التســـهيالت

والمتوســـطة بالوزارة “أنه مـــن خالل مجلس

الـــوزارة آليـــة وشـــروط لتســـجيل هـــذه

إنجـــاز  12مبـــادرة حتـــى ديســـمبر  2020مـــن

للشـــركات الصغيـــرة والمتوســـطة ،إذ وضعت
المؤسسات لالستفادة من الخدمات المقدمة،
وتشـــمل خدمات وبرامج “صادرات البحرين”
مـــن حلـــول تمويليـــة وائتمـــان وتدريـــب

لمســـاعدة المؤسســـات لفتح أســـواق جديدة
خـــارج البحريـــن ،وقـــرار مجلس الـــوزارة في

 2016بتخصيص  % 20من قيمة المشتريات

والمناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة
والمتوســـطة ،إلى جانب قـــرار المجلس بمنح

األفضلية للمؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة
بنســـبة  % 10فـــي مزايـــدات المرافـــق العامة

وبنفس النسبة في مناقصات الحكومة.

وأكـــدت إدارة تنميـــة المؤسســـات الصغيـــرة

تنمية المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة تم

 % 60نسبة
إنجاز استراتيجية
تنمية “الصغيرة
والمتوسطة”

حاضنـــة األعمـــال وعمـــادة البحـــث العلمـــي

لجامعة البحرين ودليل متكامل لمشروع نقل

وأوضحـــت اإلدارة أنـــه تم إنجـــاز نحو % 50

األفكار واالبتكارات التي تعزز إنشـــاء وتنمية
المؤسســـات والشـــركات الناشـــئة ،فضـــاً عن

جامعـــة البحريـــن مع مراكـــز االبتـــكار التابعة

لعـــدد من الجامعـــات األميركية لالطالع على

الماضـــي ،علـــى أن يتـــم إطـــاق المكتـــب في

وبناء القـــدرات بين الجامعة وبرنامج تطوير

خبراتهـــا .وبحســـب تقريـــر  ،2020فقـــد بلـــغ

إجمالي  21مبادرة ،وذلك بنسبة إنجاز قدرها

 % 60من االســـتراتيجية الخمسية المعتمدة
في فبراير .”2018

مـــن مكتـــب نقـــل التكنولوجيا حتى ديســـمبر
الربع الثالث من العام الجاري .2021

والدراسات العليا بجامعة البحرين التي دعم

بحـــث آليـــات توفيـــر الروابط لنقـــل الخبرات

القانـــون التجاري “ ”CLDPلتفعيل نماذج نقل

يشـــار إلـــى أن وزارة الصناعـــة والتجـــارة

التكنولوجيا واالســـتعانة بأفضل الممارســـات

البحريـــن ،على دراســـة تأســـيس مكتب لنقل

 18نـــدوة تدريبيـــة إلكترونية لبنـــاء القدرات

وحمايـــة الملكيـــة الفكريـــة مـــن خـــال مركـــز

االنتهـــاء من إعداد سياســـة الملكيـــة الفكرية

والســـياحة تعمـــل بالتعـــاون مـــع جامعـــة
التكنولوجيـــا ،عبـــر تفعيـــل سياســـة االبتـــكار

والخبرات للقيام بذلك .وتم عقد ما مجموعه
فـــي الملكية الفكرية فـــي العام  ،2020كما تم

التكنولوجيـــا ،عالوة على ذلك ،تم إنجاز ربط

أفضـــل الممارســـات واالســـتفادة منهـــا لنقـــل
عـــدد الشـــركات والمؤسســـات الناشـــئة التـــي
تســـتضيفها حاضنـــات ومســـرعات األعمـــال
فـــي البحريـــن  708شـــركات بنهايـــة ،2020

فـــي الوقت الـــذي عملت فيـــه وزارة الصناعة

والتجارة والســـياحة على تنظيم نشـــاط هذه
الحاضنات قبل أعوام عدة.

“جي إف إتش” تستحوذ على مركز توزيع بشيكاغو

 135مــلــيــون دوالر قــيــمــة الـــصـــفـــقـــة ...والـــمـــركـــز مـــؤجـــر إلــــى “مــيــشــان لـــإطـــارات”

المنامة  -جي إف إتش

أعلنـــت أمـــس مجموعة جـــي إف إتـــش المالية اســـتحواذها على

الواليات المتحدة ونتطلع إلى إبرام معامالت من الفرص الفريدة

منذ شـــهر نوفمبر  2015إلى مســـتأجر بارز ،ميشالن نورث أميركا

وقال رئيس إدارة األصول في جي إف إتش ســـليم باتيل “نشـــعر

مركـــز توزيع هام وحيوي في شـــيكاغو ،إلينـــوي ،الذي تم تأجيره

األخرى المتوافرة لدينا”.

(“ميشالن إن .إيه”) ،صاحبة االسم العالمي األكثر مبيعا لإلطارات،

بسعادة بالغة باإلعالن عن معاملة عالمية استراتيجية أخرى في

والمبتكر العالمي في صناعة اإلطارات.

قطاع اللوجســـتيات .إن المركز الواقع في شـــيكاغو يحتل موقعا

وتعـــد هذه المعاملـــة التي قدرت قيمتها بنحـــو  135مليون دوالر

فريدا في وســـط البالد كما يوفر إمكانية وصول ســـهلة ومباشرة

ً
واضحـــا علـــى التوســـع المســـتمر لمحفظة جـــي إف إتش
مؤشـــرًا

إلى مجموعة متنوعة من شـــبكات النقل ،مما يوفر للمســـتأجرين

العالميـــة من األصول العقارية المدرة للدخل والتي تشـــمل مراكز

رازي المرباطي

التوزيع المتميزة ،واألصول اللوجستية الراسخة ومنشآت “الست

سليم باتيل

مايـــل” للتوصيل فـــي الواليات المتحدة األميركيـــة وأوروبا .وتم

مباشـــرا إلى الطرق الســـريعة الرئيســـية .يعتبر المركـــز واحدا من

لألصـــول العقاريـــة العالميـــة المتميزة .يشـــمل ذلك اســـتحواذات

إل إل ســـي” ،وهـــي مدير أصـــول بالواليـــات المتحـــدة األميركية

في الواليات المتحدة ،ويقوم بمناولة  % 35من مخزون الشركة

لنـــا ،بما في ذلـــك الواليات المتحدة األميركيـــة .ويتضح ذلك في

تنفيذ المعاملة بشـــراكة مع “ســـيلفر كريك كومرشـــال دفيلوبمنت

اثنين من مراكز الجملة اللوجستية المستخدمة من قبل ميشالن

ويتمتع بســـجل حافـــل في المعامالت اللوجســـتية التـــي تتجاوز

المستورد ،ومن ثم فهو يمثل قلب عمليات ميشالن في الواليات

ويمتاز المركز بموقعه االستراتيجي ،إذ يقع في المركز الجغرافي

وتعليقا على هذا االســـتحواذ ،قال الرئيس التنفيذي لشـــركة جي

من المراكز الحضرية والســـكان ممن هم بحاجة إلى الوصول إلى

لويزيانـــا) و( 1-80نيويورك إلى شـــمال كاليفورنيا) ،ويوفر مدخال

المعاملة فإننا نواصل جهودنا تجاه التنويع والتوسع في محفظتنا

فإننا نمضي قدمً ا تجاه توطيد وضعنا كمســـتثمر عقاري رائد في

قيمتها  2مليار دوالر.

للواليـــات المتحـــدة األميركيـــة ،على طريـــق ( 1-55شـــيكاغو إلى

المتحدة.

إف إتـــش الماليـــة الســـعودية ،رازي المرباطـــي “مـــن خـــال هـــذه

جديـــدة لعقـــارات متميزة فـــي مناطق جغرافية متنوعة بالنســـبة

الواقع خصوصا في قطاع التوزيع واللوجستيات اليوم ،إذ ترتفع
معـــدالت الطلب بالنســـبة للمراكـــز ذات المواقع المتميـــزة بالقرب

البضائـــع بمزيـــد من الســـهولة والســـرعة .من خالل هـــذه المعاملة

مدخـــا ســـهال إلـــى العمـــاء المتواجديـــن عبـــر الواليـــات الكبـــرى

والمراكـــز التجارية بالواليات المتحدة األميركية .هذا االســـتثمار
مدعـــوم من قبل عقد اإليجار الطويل األجل مع شـــركة ميشـــان
إن .إيـــه ،وهـــي مســـتأجر عالمـــي عمـــاق فـــي صناعة اإلطـــارات،

واســـتطاع أن يؤســـس ويحافظ على المنشأة لتكون مركز توزيع
علـــى أعلـــى درجة مـــن الحداثة والتطويـــر .نحن نواصل الســـعي

إلجراء مزيد من االستثمارات في القطاع على المستوى العالمي

وتحقيق القيمة من هذا االستثمار ومحفظتنا المتنامية من مراكز
اللوجســـتيات بمـــا يصب فـــي مصلحة جي إف إتش ،مســـاهمينا،
مستثمرينا وشركائنا”.

 189مليون دينار قيمة ترسيات المناقصات في يناير
أمل الحامد

فــازت  29شــركة تقدمــت لمناقصــة لــوزارة الصحــة للشــراء المباشــر لألجهــزة
والمســتلزمات الطبيــة والخدمــات للكشــف والعــاج وللوقاية من فيــروس كورونا
التاجي المستجد (كوفيد  ،)19بنحو  6.4مليون دينار.

“الصحة” :شراء أجهزة ومستلزمات “كورونا”
بـ  6.4مليون دينار
ترســـيتها لـــوزارة الماليـــة واالقتصـــاد

واإللكتروميكانيكيـــة لمشـــروع إنشـــاء

الخدمـــات االستشـــارية لتنفيـــذ ضريبـــة

الكهرباء والماء بنحو  8.6مليون دينار.
ً
وأيضا تمت ترسية  31مناقصة ومزايدة

وشهد شهر يناير الماضي إرساء مجلس

والمزايدات المرساة بنحو  123.3مليون

المناقصـــات والمزايـــدات  142مناقصـــة

ثانيا وزارة الداخلية بقرابة 13.7
دينـــارً ،
مليـــون دينار ،ثال ًثا هيئة الكهرباء والماء

القيمـــة المضافـــة (المرحلـــة الخامســـة)

الماليـــة واالقتصاد الوطنـــي بنحو 11.3

أوليفر وايمان.

ترسيتها لشركة طيران الخليج :مناقصة

ومزايدة تابعة لـ  32جهة حكومية بقيمة

الوطنـــي ،وهـــي :مناقصـــة لتقديـــم

مركـــز للتحكـــم والمراقبـــة لشـــبكات

بنحـــو  13مليـــون دينـــار ،رابعً ـــا وزارة

بنحو  10.6مليون دينار فازت بها شركة

ديسمبر الماضي.

وخامســـا وزارة الصحـــة
مليـــون دينـــار،
ً

بنحو  7.2مليون دينار.

كمـــا أن أبـــرز المناقصـــات التـــي تمـــت

دينـــار كان أبرزهـــا مناقصـــة لتوســـعة

وكانت أعلى  5جهات حكومية من حيث

وكانـــت أبـــرز المناقصـــات التـــي تمـــت

قيمـــة ترســـية المناقصـــات والمزايـــدات

ترســـيتها لـــوزارة الداخليـــة لتوفيـــر

خدمات المناولة األرضية (تحت الجناح)

في الشـــهر الماضي ،هي كاآلتي :جاءت
ً
أول شـــركة طيران الخليج التي حظيت

إطـــارات وبطاريـــات وزيـــوت لمحركات

في القاهرة ،شـــرم الشـــيخ ،اإلســـكندرية

الصباح (تطوير قناة المعامير) بنحو 2.1

الـــوزارة بنحو  13.7مليـــون دينار ،فازت

بنحـــو  3.1مليون دينار فازت بها شـــركة

بأعلـــى الـــوزارات والهيئـــات والشـــركات

بها  6شركات.

مصر للطيران.

الحكوميـــة مـــن حيث قيمـــة المناقصات

كمـــا أن أبـــرز المناقصـــات التـــي تمـــت

الكهربـــاء والمـــاء لألعمـــال المدنيـــة

إجماليـــة بلغت نحو  189.1مليون دينار،
قياسا بإرساء  106مناقصات ومزايدات
ً
بنحـــو  114.9مليـــون دينـــار فـــي شـــهر

وتمـــت

ترســـية

مناقصـــة

لهيئـــة

لـــوزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات
والتخطيـــط العمراني بنحـــو  4.6مليون

وتطويـــر شـــارع الشـــيخ جابـــر األحمـــد

مليون دينار فازت بها شركة سيد كاظم
الـــدرازي وأوالده ،ومناقصـــة لتقديـــم
الخدمـــات االستشـــارية للمخطـــط العام

لمشـــروع المدينـــة الرياضيـــة بالصخيـــر

بنحو  332.1ألف دينار.

إضافـــة إلـــى ذلك ،تمت ترســـية مناقصة
لهيئـــة البحريـــن للســـياحة والمعـــارض

إلدارة وتشـــغيل مركـــز البحريـــن الدولي
للمعـــارض والمؤتمـــرات الجديـــد بنحـــو

 2.8مليـــون دينـــار ،فـــازت بهـــا شـــركة

(ASM Global (Asia Pacific) Pty
 .)ltdوتمـــت ترســـية  5مناقصات لوزارة

العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة بنحو 2.3

مليون دينار كان أبرزها مناقصة لتوفير
ممرضات ومساعدي تمريض وطباخين
ومســـاعدي طبـــاخ ومرافقـــات لـــدور

ومراكـــز الرعايـــة والتأهيـــل االجتماعـــي

التابعة للوزارة بنحو  2.1مليون دينار.

عالوة على ذلك ،تمت ترسية مناقصتين
لشـــركة نفط البحرين (بابكـــو) بنحو 2.2
مليـــون دينـــار ،كان أبرزهـــا :مناقصـــة

صيانة عامـــة ،تحديث ،إصالح وتركيب
نظام التدفئـــة والتهوية وتكييف مجرى
الهـــواء والتبريـــد فـــي منطقـــة عوالـــي

والمناطـــق المحيطة بها لمدة  5ســـنوات
بنحـــو مليونـــي دينـــار فـــازت بها شـــركة

الكومد للخدمات الهندسية.
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إعالنبشأنتغييراسمتجاري

تسجيلاسمتجاري

تسجيلاسمتجاري

وزارةالصناعةوالتجارةوالسياحة

تعلنإدارةالتسجيلبوزارةالصناعةوالتجارةوالسياحةبأنهتقدمإليهافاطمه
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فعلــىكلمــنلديــهاعتراضالتقــدمباعتراضهإلــىاإلدارةالمذكورةخاللمدة
أقصاهاخمسةعشريوماًمن.تاريخنشراإلعالن

وزارةالصناعةوالتجارةوالسياحة

وزارةالصناعةوالتجارةوالسياحة-إدارةالتسجيل
إعالنبحلوتصفيةشركة
شركةهاوساوففرايزآندساندويتشزذ.م.م
سجلتجاريرقم140106
بناءعلىقرارالشركاءفيشركةهاوساوففرايزآندساندويتشزذ.م.م،المسجلةبموجب
قيــدرقــم140106بتصفيــةالشــركةاختياريــاوتعيينالســيد/صالــحأحمــدعبدالرضامحمد
الشوايمصفياللشركة.
بهذايعلنالمصفيأنســلطةالمديرينقدانتهتوفقالنصالمادة325منقانونالشــركات
التجاريــةالبحرينــيالصــادربالمرســومبقانــونرقم()21لعــام،2001وعمالبنــصالمادة335
منقانونالشــركاتيدعوالمصفيجميعدائنيالشــركةإلىتقديممطالباتهمإليه،مدعومة
بالمستنداتالالزمة،خالل15يوممنتاريخنشرهذااإلعالن،وذلكعلىالعنوانالتالي:
عنوانالمصفي:
صالحأحمدعبدالرضامحمدالشواي+97333855100-
salehredha@gmail.com

وزارةالصناعةوالتجارةوالسياحة

وزارةالصناعةوالتجارةوالسياحة

التاريخ2020/01/13:

إدارةالتسجيل

إدارةالتسجيل

إدارةالسجلالتجاري

وزارةالصناعةوالتجارةوالسياحة

إعالنرقمCR2021-18617لسنة2021

إعالنرقم000لسنة2021

إعالنرقمCR2021-31908

إدارةالتسجيل

بشأنإشهارانتهاءأعمالتصفية

بشأنإشهارانتهاءأعمالتصفية

تسجيلاسمتجاري

إعالنرقم()CR2021-7011

شركةقطراألولىإكويتيزذ.م.م

شركةرمزالصناعاتوالتركيباتذ.م.م

تعلــنإدارةالتســجيلبــوزارةالصناعــةوالتجارةوالســياحةبأنهقــدتقدمإليها

تنازل–عنالمحلالتجاري
تقدمإليناالسيدالمعلنأدناهبطلباسمتجاري،فعلىكلمنلديهأياعتراض

تعلــنإدارةالتســجيلبــوزارةالصناعــةوالتجارةوالســياحةبأنهقــدتقدمإليها

قانونــيالتقــدمإلــىاإلدارةخــاللخمســةعشــريومامــنتاريخاإلعــالنبكتاب

تقدمتإليناالســيدةأدناه:عائشــةيعقوبيوســفالقعودبطلبتحويلالمحل

الســادة/طاللأبوغزالهوشــركاهالدولية–شــركةتضامنبحرينيةباعتبارهم

الســادة  /كابيتــال إمباكــت ذ.م.م باعتبارهــم المصفــي القانونــي  لشــركة رمــز

مرفقابهمايعززاعتراضه.

التجاريالتاليإلىالسيد/نجيبمحمديوسفهجرس

المصفيــن القانونييــن لشــركة األولــى إكويتيــز ذ.م.م   ،المســجلة كشــركة ذات

الصناعاتوالتركيباتذ.م.م،المسجلةكشركةذاتمسئوليةمحدودةبموجب

اســـــــمالتاجـــــــــــر:عليعبدعليمحمدالمادح

فعلــىكلمــنلديــهأياعتــراضقانونــيالتقــدمإلىاإلدارةخاللخمســةعشــر

مسؤوليةمحدودةبموجبالقيدرقم،81466طالباإشهارانتهاءأعمالتصفية

القيدرقم،125308طالباإشــهارانتهاءأعمالتصفيةالشــركةتصفيةاختيارية

االسمالتجاريالحالي:شتداونلألدواتالميكانيكية

يومامنتاريخاإلعالنبكتابمرفقابهمايعززاعتراضه.

الشــركةتصفيــةاختياريــةوشــطبهامــنالســجلالتجــاري،وذلــكوفقــاألحــكام

وشــطبهامــنالســجلالتجــاري،وذلــكوفقــاألحــكامقانــونالشــركاتالتجارية

االســـــمالتجـــاريالجديدشتداونللميكانيكاوالنجارة

االسمالتجاري:جرينالينالشرقاألوسطللعقارات

قانونالشركاتالتجاريةالصادربالمرسومبقانونرقم21لسنة.2001

الصادربالمرسومبقانونرقم21لسنة.2001

قيدرقم2-35489:

رقمالقيد2-59180:

إعالنبحلوتصفيةشركة
شركةركناألعمالللتصاميمالصناعيةذ.م.م

تاريخ19اكتوبر2020
وزارةالصناعةوالتجارةوالسياحة
طلبرقم146381-CR2020
تنازلعنالمحلالتجاري

بناءعلىقرارالشــركاءشــركةركناألعمالللتصاميمالصناعيةذ.م.مالمســجلة
حسنقايدياسينمصفياللشركة.
بهــذايعلــنالمصفــيأنســلطةالمديريــنقــدانتهــتوفقــالنــصالمــادة325من
قانــونالشــركاتالتجاريــةالبحرينــيالصــادربالمرســومبقانــونرقــم21لعــام
،2001وعمالبنصالمادة335منقانونالشــركاتيدعوالمصفيجميعدائني
الشــركةإلىتقديممطالباتهمإليه،مدعومةبالمســتنداتالالزمة،خالل15يوم
منتاريخنشرهذااإلعالن،وذلكعلىالعنوانالتالي:
يحيحسنقايدياسينgreenlight.bh@gmail.com-33347547-

إدارةالتسجيل

إدارةالتسجيل

سجلتجاريرقم97415

بموجــبالقيــدرقــم،97415بتصفيــةالشــركةاختياريــاوتعيينالســادة/يحي

وزارةالصناعةوالتجارةوالسياحة
إعالنلسنة2021م
بشأنإشهارانتهاءأعمالتصفيةشركةذاتمسؤوليةمحدودة

القيد136932:
التاريخ03--22021:
وزارةالصناعةوالتجارةوالسياحة
إدارةالتسجيل
إعالنرقم18379لسنة2021
بشأنتحويلمؤسسةفرديةإلىشركةذاتمسئوليةمحدودة

تقــدمإلينــاالســادة/هبــهابراهيممحمدجاســمعاشــورحســنالرقمالشــخصي
،801105714بتحويلالمحلالتجاريالتاليإلىالســادة/علييوســفعبدهللا
عيســىعلــيالرقــمالشــخصي،780709187فعلــىكلمــنلديــهأياعتــراض
قانونــيالتقــدمإلــىاإلدارةخــاللخمســةعشــريومامــنتاريخاإلعــالنبكتاب
مرفقابهمايعززاعتراضه
رقمالقيد1–116086:

تعلــنإدارةالتســجيلبــوزارةالصناعــةوالتجــارةوالســياحةبأنــه
قــد تقــدم إليهــا ســوفتلوم التجاريــة ذ.م.م والمســجلة بموجــب
القيــد121075طالبــاإشــهارانتهــاءأعمالتصفيةالشــركةتصفية
اختياريةوشطبهامنالسجلالتجاري،وذلكوفقاألحكامقانون
الشركاتالتجارية.الصادربالمرسومبقانونرقم21لسنة2001

تعلــنإدارةالتســجيلبــوزارةالصناعــةوالتجارةوالســياحةبأنهقــدتقدمإليها
السيدابراهيمحسنجعفرحسنالعنيسيالمالكلبراداتضياءالشمس
)مؤسســةفرديــة(والمســجلةبموجــبالقيــدرقــم136932طالبــاتحويــل
المؤسسةالفرديةإلىشركةذاتمسئوليةمحدودةبرأسمالوقدره1000دينار
بحرينيلتصبحالشركةمملوكةللسيد:
ابراهيمحسنجعفرحسنالعنيسي

االسمالتجاري:صالوناألميرالعصري

القيد-1-69640التاريخ22فبراير2021

وزارةالصناعةوالتجارةوالسياحة-إدارةالتسجيل
إعالنرقمCR2021-28525لسنة2021

بشأنتحويلفرعمنمؤسسةفرديةإلىشركةذاتمسئوليةمحدودة

وزارةالصناعةوالتجارةوالسياحة
إدارةالتسجيل
إعالنرقم000لسنة2021
بشأنإشهارانتهاءأعمالتصفية

تعلــنإدارةالتســجيلبــوزارةالصناعــةوالتجــارةوالســياحةبأنهقدتقدمإليهاالســيدصالح

شركةمكنونلإلنشاءذ.م.م

مسئوليةمحدودةبرأسمالوقدره83,000ديناربحرينيلتصبحالشركةمملوكةمنالسادة

تعلــنإدارةالتســجيلبــوزارةالصناعــةوالتجارةوالســياحةبأنهقــدتقدمإليها

عبــدهللاعلــيحســنالمــدوبالمالكلتونديللتجارةااللكترونيةمؤسســةفرديةوالمســجلة
بموجــبالقيــدرقــم69640طالبــاتحويــلالفرعرقم1منالمؤسســةالفرديةإلىشــركةذات

التاليةاسمائهم:

-صالحعبدهللاعليحسنالمدوب

اميرهالسيدماجدناصرماجدالتوبالني-محمودعبدهللاحسنعبدالحسينقاوز

طهالسيدعيسىجوادهاشم-سعيدتركيمكيحسن

-ياسريوسفمحمدجوادعلياليوسف

-عليناصرمحمدابراهيم

السيده/منىمحمدعبدالوهابعليعاشورباعتبارهاالمصفيالقانونيلشركة
مكنونلإلنشــاءذ.م.م،المســجلةكشــركةذاتمســؤوليةمحدودةبموجبالقيد
رقــم،98400طالبتــاإشــهارإنتهــاءأعمــالتصفيــةالشــركةتصفيــةاختياريةو
شــطبهامــنالســجلالتجــاري،وذلــكوفقــاألحــكامقانــونالشــركاتالتجاريــة
الصادربالمرسومبقانونرقم21لسنة2001
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DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L.

