
أكدت النائب سوسن كمال في  «
اقتراح بقانون أهمية استمرار صرف 

أعانة التعطل طوال فترة البحث 
عن الوظيفة، وتغيير عبارة “الباحث 

عن العمل ألول مرة” الواردة 
في قانون التعطل والتعويض 

ليستحق جميع العاطلين اإلعانة.

عمقت أسعار الذهب خسائرها  «
عالمًيا لحوالي 25 دوالرًا خالل 

تعامالت أمس، مع استمرار صعود 
عوائد السندات، وبعد بيانات 

اقتصادية. واستمر ارتفاع عوائد 
السندات األميركية ألعلى مستوى في 

التقليل من جاذبية المعدن األصفر.

سجل الرئيس األميركي  «
جو بايدن “سابقة جديدة” 

في تاريخ الواليات المتحدة 
بصفته أكثر رئيس أصدر 

أوامر تنفيذية منذ 20 عاما، 
بواقع 41 أمرا تنفيذيا في 34 

يوما.

يعرض في نتفلكس حاليا فيلم  «
”ستموت في العشرين“ الذي يدور 

في قرية سودانية نائية، يصارع 
فيها “مزّمل” في صباه خوفه من 

الموت في سن العشرين بعد أن 
حكمت عليه نبوءة غامضة أن 

يعيش المصير المشؤوم.

طالب النائب محمد بوحمود  «
فتح المالعب أمام المصلين 
ألداء صالة الجمعة، بعد قرار 

إغالق المساجد من قبل 
المجلس األعلى للشؤون 

اإلسالمية؛ بسبب تفشي وباء 
كورونا “كوفيد – 19”.
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محمد الزرقاني

المنامة -بنا

وافقـــت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن 
علـــى  أمـــس  الصحيـــة  والخدمـــات 
االستخدام الطارئ للقاح الذي تنتجه 
شـــركة “جونســـون أند جونسون” ضد 
فيـــروس كورونا )كوفيد - 19(، ليكون 
“جانســـين”  المســـمى  الشـــركة  لقـــاح 
خامـــس لقـــاح يصـــرح بـــه فـــي مملكة 
البحرين لالســـتخدام الطـــارئ للفئات 
لإلصابـــة  أكبـــر  بشـــكل  المعرضـــة 
بمضاعفـــات فيـــروس كورونا من كبار 
الســـن وأصحـــاب األمـــراض المزمنـــة 

والفئات األخرى التـــي تحددها وزارة 
اللقاحـــات  توفيـــر  بهـــدف  الصحـــة 
المضادة للفيروس. وصّرحت الرئيس 
لتنظيـــم  الوطنيـــة  للهيئـــة  التنفيـــذي 
مريـــم  الصحيـــة  والخدمـــات  المهـــن 
دراســـة  إجـــراء  تـــم  بأنـــه  الجالهمـــة 
متعمقـــة لكافـــة الوثائق التـــي قدمتها 
الشـــركة والتي شـــملت نتائج دراســـة 
المناعـــة. يذكـــر أن اللقـــاح يؤخذ على 
شـــكل جرعـــة واحـــدة فقـــط ويوفـــر 
حمايـــة قوية ضد اإلصابة الشـــديدة بـ 

”كوفيد 19”.

البحرين تجيز االستخدام الطارئ للقاح “جونسون”

مليون دوالر 

ماليين دينار
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المنامة - بنا

المنامة - البركة المصرفية

المنامة - مجموعة “بي أم أم آي”

الـــوزارات  نيابـــة  صـــّرح رئيـــس 
والجهـــات العامـــة بـــأن المحكمة 
الصغرى الجنائية أصدرت أمس، 
حكًما في القضية الخاصة بوفاة 
عمال بأحد مشـــروعات الصرف 
الصحي، وقضت بإدانة متهمين، 

 3 بالحبـــس  أحدهمـــا  بمعاقبـــة 
ســـنوات وتغريمـــه 1500 دينـــار، 
ومعاقبة الثاني بالحبس سنتين، 
لمـــا نســـب إليهمـــا مـــن التســـبب 
خطأ فـــي موت وإصابـــة العمال 
ومخالفـــة القوانيـــن والقـــرارات 

المنفذة.

حققـــت مجموعـــة البركـــة المصرفيـــة صافي دخـــل عائد 
لمســـاهمي الشـــركة األم قدره 67 مليون دوالر في العام 
2020 مقارنًة بـ 106 ماليين دوالر في 2019 وبانخفاض 

قدره 37 %.

حققت مجموعة “بي ٔام ٔام ٓاي” صافي أرباح عأيدة إلى 
المســـاهمين بلغـــت 4 ماليين دينار خـــالل العام 2020، 
مقارنـــة بــــ 9.2 مليـــون دينـــار فـــي 2019، ٔاي بتراجـــع 

نسبته 56 %.