ADVISOR GATE COMPUTER

RUKUN ALYAQEEN INTERNATIONAL W.L.L.

LABOURER

LINESMAN

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

STEEL CHIPPER

17404866 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH
DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L.

IMAGE MAKER PROMOTION AND SALES

AL SALAM FURNITURE INDUSTRIES W.L.L.

SALESMAN

QUALITY INSPECTOR

WORKER

36361073 or ABDUL@HOTPACK.AE
Aroma Nursery Trading Co. W.L.L

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of
MANAGER

suitably qualified applicants can contact

77089192 or VICTORIATOUCHCONTRACTINGCO@GMAIL.COM
DAR ALZUHOOR STATIONERY

has a vacancy for the occupation of
WORKER

suitably qualified applicants can contact

39124300 or saira.ranj@gmail.com

17210500 or VICTORIATOUCHCONTRACTINGCO@GMAIL.COM

Al Hasib Electronics

AL GANNAS CONTRACTING & TRADING

MEPCO GULF TRADING & CONTRACTING W.L.L

ALEZZ CONTRACTING & MECHANICAL SERVICES CO.W.L.L.

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

LUXURY BICYCLES STORE

Createit S.P.C

has a vacancy for the occupation of

WORKER

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L.

suitably qualified applicants can contact

36444620 or madeforyou.bahrain@HOTMAIL.COM

VICTORIA TOUCH CONTRACTING

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

ACCOUNTING ASSISTANT

WORKER

17830078 or kanakaraj.pk@horizonintlgroup.com

has a vacancy for the occupation of

17591560 or askar@aromanursery.com

Made For you S.P.C

has a vacancy for the occupation of

39288259 or amir.shah@impsbh.com

has a vacancy for the occupation of
CARPENTER

suitably qualified applicants can contact

Hot Pack Trading Co. W.L.L

suitably qualified applicants can contact

17404866 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

BARBER

66765061 or m.almajed87@GMAIL.COM

suitably qualified applicants can contact

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L.

suitably qualified applicants can contact

H Care Salon & Spa

has a vacancy for the occupation of

17718033 or BHABANI.MISHRA@RAYMON.COM

has a vacancy for the occupation of

17404866 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

has a vacancy for the occupation of

33314438 or witsolutions@ymail.com

has a vacancy for the occupation of
MASON

Vacancies Available

WORKER

has a vacancy for the occupation of
SCAFFOLDER

has a vacancy for the occupation of
WORKER

has a vacancy for the occupation of
WORKER

33572848 or m.bilalhafeez@yahoo.com

17600895 or AHMADI100@HOTMAIL.COM

33883588 or RAJAIALKHATIB65@GMAIL.COM

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

AL JALIP CONTRACTING

SECURI CORE S.P.C OWNED BY RASHEED AL-FAWAZ

INDEX PROPERTY MANAGEMENT S.P.C Owned by CATHERINE TOLENTINO VIR

NOOR AL EMAN BOUTIQUE & TAILORING

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

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

suitably qualified applicants can contact

33352576 or junaidgulfam.gpz@gmail.com

17822228 or HRGUARDS@SECURICORE.BH

36729696 or YASHTECH.BH@GMAIL.COM

39444102 or MARAAYEM9@GMAIL.COM

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L.

SAHEL ALREEF RESTURANT

WHITE SKY USED AUTO PARTS

Eminent Packaging System Co. - EMPACK - W.L.L.

ANNEXT GENTS BARBER SALON

BAHRAIN MAINTENANCE & DIVING SERVICES CO

CARPENTER

17404866 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

has a vacancy for the occupation of
CARPENTER

suitably qualified applicants can contact

LABOURER

has a vacancy for the occupation of
CLEANER

suitably qualified applicants can contact

WORKER

has a vacancy for the occupation of
WORKER

suitably qualified applicants can contact

17404866 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

33116822 or JAMEELRADHI@GMAIL.COM

17877328 or AMA.MARIAM@GMAIL.COM

SOUTH GATE CONSTRUCTION AND CLEANING

TOP CATERING SERVICES Bahraini partnership company

ALMANZER BULIDNG CONSTRACTION

has a vacancy for the occupation of
WORKER

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of
WORKER(GRILLING)

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

17213003 or ALEZZCO1@GMAIL.COM

SECURITY GUARD

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of
LABOURER

suitably qualified applicants can contact

Raed ali contracting

TASMAY TRADING AND CONTRACTING COMPANY W.L.L

BAHRAIN SERVICES & MAINTENANCE COMPANY B.S.C. (CLOSED)

has a vacancy for the occupation of
WORKER

77061717 or YKHALFAN@GMAIL.COM

39663112 or NADHEM.ISMEEL@YAHOO.COM

suitably qualified applicants can contact

Almoayyed industrial contracting and maintenance services SPC

TOP CATERING SERVICES Bahraini partnership company

EPIC CREDIT RECOVERIES

TECHNICIAN

DRIVER

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of
WORKER

suitably qualified applicants can contact

33748881 or RAEDALI74@GMAIL.COM

17727676 or BASMAHO@BATELCO.COM.BH

BO SHATHA CONTRACTING

YUMMY HARVEST TRADING

ALKOMED ENGINEERING SERVICES CO.

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact
38100104 or tanoli4447@gmail.com

17698500 or ALKOMED@BATELCO.COM.BH

PUNNAKKAL BUSINESS SUPPORT SERVICE S.P.C

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L.

COOK(ASSISTANT)

DRIVER

WORKER

38888838 or alihassan@almoayyedintl.com.bh

33652525 or SALMAN@BAHRAINWAVES.COM

16631669 or INFO@EPICCREDITRECOVERIES.COM

33306446 or MMOHAMMED130@YAHOO.COM

Dream World Construction Co. W.L.L.

Magic Brush Contracting Partnership Co.

Pebbles Gate Cleaning 1

WORKER

PROJECTS COORDINATOR

TECHNICIAN

has a vacancy for the occupation of

17700731 or info@bmds.co

17008077 or REDAAHMED72@GMAIL.COM

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

MECHANICAL HELPER

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

HAIR DRESSER

has a vacancy for the occupation of

34323536 or NASSAR66766@ICLOUD.COM

33652525 or SALMAN@BAHRAINWAVES.COM

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

WORKER(SALES)

suitably qualified applicants can contact

17831123 or FAISAL@Empackco.com

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of
LABOURER

DRIVER

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of
WORKER

WORKER(SALES)

has a vacancy for the occupation of
CONSULTANT

has a vacancy for the occupation of
AIR-CONDITIONING TECHNICIAN

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of
STEEL CHIPPER

suitably qualified applicants can contact

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

33454520 or ALJUMAIRI.FURNITURE.FACTORY@HOTMAIL.COM

33330363 or MAHMOODESA151@YAHOO.COM

36436111 or DIPUPUNNAKKAL@GMAIL.COM

17404866 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

HUSAIN M. AHMED KHUDHAIR(ZAHRAT ALSHARJEH-9284)

Oor Industries for food production W.L.L

AUTO BENZ AUTO SPARE PARTS EST.

Visma construction Est.

BU MOHAMED AUTO SERVICES

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L.

FISHERMAN

WORKER

SALESMAN

38888838 or alihassan@almoayyedintl.com.bh

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact
36000440 or MSAKHEER@LIVE.COM

suitably qualified applicants can contact

17670635 or AHAMEEDAWAHAB2010@HOTMAIL.COM

33344033 or AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM

SEVEN HILLS FACILITY MANAGEMENT SERVICES W.L.L

Professional touch for services

SECURI CORE S.P.C OWNED BY RASHEED AL-FAWAZ

36612390 or SAMARAIEY@GMAIL.COM

17422337 or MSALEM589@GMAIL.COM

V - MARINE

MBK LAUNDRY

CONSTRUCTION WORKER

has a vacancy for the occupation of

36941411 or AYSHAELZAYANI1988@YAHOO.COM

39976476 or SRIRAO@7HILLS-GROUP.COM

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

17822228 or HRGUARDS@SECURICORE.BH

Delmon express market

SANGAM CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L

AARBA TRADING W.L.L

SECURI CORE S.P.C OWNED BY RASHEED AL-FAWAZ

WORKER

WORKER

has a vacancy for the occupation of

33366615 or WAEL@V-MARINE.COM

suitably qualified applicants can contact

AL URUBAH GLOBAL HEAVY EQUIPMENT

V - MARINE

WORKER

WORKER

suitably qualified applicants can contact
34675470 or 786.SFF@GMAIL.COM

17822228 or HRGUARDS@SECURICORE.BH

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L

AFZAL FOR REPAIR OF ELECTRICAL EQUIPMENT BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY

SECURI CORE S.P.C OWNED BY RASHEED AL-FAWAZ

suitably qualified applicants can contact
33366615 or WAEL@V-MARINE.COM

17650096 or MARVELL.MARVELL45@GMAIL.COM

39158777 or SANGAMCONST.EST@GMAIL.COM

BO SHATHA CONTRACTING

Pebbles Gate Cleaning 1

GOLDEN GROUP CONTRACTORS

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

WORKER

WORKER

WORKER

SECURITY GUARD

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact
17789832 or JOUBAR.BH@GMAIL.COM

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

WORKER

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

CARPENTER

DRIVER(HEAVY TRUCK)

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of
suitably qualified applicants can contact

DIESEL MECHANIC

WORKER

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact
17789832 or JOUBAR.BH@GMAIL.COM

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

AL URUBAH GLOBAL HEAVY EQUIPMENT

SUPERVISOR

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

33920135 or ALIALKARRANII@GMAIL.COM

MECHANICAL HELPER

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of
LABOURER

suitably qualified applicants can contact

WORKER

has a vacancy for the occupation of
WORKER

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of
SECURITY GUARD

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of
SECURITY GUARD

suitably qualified applicants can contact

33306446 or MMOHAMMED130@YAHOO.COM

33330363 or MAHMOODESA151@YAHOO.COM

17533125 or GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM

17312220 or AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH

34031275 or M.AFZAL789900@GMAIL.COM

17822228 or HRGUARDS@SECURICORE.BH

NASS MARINE SERVICES CO WLL

CAPITAL REEF CONSTRUCTION

Bright Future Contracting

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L

EBRAHIM HASAN ALI MARHOON

SECURI CORE S.P.C OWNED BY RASHEED AL-FAWAZ

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

MANAGER (PROJECT)

17725522 or yousif@aanass.net
SILVER CITY CONTRACTING

PIPEFITTER

13109226 or CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM
Younis burger

WORKER

17312220 or AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH

Tech Orbit World W.L.L

AL RAFEEQ TOWER EXCAVATION WLL

SALESMAN

HEAVY DRIVER

36662488 or najeeib@gmail.com

39000116 or MOSAWI67@HOTMAIL.COM

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

National Industrialink Trading Co. W.L.L.

Water Color Interiors (Middle East) W.L.L.

NEW DIMENSION CONTRACTING CO. S.P.C

BAB ALHASAD GENERAL TRADING

SALESMAN

SUPERVISOR(INTERNAL WORKS)

WORKER

WORKER

39188855 or SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM

33675541 or YOUNISBURGER@GMAIL.COM

suitably qualified applicants can contact

ALBARZAKH CONTRACTING CO. W.L.L
INSPECTOR

VISSION CONSTRUCTION
SAFETY OFFICER

suitably qualified applicants can contact
39300177 or TAHAHAJ@GMAIL.COM
Ephuria Aluminum

WORKER

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

35357786 or asharjamaal@gmail.com

13699000 or INFO@WATERCOLORME.COM

Zalamsi for building material

FARAH YASMEEN CONSTRUCTION

has a vacancy for the occupation of
WORKER(SALES)

suitably qualified applicants can contact

17114400 or mravi.salesbah@gmail.com
HISO ALUMINIUM CO. W.L.L

has a vacancy for the occupation of
MASON

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

STOP AND GO MARKET W.L.L

ADEL HUSAIN ABDULLA HAMADA(WAFE ALKHAIR-6640)

77999360 or FISHERMANSENSE@GMAIL.COM

has a vacancy for the occupation of
SALESMAN

suitably qualified applicants can contact

GREEN CITY SERVICES W.L.L

IMAPRO MARKETING COMPANY W.L.L

LULU CLEANING & MAINTENANCE EST

WORKER

WORKER

CLEANER (GENERAL)

suitably qualified applicants can contact

JAHIZ CONSTRUCTION

AlMansoori Workover Service W.L.L.

Texas Chicken

WELCOME TO WORLD WIDE OF OTHER MARKETING PROMOTION ACTIVITIES W.L.L

WORKER

17456344 or ali.e.isssa@gmail.com
ERA CONSTRUCTION WLL

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

RIGGER

17556880 or talshaala@almansoori.biz
LILOU ARTISAN PATISSERIE

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

TECHNICIAN

17500331 or ERAPROJECTS@BATELCO.COM.BH
HALAHEL BUIILDING MATERIALS

COOK(GENERAL)

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

Sowaileh Car Services

Professional Way Contracting W.L.L.

ALAHLAM TECHNICAL & CONSTRUCTION SERVICES

MECHANIC(MACHINERY).GENERAL

ALSAEGH TO PULL CARS & TIRAILER

Support services Center for Consultancy & Development

WORKER

WORKER

suitably qualified applicants can contact

17224466 or mohamed.alomari@alhokail.com.sa
ELEVEN GARAGE

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

17680022 or OPERATION@NJCBAHRAIN.COM
TILT MARINE CO. W.L.L

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

WORKER

17564981 or ashokrma@gmail.com
KARTEC SERVICES SPC

WORKER

32123332 or speedone708@gmail.com
Pisgah Cleaning Co. W.L.L.

WORKER

KARTEC SERVICES SPC

FAWAD TECHNICAL SERVICES W.L.L

Two Corners Cleaning Co. S.P.C. Owned by YASER ABDULMAJEED ALI M

LABOURER

SALESMAN

WORKER

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

DAIREX BUILDING CONTRACTING

ALMERAH GENERAL TRADING AND CONTRACTING W.L.L

66399355 or KHALIDAR@KAR-GROUP.COM

17212825 or NAW4Z@HOTMAIL.COM

ONLINE GENTS SALON

MISTER MACHINE B.S.C c

suitably qualified applicants can contact

33006769 or ATTOOLY@HOTMAIL.COM
Seamen Contracting WLL

34372785 or sabah973@hotmail.com
ALGHANAH GROUP W.L.L

InDESIGN SPC OWNED BY DEV RAJ NIRMAL
WORKER

suitably qualified applicants can contact

17705050 or tahaabdulla@mister-machine.com

suitably qualified applicants can contact

DIRECTOR

suitably qualified applicants can contact

WELDER

suitably qualified applicants can contact

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

MISTER MACHINE B.S.C c

has a vacancy for the occupation of

HAIR DRESSER

WORKER

has a vacancy for the occupation of

CARPENTER

PAINTER

suitably qualified applicants can contact

17705050 or tahaabdulla@mister-machine.com

has a vacancy for the occupation of

SANGAM CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L

Golden vision contracting

CARPENTER-CONSTRUCTION-(GENERAL)

WORKER

MISTER MACHINE B.S.C c

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

17822228 or ALFWAZ101@HOTMAIL.COM

suitably qualified applicants can contact

36438872 or ramraj007@hotmail.com

suitably qualified applicants can contact

36646766 or DAIREX1@HOTMAIL.COM

39666171 or SN.TRADING@HOTMAIL.COM

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

MARKETING EXECUTIVE

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

STEEL FABRICATOR

suitably qualified applicants can contact

CIVIL ENGINEER

17533377 or NEWIQRAATOWER@GMAIL.COM

has a vacancy for the occupation of

ALSABAH A/C WORKSHOP

has a vacancy for the occupation of

INTERLOCK MAINTENANCE CONSTRUCTION W.L.L

39655253 or GEORGE2099@GMAIL.COM

has a vacancy for the occupation of

39455321 or ASHRAFNERO@GMAIL.COM

SALESMAN

66399355 or KHALIDAR@KAR-GROUP.COM

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

DUBAI DAY TRADING

suitably qualified applicants can contact

WORKER

has a vacancy for the occupation of

17786599 or alabah.aiconditioning@gmail.com

suitably qualified applicants can contact

LABOURER

suitably qualified applicants can contact

17786818 or sk@highwavesmarine.com

suitably qualified applicants can contact

WORKER

WORKER

New Jersey International Trading and Contracting W.L.L

suitably qualified applicants can contact

33122600 or SULTANAHWLL@GMAIL.COM

Johainah food industries

has a vacancy for the occupation of

SUPERVISOR FOR RECORDS

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

SULTANAH SCRAP Co. W.L.L

MASON

CASHIER

33678831 or ALNEDAL2012@HOTMAIL.CM

-Al-Hokail Specialist medical academic clinics company w.l.l

has a vacancy for the occupation of

39199881 or LUCKYBSSA68338@GMAIL.COM

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

SERVICES HELPER

has a vacancy for the occupation of

WORKER

JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL)

17258324 or APSARA@BATELCO.COM.BH

has a vacancy for the occupation of

SALEEMY TRADING

LAYALI ALWADYAN RESTAURANT MANAGEMENT

Al adil super market co wll

KRONOS ELECTRICAL CONTRACTING

17660141 or CLEARVIEWBAHRAIN@GMAIL.COM

RAMNIKLAL PITAMBER CO.

39699914 or HALWACHIFOOD@HOTMAIL.COM

Sherry spa beauty and massage center

WORKER

17311137 or OSAMABH142@GMAIL.COM

17785335 or HAMED_996@HOTMAIL.COM

17295879 or HASSAN@ARABASIAN.COM

CLEAR VIEW SERVICES

17720648 or LULUCLEANING@HOTMAIL.COM

39222700 or TANVERAHMAD@HOTMAIL.COM

WORKER

SALES OFFICER

17822161 or INFO@PWCBH.COM

39457868 or HUDAALKHAJA1488@HOTMAIL.COM

BEAUTICIAN

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

Al kahi hospitality

has a vacancy for the occupation of

13300023 or human.resources@binrajab.co

has a vacancy for the occupation of

SALESMAN

suitably qualified applicants can contact

17293779 or CAESARBHR@GMAIL.COM

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of
SALESMAN

ALQAISAR STORES

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

17824070 or SHERRySPA@GMAIL.COM

36432517 or WEMONI@GMAIL.COM

66727555 or GOLDDUST.BH@GMAIL.COM

36943334 or ABDULLA880A@GMAIL.COM

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

WAITER (RESTURANTS)

has a vacancy for the occupation of

CLEANER (GENERAL)

17710271 or hrvp@alghalia.com

has a vacancy for the occupation of
SALESMAN

SEAMAN

suitably qualified applicants can contact

39470778 or ADEL.HAMADA7898@GMAIL.COM

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

17252881 or MAHMOUD@DESIGNARABIA-BH.COM

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

17741636 or HH43.HA@GMAIL.COM

39826438 or NASARWARRAICH@OUTLOOK.COM

36022682 or info@gcs.bh

GOLD DUST CLEANING SERVICES

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

17414978 or ALJAD25@HOTMAIL.COM

33556920 or naziamalik692@gmail.com

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

33433262 or EPHURIA@GMAIL.COM

17300013 or ahmed@stargroupbh.com

WORKER

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of
WORKER

CLEANER (GENERAL)

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of
LABOURER

AL MUSSAWIR CONSTRUCTION

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

STAR GROUP COMPANY W.L.L

SECURITY GUARD

17822228 or HRGUARDS@SECURICORE.BH

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

17592120 or albarzakhco@outlook.com

17691921 or khalilebrahim90@gmail.com

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

FARMER

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of
suitably qualified applicants can contact

PIPE-FITTER

33174675 or ISHAQ.DISPATCHGLOBAL@GMAIL.COM

has a vacancy for the occupation of
WORKER

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

HEAVY DRIVER

17000297 or hussainch435@gmail.com

WORKER

MECHANIC

17705050 or tahaabdulla@mister-machine.com
MISTER MACHINE B.S.C c

has a vacancy for the occupation of
SHOVEL OPERATOR

suitably qualified applicants can contact

17722333 or info@alghanah.com

17705050 or tahaabdulla@mister-machine.com

KAINAT CONSTRUCTION

AMEX (MIDDLE EAST) B.S.C. (CLOSED)

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

WORKER

has a vacancy for the occupation of
MANAGER (COMPUTER)

suitably qualified applicants can contact

17590026 or ALIKADHEM@LIVE.COM

39158777 or SANGAMCONST.EST@GMAIL.COM

39000116 or MOSAWI67@HOTMAIL.COM

33843813 or DEVNIRMAL82@GMAIL.COM

17280049 or KHADIJASUFI57@GMAIL.COM

17557724 or Yousif.AlSaie@americanexpress.com.bh

Sabr ayoob restaurant and grills

URBASER BAHRAIN CO W.L.L

PEACH CONSTRUCTIONS & PROPERTIES CO. W.L.L

HAMCO LOGISTICS CO S.P.C OWNED BY BILAL AHMAD MIAN

POWER LAND Electronic Devices

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. S.P.C

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

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

17810484 or WPARKAR.79@GMAIL.COM

63666602 or mianbilal@hamcologistics.com

17710330 or ALMUFEED@ALMUFEED.COM

17877246 or ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM

CIRCLE INTEGRATED SERVICES W.L.L

URBASER BAHRAIN CO W.L.L

A.K.A. interiors W.L.L.