إدانة اثنين في اختناق 3 من عمال “الصرف”

أرباح “البركة المصرفية” 2020

أرباح “بي أم أم آي” للعام 2020

0607101513

بوحمود يقترح المالعب الرياضية لصالة الجمعة“مزّمل” يصارع الخوف من الموتبايدن يسجل رقما قياسيا جديداأسعار الذهب تعمق خسائرهااستمرار صرف “إعانة التعطل” حتى التوظيف

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يبحث فرص االستثمار الطبي مع نتنياهو

إشراك المنطقة لتشمل مفاوضات النووي اإليراني مواضيع أوسع 

المنامة- بنا

جـــرى اتصال هاتفـــي بين ولـــي العهد رئيس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة ورئيـــس وزراء 

دولة إسرائيل بنيامين نتنياهو.
وخـــالل االتصـــال، أبلـــغ رئيـــس وزراء دولـــة 
إســـرائيل ســـموه بنقـــل تحياتـــه إلـــى عاهـــل 
البالد حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة. كما تم التأكيد على أهمية 
مشـــاركة دول المنطقـــة فـــي أيـــة مفاوضات 
بشأن الملف النووي اإليراني وعلى أن تشمل 
هذه المفاوضات مواضيع أوسع بما لذلك من 
دور هام في ترسيخ أسس األمن واالستقرار 
بالمنطقـــة. وتم خالل االتصـــال بحث فرص 
االســـتثمار المشـــترك في المجـــال الطبي بما 
يســـهم فـــي رفـــد وتطويـــر القطـــاع الصحي 
فـــي البلدين. كمـــا جرى اســـتعراض مجاالت 
التعاون الثنائي وعدد من المســـتجدات على 

الساحتين اإلقليمية والدولية.

تاريخ طويل من المحبة ووحدة الهدف
جاللة الملك يهّنئ هاتفيًّا أمير الكويت بالعيد الوطني والتحرير

المنامة - بنا

أجـــرى عاهل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
ـــا أمس بأخيه أمير دولة  اتصاالً هاتفيًّ
الكويت صاحب الســـمو الشيخ نواف 
األحمد الجابـــر الصباح، أعرب جاللته 
وأطيـــب  التهانـــي  أصـــدق  عـــن  فيـــه 
العيـــد  بمناســـبة  لســـموه  التبريـــكات 
الوطنـــي وعيـــد التحريـــر، ســـائالً هللا 
جـــّل جاللـــه أن يحفظ ســـموه ويرعاه 
والعافيـــة  الصحـــة  بموفـــور  ويمّتعـــه 
والعمـــر المديـــد، وأن يديـــم على دولة 
الكويت وشـــعبها الشـــقيق نعمة األمن 
والرخـــاء والتقـــدم فـــي ظـــل القيـــادة 

الرشيدة لسموه.
 وأشـــاد جاللـــة الملك خـــالل االتصال 
بالنهج الحكيم لصاحب السمو الشيخ 

نـــواف األحمـــد الجابـــر الصبـــاح وبمـــا 
حققتـــه دولـــة الكويت بقيادة ســـموه 
وحضاريـــة  تنمويـــة  إنجـــازات  مـــن 
ونهضـــة وتطـــور علـــى كافـــة الصعـــد 
وبالمكانـــة الرفيعـــة التـــي تحظـــى بها 

على المســـتويين اإلقليمـــي والدولي، 
وبمســـاعيها الخيرة في إرساء دعائم 
األمن واالســـتقرار في المنطقة ودعم 
العمل الخليجي والعربي واإلســـالمي 

)02(المشترك.

بنيامين نتنياهوسمو ولي العهد رئيس الوزراءسمو الشيخ نواف األحمد الجابر الصباحجاللة الملك

استعراض التعاون 
الثنائي والمستجدات 

اإلقليمية والدولية

الخطوة ستحقق دوًرا 
ا في ترسيخ  مهّمً
األمن واالستقرار 

خليفة بن سلمان... بصمات ال تنسى بمسيرة العمل الحكومي

التزام بحريني باالتفاقات الدولية لتعزيز حقوق اإلنسان

نـــواب: اســـتذكار ســـمو ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء اســـهامات األميـــر الراحـــل... لمســـة وفـــاء

األمم المتحدة تشيد بإصدار جاللة الملك قانون العدالة اإلصالحية

شـــاطر نـــواب موقـــف ولي العهـــد رئيس الـــوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، باستذكار 
اإلســـهامات الخالدة لصاحب الســـمو الملكي األمير خليفة 
بن سلمان آل خليفة رحمه هللا، وما قام به طوال مسيرة 
حافلـــة بالعطـــاء فـــي تأســـيس العمـــل الحكومـــي وبنـــاء 

الوطن، إذ كما وصفه ســـموه بأنـــه المعلم األول في العمل 
الحكومي.

وقالـــت النائـــب سوســـن كمـــال إن صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة رحمـــه هللا أرســـى 
دعائـــم الدولة وثوابت العمل الحكومي، ليحمل الراية من 
بعـــده ملتزٌم أميٌن طموٌح حريـــٌص على تعزيز التعاون مع 
الســـلطة التشـــريعية؛ للحفاظ على ما تحقق من منجزات 

للمواطنيـــن، فالرحمـــة والخلـــود لألميـــر الراحـــل، والمجد 
والرفعـــة واإلنجـــاز لصاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد 
رئيـــس الـــوزراء. بدوره، قال النائب أحمد الدمســـتاني إن 
لصاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
رحمه هللا بصمات تاريخية ال تنسى في النهوض بالجهاز 
الحكومـــي منـــذ فجـــر االســـتقالل الوطنـــي وحتـــى تولي 

األمانة لسمو ولي العهد رئيس الوزراء.

أعـــرب المنســـق المقيـــم لألمـــم المتحـــدة محمـــد الزرقاني عـــن خالص 
تهانيـــه لعاهـــل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
بمناســـبة تصديق وإصدار قانون العدالـــة اإلصالحية لألطفال موضحا 
بأنهـــا خطـــوة بالغة األهميـــة تظهر التـــزام مملكة البحرين تجـــاه تعزيز 
االمتثال لالتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنســـان، بما يبرر العدالة 

اإلصالحية، والحفاظ على حياة األطفال من ســـوء المعاملة من خالل 
إنشاء اللجنة القضائية للطفولة ومركز حماية الطفل.

مـــن جهتها، رحبت الممثلة اإلقليمية لمفوضية األمم المتحدة الســـامي 
لحقـــوق اإلنســـان رويدا الحاج، باعتمـــاد القانون، مشـــيرة إلى أنه جاء 
اســـتجابة للجهود المشـــتركة المبذولة؛ من أجل مراعاة مصالح الطفل 

الُفضلى قبل كل شيء.

المنامة - بنا

محرر الشؤون المحلية
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عبدالله كامل

 عبدالله بوهندي
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جرى اتصال هاتفي بين ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة وولي 
عهد دولة الكويت الشـــقيقة ســـمو الشيخ 
مشـــعل األحمد الجابر الصبـــاح. كما جرى 
اتصال هاتفي بين صاحب السمو الملكي 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس 
مجلس الـــوزراء بدولة الكويت الشـــقيقة 
سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، 
حيـــث نقـــل صاحب الســـمو الملكـــي ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء تحيـــات 

عاهـــل البالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة إلـــى أميـــر دولـــة 
الكويت الشـــقيقة صاحب الســـمو الشيخ 
نـــواف األحمـــد الجابـــر الصباح، كمـــا نقل 
ســـموهما تحيات سمو أمير دولة الكويت 

إلى عاهل البالد.
وأعرب صاحب الســـمو الملكي ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء في االتصالين عن 
خالص التهاني بمناســـبة الذكرى السنوية 
للعيـــد الوطنـــي لدولـــة الكويـــت، مؤكـــًدا 
سموه عمق العالقات األخوية التي تجمع 
البلديـــن والشـــعبين الشـــقيقين على كافة 

األصعدة.

المنامة- بنا

تحـــت رعايـــة ممثـــل جاللـــة الملـــك 
لألعمال اإلنســـانية وشـــئون الشباب 
آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو 
خليفة، تســـتضيف مملكـــة البحرين 
للتوستماســـترز  الســـنوي  المؤتمـــر 
والـــذي   ”2021 “ديتـــاك   20 القطـــاع 
يجمـــع بيـــن مملكـــة البحريـــن ودولة 
الكويـــت الشـــقيقة تحت شـــعار “مًعا 
يحـــرص  حيـــث  المســـتقبل”،  نحـــو 
مختلـــف  دعـــم  علـــى  دائًمـــا  ســـموه 
عمـــق  يجّســـد  مـــا  وهـــو  المجـــاالت 
مملكـــة  بيـــن  األخويـــة  العالقـــات 
البحريـــن ودولة الكويـــت في حكمة 
وقيادة عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، 
وأخيه صاحب الســـمو الشيخ نواف 
األحمـــد الجابـــر الصبـــاح أميـــر دولة 

الكويت الشقيقة.
وســـيكون المؤتمـــر أكبـــر حـــدث في 
التوستماســـترز الذي ســـيقام يومي 
بمشـــاركة  المقبـــل  مايـــو  و29   28
147 نادًيـــا للناطقين باللغـــة العربية 

واإلنجليزية.
الشـــيخ  ســـمو  رعايـــة  وتجّســـد 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة للمؤتمر 
دعـــم  علـــى  الدائـــم  ســـموه  حـــرص 
فنـــون  فـــي  والمهتميـــن  المواهـــب 
القيـــادة والخطابـــة باللغتين العربية 
المؤتمـــر  يعـــد  واإلنجليزيـــة، حيـــث 
مكســـًبا للشـــباب الطموح ويتماشـــى 
مع المؤتمرات العديدة التي يدعمها 
سموه والهادفة إلى مشاركة الشباب 

في مختلف القطاعات.
رئيـــس  أعـــرب  المناســـبة،  وبهـــذه 
المؤتمـــر ياســـر القشـــار عـــن تقديره 
وشـــكره لرعاية ســـمو الشـــيخ ناصر 
بن حمـــد آل خليفة للمؤتمر، مشـــيًرا 
إلى أن إدارة المؤتمر حظت بموافقة 
كريمة من سموه الذي يجّسد معاني 
الدعـــم واالهتمام بالقطاع الشـــبابي 
وهـــو ما سيســـاهم فـــي خلق أســـرة 
شـــبابية مميزة في المؤتمر، مبيًنا أن 
رعاية سموه أول نجاحات المؤتمر.

وأوضـــح ياســـر القشـــار أن المؤتمـــر 
يعد مكســـًبا للشـــباب الطموح ودعم 

فنـــون  فـــي  والمهتميـــن  للمواهـــب 
القيادة والخطابة وسيشهد مشاركة 
147 نادًيـــا مـــن البلديـــن الشـــقيقين 
مملكـــة البحرين ودولة الكويت وهو 
مـــا يعنـــي مشـــاركة أكثر مـــن 1000 
مشارك من الجنسين، مشيًرا إلى أن 
اللجنة المنظمة حريصة على إخراج 

المؤتمر بأفضل صورة تنظيمية.
مـــن جانبـــه، أكـــد مديـــر القطـــاع 20 
محمد ســـليم أن رعاية ســـمو الشيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة للمؤتمر 
والشـــابات  للشـــباب  كبيـــر  دعـــم 
المشاركين في المؤتمر وتأكيد على 
دعم ســـموه المتواصل لفئة الشباب، 
مبيًنـــا أن رعاية ســـموه داعم رئيس 
لمواصلـــة تنميـــة المواهـــب القيـــادة 

والخطابية.
وأشـــار محمد ســـليم إلى أن الجميع 
يعتز ويفتخر برعاية ســـموه للمؤتمر 
وســـيكون حافًزا لجميع المشاركين، 
مقدًمـــا شـــكره وتقديـــره إلى ســـموه 
للقطـــاع  المتواصـــل  دعمـــه  علـــى 

الشبابي.
وســـيحظى الفائز بالمركز األول في 
المؤتمـــر بتمثيل القطاع في المؤتمر 
العـــام  أمريـــكا  فـــي  ســـيقام  الـــذي 

الحالي.