DAR ALMAWARID CONTRACTING, REAL STATE CO. W.L.L

MOUMY SOAP RESTAURANT W.L.L.

DUBAI CONTRACTING CONSTRUCTION EST.

CARPENTER

WORKER

COOK(GENERAL)

WORKER

17682434 or AYESHEH_ALI@YAHOO.COM

WORKER

SUPERVISOR (SITE)

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

CLEANER (GENERAL)

17822218 or INFO@CIRCLE.BH
Al noor palace cafeteria

WORKER

17131018 or sajilnath@urbaser.com

77333362 or MARIA@AKA-INTERIORS.COM

Alsalah Palace Cafeteria

DLS and Associates - Foreign Branch

SANDWICHES MAKER

AUDITING MANAGER

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

COOK(GENERAL)

39432349 or RADHWANBAKERY@GMAIL.COM
Matar Media Co W.L.L.

17414978 or ALJAD25@HOTMAIL.COM

17464562 or JGRE@ARLAFOODS.COM

suitably qualified applicants can contact

39663307 or AAAE_1962@HOTMAIL.COM

suitably qualified applicants can contact

Arla Foods S.P.C.

Shamekh Building Maintenance

Excellence Gate Construction

has a vacancy for the occupation of

MANAGER

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

Eram Arabia W.L.L.

Childhood taste boutique and tailoring

WELDER

TAILOR

33330229 or BEENANAIR52@GMAIL.COM

17464562 or JGRE@ARLAFOODS.COM

Burj Mushraf Contracting Co. W.L.L

has a vacancy for the occupation of

WORKER

39639797 or salsisi@hotmail.com

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact
17621185 or RASH_119@YAHOO.COM

33346825 or ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM

33628081 or adminbahrain@eramarabia.com

39893138 or QASSIM.8@HOTMAIL.COM

ALKARRAR INTERNATIONAL Fabrication Workshop

SEVEN HILLS FACILITY MANAGEMENT SERVICES W.L.L

GRAND ARAB STAR TECHNICAL SUPPLIES CO. W.L.L

STEADY LIFT INTERNATIONAL CO W.L.L

FREEDOM A/C & FREG. REPAIRS WORKSHOP

SHEET METAL WORKERS (GENERAL)

SUPERVISOR

SALESMAN

HEAVY DRIVER

AIRCONDITIONERS MECHANIC

33396664 or MARWAN@emictaining.com

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

WORKER

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

39966457 or SHAKEER@ARK3000.COM

39636316 or AL-AWSAJ@HOTMAIL.COM

MONROE HOTEL S P C

SEVEN HILLS FACILITY MANAGEMENT SERVICES W.L.L

White Box Services

CAPRI CAFE

ALFORSA GENTS SALON

WAITER

WORKER

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

17296699 or ALMAHROOS@HOTMAIL.COM

39976476 or SRIRAO@7HILLS-GROUP.COM

WADY Golden Nuts

MOHAMMAD OMER CONSTRUCTION

WORKER

WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL

has a vacancy for the occupation of
suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

HEAVY DRIVER

36721996 or ahmedyousif2219@gmail.com
Brazil Studio Salon

has a vacancy for the occupation of
BEAUTICIAN

suitably qualified applicants can contact

WAITER

36620900 or MBKBM@HOTMAIL.COM
Luxury Construction Co SPC

has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR

suitably qualified applicants can contact

And Cafe

YOUSUF FOR REPID COOLING SERVICES

WORKER

WORKER

has a vacancy for the occupation of
suitably qualified applicants can contact

17683992 or KAREEMAHAYKI@GMAIL.COM

Trisons For Tyre Retreading S.P.C.

KOZHIKODE STAR RESTAURANT W L L

KADER MOLLA CONTRACTING AND SUPPLY CO W.L.L.

Luxury Construction Co SPC

AL NOOR STAR GARAGE

TIRE MAKER AND VULCANISER

WORKER

WORKER

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

39872123 or HAFEZAYOUB@GMAIL.COM

36864446 or SH_AMNAH@HOTMAIL.COM

Box It Restaurants Co. S.P.C

Nuzul Constructions And Interior Design W.L.L

KITCHEN AIDE

SALES OFFICER

has a vacancy for the occupation of
suitably qualified applicants can contact
39111313 or boxitonline@gmail.com

suitably qualified applicants can contact

34456676 or KADEROMAR008@GMAIL.COM
Pharma Vera W.L.L.

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

38888784 or mseyadi@nuzulgroup.com

SALES MANAGER

33221509 or HTTHS@HOTMAIL.COM

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

35464469 or NASSIM1407@OUTLOOK.SA
RED GHILLI RESTAURANT W.L.L

has a vacancy for the occupation of
KITCHEN WORKER

suitably qualified applicants can contact

33392230 or NADER.SAIF11@GMAIL.COM

Strawberries garden juice

suitably qualified applicants can contact

39636316 or AL-AWSAJ@HOTMAIL.COM

35464469 or NASSIM1407@OUTLOOK.SA

WORKER

17342474 or SHAKER@DEPAJ.COM

suitably qualified applicants can contact

BARBER

37788461 or BRAZILSTUDIOSALON@GMAIL.COM

has a vacancy for the occupation of

DEPAJ MARKETING

OFFICE BOY / FARRASH

has a vacancy for the occupation of

39776763 or MOHAMMEDOMER1990@GMAIL.COM

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

17441163 or mohd_aljaboori@hotmail.com

has a vacancy for the occupation of

17591211 or AMEEN.ALKAMEL@GMAIL.COM

has a vacancy for the occupation of

WORKER

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

VILLAGE GATE RESTAURANT

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

34558032 or MIRRAGE_WAJHI@HOTMAIL.COM

has a vacancy for the occupation of

34550634 or UM.ABDULRAHMAN753@GMAIL.COM

has a vacancy for the occupation of

39976476 or SRIRAO@7HILLS-GROUP.COM

has a vacancy for the occupation of

SALESMAN

has a vacancy for the occupation of

17414719 or HUSSAIN2025@HOTMAIL.COM

suitably qualified applicants can contact

LETTUCE RESTAURANT

has a vacancy for the occupation of

OPERATOR(MECHANICAL MACHINERY)GENERAL

has a vacancy for the occupation of

39641687 or WOLAYATALI@GMAIL.COM

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of
WORKER

SALESMAN

has a vacancy for the occupation of

DRIVER

suitably qualified applicants can contact

LABOURER

has a vacancy for the occupation of
MANAGER

SALEH ALFATEEL COLD STORES

suitably qualified applicants can contact

ARMSTRONG INTERNATIONAL W.L.L

WORKER

ALAYYAM CUSTOM CLEARING

17774047 or DUBAICONT30@GMAIL.COM

suitably qualified applicants can contact

36777660 or EMMA.MANSOORI@GMAIL.COM

suitably qualified applicants can contact

Arla Foods S.P.C.

39369097 or ABAZIZSAAD@GMAIL.COM

LABOURER

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

HISO ALUMINIUM CO. W.L.L

WORKER

36366138 or Badr@daralmawarid.com

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

39464260 or KHULOOD2556@GMAIL.COM

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

CARPENTER

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

RADHWAN BAKARY

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

WORKER

has a vacancy for the occupation of

39122259 or ALWANI00@HOTMAIL.COM

has a vacancy for the occupation of

MARKETING EXECUTIVE

WELDER

17612259 or alnoorstar.g@gmail.com
TAYLOS ALUMINIUM

WORKER

17414381 or BAT242@HOTMAIL.COM

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact
33799116 or yousifnoor@hotmail.com
SAPHIRE WORKSHOP

has a vacancy for the occupation of

JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL)

suitably qualified applicants can contact

17211743 or mahmood.0350@gmail.com
DEPAG JEWELLERY

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

WORKER

17611026 or TYLOS.ALUMINIUM@GMAIL.COM

JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL)
17255163 or shaker@depaj.com

ALJOOD OFFICE PRINTING
has a vacancy for the occupation of
MACHINE OPERATOR
suitably qualified applicants can contact
17680111 or meead@crystalpp.com

Leaders international contracting
has a vacancy for the occupation of
MASON
suitably qualified applicants can contact
39699957 or a.a.qarata.bh@gmail.com

MODERN AGE CARPENTRY
has a vacancy for the occupation of
PAINTER(FURNITURE)
suitably qualified applicants can contact
39468478 or SHAWQI.ESSA@GMAIL.COM

UNITER SAFETY AND SECURITY
has a vacancy for the occupation of
TECHNICIAN
suitably qualified applicants can contact
39825444 or ateyatr@hotmail.com

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

UNITER SAFETY AND SECURITY
has a vacancy for the occupation of
WELDER
suitably qualified applicants can contact
39825444 or ateyatr@hotmail.com

RAFAH TRADING EST
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
39605503 or KHAALAAMOUM@GMAIL.COM

SEA STAR CONSTRACTION
has a vacancy for the occupation of
SECRETARY
suitably qualified applicants can contact
17677025 or ADMIN@SEASTAR_GROUPS.COM

Sahar GATE A C And Freg Repairs Workshop
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39468500 or ibalchilan@hotmail.com

ARAB VAPE GENERAL TRADE
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
36667606 or MORSLON@HOTMAIL.COM

BAHRAIN POLYMERS & STEEL FACTORY W L L
has a vacancy for the occupation of
WELDER
suitably qualified applicants can contact
17786348 or BPOLYMER@BATELCO.COM.BH

ANSAR GALLERY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
17140001 or pr@ag-bh.com

AL MADOOSH LAUNDRY
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33440999 or HAS_RAT_4123@HOTMAIL.COM

MAGIC COLOR FIXED AND REMOVE ADVERTISEMENT
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
33022259 or ALWANI007@HOTMAIL.CO

GULF CITY CLEANING W.L.L
has a vacancy for the occupation of
DRIVER
suitably qualified applicants can contact
17725075 or yousif@aanass.net

Noor alkawther coldstore
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
33022259 or ALWANI00@HOTMAIL.COM

NEUM READYMADE CLOTHES
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
36776376 or ALABASI31@HOTMAIL.COM

RADHWAN BAKARY
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39432349 or RADHWANBAKERY@GMAIL.COM

AL HELLY SMITHERY & WELDING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17612272 or Al-helli@windowslive.com

TATWEER PETROLEUM - BAHRAIN FIELD DEVELOPMENT COMPANY W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
ADVISOR
suitably qualified applicants can contact
17148451 or NAYEF_FAQEEH@TATWEERPETROLEUM.COM

Areena Contractor Group Co. S.P.C
has a vacancy for the occupation of
TECHNICIAN
suitably qualified applicants can contact
17245222 or ALANSARI@AREENAGROUP.COM

New Layyah Construction of buildings
has a vacancy for the occupation of
OFFICE ASSISTANT
suitably qualified applicants can contact
36292745 or FATEMAYUSUF2019@GMAIL.COM

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17466776 or TAHERA@KINGODM.BH

SAFEENA NOOH WORLD CARPENTRY
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
36660244 or NOVA989@HOTMAIL.COM

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L L
has a vacancy for the occupation of
PLUMBER
suitably qualified applicants can contact
17466776 or TAHERA@KINGODM.BH

Lure of the East Salon
has a vacancy for the occupation of
HAIR DRESSER
suitably qualified applicants can contact
39596161 or NAEEMA_2008@HOTMAIL.COM

BUILDING SYSTEM CONSTRUCTION CO. S.P.C
has a vacancy for the occupation of
SALES MANAGER
suitably qualified applicants can contact
17212216 or KAMAL66@BATELCO.COM.BH

FATEN BEAUTY SALON
has a vacancy for the occupation of
BEAUTICIAN
suitably qualified applicants can contact
39999704 or info@fatensalon.com

MANZAL ALUMINUM FACTORY
has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR
suitably qualified applicants can contact
17874244 or almanil5@gmail.com

THE HEALTHY WORLD FOR MEDICAL UNITS MANAGEMENT WLL
has a vacancy for the occupation of
OFFICE BOY / FARRASH
suitably qualified applicants can contact
36362446 or DR.AHNAF@GMAIL.COM

AL BUROOJ A/C AND FREYREATION REPAIRS
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39655383 or ABOOOTY@HOTMAIL.COM

Muharraq STP Company BSC c
has a vacancy for the occupation of
ACCOUNTANT
suitably qualified applicants can contact
17560540 or goanhee.jang@muharraqstp.com

AIRMECH COMPANY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
AIR-CONDITIONING TECHNICIAN
suitably qualified applicants can contact
17768200 or AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET

Vibrant Services S.P.C
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants can contact
17615858 or JALALEBRAHIM@GMAIL.COM

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

ZAHID KHAN TRADING CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
37134855 or zahidkhantrd@yahoo.com

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

Diet Delight Dietetics Center W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
COOK(GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
17534499 or BOYET@DIETDELIGHTBH.COM

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

SNOWFALL AIR CONDITIONING
has a vacancy for the occupation of
TECHNICIAN(MAINTENANCE)
suitably qualified applicants can contact
17701545 or SNOWFALL.AC@GMAIL.COM

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

AIRTEL ALUMINIUM
has a vacancy for the occupation of
ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
39457868 or ADNN@NPRA.GOV.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

Iraqi House Grill
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33465549 or FADHELEYAD11@GMAIL.COM

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

Dessange Beauty Center WLL
has a vacancy for the occupation of
MANAGER
suitably qualified applicants can contact
17710271 or hrvp@alghalia.com

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

Long life karak
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33148488 or BAHRAIN955@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

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

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

Mother Scent Kitchen
has a vacancy for the occupation of
COOK(ASSISTANT)
suitably qualified applicants can contact
17610313 or KSULTAN71@GMAIL.COM

PROTECTS SECURITY SERVICES
has a vacancy for the occupation of
SECURITY GUARD
suitably qualified applicants can contact
17700211 or hrd@dreamgroup.bh

Air resources limited - forreign branch
has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR
suitably qualified applicants can contact
77929777 or salwa.albalushi@aiswift.com

PROTECTS SECURITY SERVICES
has a vacancy for the occupation of
SECURITY GUARD
suitably qualified applicants can contact
17700211 or hrd@dreamgroup.bh

AL REEM PALACE ELECTRICAL CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
ELECTRICIAN
suitably qualified applicants can contact
33027027 or MD@ALREEMPALACE.COM

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

AL BUTI Contracting &DOCUMENTS CLEARANCE
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
39944373 or AHMED_70_70@LIVE.COM

FAME CONSTRUCTION W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33223153 or FAME_CONSTRUCTION@HOTMAIL.COM

AL AHAD AL ZAHER STATIONERY
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
33733812 or RABABMUBARAK82@GMAIL.COM

Ansar Gallery W.L.L
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17140000 or PR@AG-BH.COM

Pine medical items w.l.l
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
17280248 or NEEL@PINEDENTALLAB.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

COOL LINE COOLING WORKSHOP
has a vacancy for the occupation of
OFFICE ASSISTANT
suitably qualified applicants can contact
38880082 or DUAA.ALASMI@GMAIL.COM

PAINT WITH COLOR
has a vacancy for the occupation of
PAINTER
suitably qualified applicants can contact
39936654 or PAINTWITHCOLOR@YAHOO.COM

DELHI NIGHTS RESTAURANT
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39870784 or SONU.820.SK@GMAIL.COM

HABITAT DECOR W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39451139 or ABDUL@MBMGRP.COM

ABU NABEEL GADOON BAKERY
has a vacancy for the occupation of
BREAD BAKER
suitably qualified applicants can contact
36501504 or ABUNABEEL04@GMAIL.COM

SEA BIRD Mechanical and Marine Contracting S.P.C
has a vacancy for the occupation of
WELDER
suitably qualified applicants can contact
17273133 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH

AlMansoori Workover Service W.L.L.
. has a vacancy for the occupation of
RIGGER
suitably qualified applicants can contact
17556880 or talshaala@almansoori.biz

ITALIAN PALACE PIZZA
has a vacancy for the occupation of
COOK(ASSISTANT)
suitably qualified applicants can contact
17717127 or ISA.ALAWADHI.CONT2556@GMAIL.COM

Wqas Cargo
has a vacancy for the occupation of
HEAVY DRIVER
suitably qualified applicants can contact
39228875 or jasnoorcarservice@gmail.com

قتلى ومفقودون بغرق مركب

“التعاون الخليجي” :يجب أن نشارك بأي حوار عن نووي إيران

في بحيرة باإلسكندرية
القاهرة ـ أ ف ب

لقي تسعة أشــخــاص مصرعهم ،بعد غرق
مركب كانت تستقله أســرة مصرية للتنزه

دعا طهران لوقف التدخل في شؤون الدول وزعزعة األمن واالستقرار بالمنطقة

فــي بحيرة مــريــوط بغرب اإلسكندرية في

شمال مصر ،وفــق مــا قالت أمــس الثالثاء
مصادر طبية وأمنية .وأوضحت المصادر

أنه “تم انتشال تسع جثث حتى االن ومازال

دبي -العربية.نت

البحث جاريًا عن أربعة أو خمسة مفقودين”،

بعد غرق المركب مساء االثنين .وأفاد موقع

أمـــس الثالثـــاء علـــى وجـــوب أن

يشـــار إلـــى أن اإلدارة األميركيـــة

والمسيرات على السعودية.

الخليجـــي نايـــف فـــاح الحجـــرف

صحيفة “األه ـ ــرام” الحكومية بــأن “مرك ًبا

ً
شخصا من عائلة واحــدة ،قد
كــان يقل 19

كانـــت أعلنـــت فـــي وقـــت ســـابق

يكـــون المجلس طرفا في أي حوار

غرق مساء اإلثنين ،أثناء عودتهم من رحلة

أنها ســـتتفاوض مع حلفائها بشـــأن

حول أمن المنطقة.

ترفيهية بإحدى الجزر ببحيرة مريوط”.

كما طالب خالل لقائه سفراء دول

االتفاق النووي مع إيران.

بضرورة مشـــاركة مجلس التعاون

جـــو بايدن خـــال مؤتمـــر ميونيخ

وقبل أيام ،أشار الرئيس األميركي

االتحـــاد األوروبـــي لـــدى الريـــاض
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شدد األمين العام لمجلس التعاون

المدنيين واالعتداءات بالصواريخ

أن الواليـــات المتحدة
األمنـــي إلى ّ

في أية مفاوضـــات بالملف النووي

international@albiladpress.com

ســـتعمل عن كثب مـــع الحلفاء في

اإليراني.

إلـــى ذلك ،دعـــا إيران إلـــى التخلي

عن ســـلوكها بالتدخل في الشؤون

الداخليـــة للـــدول والتوقـــف عـــن
زعزعة األمن واالستقرار من خالل

دعم الجماعات اإلرهابية.

األمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف

كما شـــدد على ضـــرورة أن يمارس

الحوثـــي لالنخـــراط فـــي العمليـــة

الدولـــي الضغـــط على ميليشـــيات

مـــأرب ،فضال عن وقف اســـتهداف

االتحـــاد

األوروبـــي

والمجتمـــع

الســـلمية ووقـــف الهجـــوم علـــى

التعامـــل مـــع إيـــران .وقـــال خـــال
ً
افتراضيـــا،
المؤتمـــر الـــذي عقِ ـــد

إن “تهديـــد االنتشـــار النـــووي ال
ّ
ّ
ً
وتعاونا
دبلوماســـي ًة
يتطلب
يـــزال
ّ

َ
دقيقين في ما بيننا”.

خامنئي لوح بالنووي ..وصحيفته أيدت اتفاق الوكالة الذرية
وهـــدد خامنئـــي أمـــس األول بزيـــادة

طهران ـ وكاالت

تخصيـــب اليورانيوم إلى  % 60إذا لم

على الرغم من تهديد المرشد اإليراني

يتم رفع العقوبات بشكل كامل” .ولدى

علـــي خامنئـــي ألول مـــرة بامتـــاك

اســـتقباله أعضاء مجلس الخبراء في

ســـاح نـــووي ،إال أن صحيفـــة “كيهان”

آيدكس ..الكشف عن أول صاروخ دفاع جوي إماراتي

إيـــران ،قـــال خامنئي “نحـــن مصممون

المواليـــة عبرت عـــن تأييدهـــا لالتفاق

على امتالك قدرات نووية تتناسب مع

الـــذي أبرمتـــه الحكومـــة مـــع الوكالـــة

احتياجاتنا ،وبالتالي لن يكون مستوى

الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة يـــوم األحـــد

أبوظبي ـ وام

حول تمديـــد التفتيـــش اإللزامي لمدة

أعلنـــت شـــركة “هالكـــن” اإلقليميـــة

اإلماراتية أبوظبي.

الصواريـــخ الموجهـــة بدقـــة ،أمـــس

األم لـ”هالكـــن” ،منظومـــة دفاع جوي

المختصـــة فـــي إنتـــاج وتوريـــد

الثالثاء ،عن منظومة “سكاي نايت”،
وهـــي أول منظومـــة صاروخيـــة

مضـــادة للصواريـــخ وقذائـــف
المدفعيـــة وقذائـــف الهـــاون ُتصمـــم

ُ
وتصنّع في اإلمارات.

 2021الـــذي يقـــام فـــي العاصمـــة

حســـين شـــريعتمداري ،فـــي افتتاحية
الصحيفـــة المواليـــة للمرشـــد أمـــس

كانت تسعى للحصول على منظومة
ً
جزءا من منظومة
صاروخية لتؤلف

الثالثـــاء ،أن “معارضة نـــواب البرلمان
لالتفـــاق لـــم تكـــن ضروريـــة ألن إيران

دفاعها الجوي “سكاي نايت”.

منظومـــة “ســـكاي نايـــت” ،خـــال

معـــرض الدفـــاع الدولـــي “آيدكـــس”

رئيـــس التحريـــر ومنـــدوب خامنئـــي

األلمانيـــة “ ،”Rheinmetall AGالتي

المخاطـــر الحديثة ،وتتيح إشـــارات

إلى  % 60لتطوير القدرات النووية أو

الطوعـــي لعمليـــات المراقبـــة .وكتـــب

قصيرة المدى ،مثلما فعلت الشـــركة

وبحســـب وكالـــة األنبـــاء اإلماراتيـــة

قـــد نحتـــاج زيادة مســـتوى التخصيب

 3أشـــهر ،رغـــم إيقـــاف البروتوكـــول

وطـــورت مجموعة “إيدج” ،الشـــركة

وجـــرى تصميـــم “ســـكاي نايـــت” في

“وام” ،فقـــد جـــرى اإلعـــان عـــن

التخصيـــب  ،% 20على ســـبيل المثال

أوقفت تنفيـــذ البروتوكـــول اإلضافي،
وهـــذا إنجـــاز كبيـــر على مـــدى عقدين

“هالكـــن” بحيـــث تتصـــدى لكافـــة

مـــن صراعنا حـــول البرنامـــج النووي”.
إلـــى ذلـــك ،اعتبـــر ممثـــل خامنئـــي في

إنذار مبكر وإمكانات اعتراض دقيق

كيهان أنه إذا قامت الواليات المتحدة

من السطح إلى الجو.

وأوروبـــا برفـــع جميـــع العقوبـــات ،بعد

مجددا ..خاليا “داعش” النائمة تطل شمال بغداد

الكاظمي يؤكد أن العراق “لن يكون ساحة لتصفية الحسابات”

عمال عند موقع مفاعل بوشهر النووي في إيران

تعليـــق البروتوكـــول“ ،فســـنكون قـــد
حققنـــا مـــا توقعناه مـــن االتفـــاق ،وإذا
لـــم يرفعوهـــا نكـــون قـــد تراجعنـــا عن

تقديـــم التنـــازالت الســـخية ،وأهمهـــا

وقـــف تنفيـــذ البروتوكـــول اإلضافي”.
يذكـــر أنه بعـــد الخالفات التـــي أطلقها
االتفـــاق المؤقـــت المبـــرم مـــع الوكلـــة

الدولية ،أصدرت الحكومة بيانا مساء
االثنيـــن ،انتقدت فيه موقـــف البرلمان

الـــذي عـــارض االتفـــاق ،واعتبرته “غير

يريـــدون أن تلجـــأ إيـــران اليهـــم إذا
احتاجـــت للطاقـــة النوويـــة ويريـــدون

منطقـــي” و”مغايرا لألمن القومي” .كما

اســـتخدام تلـــك الحاجـــة كوســـيلة

معلومات في الـ  3أشهر من هذا االتفاق

تتراجع فـــي الملف النووي مثل غيرها

أكـــد البيـــان أن الحكومة لـــن تقدم أية

المؤقـــت إال إذا رفعـــت العقوبـــات .إلى

ذلـــك ،اعتبرت أن بيانها يأتي في إطار
توصيـــات المرشـــد اإليرانـــي بضـــرورة

توحيـــد الصوت وإنهاء االنقســـام فيما
يتعلـــق بالموقـــف مـــن الملـــف النووي.

الرضاخنـــا وابتزازنـــا ،لكـــن إيـــران لـــن

مـــن القضايا وســـتمضي قدمً ـــا بنهجها

بقـــوة” .وكان وزيـــر االســـتخبارات

ضمنيا
اإليرانـــي محمـــود علوي ،هـــدد
ً

أن طهران قد تتحرك نحو إنتاج سالح

نووي إذا استمرت الضغوط ضدها.

البنتاغون :إيران مصدر أسلحة الحوثيين منذ زمن بعيد

بعد دراسة بقايا الصواريخ والمسيرات التي استعملها االنقالبيون

بغداد ـ وكاالت

واشنطن ـ العربية نت

تكررت الهجمات “الداعشية” أمس الثالثاء في قضاء الطارمية،

تبـــدو سياســـة اإلدارة األميركيـــة تجـــاه اليمـــن مقتصـــرة علـــى

وأفادت وســـائل إعالم محلية أن االشتباكات مستمرة .وكانت

مـــن اليمنييـــن والثانيـــة مكافحـــة اإلرهـــاب ،وتقصـــد الواليـــات

شمال العاصمة بغداد ،مستهدفة نقاطا أمنية للجيش العراقي.

لقضايـــا أخرى” .كما أضـــاف “الغربيون

محورين أساســـيين ،األول إيصال المساعدات إلى من يحتاجها
المتحدة هنا محاربة تنظيم القاعدة.

هجمـــات فلـــول التنظيم تصاعدت فـــي الفترة األخيـــرة .فقبل

أيام شنت القوى األمنية عملية مداهمة على تجمّ ع لعناصر من

لكن محاوالت ميليشـــيات الحوثي المتكررة من أجل استهداف
األراضـــي الســـعودية ،فضال عن هجماتهم علـــى محافظة مأرب،

التنظيم في الطارمية ،وأدت المداهمة واالشتباكات التي تلتها

تطرح أســـئلة ّ
ملحة حـــول الموقف األميركي مـــن تلك الهجمات
ً
وردا على سؤال حول ما “إذا كان الحوثيون يحصلون
الحوثية.

إلى مقتل  5عناصر من “داعش” ،وفق ما أفاد بيان للجيش.

ويواصـــل التحالـــف الدولـــي مســـاعدة القـــوات العراقيـــة

بالمعلومـــات االســـتخباراتية والضربـــات الجوية فـــي مكافحة

أو يطـــوّ رون قـــدرات تكنولوجيـــة لتحاشـــي األنظمـــة المضـــادة

عملية عسكرية لتتبع عناصر “داعش”

طائرة مسيرة إيرانية

القليلـــة الماضية ،وقد تمكنت إيران مـــن إيصال هذه الصواريخ

للصواريـــخ والمســـيرات المليئـــة بالمتفجرات ،أكـــدت المتحدثة

والمســـيرات وقطعها وتقنياتها إلى الحوثيين ،وهم يستعملونها

وشـــدد الكاظمـــي علـــى أن “الصواريـــخ العبثيـــة هـــي محاولـــة
إلعاقة تق ّدم الحكومة وإحراجها ،لكن أجهزتنا األمنية ســـتصل

طـــوّ روا خـــال المرحلة األخيـــرة تقنياتهـــم” ،مضيفـــة أن “إيران
هي مص ّدر األسلحة للحوثيين منذ أمد بعيد” .لكن المتحدثة لم

التقدم باتجاه مأرب ،فضال عن محاولة استهداف مواقع مدنية
فـــي الســـعودية .وقـــد درس األميركيـــون وبعـــض الـــدول بقايـــا

كذلك تعرضت قاعدة بلد الجوية بمحافظة صالح الدين شمال

والمسيرات
تقنيات الميليشيات ترتبط عادة ببرنامج الصواريخ
ّ

التقنيـــات علـــى متن قـــوارب صغيرة اســـتعملت لالعتـــداء على

وأكـــد أن “العمليـــات االســـتباقية ضـــد اإلرهاب مســـتمرة وفي

أدى إلـــى إصابـــة متعاقـــد عراقـــي مـــع الجيش ،حســـبما أفادت

أميركية رســـمية ،أفادت ســـابقا بأن هجمات عديـــدة في العراق

والجبلية.
الخاليـــا النائمـــة للتنظيم في المناطـــق الصحراويـــة
ّ

قال رئيس مجلـــس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ،خالل

جلسة مجلس الوزراء ،أمس الثالثاء ،إن بالده لن تكون ساحة
لتصفية الحسابات.

إلى الجناة ،وسيتم عرضهم أمام الرأي العام”.

تصاعـــد للقضـــاء علـــى مـــا تبقى مـــن جحـــور اإلرهـــاب وبؤره.

ونحيـــي قواتنـــا البطلـــة بكل صنوفهـــا وهي ترابط ليـــا ونهارا

في مالحقة خاليا اإلرهاب” .وجاء كالم الكاظمي بعد ســـاعات

علـــى إطالق صواريخ باتجاه الســـفارة األميركية في العاصمة
العراقية بغداد.

العاصمة العراقية بغداد إلى قصف صاروخي ليلة الســـبت ،مما
مراسل “سكاي نيوز عربية”.

باســـم البنتاغـــون ،الكوماندور جيســـيكا مانولتـــي “أن الحوثيين

تذكر تفاصيل كافية حول تلك “التقنيات” وطرق تحسنها .إال أن
اإليرانيـــة ،بحســـب ما يؤكد عـــدة خبراء ،فضال عـــن تصريحات

واليمن أشـــرت إلى تطوير إيران لهذه التقنيات خالل الســـنوات

بدورهـــم لقصـــف مواقـــع القـــوات الحكوميـــة اليمنيـــة ومحاولة

الصواريـــخ والمســـيرات التي اســـتعملها الحوثيون ،كما درســـوا
المالحـــة فـــي منطقة بـــاب المندب ،وعرضت الواليـــات المتحدة

تلك األســـلحة في قاعدة عســـكرية بالعاصمـــة األميركية إلثبات

العالقة المباشرة بين السالح اإليراني والحوثيين.

وفاة “عراب الذهب األسود” السعودي أحمد زكي يماني

نتنياهو :ال نعول على أي اتفاق مع نظام إيران

إثيوبيا تشترط تراجع السودان قبل أي حوار

الرياض ـ أ ف ب

تل أبيب ـ وكاالت

أديس أبابا ـ وكاالت

توفي وزير النفط الســـعودي األسبق

االنســـحاب مـــن األراضـــي العربيـــة

وســـط تصعيـــد إيراني مـــن جهة،

وقالت قناة “االخبارية” الحكومية إن

االتفـــاق النـــووي المتهاوي ،شـــدد

توفي في لندن وسيدفن في مكة.

بنياميـــن نتنياهـــو علـــى أن بـــاده

أحمـــد زكـــي يمانـــي عـــن  90عامً ـــا،

المحتلة في حرب .1967

ومســـاع أوروبيـــة للعـــودة إلـــى

وفق مـــا أعلنت قنـــاة حكومية أمس
الثالثاء ،ليســـ َدل الستار على مسيرة

يماني ،ثاني وزير للنفط في المملكة،

رئيـــس

المســـؤول الراحـــل أحـــد أبـــرز أركان

وولـــد يماني فـــي مكـــة المكرمة عام

لـــن تســـمح للنظام اإليرانـــي ،الذي

الحقـــوق مـــن جامعـــة القاهـــرة عـــام

بامتالك األسلحة النووية.

جامعـــة نيويورك ثم جامعـــة هارفرد

الثالثاء :ال نعول على أي اتفاق مع

وخـــال اجتمـــاع لمنظمـــة أوبك” في

وأضاف“ :ســـنبذل كل ما بوســـعنا

مهنيـــة حافلـــة ومثيـــرة كان خاللهـــا

صعود المملكة في قطاع الطاقة.
ّ
وتولى يماني وزارة النفط السعودية
بيـــن عامـــي  1962و ،1986وكان
شـــاه ًدا علـــى بدايـــة مرحلـــة بنـــاء

االمبراطوريـــة النفطيـــة للمملكـــة
الخليجية.

وهـــو أول أميـــن عـــام لمنظمة الدول

المصـــدرة للنفـــط “أوبـــك” ،وقـــد
لعـــب دورًا قياديًّ ـــا فـــي
عمليـــة الحظـــر النفطـــي

عـــام

1973

لدفـــع

الـــدول الغربيـــة علـــى

إجبـــار إســـرائيل علـــى

الـــوزراء

اإلســـرائيلي

 ،1930وحصـــل علـــى شـــهادة فـــي

وصفـــه بالمتطـــرف والعدوانـــي

 ،1952وأكمـــل دراســـاته العليـــا فـــي

كمـــا قـــال فـــي تصريحـــات أمـــس

في الواليات المتحدة.

نظام متطرف كالنظام اإليراني.

فيينـــا عـــام  ،1975تعـــرض يماني مع
عشرة وزراء نفط آخرين للخطف
علـــى أيدي عناصر فـــي الجبهة
الشـــعبية لتحرير فلســـطين.
ونقـــل المخطوفـــون إلـــى
الجزائـــر حيـــث أفـــرج
عنهم.

مـــن جهـــود في ســـبيل منـــع تزود

إيـــران بأســـلحة نووية بغض

النظر عمـــا إذا كان هناك
اتفاق من عدمه”.

تـــــــــــــأتـــــــــــــي تـ ـ ــلـ ـ ــك
ال ــت ــص ــري ــح ــات بــعــد

أن أبــــــــدت اإلدارة

األمــيــركــيــة لــيــونــة تــجــاه الــعــودة
إلى طاولة المفاوضات األوروبية
مــع إي ــران حــول االتــفــاق الــنــووي،
مــشــتــرطــة تـ ــراجـ ــع طـ ــهـ ــران عــن
كافة انتهاكاتها قبل رفــع أي من
العقوبات األميركية التي فرضت
ســابــقــا .كــمــا تــزامــنــت ،مــع دخــول
تــقــلــيــص عــمــل مــفــتــشــي الــوكــالــة
ال ــدول ــي ــة لــلــطــاقــة الـ ــذريـ ــة حيز
التنفيذ أمس أيضا.
فقـــد أكد وزيـــر الخارجيـــة محمد
جـــواد ظريـــف أن إيـــران بـــدأت
الثالثـــاء تقليـــص عمل مفتشـــي
الوكالـــة ،بعـــد انقضـــاء مهلـــة
حددهـــا البرلمـــان لرفـــع
العقوبـــات التي فرضتها
واشنطن إثر انسحابها
من االتفاق النووي.

مـــع اســـتمرار التوترات علـــى الحدود
بيـــن البلديـــن ،أعلنـــت إثيوبيـــا أمـــس

الثالثـــاء أنها تشـــترط عـــودة الجيش
الســـوداني وتراجعه عـــن الحدود قبل
الحوار.

وقـــال دينـــا مفـــت ،الناطـــق الرســـمي

باســـم وزارة الخارجية اإلثيوبية ،في
مؤتمره الصحفي األسبوعي“ :موقفنا
مـــن األزمـــة الحدوديـــة مـــع الســـودان

واضح ولم يتغير ،وهو عودة الجيش
الســـوداني لمواقعـــه قبـــل الســـادس
مـــن نوفمبـــر  2020ومن ثـــم الجلوس

للتفاوض.

كمـــا أضـــاف“ :ندعـــو الســـودان
للجلـــوس والتفـــاوض وحـــل

الخالفات وديا” ،مؤكدا أن
بـــاده ال ترغـــب بالدخول

في صراع مع الخرطوم.

إلى ذلـــك ،كـــرر االتهامات

بوجـــود طـــرف ثالـــث يغـــزي الصـــراع،
قائالً“ :متمسكون بموقفنا حول وجود

طـــرف ثالث يعمل علـــى تحريك ودفع

المكون العســـكري بالســـودان للدخول
فـــي خالفات مـــع إثيوبيـــا” .واعتبر أن

“اســـتغالل الســـودان النشـــغال إثيوبيا

بعملية إنفـــاذ القانون بتغراي وانتهاكه
لحدودنـــا يؤكـــد وقـــوف طـــرف ثالـــث

يدفـــع المكـــون العســـكري بالســـودان

للدخول في صـــراع مع إثيوبيا لتنفيذ
أجندته الخاصة”.

يشـــار إلى أن الخرطوم كانت اعتبرت

قبل أيـــام التلميح اإلثيوبي عن وجود
طـــرف ثالـــث إهانـــة .وأكـــدت
وزارة الخارجيـــة فـــي حينـــه
أن الســـلطات اإلثيوبيـــة
تتصـــرف بعدوانيـــة في
مـــا يتعلـــق بمســـألة
الحدود بين البلدين.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

التعالي على الصحافة الفنية بسكين “التكتم”
ال أقيـــم وال أنتقد وال أحلل ،لكنني أحاول تســـليط الضوء على ماهية الحركة
الجديـــدة عنـــد بعض رمـــوز الدراما الخليجيـــة إن صح هذا التعبيـــر ومواقفها

الباهتة الخالية من الحكمة والتعالي على الصحافة الفنية ونكران كنز عطائها
المتميـــز والفريـــد ودورهـــا التاريخي الكبيـــر في الوقوف مع الفنـــان الخليجي

وإبرازه إلى العالم العربي منذ خطواته األولى.

الحركة الجديدة التي أتحدث عنها هي تجاهل الصحافة الفنية ووضعها على

األوراق والغصون لتتمايل بحثا عن الشـــمس والضوء بمصطلح يمزق اإلبداع
الخليجـــي بســـكين الغبـــاء وهو “تكتم شـــديد علـــى تصوير المسلســـل” وقذف

لوحـــة الصحافـــة بعيدا وطمســـها بألوان ســـوداء ،فهم يخافـــون – أي الرموز -

من الصحافة أن تمزق أســـتار غموض المسلسل وأن تكشف فلسفته الجمالية
ودرجـــة كمالـــه وباب الخلق الفنـــي ،وكأننا نحاول عبثا الوصول إلى شكســـبير

ونظرتـــه الخاصة إلى العالم ومعرفة ســـبب إعجـــاب مئات الماليين من الناس

في مختلف قارات األرض بكتاباته وأعماله ،وليس الدخول إلى موقع تصوير

نفســـها بما انطوت عليه من دمعة وابتســـامة ،كما أنها القاعدة الحقيقية للفن
فـــي كل مجتمـــع وال يمكن ألي عمل فني أن يتألأل نجمـــه بعيدا عن الصحافة،
ولمـــاذا نحـــوم حول الجدول بلهفة المحب ،نســـألكم هنا ..عندما يتم تكريمكم
ومنحكـــم الجوائز واألوســـمة تبحثون عن الصحافة بشـــكل مثالي لنشـــر خبر
التكريـــم وتتحـــول مكاتبكـــم اإلعالميـــة ومؤسســـاتكم اإلنتاجية إلـــى أجنحة
كبيـــرة تغطـــي الوطن العربي لنشـــر الخبـــر والتعريـــف بالقوة الخالـــدة والعقل

للتواصل17111483 :

المبـــدع ،لكن حيـــن تطلب الصحافة وبدافع رســـالتها النبيلة وهدفها األســـمى
الدخـــول إلـــى موقـــع تصوير مسلســـلكم ليـــس لنقل كل شـــيء ،إنمـــا بما يالئم
أحقيـــة المشـــاهد في معرفة تفاصيل الحياة الفنية التـــي يتابعها ،نجدكم غير
مكترثين ومنزعجين وكأن الصحافة مصيبة أو كارثة.
ســـر القاعـــدة الجماهيريـــة الكبيرة التي يكونهـــا الفنان هـــو تواضعه للصحافة
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وتقديرها وترديد موسيقاها الجميلة على أسماع الدنيا.
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» »جملة للتاريخ ..حينما علم المخرج القدير أحمد يعقوب المقلة خالل

مسلســـل خليجي عادي سينســـاه المشـــاهد بعد انتهاء عرضه بســـاعات قليلة

تصوير مسلسل “ظل الياسمين” أن فريق إنتاج المسلسل لم يسمح ألحد

الصحافـــة الفنيـــة يا “رموز الدراما الخليجية” من صميم الحياة بل هي الحياة

فريق اإلنتاج واتصل شخصيا بالصحافي ودعاه إلى الحضور في أي وقت.

فقط وسيدور في فلك الضياع.

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

الصحافيين بدخول الموقع وإرغامه على المغادرة ،أوقف التصوير ووبخ

د .خالد زايد

إنجازات سمو ولي العهد تستحق اإلشادة
عندما نستلهم تلك المعاني وعمق اإلشادة المستحقة في تدوينة رئيس
منظمـــة الصحـــة العالمية الدكتور ثيدريس أدهانوم غيبريوســـيس ،عبر
موقعه في تويتر والتي جاء فيها “نقدر بشدة جهود سمو األمير سلمان
بـــن حمـــد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ،لقيادته و التزامه
الثابـــت في االســـتجابة للتصدي لفيـــروس كوفيد -19ودعمه المســـتمر
لمنظمـــة الصحـــة العالمية بمحاولـــة ضمان تأمين اللقاحـــات” ،نرى أن ما
يقوم به سمو األمير سلمان بن حمد ،من مكتسبات تم تحقيقها للمملكة
منـــذ بدايـــة الجائحة ،دليـــل على أن هذه النجاحات امتـــداد إلحدى أهم
السياســـات الوقائيـــة ،وتأكيد على أن صحة وســـامة المواطن والمقيم
علـــى هـــذه األرض تأتي في المقدمـــة ،وأن البحرين أصبحت من أفضل
الدول تعامالً في مواجهة فيروس كورونا.