ناصر بن حمد يرعى مؤتمر 
التوستماسترز 28 مايو المقبل

مشاركة 147 
نادًيا من البحرين 

والكويت

سمو الشيخ ناصر بن حمد

الجمعة 26 فبراير 2021 - 14 رجب 1442 - العدد 4518

تدشين منشأة 
تدريبية بإحدى 

الوحدات العسكرية
أمس  صباح  البحرين  دفــاع  بقوة  أقيم 
ــخــمــيــس، افـــتـــتـــاح إحـــــدى الــمــنــشــآت  ال
ــدات  الــتــدريــبــيــة الــحــديــثــة بـــإحـــدى وحـ
ــاع الــبــحــريــن، بــحــضــور مساعد  قـــوة دفـ
الــلــواء  للعمليات  ــان  األركــ هيئة  رئــيــس 
ويأتي  الفضالة،  إبــراهــيــم  غــانــم  الــركــن 
ذلك تزامًنا مع ذكرى تأسيس قوة دفاع 

البحرين 5 فبراير.
وقـــــام مــســاعــد رئـــيـــس هــيــئــة األركـــــان 
للعمليات بجولة اطلع فيها على مختلف 

أقسام المنشأة التدريبية الحديثة.

ا أمير الكويت جاللة الملك يهّنئ هاتفيًّ

أجرى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
ـــا أمـــس  بـــن عيســـى آل خليفـــة، اتصـــاالً هاتفيًّ
بأخيه أمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ 
نـــواف األحمد الجابـــر الصباح، أعـــرب جاللته 
فيـــه عن أصـــدق التهانـــي وأطيـــب التبريكات 
لسموه بمناســـبة العيد الوطني وعيد التحرير، 
ســـائالً هللا جّل جالله أن يحفظ سموه ويرعاه 
والعمـــر  والعافيـــة  الصحـــة  بموفـــور  ويمّتعـــه 
المديـــد، وأن يديم على دولة الكويت وشـــعبها 
الشـــقيق نعمة األمن والرخاء والتقدم في ظل 

القيادة الرشيدة لسموه.
 وأشـــاد جاللـــة الملك خـــالل االتصـــال بالنهج 
الحكيم لصاحب الســـمو الشـــيخ نواف األحمد 
الجابـــر الصبـــاح وبمـــا حققتـــه دولـــة الكويـــت 
بقيادة ســـموه من إنجازات تنموية وحضارية 
ونهضـــة وتطـــور على كافـــة الصعـــد وبالمكانة 
الرفيعـــة التـــي تحظـــى بهـــا علـــى المســـتويين 
اإلقليمـــي والدولـــي، وبمســـاعيها الخيـــرة في 
إرســـاء دعائم األمن واالســـتقرار فـــي المنطقة 
ودعـــم العمل الخليجـــي والعربي واإلســـالمي 

المشترك.
 وأكـــد جاللتـــه بهذه المناســـبة اعتـــزازه بعمق 

الوثيقـــة  التاريخيـــة  األخويـــة  العالقـــات 
والراســـخة التـــي تجمع بيـــن مملكـــة البحرين 
ودولـــة الكويـــت الشـــقيقة، والتي تســـتند إلى 
تاريـــخ طويل من األخـــوة والمحبة ووشـــائج 
القربـــى ووحـــدة الهـــدف والمصيـــر المشـــترك، 
معرًبـــا جاللته عن التطلع الدائـــم لتوثيق عرى 
التعـــاون األخوي في جميـــع المجاالت لما فيه 

خير البلدين ومصلحة شعبيهما.
 وأعـــرب صاحـــب الســـمو أميـــر دولـــة الكويت 

الشـــقيقة، عـــن عميـــق شـــكره وتقديـــره ألخيه 
جاللة الملك على ما عّبر عنه من طيب المشاعر 
األخويـــة الصادقـــة تجاه الكويت وشـــعبها في 
المناســـبة الوطنية العزيزة، والمجّســـدة لمدى 
عمق أواصـــر الروابط األخويـــة المتميزة التي 
لجاللتـــه  متمّنًيـــا  والشـــعبين،  البلديـــن  تربـــط 
موفـــور الصحـــة والســـعادة والعافية ولشـــعب 
البحريـــن العزيـــز تحقيـــق مزيـــد مـــن التطـــور 

الرقي تحت القيادة الحكيمة لجاللته.