فعالً نقولها بكل فخر واعتزاز لصاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن
حمـــد آل خليفة ،إنك تســـتحق هذه اإلشـــادة على ما تقـــوم به من قيادة
حكيمـــة في مواجهة فيروس كورونا وتداعياته الصحية واالقتصادية،
وإن توجيهاتكـــم المســـتمرة فـــي تقديم أفضل الخدمـــات والحلول لهذا
البلد العزيز تؤكد األبعاد اإليجابية لمستقبل زاهر.
إن قيـــادة ســـموكم لفريـــق البحرين الذي يرســـم رؤى وآفـــاق تطلعاتكم
ً
واقعا
في مســـيرة هـــذا الوطن ،حققت الكثير من النجاحـــات وأصبحت
ً
ملموسا للجميع ،وهذا يعني أن مسيرة التنمية مستمرة لتحقيق المزيد

من المكتسبات الوطنية وفي كل المجاالت.
» »وكلي أمل أن يتم توثيق إنجازات فريق البحرين بقيادة سموكم حفظكم
هللا ،وتمكين الباحثين والمهتمين من االطالع على هذه اإلنجازات

واالستفادة منها ،واالهتمام باإلنجازات التي تحققت في القطاعات

المختلفة بسبب تبني رؤى وأهداف ومبادئ فريق البحرين وعرضها
للجمهور بما يشجع القطاعات األخرى على اإلنجاز.

bedoor.articles
@gmail.com

بدور عدنان

مقاربة بايدن إلنهاء الحرب في اليمن

عباس صنوبري

ً
ً
خصوصا
جدا أن ال نية لجماعة أنصار هللا “الحوثي” الجنح للسلم،
بات من الواضح

ً
كثيـــرا ما كان يصد ويكابر ،ذلك بأن المشـــروع في اليمـــن أكبر من خالفات يمنية،

فـــي إنهـــاء الحرب فـــي اليمن ،ذلك مـــا يمكن قراءتـــه من خالل التصعيـــد الخطير

يستهدف المنطقة وبناء على ذلك فإن القضية في اليمن أكبر من أن تحل من قبل

في ظل تبلور سياســـة اإلدارة األميركية الجديدة التي عبرت عن رغبتها الشديدة
للحوثي الذي اتخذ أكثر من منحى خالل الفترة الماضية سواء من خالل تكثيف

الهجمات على أراضي المملكة العربية السعودية أو من خالل الهجوم على مأرب.
الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة اختـــارت التراخـــي مـــع الحوثـــي بعـــد أن تراجعت

إدارة الرئيـــس األميركـــي الجديد جو بايدن عن تصنيـــف جماعة الحوثي كجماعة

إرهابيـــة ،وهـــو القرار الذي اتخذته إدارة الرئيس الســـابق دونالد ترامب قبيل أيام
ً
طرفا في نزاع
معـــدودة من رحيلـــه ،فالرئيس األميركي الحالي يرى فـــي الحوثي

يمكن حله بالطرق السلمية والدبلوماسية دون الحاجة لالنخراط في الحروب .ما
يجهلـــه أو قرر تجاهله الرئيس األميركي أن تحالف دعم الشـــرعية بقيادة المملكة

العربية السعودية دعا الحوثي في مناسبات عدة للحوار والتفاوض ،لكن الحوثي

فالحوثـــي يتلقـــى تعليماتـــه وأوامـــره من طهـــران ،فهو جـــزء من مشـــروع إيراني

األطراف اليمنية فقط.

ومـــا التصعيـــد الحوثي خـــال األيام الماضية الـــذي تزامن مع عـــودة الحديث عن

االتفاق النووي إال رسالة من النظام اإليراني للعالم أجمع تفيد فيها طهران أنها لن
تتفاوض مع الواليات المتحدة من مركز ضعف!

» »أصبح واضحا اليوم أنه ال يمكن حل القضية اليمنية دون حل ملف االتفاق
النووي اإليراني ،فطهران دائم ًا ما تستخدم أذرعها في المنطقة كأدوات ضغط
إقليمية على المجتمع الدولي ،ولن تقبل أن تفقد أيا منها خصوص ًا في هذه
الفترة وعليه يجب أن تعي اإلدارة األميركية أن التعامل مع الملف اليمني
كملف منفصل قرار خاطئ جداً فما يحصل في اليمن هو امتداد ألذرع إيران
اإلرهابية.

خامنئي ..فبركة االنتخابات واأليام الصعبة ()2
تالشـــي قاعـــدة النظـــام وهـــروب خامنئـــي إلى األمـــام ...يعتبـــر خطاب
خامنئي في  17فبراير  2021خير دليل على أنه يرى بأم عينه سقوطه

وســـقوط نظـــام حكمـــه ،وتعتبر المعاييـــر التاليـــة الواردة فـــي جزء من
خطابه جديرة باالهتمام.

أوال :لقـــد فـــات األوان ولم تعد لدى خامنئي القدرة على التظاهر بإظهار

مشـــاركة أعـــداد كبيـــرة فـــي االنتخابـــات ،وفشـــلت عبثيته في الحشـــد

والتظاهـــر بازدهار مســـرحية االنتخابات ،لهذا الســـبب قال خامنئي في
ً
محبطا بسبب اليأس من المشاركة في مسرحية االنتخابات:
تصريحاته
“عندمـــا يشـــارك أبنـــاء الوطـــن فـــي االنتخابات ويعبـــروا عن حماســـهم

الثـــوري ،فإن ذلك ســـيحقق األمن وردع العدو ،ويقلل من شـــهوة الطمع

B7747
@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

سمو ولي العهد والحق في الصحة
ال شـــك أن إشـــادة مدير عـــام منظمة الصحـــة العالميـــة تيدروس أدهانـــوم بجهود

كبيـــرة ذات إمكانيـــات مادية وعلميـــة كبيرة ،إال أن البحرين كانـــت من بين الدول

جهـــوده واســـتراتيجيته الناجحة في التصدي لوباء كورونا هي ســـبب للفخر لكل

وطأة هذا الوباء ،فكانت لها خطتها منذ البداية ولم تترك األمور للصدفة ،فقدمت

ســـمو ولـــي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء األمير ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة على

مواطن بحريني ،كونها شـــهادة علمية بحتة ال عالقة لها بالسياســـة أو المجامالت
الدبلوماســـية ،فهـــي صادرة عن منظمـــة تتبع القواعد الطبيـــة والعلمية في الحكم

على األمور .هي بالفعل شهادة حق ووسام شرف على صدر البحرين التي نجحت
بتوجيهـــات جاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة عاهل البـــاد المفدى وبجهود
ســـمو ولـــي العهد رئيـــس مجلس الوزراء األمير ســـلمان بن حمد الـــذي وضع خطة

ناجحـــة وجنـــد فريقا من المخلصين الذين بذلوا أقصـــى جهد من أجل مرور البالد
مـــن هـــذه المحنـــة التي أتعبت العالم وســـببت خســـائر ال حصر لها وأضرت ساســـة

وحكومـــات وغيـــرت واقع الحياة ،كونهـــا أتت على غير اســـتعداد ،ولم تكن مجرد
كارثـــة قصيـــرة يمكـــن أن تنتهي خالل شـــهرين أو ثالثـــة ،لكنها امتـــدت وحصدت

األرواح ودمـــرت االقتصـــادات .وعلـــى الرغـــم من أن هـــذا الوباء زلـــزل أركان دول

“لدي
فـــي البـــاد” .وفيما يتعلـــق باالنتخابات ،أضاف في ختـــام حديثه:
َّ
الكثير ألقوله عن االنتخابات في األشـــهر المقبلة ،وما أود أن أؤكد عليه
اآلن هـــو أن عـــاج اآلالم المزمنة للوطن يكمن في حماســـة االنتخابات
والمشـــاركة العامـــة للشـــعب واختيـــار المرشـــح األصلـــح المناســـب في

االنتخابات الرئاسية”.

ثانيـــا :إن مـــا يســـميه خامنئـــي بــــ “اختيـــار المرشـــح األصلح المناســـب”
موال لهذا المنصـــب في مرحلة انكماش
لرئاســـة الجمهورية هـــو تعيين
ٍ
نظـــام حكمـــه .وقد تطرق الولي الفقيـــه مرارًا وتكرارًا لهذه “الشـــخصية

شـــخصا من “حكومة إســـامية
ً
المناســـبة” ،وقـــال إنـــه يقصـــد أن يختار

فتية” يتمتع بمواصفات المجرم الجالد الهالك قاسم سليماني ،والجدير

القليلة التي أدركت من البداية مدى خطورة الوضع الذي يمر به العالم أجمع تحت

بالذكر أن تحركات خامنئي من أجل انكماش النظام واستئصال عناصر
ً
أيضا إلى تحقيق هذا الغرض.
الزمرة المنافسة ترمي

البحريـــن لمواطنيهـــا والمقيمين على أرضها ،أال وهو شـــعار الحق في الصحة وهو

ويمهـــد لمواجهـــة التداعيـــات السياســـية – االجتماعيـــة لفشـــل هـــذه
ً
قائـــا“ :إنهـــم دائمً ـــا مـــا يبـــادرون بإطـــاق تصريحـــات عند
المســـرحية،

فـــي مواجهة هذا الوباء اللعيـــن .إن توفير مملكة البحرين اللقاح لجميع مواطنيها

مقدمً ا؛ بغية إصابة المواطنين بخيبة األمل”.

نموذجا ناجحا في إدارة األزمات وكان شعارها في ذلك يبين مدى احترام مملكة
شـــعار تحـــول على أرض الواقع إلى خطة ناجحـــة بتوجيهات جاللة الملك وجهود

سمو ولي العهد ورجاله والفريق الطبي الوطني الذي وقف وال يزال على خط النار

والمقيمين على أرضها لدليل أكيد على تقديرها قيمة اإلنســـان وحقه في الرعاية

الصحية وسيكون بإذن هللا بداية االنتصار في معركة هذا الوباء.

» »فشكرا سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء األمير سلمان بن حمد ،وشكرا
للفريق الطبي البحريني وجميع الطواقم الطبية وجميع العاملين في
الصفوف األمامية بال استثناء على القيام بواجبهم في حماية الوطن.

ثالثـــا :يعتـــرف خامنئـــي مقدمً ا بفبركة مســـرحية االنتخابـــات وفتورها،

اقتـــراب االنتخابـــات من قبيل أنهـــا انتخابات غير حـــرة وتمت فبركتها
» »وبالتدقيق في تصريحات خامنئي في هذه الخطبة حول انعدام الدافع
وتساقط قوات نظام الماللي يمكننا أن نتوقع أنه ونظام الماللي
سيواجهون أيامً ا صعبة ،حيث تنبض قلوبهم بالعصيان واالنتفاضة في
شوارع إيران”.مجاهدين”.

 4أندية تتنافس على التأهل لدور الثمانية

التضامن يواجه عالي والنبيه صالح يالقي البسيتين بكأس ولي العهد
حسن علي

يتنافــس اليــوم األربعــاء أربعة أنديــة لخطف بطاقتي التأهل لدور الثمانية لكأس ســمو ولي العهد رئيس
الــوزراء للكــرة الطائــرة عندمــا يلتقي التضامن وعالي الســاعة  6:15مســاء والنبيه صالح أمام البســيتين
الســاعة  7:30مســاء ،ضمــن المرحلــة األخيــرة مــن الــدور التمهيدي لمســابقة “أغلــى الكــؤوس” على صالة

عيسى بن راشد الرياضية.

األحـــد المقبـــل  28فبرايـــر الجاري مـــع كال من النصر

يوسف عبدالغفار.

الثمانية وسيدخالن ضمن القرعة التي ستجرى يوم
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الفائـــزان مـــن المواجهتيـــن اليـــوم ســـيتأهالن لـــدور

محمد كاظم ومحترفه األندونيسي “ريندي” وخبرة

وبنـــي جمـــرة لمالقاة كال مـــن األهلـــي أو المحرق أو

Sports@albiladpress.com

النجمة أو داركليب.

التضامـــن وصيـــف دوري الدرجة الثانيـــة تأهل لهذه

المرحلة بعدما فاز على المعامير  3/2بينما فاز النبيه

علي العيناتي

صالح على الشـــباب  ،3/1ووضع كال من عالي ســـابع

alaynati82@gmail.com

الوطنـــي يونـــس الهـــدار بكوكبة من العناصر الشـــابة
فـــي مقدمتهم مجتبى حســـن وحســـين علـــي وبقية

الالعبين.

المواجهة الثانية بين النبيه صالح والبســـيتين تبدو

الـــدور التمهيـــدي لـــدوري عيســـى بـــن راشـــد ألندية

هذه المرحلة وفقا لنظام المسابقة.

الحالـــة المعنويـــة الســـيئة للبســـيتين الهابـــط لدوري

في المقابل ،فإن البســـيتين بقيـــادة المدرب الوطني

الوطنـــي ياســـين الميـــل والـــذي يملـــك العديـــد مـــن

المالـــود والمحتـــرف الروســـي “ســـيرجي” وأحمـــد

جاسم وحسين عاشـــور وعلي حسين وحسين علي

عمر وصانع األلعاب قاسم فردان وباقي الالعبين.

صالح بطل دوري الدرجة الثانية أن يفعلها مســـتغال

خليل.

فـــي المواجهـــة األولـــى بيـــن التضامـــن وعالـــي تبدو

الدرجـــة الثانيـــة ،حيث يقـــود النبيه صالـــح المدرب

خالـــد عبدالقـــادر فإنـــه يعتمـــد على خدمات يوســـف

حيث يقـــود عالي المـــدرب الوطني عبدهللا عيســـى

األوراق الرابحـــة في مقدمتهم العب االرتكاز محمد

عبدالحسين في األطراف ،مع ضارب االرتكاز محمد

حظـــوظ “أبنـــاء الفخـــار” أرجـــح لتخطـــي التضامـــن،

والـــذي يعول على خبرة حســـن عقيل والســـيد علي

*صــرح المهاجــم االورغوانــي لويس ســواريز قبل أيام أنه أكثر شــيء أزعجــه في حياته

أمـــا التضامـــن فإنـــه يلعـــب تحـــت قيـــادة المـــدرب

فيهـــا الكفة متســـاوية إلى حد كبيـــر ،وبإمكان النبيه

الدرجة األولى والبســـيتين ثامن الدور التمهيدي في

أوروبا تحت المجهر

محمـــد عبـــاس وأميـــن محمد فـــي الهجـــوم والليبرو

الكرويــة أن إدارة نــادي برشــلونة أخبرتــه قبل بيعه أنه تقدم بالعمر ولم يعد باســتطاعته
قيادة هجوم برشلونة واللعب بمستويات عالية مثلما كان في السابق ..فهذا االدعاء قد

ترشيح المالكي لبرنامج منح المدربين للتضامن األولمبي

أزعــج ســواريز كثيــرا ألنه كان علــى يقين تام بإنه الزال قادرا على العطاء وأن برشــلونة
تخلى عنه قبل األوان.
مــن يتابــع برشــلونة هــذا الموســم ســيدرك حجم الفــراغ الكبير الــذي أخلفه ســواريز في

اســـتمرارا لجهـــود اللجنـــة األولمبيـــة لتطويـــر الكـــوادر الفنيـــة
ً

الخــط الهجومي..فجميــع مــن شــغلوا المركز من بعده لم يســتطيعوا تقديــم حتى ربع ما
كان يقدمــه ســواريز مــع البرشــا..وها هــو يثبت مــع اتليتكــو مدريد انه مازال قــادرا على
اللعب بمستويات عالية.

أو مـــن خـــال ابتعـــاث المدربيـــن للـــدورات
ً
وتحديدا برامج التضامن األولمبي
الخارجية

ضاحية السيف  -اللجنة األولمبية

قــرار متخبــط مــن إدارة برشــلونة يأتــي امتــدادا لسلســلة مــن القــرارات الخاطئــة التــي

اعتمدت اللجنة األولمبية البحرينية ترشـــيح

اتخذتها اإلدارة ودمرت الفريق تدميرا.

المخصصة للمدربين والتي استفاد منها عدد

المـــدرب البحرينـــي للســـباحة داود المالكـــي

* فــي تصريــح مثيــر للجــدل ..عبــر نجم مانشســر يونايتد الســابق بول ســكولز عــن امتعاضه

كبير من المدربين المحليين بمختلف األلعاب

للمشاركة في برنامج منح المدربين “ICECP

الكبير من المستوى الهزيل الذي أصبح يقدمه الحارس دي خيا..حيث بات اليونايتد يستقبل

الرياضيـــة واالتحـــادات على مدار الســـنوات

“ التابـــع للجنة التضامن األولمبي والذي يقام

أهدافا سهلة بسبب سوء تقديره..كما أشار سكولز إلى أن خط دفاع المانيو ال يوجد به قائد

الماضيـــة؛ وذلـــك إيمانا من اللجنـــة األولمبية

بالتعـــاون مـــع اللجنـــة األولمبيـــة األميركيـــة

حقيقي في الخط الدفاعي مما يجعله أضعف الخطوط في الفريق..إذ أكد سكولز إلى أن كل

بمـــا يمثله المدرب من قيمة كبيرة في عملية

واللجنـــة البارالمبية األميركيـــة بعدما حصل

البطوالت الكبيرة التي حققها مانشستر يونايتد كان يمتلك فيها الفريق قائدا في الدفاع.

البناء الرياضي وتخريج المواهب.

على الموافقـــة والقبول من جامعة “ديالوير”

أصــاب ســكولز فيمــا قاله حــول دي خيا وحول غيــاب القائد..فالمتتبع لمباريــات المانيو

األميركيـــة ،ويتضمـــن البرنامـــج تطبيقـــا

ســيدرك جيدا أن هناك خلال واضحا في المنظومة الدفاعية لعدم وجود القائد الحقيقي

نظريـــا وعمليا لتأهيـــل المدربيـــن وفق أعلى

الذي يقود هذه المنظومة باقتدار.

المستويات.

* يقول العالم الفيزيائي البرت اينشــتاين “من الغباء هو فعل نفس الشــيء مرتين بنفس
األسلوب وبنفس الخطوات وانتظار نتائج مختلفة”..هذه المقولة الشهيرة تنطبق حرفيا
االخيــرة إال أن بيرلــو يصر على االســتمرار بنفس المنهجيــة وبنفس الفكر العقيم دون أن

داود المالكي

وتقديـــره للجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة علـــى

دعمها واهتمامها بالمدربين الوطنيين ،معربا

ويأتـــي ترشـــيح المـــدرب المالكـــي اســـتمرارا

وسيبدأ المالكي المشاركة في البرنامج خالل

لجهود اللجنة األولمبية في االرتقاء بالكوادر

العام الجاري.

الفنيـــة التـــي تنظمهـــا األكاديميـــة األولمبيـــة

الفتـــرة من  25ســـبتمبر ولغاية  17أكتوبر من

على مدرب يوفنتوس االيطالي بيرلو..فرغم ظهور اليوفي بشكل مخيب في المباريات

وأعرب المدرب داود المالكي عن بالغ شـــكره

عـــن اعتزازه الكبير بترشـــيحه للمنحة والتي

ستسهم بال شك في تعزيز خبراته وإمكاناته

الفنية ســـواء عبـــر إقامة الـــدورات والبرامج

الفنية.

يفكر بتغييره ولو لمباراة واحدة.

االتحاد يحقق فوزه األول بدوري اليد

علــي جعفــر بـــ  14هدفــا يقــود “االتــي” لتخطــي توبلــي
علي مجيد

“جيبك” تقدم رعايتها لمسابقات اتحاد الكرة

جواهري :مسؤولية مجتمعية يتحتم على الشركة الوفاء بها

اتحاد الكرة -المركز اإلعالمي

قدمـــت

حقـــق فريـــق االتحـــاد نتيجة الفـــوز على

شـــركة

البتروكيماويـــات

نظيـــره توبلي ( )24/28فـــي المباراة التي

الخليـــج

“جيبـــك”

لصناعـــة
رعايتهـــا

لمســـابقة كأس جاللـــة الملـــك ومســـابقة

جمعتهما مســـاء الثالثاء لحساب الجولة

دوري ناصـــر بن حمد الممتـــاز لكرة القدم

الرابعـــة مـــن المجموعـــة الثانيـــة لـــدوري

للموســـم الرياضـــي  .2021 - 2020وفـــي

أندية الدرجة األولى لكرة اليد.

تصريـــح لـــه بهـــذه المناســـبة ،نـــوه رئيس

وكان الشـــوط األول قـــد انتهـــى بتقـــدم

مجلـــس إدارة االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة

توبلـــي بفـــارق هـــدف ( ،)12/13وبذلـــك

القـــدم الشـــيخ علي بن خليفـــة آل خليفة
بدعم شـــركة “جيبك” للمسابقتين ،مؤك ًدا

أصبـــح رصيـــد االتحـــاد الذي حقـــق فوزه

نـــي
األول ( 6نقـــاط) ،فيمـــا توبلـــي مُ ّ
بالخســـارة الثالثـــة؛ ليصبـــح رصيـــده (3

علي بن خليفة

عبدالرحمن جواهري

أهمية الدعم الذي تقدمه الشركة بصورة

وباألخص لعبة كرة القدم ،عبر تسخيرها

دوري ناصـــر بن حمد الممتـــاز لكرة القدم

جعفر ومهدي علي مع تألق الحارس علي

واالســـتعجال وضيـــق الوقـــت أخرجـــه

اللتيـــن يترقبهمـــا الجمهـــور الرياضي في

متكاف ًئـــا بينهما تمامً ـــا والنتيجة متقاربة

تدريجيـــا حتـــى الفـــوز ،فيمـــا توبلي فقد
ً

أســـهم في االرتقاء بمســـتوى المسابقات
وبـــروز العديد من النجوم ،تعزي ًزا لخطط

لرئيس اتحاد الكرة على استمرار التعاون

من كليهما وإيقاف بحق الطرفين.

األمـــر إال أنه تمكـــن من العـــودة عبر تألق

الشـــراكة المجتمعية بين القطاع الخاص

أعـــرب رئيـــس شـــركة الخليـــج لصناعـــة

نقاط).

لقاء توبلي واالتحاد

عودة لمجريات اللقاء ،الشوط األول جاء

الطويـــل ،ونجح في أخذ فـــارق األهداف

ومتقلبـــة حتى النهاية مـــع وجود أخطاء

وهجوميا كثيـــرًا في بادئ
دفاعيـــا
عانـــى
ً
ً

وفـــي الشـــوط الثانـــي ،تميـــز االتحاد في

حارسه يوســـف جعفر والفاست ورميات

أدائـــه الدفاعـــي والهجومـــي بوجود علي

الجـــزاء ليقلـــص الفـــارق إال أن األخطـــاء

خاسرًا.

مســـتمرة إلنجـــاح هاتيـــن المنافســـتين

المملكـــة ،ومشـــيرًا إلـــى أن هـــذه الرعاية

إمكاناتها كافة للنهوض بهذا القطاع الذي

واإلســـهام فـــي نجاحهمـــا ،مقدمً ا الشـــكر

اإليجابي ،لتطوير قطاع كرة القدم بدعم

تميـــز فـــي االتحـــاد علي جعفر بتســـجيله

تعكـــس حـــرص “جيبـــك” علـــى تطبيـــق

تطويـــر كرة القدم البحرينية” .من جانبه،

علـــي ( 3أهداف) ،وفي توبلي ســـيد أمين

وقطـــاع كـــرة القـــدم البحرينيـــة .وقـــال
“تمتلـــك الشـــركة ســـجالً حافالً فـــي دعم

البتروكيماويـــات “جيبـــك” عبدالرحمـــن

ورعايـــة المســـابقات واألنشـــطة التـــي
ينظمهـــا االتحاد ،مؤك ًدا أن دعم الشـــركة

جواهـــري عـــن ترحيـــب الشـــركة بدعـــم

مســـؤولية مجتمعية يتحتم على الشركة

( 14هدف) ،مهدي علي ( 3أهداف) ،محمد
الدعامـــة ( 7أهـــداف) وحســـين علـــي (5

أهداف) وحسين الغزال ( 3أهداف).

القائم بأعمال السفارة العراقية يحتفي بعدنان درجال

تقديم كتاب “خواطر وذكريات للمرحوم عيســى بن راشد”

القطـــاع الرياضـــي والشـــبابي بالبحريـــن،

مســـابقة كأس جاللـــة الملـــك ومســـابقة

للرياضييـــن والفعاليـــات الرياضيـــة يعـــد

االلتزام والوفاء بها.

مشاركة  89جوادًا وتوقعات بمنافسات قوية ومفتوحة

علــى كؤوس بنــك البحريــن والكويت ومصانــع تايلوس

اللجنة اإلعالمية

الصخير  -نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

احتفـــى الدكتـــور محمد عدنـــان القائم بأعمال ســـفارة جمهورية

ينظم نادي راشـــد للفروسية وســـباق الخيل يوم بعد غدٍ الجمعة

الشـــوط الثالـــث يقام علـــى كأس بنك البحريـــن والكويت لجياد

البحريـــن والكويت وكأســـي شـــركة مصانـــع بالســـتيك تايلوس

دينـــار .الشـــوط الرابـــع يقام على كأس شـــركة مصانع بالســـتيك

العـــراق لـــدى مملكة البحرين بوزير الشـــباب والرياضـــة العراقي

الســـباق السابع عشر لهذا الموسم ،الذي سيقام على كؤوس بنك

عدنان درجال بمناسبة زيارته إلى المملكة.

ســـباق التوازن “نتاج محلي” مســـافة  1800متر والجائزة 2500

حيث حضر حفل الغذاء الذي أقيم في مقر السفارة عبداللطيف

وكأس نادي راشـــد للفروســـية وسباق الخيل ،على مضمار سباق

الصالحـــي مدير المكتب اإلعالمي لســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد

وسيشـــهد السباق أكبر مشـــاركة للجياد في هذا الموسم وبلغت

البحريـــن والكويـــت لجياد جميـــع الدرجـــات والمبتدئـــات “نتاج

بمنافســـات قويـــة ومفتوحـــة فـــي ظل تقـــارب المســـتويات بين

الشـــوط السادس يقام على كأس بنك البحرين والكويت لجياد

الســـكران مستشـــار شـــئون المجتمع بـــوزارة الداخليـــة وتوفيق

النادي بمنطقة الرفة بالصخير.

آل خليفـــة ومركـــز المعلومـــات ،والعبـــا منتخبنـــا الوطنـــي لكـــرة

القـــدم القدامى وهما الحارس المخضرم حمود ســـلطان والنجم

حســـن زليخ .وخالل حفل الغداء ،تم تبادل األحاديث الرياضية
المتنوعـــة مـــع الحـــارس الدولـــي الســـابق حمـــود ســـلطان ونجم

 89جـــوادا بعـــد إجراء التداخيـــل النهائية أمس وســـط توقعات
درجال يتسلم كتاب خواطر وذكريات

مختلـــف مجاالتهـــا ومنها قطاع الشـــباب والرياضة الذي يحظى

منتخبنا السابق حسن زليخ ،حيث استذكروا العديد من الجوانب
ً
خصوصا في دورات الخليج العربي التي انطلقت من
الرياضية

وخـــال اللقاء أهـــدى توفيق الصالحي كتاب للمغفور له الشـــيخ

ما يدل على عمق العالقات األخوية بين شعوب منطقة الخليج

إلى عدنان درجال ،والذي يتحدث عن أبرز المواقف التي مر بها

والتاريخيـــة التي تربـــط مملكة البحرين بجمهوريـــة العراق في

ثراه أثناء معاصرته دورات كأس الخليج منذ التأسيس.

بأهمية كبيرة لدى المسئولين في البحرين والعراق.

مملكـــة البحريـــن عام  1970ومازالت قائمة إلـــى يومنا هذا وهو

عيســـى بن راشـــد آل خليفة طيب هللا ثراه “خواطـــر وذكريات”

العربـــي .وتخلـــل اللقـــاء الحديـــث عـــن عمق العالقـــات األخوية

المغفور له بإذن هللا الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة طيب هللا

معظـــم الجيـــاد المرشـــحة مـــن قبـــل مختلـــف اإلســـطبالت فـــي

األشواط الثمانية .وجاءت القائمة النهائية للجياد المشاركة في
الســـباق علـــى النحو التالي :الشـــوط األول يقـــام على كأس بنك

البحريـــن والكويت لجياد الدرجـــة الثالثة والرابعـــة والمبتدئات

مـــن خيل البحريـــن العربية األصيلة «الواهو» مســـافة  1000متر
مســـتقيم والجائزة  2000دينار .الشـــوط الثاني يقام على كأس

بنـــك البحرين والكويت للجياد المبتدئات “نتاج محلي” مســـافة

 1000متر مستقيم والجائزة  2000دينار.

تايلـــوس لجياد ســـباق التوازن “نتاج محلي” مســـافة  1400متر
والجائـــزة  2000دينـــار .الشـــوط الخامـــس يقام علـــى كأس بنك

محلي” مسافة  1400متر والجائزة  2000دينار.

ســـباق التوازن “مســـتورد” مسافة  1200متر مســـتورد والجائزة
 2500دينار.

الشـــوط الســـابع يقام على كأس نادي راشـــد للفروســـية وســـباق

الخيـــل لجياد الدرجـــات الثالثة والرابعة والمبتدئات” مســـتورد”
مسافة  2000متر والجائزة  2000دينار.

الشـــوط الثامن واألخير يقام على كأس شـــركة مصانع بالستيك
تايلـــوس لجيـــاد ســـباق التـــوازن “مســـتورد” ،مســـافة  1600متر

والجائزة  5000دينار.

تصدر الحديث عن العالقات البحرينية المصرية الوطيدة ،وكذلك المحاور االقتصادية واالستثمارية بين مملكة
البحرين وجمهورية مصر العربية ،وآفاق التعاون المشترك وجذب االستثمارات بين دول مجلس التعاون ومصر

محطات الحوار مع السفير المصري في البحرين ياسر شعبان في الحلقة األولى ،عالوة على خطوات طموحة
ً
مستقبل لتعزيز التعاون االقتصادي.
يمكن ترجمتها على أرض الواقع

تعاون وتواصل
بين القطاعات
الثقافية حتى
في ظل الجائحة

وفــي هــذا اإلطــار ،لفت الســفير إلى رؤية طموحة بوجــود مجموعات اقتصادية مصريــة كبيرة تعمل

خارج مصر بحجم استثمار يصل إلى  5مليارات دوالر في  28إلى  30دولة ،وباإلمكان استقطاب

جزء من هذه االستثمارات إلى مملكة البحرين؛ باعتبارها بيئة
جاذبة لالســتثمارات األجنبية وشــعبها يتمتــع بقوى عاملة

تمــارس كل المهــن ،وهي منصــة تصدير للمنطقة الشــرقية

بالمملكــة العربيــة الســعودية ،ومنهــا إلــى دول مجلــس

مواقف البلدين
متطابقة حيال
قضايا “الهم
العربي” وأبرزها
الفلسطينية

التعاون الخليجي.

وفــي هــذه الحلقة ،ســنتوقف عند محطــات أخرى

مهمــة للغايــة ،الســيما علــى صعيــد التعــاون

الثقافــي والســياحي ،فيمــا تتجلــى المواقــف
المتطابقــة بيــن البلديــن تجــاه قضايــا العالم

العربي ،سنقرأها في هذه السطور:
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ال أنسى موقف جاللة الملك في زيارته لشرم الشيخ
الـــســـفـــيـــر الـــمـــصـــري يـــاســـر شـــعـــبـــان فــــي حــــــوار مــــع “الـــــبـــــاد” ()2-2
موقف ال أنساه لجاللة الملك

»»

لقـــاء بيـــن منتخبـــي البحريـــن ومصر
لكـــن ظـــروف جائحـــة كورونـــا أثرت،

على مستوى التعاون الثقافي

وبالطبع ال نســـتطيع تنظيـــم مثل هذا

والسياحي بالطبع تأثر الجميع

اللقـــاء بـــدون جمهـــور حيـــث ســـيبدو

بجائحة كورونا ،إال أنه من

“دمـــه ثقيـــل” ،لكـــن الفكـــرة موجـــودة

األهمية بمكان أن نتحدث عن

والمنتخبـــان المصـــري والبحرينـــي

المستقبل ،والمرئيات بشأن

بنجومهـــم ومنهـــم “محمـــد صـــاح”

الترويج السياحي من جهة،

ً
تتويجا كبيرًا.
سيكون

وتنظيم األيام الثقافية ،كيف

خـــال وجـــودي فـــي البحريـــن عـــام

يمكن أن نراها في المستقبل

 2006فـــاز النـــادي األهلـــي المصـــري

بعد انقضاء الجائحة؟

بالمركـــز الثاني فـــي كأس العالم وفي

يحضرنـــي موقف ال يمكن أن أنســـاه،

عـــام  2012فاز بالمركـــز الثالث بكأس

وهـــو يجســـد الدعـــم الكبيـــر مـــن لدن

العالـــم لألنديـــة ،والخالصـــة هـــي أن

عاهـــل البالد صاحـــب الجاللـــة الملك

المحبـــة تولد التفـــاؤل ،والجهـــد يولد

حمد بن عيســـى آل خليفة ،للســـياحة

االنتصار والشـــعور الزهو والفخر لدى

فـــي مصر ،فأعـــود بالذاكـــرة إلى العام

 2015وهـــو عـــام الســـياحة المصريـــة
وقتـــذاك ،وقد شـــرفنا جاللتـــه بزيارة
إلـــى مصر فـــي إطار المحبـــة والمودة
بيـــن جاللتـــه وفخامـــة الرئيـــس

السيســـي ،وبالطبـــع ،المحبـــة الكبيـــرة
بين الشـــعبين ،ولهـــذا أعبر عن خالص
شـــكري وتقديـــري لجاللتـــه واعتزازنا

بإطـــاق اســـم جاللتـــه علـــى شـــارع
فـــي خليج نعمة بشـــرم الشـــيخ ،وفي

تلـــك الزيـــارة الميمونة التقـــى جاللته

بالســـياح األجانـــب وتحـــدث معهـــم

وكانت الســـعادة غامـــرة ..كنت آنذاك
ســـفيرًا لمصر فـــي المكســـيك ،ونقلت

هذه المشاهد للزمالء في لقاءاتنا مع
أعضـــاء الســـلك الدبلوماســـي كتعبير

عـــن الشـــكر الجزيـــل والثنـــاء لجاللـــة

الملـــك الـــذي لـــه محبـــة كبيـــرة لـــدى

الرئيس السيســـي والشـــعب المصري،

وال ننسى هذا الدعم الكبير.

لست غري ًبا عن البحرين
وإذا تحدثنـــا عـــن التعـــاون الثقافـــي،
فأنا لســـت غري ًبا عـــن البحرين وأعتبر

نفسي ابن هذا البلد الكريم ،ابني إياد
يبلغ من العمر  21سنة وهو في السنة

النهائية في كلية علوم الحاسب اآللي
فـــي الجامعة األميركيـــة بالقاهرة ،أما

ابنـــي تميم فهـــو من مواليـــد البحرين

حاليا في الصف الثاني ثانوي
ويدرس
ً
بمدرســـة ســـانت كريســـتوفر ،وألنني

ابن البلد حيث ســـبق لـــي الخدمة في
هذه السفارة كمستشار ونائب للسفير
في الفترة من عام  2003وحتى العام

 ، 2007لكن يوم  26أغســـطس 2019

كان يومً ـــا ال ينســـى حيث تلقيت خبر
تعيينـــي ســـفيرا لدى مملكـــة البحرين

بترشيح من السيد رئيس الجمهورية،
وعلى المســـتوى الشـــخصي واألسري

الشعبين الشقيقين.

سفير جمهورية مصر في حواره مع الزميل سعيد محمد

حمـــل لـــي ذلـــك اليـــوم ســـعادة كبيرة

وطموحا كبيـــرا ،حتى لوالدتي رحمة
هللا عليهـــا ،والطمـــوح هـــو اســـتكمال
خطـــوات وانجـــازات ســـفراء وأخـــوة
أعـــزاء ســـبقوني ولهـــم كل التقديـــر

واالعتزاز.

تميز هيئة البحرين للثقافة واآلثار

طوال تلك الســـنين ،شـــهدت أيامً ا ثقافية
ً
ثقافيـــا دائمً ـــا
نشـــاطا
كبيـــرة ،وعشـــت
ً

ومستمرًا ،ويشرفني أن أحيي هذا الجهد
المتميـــز من جانب رئيســـة هيئة البحرين

للثقافة واآلثار الشـــيخة مـــي بنت محمد
آل خليفـــة لمـــا حققتـــه من عمل يشـــار له
بالبنـــان ،وهـــو أمـــر مشـــهود لـــدى وزراء

الثقافـــة المصريين الذين عملوا وتعاونوا
وشـــخصيا شـــهدت مهرجـــان ربيع
معهـــا،
ً

الثقافة وليالـــي صيف البحرين منذ العام
 ،2003وحتـــى أثنـــاء تواجـــدي في مصر،

ومن خالل تواصلي ومتابعتي وإطالعي
علـــى الصحافـــة واإلعـــام فـــي البحرين،

كنـــت أتابع كل الفعاليـــات ومنها مهرجان
البحريـــن للموســـيقى ومشـــاركة الفنانين

والمثقفيـــن

واألدبـــاء

والموســـيقيين

المصرييـــن ،أضـــف إلـــى ذلك المشـــاركات

البحرينية الكبيـــرة كالحفالت في القاعة

الكبرى بدار األوبـــرا المصرية ومنها حفل
المايســـترو البحرينـــي وحيـــد الخـــان في

أواخر عام  ،2019وســـعدنا كثيرًا به ،لهذا
فالتواصـــل قائـــم حتى في ظـــل الجائحة
مـــن خالل الجهـــود المشـــتركة للقطاعات
الثقافيـــة فـــي البلديـــن وهناك مشـــاركات

مصرية تمت خالل العالم  ،2020نتواصل
مـــن خـــال الفضـــاء االلكترونـــي لمتابعة

الفعاليات الثقافية سواء من جانب هيئة
البحرين أو دار األوبرا والمســـرح القومي
بـــوزارة الثقافـــة المصريـــة ،بـــل ونســـعى

لتعزيز كثير من األفكار والتعاون الثقافي
بين مصر والبحرين ودول الخليج.

تطابق مواقف البلدين

»»

سننتقل معكم سعادة السفير

الكبير ،هل تجدون أن الدولة

الشرقية ،وهناك سعي دائم تجلى في

ال ــص ــداق ــة ،وك ــذل ــك ف ــي االجــتــمــاع

الداعمة والمؤيدة من جانب الدول

العـــرب في  8فبرايـــر  2021وترحيب

يوم  8فبراير بالقاهرة.

المصرية تحظى بالمواقف
العربية تجاه ملفات كثيرة حساسة
وساخنة في المنطقة ..ال نريد
تحديدها لحساسيتها ،ولكن نتحدث
وفق منظور عام؟
الهم العربي هو الهم األساسي لجاللة
الملـــك وفخامـــة الرئيـــس  ،فالقضايـــا

العربية كثيرة ومتشـــعبة والســـنوات
العشـــر األخيـــرة أتـــت بكثيـــر مـــن

المشـــكالت أكثر مما أتت بحلول على

مستوى عالمنا العربي.

وبالتأكيـــد ،التنســـيق وبدعـــم مملكة

البحرين من جاللـــة الملك والحكومة
برئاســـة ســـمو ولـــي العهـــد رئيـــس
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو

الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل
خليفـــة ،هـــو دعم تـــام وتطابـــق كامل

للموقف المصري في كافة قضايا الهم
العربـــي وأولهـــا القضية الفلســـطينية
وهـــي قضيـــة كل العـــرب ،وموقفنـــا

االجتمـــاع الطـــارئ لـــوزارة الخارجية
مملكـــة البحريـــن بالطـــرح المصـــري

األردني القامة هذا االجتماع لتشكيل
الزخم لـــدى المجتمع الدولي واإلدارة

األميركيـــة الجديـــدة بـــأن القضيـــة
الفلســـطينية ســـتظل هـــي القضيـــة

العربية األولى.

ولــــو تــحــدثــنــا ع ــن األزمــــــة الــيــمــنــيــة
فــالــمــواقــف مــتــطــابــقــة لــدعــم اتــفــاق

ال ــري ــاض ،وجــهــود المملكة العربية

ال ــس ــع ــودي ــة وال ــم ــج ــت ــم ــع الـ ــدولـ ــي،

باإلضافة إلى دعم دور دولة اإلمارات

العربية المتحدة لتمكين الشرعية،
ووقــف كل الهجمات اإلرهابية التي
تــقــوم بــهــا جــمــاعــة أنــصــار هللا ،وفــي

الشأن الليبي ،لدينا ترحيب كامل بما
أسفر عنه تشكيل المجلس الرئاسي

المؤقت وتأييدنا الكامل للحكومة

االنتقالية في مسعاها ،وتأكيدنا على
ســيــادة ليبيا وحــق الشعب الليبي،

وخــــــروج ك ــاف ــة الـ ــقـ ــوات األجــنــبــيــة

المتطابـــق هو التمســـك بحق الشـــعب

والمرتزقة من التراب الليبي.

التمســـك بحـــل الدوليتـــن وإقامـــة

مــســارات العمل السياسي الخاصة

مـــن يونيـــو  1967عاصمتهـــا القـــدس

ومخرجاتها على مستوى األشــقــاء

الفلسطيني بدولته المستقلة ،وكذلك

بــالــنــســبــة ل ــس ــوري ــا ،لــقــد دعــمــنــا كل

دولـــة فلســـطينية علـــى حـــدود الرابع

بـــاســـتـــعـــادة ال ــع ــم ــل ــي ــة الــســيــاســيــة
فــي س ــوري ــا ،وعــمــومً ــا ،كــل القضايا
الــعــربــيــة بــحــمــد هللا ،تــتــطــابــق فيها
وجهات النظر البحرينية المصرية،
عــلــى مــســتــوى ج ــال ــة الــعــاهــل
وفخامة الرئيس ،وعلى مستوى

الــتــواصــل والتنسيق بين وزيــر
ال ــخ ــارج ــي ــة س ــام ــح شــكــري
ووزير الخارجية البحريني

عــبــدالــلــطــيــف ال ــزي ــان ــي كما

تجلى في لقائهما بجمهورية
اليونان يــوم  11فبراير
 2021على هامش
انــعــقــاد منتدى

الـ ــوزاري الــطــارئ بالجامعة العربية

فوز المنتخب البحريني بكأس الخليج

»»

قليل
ً
سعادة السفير “ندردش”
قبل الختام في بعض المواقف

والذكريات ،يقال أنك تنبأت
وأبلغت السفير هشام الجودر
بفوز منتخب البحرين بكأس
الخليج “خليجي  ،”24كيف ذلك؟
ألننـــي أحمـــل للبحريـــن وقيادتهـــا

وشـــعبها كل الخير ،كنـــت في حديث
يـــوم  8ديســـمبر  2019خـــال لقائـــي
بـــاألخ هشـــام الجودر قبـــل ذهابه إلى

القاهـــرة وبـــدء مهـــام عملـــه كســـفير
للبحريـــن ،فنحـــن ســـفيران نعمل في

ســـفارة واحدة إن جـــاز التعبير  ،وكنا

آنـــذاك نحضـــر نهائـــي كأس الخليـــج

وخـــال حديثـــي قلت له  -وأنا لســـت

خبيرا كرويا ،صحيح لعبت كرة القدم
فـــي مراحـــل الصبـــا والشـــباب حالـــي

حـــال الجميـــع – لكننـــي قلـــت لـــه بأن

البحرين ســـتفوز بالكأس ،حيث أنني
رأيـــت الحمـــاس والتنظيـــم وارتفـــاع

مســـتوى المنتخـــب وروح اإلصـــرار

التي ظهرت فـــي لقائهم مع المنتخب
العراقـــي الشـــقيقي ،وكانت ســـعادتي
غامـــرة حينما فـــاز منتخـــب البحرين

ومع صفـــارة الحكم وحارس منتخب
البحريـــن محمـــد جعفـــر يصـــد ضربة
الجـــزاء بطريقة احترافية وال أنســـى

هـــذه اللقطة ،ثـــم تبادلـــت التهاني مع
الســـفير الجـــودر وكنـــت ســـعي ًدا ج ًدا
بفـــوز عزيز مســـتحق ،وفـــي الحقيقة

مـــا زلـــت أحمـــل الســـعادة وآثارهـــا

البحرين في الجائحة :تعظيم سالم

»»

كالما
ً
سمعنا من سعادتكم
جميل حول جهود البحرين خالل
ً

الجائحة ،لنختم لقاءنا الطيب
بها؟
أعـــرب عـــن خالـــص التقديـــر لمملكـــة
البحريـــن بتوجيهـــات جاللـــة العاهل،
وفريـــق البحريـــن بقيـــادة صاحـــب
الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس
مجلـــس الـــوزراء رئيـــس اللجنـــة
التنسيقية العليا على الجهد المتميزة
في مكافحـــة الفيروس ،في الحقيقة،
ظهرت البحرين على مســـتوى عالمي
متقـــدم فهـــي الدولـــة الرابعـــة علـــى
مســـتوى العالم من حيـــث التطعيمات
ونســـب الشفاء ،وخالص التقدير مني
ومن أعضاء الســـفارة وكذلك الجالية
المصريـــة علـــى الرعايـــة الصحيـــة
الكاملـــة طوال فتـــرة الجائحة بتوفير
اللقـــاح المجانـــي بيـــن المواطنيـــن
والمقيميـــن ،وهـــذه الجهـــود الحثيثة
بـــدأت منـــذ اللحظـــة األولـــى واثمرت
عن وعـــي لدى المواطنين والمقيمين،
وعـــن تعـــاون كبيـــر جـــاءت ثمـــاره
بإشـــادات دوليـــة وإقليمية ومنظمات
دوليـــة لكل جهد مبـــذول وتهنئة على
نجاحها.
حضرت حمالت التطعيم مع كثير من
أعضـــاء الســـفارة ،ولقد رأينـــا التعاون
الكامـــل علـــى مســـتوى الـــوزارات
والجهات والسلطات ،ونعتز بالتجربة
البحرينيـــة الناجحـــة علـــى مـــدار عام
كامـــل ،وتســـتحق التطبيـــق كنمـــوذج
يحتـــذى بـــه علـــى المســـتوى العربـــي
والدولي.