المنامة - بنا

سمو الشيخ نواف األحمدجاللة الملك

سمو ولي العهد رئيس الوزراء

جهود مقّدرة لسمو محافظ الجنوبية في االرتقاء بالخدمات
والحاضر” الماضي  بين  ــزًّ  ع ــاع  ــرف “ال بكتاب  يشيد  الداخلية  وزيــر 

اســـتقبل وزيـــر الداخليـــة الشـــيخ راشـــد بن عبـــدهللا آل 
خليفة، محافظ المحافظة الجنوبية سمو الشيخ خليفة 

بن علي بن خليفة آل خليفة.
وفي بداية اللقاء، قّدم ســـمو المحافظ، لوزير الداخلية، 
نســـخة من كتـــاب “الرفـــاع عز بيـــن الماضـــي والحاضر” 
والـــذي أعّدتـــه المحافظـــة، ويتنـــاول إســـهامات مدينـــة 
الرفاع في مسيرة البناء والتطوير، باإلضافة إلى الكثير 
مـــن الشـــواهد والمعالـــم التاريخية، التـــي تعكس أصالة 

المدينة وتاريخها العريق.
 وأشـــاد وزير الداخليـــة بالكتاب والمحطـــات التاريخية 
المهمة التـــي يعرض لها، وتوثيقها بالصور التي تســـاهم 
فـــي ترســـيخ اإلرث التاريخي المتميز، معرًبا عن شـــكره 
العامليـــن  وجميـــع  المحافـــظ  ســـمو  لجهـــود  وتقديـــره 
بالمحافظـــة فـــي إطـــار تعزيـــز التواصل مـــع المواطنين 
والعمل على االرتقاء بالخدمات المقدمة، متمّنًيا للجميع 

التوفيق والسداد.

المنامة - وزارة الداخلية

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يؤكد عمق العالقات مع الكويت
المنامة - بنا

قانون الصحافة الجديد على طاولة اللجان الوزارية
العدالة ترّسخ  الشاملة  الــوزراء  رئيس  العهد  ولي  سمو  رؤية  الرميحي: 

الرميحـــي  علـــي  اإلعـــالم  وزيـــر  أشـــاد 
بلقـــاء ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو  الملكـــي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفة، مع رؤســـاء تحرير 
الصحـــف المحلية، وما تضّمنه من رؤية 
عصرية شاملة لتطوير  العمل الحكومي 
وســـيادة  والعدالـــة  األمـــن  وترســـيخ 
القانـــون فـــي ظـــل المســـيرة التنمويـــة 
لعاهـــل البـــالد  صاحـــب الجاللـــة الملـــك 

حمد بن عيسى آل خليفة. 
 وأكـــد الوزير أن صاحب الســـمو الملكي 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
حـــّدد أولويات العمـــل  الوطنـــي بعزيمة 
صادقـــة وروح فريـــق البحريـــن الواحد 
ورؤيـــة طموحة تدعو للتفاؤل  واإلبداع 
باعتبـــاره  المواطـــن،  وتنميـــة  والتميـــز 
وركيـــزة  للوطـــن  الحقيقيـــة  الثـــروة 
المنجزات  التنموية والحضارية في ظل 

التوجيهـــات الملكيـــة الســـامية ومبادئ 
الميثـــاق الوطنـــي والرؤيـــة  االقتصادية 
2030، وكونه حجر الزاوية في تحقيق 
أهداف برنامج عمل الحكومة  بالشراكة 
مع السلطة التشريعية في ظل منظومة 
قانونيـــة وقضائيـــة وتنفيذيـــة متكاملة 
اإلنســـان،  حقـــوق  الحتـــرام   وداعمـــة 
القطـــاع  ونمـــو  االقتصـــادي  واالنفتـــاح 
الخـــاص.   ورفع آيـــات الشـــكر والتقدير 
إلـــى صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد 
رئيس مجلس الوزراء على  دعمه الدائم 
لحرية الرأي والتعبير المسؤولة والكلمة 
النزيهة والصحافة الوطنية  المستنيرة، 
وتوجيهـــات ســـموه إلى إحالة مشـــروع 
قانون عصري جديد للصحافة واإلعالم 
أقـــرب  فـــي  التشـــريعية  الســـلطة   إلـــى 
فرصـــة ممكنة، حيـــث تجري مناقشـــته 
الوزاريـــة  إطـــار  اللجـــان  فـــي  ـــا  حاليًّ

المختصة، معاهًدا ســـموه على مواصلة 
اإلعالم الوطني بجميع قنواته  رســـالته 
التنويريـــة كشـــريك فـــي مســـيرة البناء 
والتنميـــة عبـــر تكريـــس قيـــم المواطنة 
الصالحة  والتســـامح والوحدة الوطنية 
والتعبيـــر بصـــدق وأمانـــة وموضوعيـــة 
عـــن نبـــض الوطـــن  ومنجزاتـــه، وتأدية 
واجباته بكفاءة وإخالص ضمن “فريق 

البحرين” في مواجهة جائحة  كورونا. 

البحريـــن  مملكـــة  أن  علـــى  وشـــّدد   
بقيـــادة صاحـــب الجاللـــة الملـــك ودعم 
العهـــد  ولـــي  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
رئيـــس مجلس الوزراء، وبـــروح الفريق 
الواحـــد قـــادرة كمـــا أكـــد ســـموه علـــى 
تحويل التحديات إلى  فرص، ومواصلة 
وإنجازاتهـــا  المتجـــددة  نجاحاتهـــا 
الرائـــدة فـــي مكافحـــة كورونـــا، وصون 
 الحقـــوق والحريات، وترســـيخ مكانتها 
والســـالم  لألمـــن  كواحـــة  المرموقـــة 
فـــي ظـــل تمســـكها  بسياســـة خارجيـــة 
حكيمـــة ومتوازنـــة تنشـــد أمـــن الوطـــن 
اإلقليمـــي،  واالســـتقرار  والمواطنيـــن 
 وتوطيـــد التكامـــل الخليجـــي، في إطار 
االعتـــزاز بالمواقف األخوية الســـعودية 
واإلماراتيـــة  والكويتيـــة، والتعـــاون مع 
الدول الشـــقيقة والحليفة فـــي محاربة 

اإلرهاب ودعم التنمية  المستدامة. 

علي الرميحي

المنامة - بنا

المنامة- بنا

جرت بقوة دفاع البحرين أمس الخميس، مراسم استالم وتسليم 
رايـــة قـــوة الواجـــب البحـــري الموحـــدة )81( إلى ســـالح البحرية 
الملكي البحريني من قبل دولة اإلمارات العربية المتحدة بقيادة 
مركـــز العمليات البحـــري الموحد.  يذكر أن قـــوة الواجب البحري 
الموحـــد )81( منضويـــة تحـــت قيـــادة مركـــز العمليـــات البحـــري 
الموحـــد. وقـــد أضحـــت جهود ســـالح البحرية الملكـــي البحريني 
قـــادرة علـــى مكافحـــة القرصنة وتثبيت االســـتقرار فـــي المنطقة 
لتأمين حركة المالحة البحرية بفضل ما يمتلكه هذا الســـالح من 
إمكانيات وطاقات بشـــرية وطنية مؤهلة للدفاع عن هذا الوطن 
العزيز وتأمين الحماية الالزمة لكافة ســـواحله ومياهه اإلقليمية 

واالقتصادية.

تسّلم راية قوة الواجب البحري الموحدة “81”

المشترك والمصير  الــهــدف  ووحـــدة  المحبة  مــن  طويل  تــاريــخ 



أشـــادت فعاليـــات وطنية بالرؤيـــة الثاقبة 
لولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة والتي تجلت فـــي اللقاء الصحفي 
الذي جمع ســـموه برؤساء تحرير الصحف 
المحليـــة، مؤكديـــن أن رؤى ســـموه تحمل 
تعزيـــز  نحـــو  البحرينـــي  للشـــعب  بشـــائر 
النهضة التنموية الشـــاملة في ظل القيادة 
الحكيمـــة لعاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
ولفتـــوا إلـــى أن مـــا تفضـــل به ســـموه من 
المنظومـــة  لتطويـــر  متقدمـــة  مرئيـــات 
الحقوقية فـــي المملكة عبر تطوير النظام 
والحريـــات  العدالـــة  وتعزيـــز  القانونـــي 
الفرديـــة ستشـــكل حتما نقلـــة نوعية على 

مستوى التقاضي في المملكة.

الراحل الكبير

مجلـــس  رئيســـة  أكـــدت  جهتهـــا،  مـــن 
النـــواب فوزيـــة بنـــت عبـــدهللا زينـــل دعم 
أجـــل  مـــن  لتوجيهـــات ســـموه؛  المجلـــس 
تطوير السياســـات والتشـــريعات الداعمة 
لالنفتاح ونمـــو القطاع الخاص، ومواصلة 
مســـيرة الخيـــر والنمـــاء مـــن أجـــل خدمة 
الوطـــن والمواطنيـــن، ومضاعفـــة التعاون 
الفاعـــل بين الســـلطة التنفيذية والســـلطة 
العمـــل  تطويـــر  وتعزيـــز  التشـــريعية، 
تأسيســـه  فـــي  أســـهم  الـــذي  الحكومـــي، 
وتشـــييده صاحب الســـمو الملكـــي األمير 

خليفة بن سلمان رحمه هللا.

قيادة متميزة

إلـــى ذلـــك، أكـــد رئيـــس مجلـــس الشـــورى 
علـــي الصالـــح أن ســـمو ولي العهـــد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء، يقـــود العمـــل الحكومي 
تنمويـــة  وتطلعـــات  وطنيـــة،  بطموحـــات 
متعـــددة تحقق مســـتقباًل مشـــرًقا وواعًدا 
لمملكـــة البحريـــن، وتمتد فيـــه اإلنجازات 
الحضاريـــة والنجاحـــات الشـــاملة بقيـــادة 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك، راعـــي مســـيرة 

النماء واالزدهار لمملكة البحرين.
وأشـــار إلـــى أن المجلـــس لن يدخـــر جهًدا 
فـــي البنـــاء علـــى مـــا تحقـــق مـــن تعـــاون 
وتنســـيق متميـــز في العديد مـــن المواقف 
والمناســـبات بما يسهم في تعزيز التكامل 
والتشاور الذي يحقق المصلحة الوطنية.

  نهج مستنير

وســـجلت النائب فاطمـــة القطري تقديرها 
عاليا وإعجابها بالمرتكزات والدعائم التي 
قامـــت عليهـــا التوجهـــات اإلســـتراتيجية 
للحكومـــة التي أعلن عنها صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
والتي تعكس صورة مشرقة عن المستقبل 
المأمـــول للمملكـــة، ومـــا يتمتـــع به ســـموه 
من رؤيـــة ثاقبة أنتجت معالجات شـــاملة 
لمختلـــف القضايـــا والمجاالت السياســـية 
والصحيـــة  والدبلوماســـية  واالقتصاديـــة 

وتطوير العمل الحكومي وغيرها.
وذكرت أن التوجهات اإلستراتيجية التي 
أعلن عنها سموه تمثل في جوهرها مبادئ 
وطنية راســـخة ونهج سياســـي مســـتنير، 
قائم علـــى تعزيـــز المكتســـبات المتحققة، 
وبناء ســـلم التقدم واالزدهار للمملكة، في 

ظل العهد الزاهر لجاللة الملك.