الســـعيدة وهي بمثابـــة حديث جميل
في لقائي مع وزير الشـــباب والرياضة

أيمن المؤيد أو مع رؤساء االتحادات

الرياضيـــة واتحـــاد الكـــرة البحرينـــي
والمصري ،وقـــد طرحت فكرة تنظيم

إلى دور مهم ال تزال مصر
تحافظ عليه لثقلها في
العالم العربي
واإلسالمي
ودورها

نج ــاح البحري ــن يس ــتحق التطبي ــق كنم ــوذج يحت ــذى ب ــه ف ــي مواجه ــة “كورون ــا”

tariq_albahhar

أحدثت الممثلة كاميرون

دياز ضجة في صفوف

رواد مواقع التواصل
االجتماعي ،بعدما

أعلنت في تصريحها
على البرنامج

اإلذاعي

”�Quaran

tined With

 ،”Bruceعن
عدم رغبتها

في العودة
نهائيا إلى

مجال التمثيل

وترك ابنتها
وحيدة.
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الجراش :قطار الزواج لم يفتني على اإلطالق

ّ
علقـــت الفنانة البحرينية ســـلوى الجـــراش على عدم
ّ
دخولهـــا القفـــص الذهبي“ ،رغم كثـــرة الخطاب” على

الكثيـــر مـــن الفنانـــات البحرينيات للعـــام الثاني على
التوالـــي ،ر ّدت الجـــراش“ :مـــن وجهـــة نظـــري ،أرى

ذلك ،فأنا أحارب في شغلي وأحب أن أترك أثرا طيبا

فـــارس األحالم أقوى منها بكثير ،كي تكون المعادلة

نفســـه كثيرا في الدراما التلفزيونية؛ حتى ال يشـــعر

التي أكون بصدد المشـــاركة بها قبل توقيع

حـــد قولها ،مؤكدة أنها قوية جدا والبد من أن يكون
صحيحـــة بين الرجل والمرأة .وأوضحت ســـلوى ،أن
قطـــار الـــزواج لم يفتهـــا على اإلطـــاق؛ ألنها لم تقف

“ ”Tribes of Europaيتصدر الترند بقصته
طارق البحار

أصـــا فـــي محطـــة االنتظار ،مشـــيرة إلـــى أن الوقت
ال يـــزال مبكـــرا للتفكيـــر بهـــذا األمـــر ،خصوصـــا وأن

كل شـــيء في الحياة يأتي فجـــأة“ ،فالحب والزواج
وحتـــى المـــوت يباغتنـــا مـــن حيـــث ال نعلـــم ،لذلك ال

» »الطريقة التي يتجه بها عالمنا اليوم مع الكوارث الطبيعية واالحترار
العالمي واألمراض ،هل سيكون من الصعب أن نتخيل كل ما نعرفه
ينهار أمام أعيننا؟ هكذا تركز دراما الخيال العلمي الجديدة من نتفلكس
 Tribes of Europaعن ثالثة أشقاء انطلقوا لتغيير مسار العالم بعد كارثة
عالمية حدثت قبل  45عامً ا من العام  ،2074عندما تم إعداد المسلسل.
وأثار مسلسل “ ”Tribes of Europaالجدل بقصته وتصدر الترند على
محرك البحث “غوغل” ،بعد عرضه على إحدى منصات اإلنترنت ،وهو
يتألف من  6حلقات ،ولسنا متأكدين بالضبط كيف أصبح هذا العالم
البائس خصوصا بعد “ديسمبر األسود” عندما سقطت أوروبا في الظالم.
يدور المسلسل األلماني الجديد في أعقاب كارثة عالمية غامضة ،تشتعل
الحروب ما بين القبائل التي خرجت من حطام أوروبا ،وبالتالي يتفرق
 3إخوة من قبيلة  Origineالمسالمة ،وهم  ،Kianoو ،Livو ،Eljaالذين
يجبرون على خوض مسيرتهم الخاصة في معركة مليئة بالحركة؛ دفاعا
عن مستقبل أوروبا الجديدة .الفريق الذي يقف وراء المسلسل الجديد
هم من مبتكري أول مسلسل باللغة األلمانية في المنصة  ،Darkويقال
إن مبتكر المسلسل  Philip Kochقد توصل إلى فكرة هذه السلسلة بعد
التصويت على خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي.

الشارقة السينمائي لألطفال

أود اســـتباق األحـــداث ،والتكهـــن بمـــا ســـيحدث في

المستقبل”.

وعـــن كثـــرة العـــروض التي تنهـــال عليها مـــن جانب

المنتجين ومشـــاركتها فـــي أكثر من عملين في العام
الواحد ،في حين أن الدراما الخليجية ُت ّ
سجل غياب

أن الفنـــان البـــد وأن يكـــون متجـــددا ،وأال يســـتهلك

لك ال يمكن أن يأخذه غيرك ،مهما حصل .إلى جانب
لدى الجميع ،باإلضافة إلى عدم اإلعالن عن األعمال

المشـــاهد بالملل من تكرار الشـــخصية نفســـها في

العقود وبدء الشـــروع فـــي تصويرها،

كل عمل”.

لذلـــك تجدونني حريصـــة جدا على

ً
“شـــخصيا ،أحـــرص علـــى الظهـــور
وأردفـــت:

عـــدم الكشـــف عـــن أي عمل مـــا لم

بـــأدوار مختلفـــة وبــــ (كراكتـــرات) جريئـــة

تكن مشاركتي فيه مؤكدة“.

جـــدا ،كمـــا فعلـــت فـــي مسلســـل (حكايـــات

مـــن الدرامـــا البحرينيـــة إلـــى

ابـــن الحـــداد) ،حيـــن قصصت شـــعري،

نظيرتهـــا فـــي الكويـــت ،قالـــت

و(قرّ عـــت) كاألوالد” .ولفتت إلى أنها

الجـــراش لموقع مصـــر اليوم

ال تجـــد بدا من إزالـــة الحاجبين إذا

إنهـــا انتهـــت مـــن تصويـــر

اقتضـــى الـــدور ذلـــك ،وال تخجل

مشـــاهدها في مسلســـل

مـــن الظهور بمالبـــس بالية في

“الناجية الوحيدة” ،من

حـــال كانـــت تـــؤدي دورا لفتاة

تأليـــف الكاتبـــة منـــى

فقيـــرة“ .وينبغـــي للفنـــان أن

النوفلـــي ،ومن إخراج

ّ
يتشـــكل بحســـب الشـــخصية

هيـــا

التـــي يجســـدها ،حتـــى يكـــون

حيـــث تشـــارك فـــي

مقنعـــا وصادقـــا فيمـــا يقدمـــه

بطولتـــه إلـــى جانب،

للمشاهدين”.

هدى حســـين وجاسم

وبسؤالها عن “العين والحسد” في

النبهان ولميـــاء طارق

يعـــج بالغيرة بيـــن الفنانين “وفقا

الشطي وفاطمة الطباخ

حياتها ،السيما وأن الوسط الفني

ومحمد العلوي وأوس

لكالم منتســـبيه” ،أجابـــت“ :العين

ونـــوف الســـلطان وإيمـــان

حق ،ولكنني متصالحة مع نفسي،

العلي ،وغيرهم من الوجوه

لدي قناعة بـــأن ما يكتبه هللا
كمـــا
ّ

الفنية.

حكاية حتة مني

سعادة مي عمر

أعلــن مهرجــان الشــارقة الســينمائي الدولــي لألطفــال

أكدت الممثلة مي عمر ســعادتها بــردود الفعل على

أكدت الفنانة إلهام شاهين أن حلقات حكاية “حتة مني”،

ودعــم الفــن اإلعالمي لألطفال والناشــئة فــي اإلمارات،

في حياتها الفنية.

قضايا المرأة.

فــن ،المعنية بتعزيز
ّ
والشــباب ،الذي تنظمه مؤسســة

مسلســلها “لؤلؤ” ،مضيفة أنها تعتبرها أهم تجربة
وقالت عمر في مقابلة تلفزيونية إن شخصية سنية

فتح بــاب التســجيل فــي برنامــج “تأهيــل المحكمين

الواعدين” ،حتى  15أبريــل المقبل؛ بهدف إيجاد جيل جديد

التي قدمتها في المسلسل شخصية جريئة وردودها

دائما صادمة وهي عكس شخصيتي في الحقيقة تماما،

مــن األطفــال الموهوبين في المجــال الســينمائي ،ليكونوا

قادرين علــى التواجد في لجنــة تحكيم األفالم ضمــن فئتَي األطفال

وحقــق “لؤلؤ” نجاحا جماهيريا عريضا طوال فتــرة عرضه بمصر والخليج،

والناشئة المشاركين في دورة المهرجان الثامنة ،والتي تنطلق في أكتوبر المقبل.

عبدالســـام،

حيث تصدر مؤشرات البحث على “غوغل” بعد انتهاء عرض كل حلقة.

التي انتهت من تصويرها تحمل رســائل هادفة وتخدم
وقالت إلهام إنه من المقرر بدء عرض هذه الحلقات في

الســادس من مارس المقبل على شاشة إحدى القنوات

الكبــرى ،مضيفة أن حكاية “حتة منــي” تأتي ضمن أحداث

مسلســل كامل يتناول قضايا المرأة في المجتمع ،وأشــارت إلى أنها مازالت
متأثرة بشخصية “حياة” التي تجسدها في الحكاية.

نادي البحرين للسينما ...عنصر مؤثر في نجاح الحركة الثقافية

رفـــد الســـاحة الفنيـــة بمختلـــف البرامـــج الداعمـــة للفنـــان البحرينـــي
أسامة الماجد

يقوم نادي البحرين للسينما بنشاط كبير
ومؤثر لتســـليط الضوء علـــى اإلبداعات

البحرينية في مجال الســـينما والتعريف
بهم ،وكذلك رفد الساحة الفنية بمختلف
البرامـــج والفعاليـــات الداعمـــة للفنـــان

البحرين ،فإلـــى جانب مهرجان البحرين

ً
“أهل سمسم” ومزيد من المغامرات المثيرة

الســـينمائي الذي ســـيقام فـــي الفترة من

 1-5أبريـــل تحت شـــعار “ســـينما ألجلك”
برعايـــة هيئـــة البحرين للثقافـــة واآلثار،
وتنظيـــم مســـابقة األفـــام القصيـــرة

وغيرهـــا ،أطلـــق النـــادي مؤخـــرا برنامج
فـــي غايـــة األهميـــة وبطريقـــة جديـــدة
وبخطـــوات شـــبابية متناســـقة ،وهـــو

برنامج

 p.o.vبالتعـــاون مـــع كل مـــن جمعيـــة
ملتقى الشباب البحريني ومنصة سينما

الخليـــج ،ويتم فيه تســـيلط الضوء على
إشـــكاالت ســـينمائية وفنيـــة عديـــدة،

عبر حوارات يســـتضيف خاللهـــا فنانين

وكتابا ومخرجين ســـينمائيين من العالم
العربي.

ويتكون فريـــق عمل البرنامج من طاقم

واالحتفاء بإنجازاتهم ،وهو نتاج تعاون

أنهـــا تخلـــق حضـــورا قويـــا للنـــادي على

مميز يضم كال من حســـين فؤاد ومحمد

مـــع مؤسســـتين شـــبابيتين همـــا جمعية

المســـتوى المحلـــي والخليجـــي وحتـــى

القصاص في التصوير ،ويوسف القصير

ملتقى الشباب البحريني ومنصة سينما

العربي ،ويمكننا القول إن نادي البحرين

فـــي الجرافيكس ،وأحمـــد أكبر وإدريس

الخليـــج ،كمـــا أن النـــادي بصـــدد تنفيـــذ

للســـينما وبكوادره الشابة ومن أصحاب

أحمـــدي وأحمـــد مـــراد فـــي المونتـــاج،

برامج أخرى متعاونة مع جهات شبابية

الخبـــرات يؤدي رســـالته على أدق وجه،

باإلضافة إلى كل من حســـين اإلسكافي

أخـــرى ســـيتم بثها عبـــر قناة النـــادي في

ويســـاهم في الحياة الفكريـــة والثقافية

وعمار زينل في اإلنتاج ،وهشام السعيد

اليوتيوب.

بشـــكل كبيـــر وهذا هـــو الهدف األســـمى

في اإلخـــراج ،واســـتضاف البرنامج في

إن تنظيـــم مثل هذه األنشـــطة والبرامج

الـــذي يفتـــرض أن تقدمـــه المؤسســـات

أولـــى حلقاتـــه الفنـــان القديـــر قحطـــان

نابعـــا أساســـا مـــن الحاجـــة إلـــى الثقافة

والجمعيـــات الثقافيـــة والفنيـــة ،فنـــادي

القحطاني.

السينمائية الجادة وتنمية التذوق الفني

البحريـــن للســـينما أصبـــح عنصـــرا فاعال

هذا البرنامج جزء من إســـهامات النادي

لـــدى المهتمين ،وكذلك رعاية وتشـــجيع

ومؤثـــرا فـــي نجـــاح وتميـــز الحركـــة

فـــي التعريف بالســـينمائيين البحرينيين

المواهب الســـينمائية فـــي البحرين ،كما

الثقافية والفنية في البحرين.

“أم هالل” مع بنات مسعود
انضمت الفنانة القديرة

المتحـــدة ،مـــن تأليـــف

الصايغ ،وشيماء سبت،

إلـــى طاقـــم مسلســـل

عمـــر إبراهيم ،ويشـــارك

العجيرب ،خالد المظفر،

سلوى بخيت “أم هالل”
“بنـــات مســـعود” الـــذي

يصـــور حاليا فـــي دولة
اإلمـــارات

العربيـــة

يوسف إبراهيم وإخراج
في بطولته نخبة كبيرة

من الممثليـــن من بينهم

خليل الرميثـــي ،وأمين

وأحمـــد العونـــان ،خالـــد

نورة الصايغ ،وسيعرض

العمل في شـــهر رمضان
المقبل.

يعـــود “أهال سمســـم” ،برنامج

ً
ألهل
االجتماعيـــة والعاطفية

األطفـــال الحائـــز علـــى جوائز

سمســـم؛ بهـــدف مســـاعدة

والـــذي يقدمه مبدعـــو “افتح

األطفـــال علـــى التغلـــب علـــى

يا سمســـم” وبرامج “سســـمي

تحديـــات الحيـــاة .تســـتخدم

ســـتريت” حـــول العالـــم ،إلـــى

الشـــخصيات إســـتراتيجيات

الشاشـــة فـــي موســـمه الثالث

جديـــدة مثل “توقـــف ،الحظ،

لألطفال والعائالت في جميع

فكـــر” والتـــي تعلمهـــم علـــى

أنحاء الشرق األوسط وشمال

التوقـــف ومالحظة وإدارة ر ّد

إفريقيا.

فعلهـــم األولـــي عنـــد مواجهة

ينطلـــق الموســـم الجديـــد

العقبات والمشـــكالت .تشجع

فـــي  28فبرايـــر ،مـــع أصدقاء

الحلقات الجديدة المشاهدين

البرنامـــج المميزيـــن بســـمة
الذيـــن

التكيف ،وتحدي
الصغار على
ّ

افتراضاتهم ،ومراعاة مشاعر

يشـــاركون قصصـــا يمكـــن

اآلخريـــن وأفكارهـــم ،وهـــي

لألطفـــال التفاعـــل والتآلـــف

مهـــارات ضروريـــة لنجـــاح

معهـــا ،ويأخـــذون مـــن خاللها

المدرســـة

وجـــاد

ومعـــزوزة

األطفـــال

فـــي

فـــي

والحيـــاة .تم تصميـــم مناهج

مغامـــرات مثيـــرة جنبـــا إلـــى

البرنامـــج وقصصـــه بالتعاون

جنب مع أصدقائهم المألوفين

الوثيق مـــع اختصاصي تنمية

إلمو ،وكعكي وغرغور.

الطفولـــة المبكـــرة وعلمـــاء

يســـتمر الموســـم الثالـــث فـــي

النفس ومبدعين من مختلف

التركيـــز علـــى بنـــاء المهارات

أنحاء المنطقة.

المشـــاهدين

الصغـــار

“اإلثمار” يكرم  36موظفا من ذوي سنوات الخدمة الطويلة

 % 97نــــســــبــــة الــــبــــحــــرنــــة فــــــي الـــبـــنـــك

كـــرم بنـــك اإلثمـــار ،بنـــك التجزئـــة

برنامـــج “تقدير” الـــذي أطلقته تمكين،

مـــن دواعـــي اعتزازنـــا البالـــغ أن يكون

اإلســـامي الـــذي يتخـــذ مـــن البحرين
ً
موظفا من أفـــراد فريقه،
مقـــرًا لـــه36 ،

وتماشـــيا مع غايات حكومـــة البحرين
ً

لدينـــا هذا العدد الكبيـــر من المواطنين

الموقرة ومســـاعيها الحثيثة لترســـيخ

بحرينيـــا؛ تقديـــرًا
مـــن ضمنهـــم 35
ً

قاعـــدة متينـــة مـــن القـــوى العاملـــة

وتؤكـــد نســـبة البحرنة المرتفعـــة لدينا

البحرينيـــة عاليـــة المهـــارات وجعلهـــا

على التزامنا بتطوير المواهب المحلية

البنك .وحصـــل الموظفـــون المكرمون

الخيـــار األفضل للتوظيـــف .كما يتألف

ومنحهـــا األولوية دعمً ـــا ألهداف رؤية

علـــى مكافآت نقدية وشـــهادات تقدير

فريـــق اإلدارة التنفيذية بالبنك من 19

البحريـــن االقتصاديـــة  2030الراميـــة

إلســـهاماتهم القيمة في مســـيرة نجاح

للتواصل17111509 :

البحرينييـــن ضمـــن فريقنـــا المميـــز.

لتفانيهم على مدار سنوات طويلة من
الخدمة وصلت إلى  10و 15و 20و25

وبهذه المناسبة ،قال الرئيس التنفيذي

بحرينيا.
عضوً ا ،من ضمنهم 17
ً

و 30و 35عامً ا.

لبنك اإلثمار أحمد عبدالرحيم “يكرس

جـــاء ذلـــك فـــي أعقـــاب حصـــول بنـــك

بنـــك اإلثمـــار اهتمامً ـــا كبيـــرًا لصالـــح

اإلثمـــار علـــى تكريـــم رفيـــع المســـتوى

موظفيـــه ،إذ يحـــرص علـــى تعزيـــز

العمـــل ،إذ التحق بعضهـــم بفريق عمل

من صنـــدوق العمل “تمكيـــن” لتحقيقه

مســـار نموهـــم الوظيفـــي والشـــخصي

البنك منذ تأسيسه”.

وتنميـــة قدراتهـــم ليحققـــوا مزي ًدا من

وأضـــاف عبدالرحيـــم “يوفـــر القطـــاع

 .%ويأتي أداء البنك وجهوده الرائدة

النجـــاح .وتأتـــي هـــذه المكافـــآت التي

المصرفي ،السيما الصيرفة اإلسالمية،

في مجال التوطيـــن ضمن األعلى في

حصل عليها الموظفون نظير ســـنوات

العديـــد مـــن فـــرص العمـــل الممتـــازة

المملكـــة ،وذلـــك بمـــا يتفق مـــع أهداف

الخدمـــة الطويلـــة لتؤكـــد مـــدى تقدير

لألفـــراد المجتهديـــن والعازميـــن علـــى

تحقيـــق النجاح والنمو ،ومـــن هنا فإن

نســـبة بحرنة مرتفعـــة للغاية بلغت 97

إعداد :هبة محسن

إلى تحقيق نمو اقتصادي قوي يضمن
مزي ًدا من الرخاء لجميع المواطنين”.

البنك لتفاني موظفيه واجتهادهم في
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وقـــال عبدالرحيـــم “نحـــن حريصـــون
ً
أيضـــا علـــى توفيـــر أجواء عمـــل تتيح
للمـــرأة إمكانات التعلـــم والنمو وصقل

multaqa@albiladpress.com

المهـــارات وتحقيـــق النجـــاح علـــى
جميـــع األصعـــدة ،إذ توفـــر برامـــج
التقدم المهني الخاصة بالبنك للنســـاء
فرصـــا عديـــدة مكافئـــة
ً
المجتهـــدات
ألقرانهن من الرجال”.