 بر األمان

إلـــى ذلك، أكد نائب رئيس لجنة الشـــؤون 
الوطنـــي  واالمـــن  والدفـــاع  الخارجيـــة 
بمجلس النواب النائب عيســـى الدوســـري 
أن”اللقاء الذي حمـــل في طياته مضامين 
كثيـــرة وغطـــى كافـــة الجوانـــب بمافيهـــا 
واالجتماعيـــة،  واالقتصاديـــة  السياســـية 
المواطنيـــن   علـــى  خيـــر  بشـــارة  يعتبـــر 

والمقيمين بأرض المملكة”.
وأضاف أن “ســـموه استحق الثقة الملكية 
التـــي منحهـــا لـــه صاحـــب الجاللـــة الملك 
فـــي  المســـؤولية  ســـموه  تحمـــل  بدليـــل 
مواصلـــة العمل ســـيرا على نهـــج جاللته”، 
الفتة إلى أن “ســـموه استطاع بكل كفاءة 
قيـــادة البحريـــن نحـــو بـــر األمـــان بفضـــل 
حنكته وحكمته اللتين يشهد لهما القاصي 

والداني”.

 الجميع متفائل

وفـــي الســـياق ذاتـــه، قـــال النائـــب أحمـــد 
الدمســـتاني إن توجيهات سمو ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء حملت رؤية واعدة 
من أجل تطويـــر البحرين والدفع بها نحو 
األمـــام من خالل تطويـــر العمل الحكومي 
وإطـــالق مزيد من المبادرات التي تســـهم 

في تحقيق الرخاء واالستقرار للمملكة.

وأكـــد أن المؤسســـة التشـــريعية تقف إلى 
جانـــب التوجيهـــات الســـامية مـــن خـــالل 
الوفـــاء بواجبهـــا الدســـتوري لتحقيـــق مـــا 

يصبو لخير البحرين وأهلها.
وبيـــن أن لقـــاء ســـمو ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلـــس الـــوزراء أكـــد المضـــي نحـــو آفاق 
التنمويـــة  المســـيرة  تطويـــر  فـــي  أرحـــب 
للبحرين بقيادة جاللة الملك، وأن الجميع 
متفائـــل بما ســـتحققه البحريـــن من نتائج 
ايجابيـــة بمختلـــف المجـــاالت مـــن خـــالل 
قيـــادة ســـموه للعمـــل الحكومـــي وتصديه 

للشأن العام.

تحول وطني

كما شـــاطرت عضو مجلس النواب النائب 
سوسن كمال آراء زمالئها، قائلة إن اللقاء 
الصحافـــي الـــذي أجـــراه أمس ســـمو ولي 
العهـــد يؤكد “أننا مقبلـــون على مرحلة من 
التحـــول الوطنـــي لبحرين جديـــدة تجري 
صياغتهـــا بإرادة ســـموه في العهـــد الزاهر 
لصاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة، بناًء على ما تحقق من مكتســـبات 

وطنية كبرى”.

 حفظ االستقرار

أمـــا النائب معصومـــة عبدالرحيم، فأكدت 
أن البحرين استطاعت بفضل التوجيهات 
الملـــك  الجاللـــة  لصاحـــب  الســـديدة 
وبمســـاندة ودعـــم جهـــود صاحب الســـمو 
الملـــك ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء 
مـــن وضـــع الحلـــول العاجلـــة والموازنـــات 
الماليـــة الداعمـــة للمحافظـــة علـــى صحـــة 
المواطنين والمقيميـــن وكذلك المحافظة 
بشكل رئيس على عدم تضرر أي قطاعات 
يحفـــظ  بمـــا  لهـــم  المســـاعدات  وتقديـــم 
االســـتقرار التام وعدم حـــدوث أي تراجع 
بالنســـبة إلـــى الخدمـــات المقدمـــة وكذلك 
عـــدم تضـــرر المواطنيـــن مـــن التداعيـــات 
كورونـــا  فيـــروس  لجائحـــة  المباشـــرة 
)كوفيد19-( والعمل للحد من انتشـــار هذا 

الفيروس.

حماية النسيج

مـــن جهتـــه، أشـــاد عضـــو لجنـــة الشـــؤون 
الوطنـــي  واألمـــن  والدفـــاع  الخارجيـــة 
بمجلس النواب النائب غازي آل رحمة بما 
تضمنه حديث ســـمو ولي العهد من تأكيد 
على التوّسع في برنامج العقوبات البديلة 
وتبّني مراكز اإلصالح والتأهيل للســـجون 
المفتوحة حمايّة للنسيج االجتماعي وفق 
ضوابـــط، مؤّكـــًدا آل رحمـــة أن ذلـــك إّنمـــا 
يعّبـــر عن الفكر الحضاري المتقّدم لســـمّوه 
وســـعة اطالعـــه على التوجهـــات الحديثة 
في األنظمة العقابية ومدارســـها الجديدة 
لكاّفـــة  المملكـــة  مواكبـــة  علـــى  وحرصـــه 
القوانيـــن المتقدمة والراميـــة إلى إصالح 
األفراد وحفظ حقوقهم وصونها باإلضافة 
إلى حفظ النســـيج االجتماعي والعالقات 

األسرية.

 إدارة األزمات

الدائمـــة  النوعيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  وأيـــد 

الشـــؤون  لحقـــوق اإلنســـان عضـــو لجنـــة 
الوطنـــي  واألمـــن  والدفـــاع  الخارجيـــة 
النائـــب عمـــار البنـــاي، تصريحـــات زمالئه 
الســـابقين، قائـــال إن أنظـــار العالـــم تتجـــه 
نحـــو أســـس القيـــادة المحترفـــة لصاحب 
الســـمو الملكي ولي العهـــد رئيس الوزراء، 
حيث أثبت ســـموه حنكـــة منقطعة النظير 
فـــي إدارة األزمـــات عـــالوة علـــى محاكاة 
الواقع العالمي واســـتيعابه التام لمجريات 
العولمـــة والتنافســـية والعدالة، حيث بات 
نهج سموه مضربا لالقتداء به على صعيد 
العمل الحكومي، والممتد من ثقة صاحب 

الجاللة الملك.