“لولو” يحتفل بمهرجان األطعمة اللذيذة
يشـــمل عروضـــا ترويجيـــة علـــى أدوات ومعـــدات المطبـــخ
ابتـــداءً مـــن اليـــوم  24فبرايـــر وحتـــى

الحبـــوب والمـــواد الغذائيـــة العضويـــة

 6مـــارس ،يدعـــو لولوهايبرماركـــت

والحلويـــات منخفضـــة الســـكر وعالية

المتســـوقين لالحتفـــال بمهرجـــان

البروتيـــن كاآليس كريـــم الخاص ،إلى

الطعـــام الفريد من نوعه ،الذي يتضمن

جانـــب خيارات اإلفطار من أجل البدء

مجموعـــة مـــن األطبـــاق اللذيـــذة مـــن

بيوم صحيح .ومقابل كل عملية شراء

مختلـــف دول العالـــم والمكونـــات

لــــ  10كيلوغرامـــات من أرز البســـمتي،

الطازجـــة وعاليـــة الجـــودة؛ مـــن أجـــل
إســـعاد أي شـــيف فـــي المنزل .يشـــمل
المهرجـــان عروضـــا ترويجيـــة علـــى
أدوات ومعـــدات المطبـــخ كمحضرات
الطعـــام والمقالـــي الهوائيـــة وأدوات
الخبـــز؛ لتحضيـــر طعـــام مثالي في كل

المتســـوقين مزيـــدا مـــن الصفقـــات

قيمتها أكثر من  11ألف دينار بحريني

الرائعة وفرصا للفوز أيضا .وعلى مدار

كبطاقة هدايا تسوق من لولو.

 11يومـــا ،ســـيتمكن المتســـوقون فـــي

مرة.
وإلـــى جانـــب تلـــك العـــروض ،يشـــمل
المهرجـــان العـــروض الســـاحقة داخـــل
الهايبرماركـــت إلـــى جانـــب العـــروض
اليوميـــة والخاصـــة ،والتـــي ســـتمنح

“كيكو ميالنو” يفتتح فرعه الجديد في “السيف”
افتتح متجـــر كيكو ميالنـــو الثاني
فـــي مملكـــة البحريـــن ،في الســـيف
مـــول ،بتاريـــخ  17فبرايـــرُ .
وتعـــد

كيكـــو ميالنـــو العالمـــة التجاريـــة
الرائـــدة فـــي مجـــال المكيـــاج فـــي

إيطاليا.

فبراير.

التجميـــل طـــوال أكثـــر مـــن 21

وحافظـــت كيكـــو ميالنـــو علـــى

كمـــا ســـيتم تقديـــم كوبونـــات ســـحب

عامً ـــا ،نشـــرت كيكو لمســـة الجمال

شـــهيرة مختصـــة باألطعمـــة ،وهـــي

مجموعـــات مكيـــاج مـــن األجـــرأ

الخـــاص بكـــم مـــن لولـــو واالســـتفادة

للجميع إمـــكان التعبيـــر بحرية عن

لتجعل بذلك حلم الجمال اإليطالي

وتعتـــد كيكو بتراثها اإليطالي الذي

حظوة خصوصـــا لدى اختصاصيي

مـــن األطعمـــة الصحيـــة ذات الجـــودة
العالية والمـــذاق اللذيذ والجوائز التي

وأنـــواع مختلفـــة مـــن الخبـــز المتعـــدد

سيقدمها المهرجان.

حـــدد معايير الجمـــال العالمية منذ

عـــن كل  5دنانيـــر يتـــم إنفاقهـــا ،إذ
ســـيحصل فائـــز واحـــد مـــن بيـــن 160
فائـــ ًزا على الجائـــزة الكبـــرى التي يبلغ

العظمـــى يتـــم في إيطاليـــا ،ويجمع

النظيـــر فـــي عالـــم مســـتحضرات

قدراتهم اإلبداعية الداخلية.

عصائـــر الفواكـــه الخاليـــة مـــن الســـكر

مع اإلشـــارة إلى أن إنتـــاج غالبيتها

البريانـــي المجانـــي ،وذلك فـــي  25من

واألكثـــر تنوعً ا على اإلطالق ،تتيح

المهرجـــان لمجموعـــة متنوعـــة مـــن

كيكـــو تصنـــع بالكامـــل فـــي أوروبا،

ســـيحصل المتســـوقون علـــى طبـــق

فرصـــة مثاليـــة لمـــلء مخـــزن المطبخ

لولو الدخول في الســـحب اإللكتروني

منشـــأ العالمـــة ،فإن مســـتحضرات

ومن خبرتهـــا وكفاءتها المنقطعتي

اإليطاليـــة حـــول العالـــم عبـــر طرح

الجديـــد للطعـــام الصحـــي ،يـــروج

المؤرخيـــن .وانســـجامً ا مـــع تـــراث

التكنولوجيـــا الرائـــدة والجـــودة

إلكترونيـــة إضافيـــة لعالمـــات تجارية

ً
واســـتفادة للهايبرماركت مـــن االتجاه

فتـــرة تفـــوق مـــدى ذاكـــرة معظـــم

باإلبداع الالمتناهي.

الصدارة في مجال تحديد اتجاهات

الموضة ،مبتكرة مجموعة واســـعة
من المســـتحضرات العالية الجودة
بأســـعار معقولـــة تـــكاد ال ُتضاهـــى،
فـــي متناول الجميـــع ،ولتنال كذلك

المكياج والمشاهير حول العالم.

“ ”stcالبحريــــــن تعقـــــد شراكــــة مـــــــع “”AFS

تــــعــــزيــــز مــــســــيــــرة الــــتــــحــــول الــــرقــــمــــي وتــــقــــديــــم حــــلــــول دفـــــــع مـــتـــطـــورة

عقـــدت “ ”stcالبحريـــن ،الشـــركة الرائـــدة

اإلســـتراتيجية مـــن مســـيرتنا الرائـــدة

فـــي عالـــم التكنولوجيـــا الرقمية ،شـــراكة

فـــي تطويـــر حلـــول تقنيـــة المعلومـــات

لشـــركة الخدمـــات الماليـــة العربية ســـامر
ً
قائل “ســـتخلق خدمة stc Tajer
ســـليمان

إســـتراتيجية مع شـــركة الخدمات المالية

واالتصـــاالت ودعـــم قطـــاع األعمـــال فـــي

فـــي أجهـــزة نقـــاط البيـــع التابعـــة لشـــركة

العربية ( ،)AFSالمزود الرائد لحلول الدفع

البحريـــن والمجتمـــع ككل .كمـــا أن هـــذا
ً
آفاقـــا جديدة
التعـــاون ســـوف يفتـــح لنـــا

الخدمـــات الماليـــة العربيـــة ( ،)AFSبدائـــل
للشـــركات الصغيرة والمتوســـطة للتعامل

 FinTechفـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط

لتحقيق النمو والتطور المرتجى مع إتاحة

مـــع العديد من المورّ ديـــن واألجهزة .ومن

وإفريقيـــا ،لتقديـــم مجموعـــة متكاملـــة

الفرصـــة لتوســـيع نطاق معامالتنـــا المالية

خـــال هـــذه الشـــراكة ،ســـنقوم بتبســـيط

مـــن حلـــول الدفـــع الرقميـــة المتطـــورة،
التـــي ســـتدعم ً
كل من الشـــركات الصغيرة

الرقميـــة عبـــر توفيـــر عـــروض الخدمـــات

وتقصيـــر الطريـــق للشـــبكات التجاريـــة

الماليـــة الرقميـــة المتكاملـــة .إضافـــة الـــى

ومنحهم الحلول التقنية لتســـريع أعمالهم

والمتوســـطة فـــي قطاع التجزئـــة وقطاع

ذلك ،تدعم هذه الشـــراكة مسيرة التحول

وتنميتهـــا .وعبـــر هذه الشـــراكة ســـتصبح

األعمال في المملكة.

الرقمـــي االقتصادي إلحداث تغيير جذري

شركة الخدمات المالية العربية أول مزوّ د

وفـــي تعليقـــه علـــى هـــذه الشـــراكة ،قـــال

فـــي طريقـــة إدارة الشـــركات لعملياتهـــا؛

فـــي البحريـــن التـــي تقـــدم خدمـــات stc

الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة “ ”stcالبحرين

لتعزيـــز إقبال أفراد المجتمع على خدمات

 payعبـــر أحـــدث أجهـــزة نقـــاط البيع .كما

نـــزار بانبيلـــه “نفخـــر فـــي  stcالبحريـــن

الدفع الالتالمسي التي تلبي احتياجاتهم

ستساعد هذه الخدمات في إجراء العديد

بشـــراكتنا مـــع شـــركة الخدمـــات الماليـــة

المتنوعة”.

مـــن المعامالت وتلبيـــة احتياجات قاعدة

الرقميـــة وتمكيـــن التكنولوجيـــا الماليـــة

العربية ( ،)AFSحيث ستعزز هذه الشراكة

َّ
علـــق الرئيـــس التنفيـــذي
مـــن جهتـــه،

العمالء في .”stc pay

“كيمـز هيلــث” تطلــق أحـدث مـراكــزهــا فــي “كيــرال”
كشـــفت مجموعة معهد كيراال للعلوم

التنفيـــذي للمجموعـــة إي إم نجيـــب،

صحافـــي أقيـــم حديثـــا عـــن عزمهـــا

المجموعة جيري فيليب ،إضافة إلى

الطبيـــة “كيمـــز هيلـــث” فـــي مؤتمـــر

والرئيـــس التنفيـــذي للعمليـــات فـــي

افتتاح مركز طبـــي جديد في مدينة

عدد من المسؤولين في كيمز هيلث.

ثيروفانانثابـــورام ،عاصمـــة واليـــة

وبهذه المناســـبة ،قـــال رئيس مجلس

كيرال في جمهورية الهند ،يتكون من

اإلدارة والعضـــو المنتـــدب لمجموعة

 10طوابق ويضم أحدث التجهيزات

كيمز هيلـــث ،محمد إلياس ســـعدهللا

الطبيـــة المتوافقة مع أعلـــى المعايير

“لقد تعلمنا من تفشي جائحة فيروس

العالمية في مجال الرعاية الصحية.

كورونا المســـتجد (كوفيد  )19الكثير

يضم تجهيزات
طبية بمعايير
عالمية

وحضر المؤتمر كل من رئيس مجلس

والرئيس التنفيذي للمجموعة شريف

والعافيـــة ،والتشـــخيص ،والعـــاج

كيمـــز هيلـــث جـــي فيجـــاي راغافـــان

كيمز هيلـــث محمد إلياس ســـعدهللا،
ســـعدهللا ،ونائـــب رئيـــس مجلـــس

والضيافة .سيشكل هذا المركز نقطة

اإلدارة المديـــر المؤســـس للمجموعة

انطالقـــة وتحـــول لنظـــام جديـــد في

جـــي فيجـــاي راغافـــان ،والمديـــر

تقديـــم الرعاية الصحية ،يدعم القيم

.

ســـعدهللا “نســـعى جاهدين فـــي كيمز
هيلـــث إلـــى تقديـــم رعايـــة عاليـــة

الجـــودة تناســـب التوقعـــات العاليـــة
للمرضـــى

عبر فريق من المهنيين المتفانين من
أصحـــاب الخبرة الطويلـــة ،والمرافق

المتطـــورة وبروتوكـــوالت العـــاج

مجلس التعاون الخليجي”.

اإلدارة المديـــر المؤســـس لمجموعـــة
“لقـــد كانـــت كيمـــز هيلـــث ومازالـــت
بمثابـــة أيقونـــة فـــي مجـــال الرعايـــة

الطبيـــة الحديثـــة طيلـــة العقديـــن

والتكنولوجيـــا

الطبيـــة

المتقدمة وأساليب الرقمنة الحديثة،

هيلـــث فـــي جمهوريـــة الهنـــد ودول

من الـــدروس ،ومنها أنـــه يجب علينا
أن نتخـــذ ً
نهجـــا جديـــ ًدا فـــي تقديـــم

الرعاية الصحيـــة يجمع بين الوقاية،

لمجموعـــة كيمـــز هيلـــث شـــريف

التـــي تســـتند عليهـــا مجموعـــة كيمز

مـــن جانبه ،قال نائـــب رئيس مجلس

اإلدارة والعضـــو المنتـــدب لمجموعة

إلـــى ذلـــك ،قـــال الرئيـــس التنفيـــذي

الماضييـــن .ونســـعى عبـــر افتتـــاح
هـــذا المركـــز الجديـــد هـــذا العـــام إلى

مواصلـــة هـــذه المســـيرة فـــي واليـــة
ً
وفقا ألحدث الممارســـات في
كيـــرال،

مجـــال الرعاية الطبيـــة .أنا متأكد من

العالمية”.

أن الجمهور سيبدي ترحيبه وتقديره

وأوضـــح المدير التنفيـــذي لمجموعة

الماضييـــن ،إذ إننا نعلم أنهم يقدرون

للمجموعـــة أفـــرع اليوم فـــي  6دول،

المتميزة بأسعار معقولة”.

من متخصصي الرعاية الصحية.

بهـــذه اللفتة كما فعل طيلـــة العقدين

“كيمـــز هيلـــث” إي إم نجيـــب أن

مساهماتنا في تقديم الرعاية الطبية

وتضـــم أكثر مـــن  900طبيب و6000

abdulnabi.alshoala
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والنصــب عليهــا فــي مبلــغ 63
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الفنانــة اللبنانية هيفاء وهبي،

مليون جنيه مصري.

السنة الثالثة عشرة  -العدد 4516

وقالت وســائل إعــام مصرية

األربعاء

إن “محكمة جنح الشيخ زايد ،أصدرت قرارها بحبس وزيري لمدة  5سنوات
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حبس مدير أعمال هيفاء وهبي  5سنوات

17580939
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مؤكدة أن “وزيري حضر الجلسة بعد استدعائه من الحبس ورافقه شقيقه”.
مــن جانبهــا ،احتفلت النجمة اللبنانيــة هيفاء وهبي ،بانتصار القضاء المصري

تصدر عن دار البالد للصحافة والنشر والتوزيع
االشتراكات والتوزيع:

17111432

س.ت 67133

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

17111434

+973

+973

لهــا ،وقامــت بنشــر جــزء من منطوق الحكــم على محمد وزيري ،عبر حســابها
علــى “تويتــر” ،وعلقــت عليه قائلــة“ :الحكم في قضيتي النصب واالســتيالء،
شكرًا للقضاء المصري العادل ،ما النصر إال من عند هللا والحمد لله”.

محمد بن راشد يتكفل بعالج طفلة “بأغلى عقار”
أصبح وسم (#محمد_بن_راشد) من بين األكثر تداوال على وسائل

التواصل االجتماعي ،بعد إعالن نائب رئيس دولة اإلمارات رئيس
مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي ،تكفله بعــاج الطفلــة العراقية الفين

إبراهيــم جبــار ،التــي تعانــي من مــرض يتطلب عالجه عقــارا طبيا

يعد “األغلى في العالم”.

وتعانــي الفيــن إبراهيــم مــن
ضمــور

العضــات

الشــوكي

(المرحلــة الثانيــة) ،وهــو مــرض
وراثــي تســببه طفــرة فــي جيــن
الخاليــا العصبيــة الحركية ،وفق
مــا ذكــرت صحيفــة “البيــان”
اإلماراتية.
ونجحــت والدة الطفلة في خلق
حملــة علــى وســائل التواصــل
االجتماعــي ،لنشــر قصــة ابنتهــا
والحصــول علــى المســاعدة فــي
تأمين العالج.

حقنــة واحــدة ،يعــد األغلــى فــي

العالم.

ونشرت والدة الفين على تطبيق
إنســتغرام ،صــورة تجمعهــا مــع
ابنتهــا أمام المستشــفى ،وعلقت

عليهــا بالقول“ :شــكرا مــن القلب

وبالفعل ،تكفل الشيخ محمد بن

لمن مد يده الكريمة بجود إلنقاذ

إذ بــدأت رحلــة عالجــا فــي

وأضافــت“ :شــكرا لســمو الشــيخ

لألطفــال في دبــي ،بتكلفة تصل

نــداء أم وطفلــة ،وإحيــاء نفــس

عقــار طبــي مبتكــر عبــارة عــن

أيام حياتها”.

راشــد آل مكتــوم بعــاج الطفلة،

الفين”.

مستشــفى الجليلــة التخصصــي

محمد بن راشد آل مكتوم لتلبية

إلــى  8مالييــن درهــم ،وهــو ثمن

ســتظل ممتنة لكم بــكل يوم من

ملكة بريطانيا ترد على هاري وميغان بطريقة خاصة
قــررت ملكــة بريطانيــا ،إليزابيــث الثانيــة ،الظهــور فــي برنامج تلفزيونــي للحديث عــن أهمية اتحاد

زوار يلتقطون صورا لقوس قزح تكون فوق شالالت
نياجرا ،في والية نيويورك (رويترز)

في أستراليا ..اغتصاب موظفة في البرلمان والتحرش بـ  3أخريات
لم تمض ساعات قليلة على اتهام امرأة ثالثة لموظف

الحق من األسبوع الجاري.

ومتطوعــة ســابقة فــي التحالف ،ادعــاءات لصحيفة

في البرلمان األسترالي باالعتداء عليها جنسيا ،حتى

ويأتــي االتهــام الجديــد بعــد أن زعمــت الموظفــة

“ ”The Australianبأنهما تعرضتا لالعتداء الجنســي

أعلنــت امــرأة رابعــة عــن تعرضها للتحرش الجنســي

الســابقة فــي البرلمان بريتانــي هيغينز بأنها تعرضت

مــن قبــل نفــس الرجــل الموظــف .وأخبــرت المــرأة

مــن قبــل نفــس الموظــف فــي العــام  .2017وزعمــت

لالغتصــاب داخــل مبنــى البرلمــان األســترالي ،وذلك

الرابعة ،التي ال ترغب اآلن في الكشــف عن هويتها،

المــرأة الرابعة أن الموظف التابع لحزب األحرار ،قام

فــي مكتــب وزيــرة الصناعــة الدفاعيــة آنــذاك لينــدا

قنــاة “ ”ABCبأنهــا عندمــا علمــت بهويــة مغتصــب

دولــة ،ســتوجه بــدال مــن ذلك رســالة تلفزيونية في إطار برنامــج بعنوان “احتفال بيــوم الكومنولث”

بلمس فخذها أثناء وجودهما معا في حانة بكانبيرا.

رينولــدز ،بعــد احتســائها الكحول مع نفــس الموظف

بريتانــي هيغينــز مــن خــال شــبكات الموظفيــن،

كمــا قامــت بتقديــم بــاغ لــدى الشــرطة المحلية في

في مارس .2019

شــعرت بالجنــون ،وتذكرت حادثا مماثــا جرى معها

سيذيعه تلفزيون هيئة اإلذاعة البريطانية يوم السابع من مارس.

كانبيرا ،وأعربت عن نيتها اإلدالء بتصريح في وقت

كمــا وجهــت امرأتــان أخريــان ،موظفــة ليبراليــة

من قبل ذات الموظف.

الكومنولــث ،بصحبــة عــدد مــن كبــار الشــخصيات الملكيــة األخرى ،وذلــك في نفس يــوم عرض لقاء
تجريه المذيعة الشهيرة أوبرا وينفري مع األمير هاري حفيد الملكة وزوجته ميغان.
وتحتفــل األســرة الملكيــة فــي بريطانيــا منــذ  50عامــا بقــداس الكومنولــث الســنوي فــي كنيســة
وستمنستر في شهر مارس ،لكن القداس ألغي هذا العام؛ بسبب جائحة “كوفيد  ،”19حسبما أفادت
وكالة “رويترز” .وقالت الكنيســة :إن الملكة البالغة من العمر  94عاما ،وتقود االتحاد الذي يضم 54

امرأة ترتكب  15مخالفة

مرورية بسيارة طليقها
ارتكبــت امــرأة  15مخالفــة مروريــة فــي إمــارة أبــو
ظبــي ،بســيارة مســجلة باســم طليقهــا ،كانــت قــد

طالبت المحكمة بتوفيرها لها.

وبحســب موقــع اإلمارات اليوم فقــد قضت محكمة
أبوظبــي االبتدائيــة بإلــزام امرأة بســداد  15مخالفة

مروريــة ،ارتكبتها بســيارة مســجلة باســم “طليقها”،
ّ
وفرهــا لها بعــد انفصالهما .وكان مواطن إماراتي قد

رفع دعوى ،طالب فيها بإلزام زوجته الســابقة بأداء
ً
درهمــا مع الفائــدة القانونية بواقع % 9
مبلــغ 7290

من تاريخ المطالبة حتى السداد التام .ولفت إلى أن
المحكمــة كانــت قــد طالبتــه بتوفير ســيارة لطليقته

كجــزء من نفقتهــا ،إال أنها ارتكبت مخالفات بالقيمة
التــي يطالب بهــا ،مما اضطره إلى ســداد المخالفات

ألن الســيارة مسجلة باســمه ،مؤكدا أنها لم تسدد له
شيئا.
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القبض على ساحر ليبي

يمارس الدجل والشعوذة
نشــرت وحــدة مكافحة التطرف والمظاهــر الهدامة،

التابعــة إلدارة البحــث الجنائــي التابعــة لمديريــة

األمــن بمدينة الزوايــة بليبيا ،تحذيرًا شــديد اللهجة

ضــد جميع المواطنيــن واألجانب الذيــن تعاونوا مع
أو تــرددوا علــى ســاحر ليبي ألقي القبــض عليه يوم
االثنين.

وشــددت على ضــرورة تســليم “األعمال الســحرية”،
ً
طبقا للطرق الشــرعية،
التــي قــام بها الســاحر لفكهــا

وتخليــص النــاس من شــرور هذا الســحر وفتح باب

التوبة تجاه الذين ترددوا على الساحر.

وحيــث بــدأت التحقيقيــات اعتــرف بقيامــه بأعمال

السحر والشعوذة ألشخاص كثر إضافة إلى ممارسة
الرذيلــة مــع بعــض النســاء مــن مختلف الجنســيات.

وتتفاوت تســعيرة األحجبــة بين عميل وآخر ،إال أن
التســعيرة المتوســطة تتــراوح بيــن نحــو  100دينار

ليبي وألف دينار.