 قانون الصحافة

وعبرت رئيســـة جمعية الصحفيين عهدية 
أحمـــد عـــن ســـعادتها بمـــا أكده ســـموه  أن 
رائـــدا  تلعـــب دورا  البحرينيـــة  الصحافـــة 
حمله مؤسسوها، وهي تسير على نهجهم 

كشركاء في التنمية والبناء والتطوير.
وبشـــأن مـــا جـــاء في حديـــث ســـموه عن 
مســـتجدات قانـــون الصحافـــة قالـــت “إننا 
في الجمعية نقدر عاليا ما جاء في حديث 
بـــأن - تطويـــر  ســـموه لرؤســـاء التحريـــر 
هـــذا القانـــون مهم جدا؛ من أجـــل الحفاظ 
علـــى حريـــة الكلمـــة والتعبيـــر التـــي كفلها 
الدستور، ويجب أن يوفر القانون الحماية 
للجميع للقيام بدورهم- وتطلع سموه إلى 
أن يتم االنتهاء من مشروع تعديل قانون 
الصحافـــة في أقـــرب فرصة ممكنة، حيث 
ســـتتم إحالتـــه إلـــى الســـلطة التشـــريعية، 
ونحن بدورنا في قيادة الجســـم الصحفي 
نتطلع أيضا أن يرى قانون الصحافة النور 

في أقرب فرصة ممكنة”.

 طموحات شعبية

وأكـــد النائـــب حمـــد الكوهجـــي أن حديث 
وطموحـــات  تطلعـــات  عـــن  يعبـــر  ســـموه 
الشعب البحريني كما ويمثل رؤية جديدة 

لمستقبل البحرين.
وقـــال إن ســـموه يقـــود العمـــل الحكومـــي 
برؤيـــة جديـــدة وتطلعـــات كبيـــرة لتنميـــة 
شـــاملة مســـتدامة يكون أساسها المواطن 
البحريني، وذلك من خالل تعزيز الشراكة 
الوطنيـــة والتـــي ســـتنعكس علـــى التنمية 
الحضارية واالقتصادية لمملكة البحرين.

 تعزيز العدالة

اعتبـــر رئيـــس لجنة الشـــؤون التشـــريعية 
والقانونيـــة فـــي مجلـــس النـــواب فاضـــل  
الســـواد أن ما تفضل به سموه من مرئيات 
الحقوقيـــة  المنظومـــة  لتطويـــر  متقدمـــة 
فـــي المملكة عبـــر تطوير النظـــام القانوني 
الفرديـــة  والحريـــات  العدالـــة  وتعزيـــز 
ستشـــكل حتمـــا نقلة نوعية على مســـتوى 
التقاضي في المملكة، مبينا أن تبني سموه 
لبرنامـــج اإلصـــالح والســـجون المفتوحة، 
وتجاوز أســـلوب االعتماد علـــى االعتراف 
أمـــام المحكمـــة واالعتمـــاد بـــداًل عـــن ذلك 
علـــى األدلة المادية القاطعة سيســـهم في 
ترســـيخ مبـــدأ العدالـــة وحمايـــة النســـيج 

االجتماعي ورفعة الوطن وازدهاره.

 

خطى تطويرية

وقال النائب باســـم المالكي إن رؤية سمو 
ولـــي العهد رئيس الوزراء تشـــكل خارطة 
لمســـتقبل  إســـتراتيجية  وخطـــة  طريـــق 

البحرين.
وقـــال إن رؤيـــة ســـمو ولـــي العهـــد رئيس 
متجـــددة  توجهـــات  تمثـــل  الـــوزراء 
ومتطـــورة للعمـــل الحكومـــي وذلـــك مـــن 
خالل مواكبة المتغيرات العالمية والتقدم 
والتطـــور، الفتـــا إلى أن حديث ســـمو ولي 
العهـــد جـــاء ليعبـــر عـــن تطلعـــات الجميـــع 
للمرحلـــة القادمـــة، حيـــث إن رؤيتـــه تعبر 
على أن الثروة الحقيقية في البحرين هي 

المواطن البحريني.
وأشـــار إلـــى أن ســـمو فـــي وجـــوب إزالـــة 
اإلجـــراءات،  وتســـهيل  البيروقراطيـــة 
إلـــى  واالبتـــكار،  اإلبـــداع  روح  وترســـيخ 
جانـــب دعـــم سياســـة االنفتـــاح وتطويـــر 
التشـــريعات المســـاندة للقطـــاع الخـــاص، 
يؤكـــد أن العمـــل الحكومي يســـير بخطى 

تطويرية ثابتة.

 رسائل مطمئنة

كما أكدت رئيســـة جمعية سيدات األعمال 
البحرينية أحالم جناحي أن حديث سموه 
عن األداء الحكومـــي وتجديد الدماء في 
منظومـــة عمـــل الحكومـــة بعـــث برســـائل 
االقتصـــادي  للقطـــاع  كبيـــرة  طمأنينـــة 
عمومـــا فـــي البحريـــن، إذ ســـينعكس هـــذا 
التوجه بشكل كبير على تحسين وتطوير 
وتســـريع وتيرة األداء الحكومي بالشـــكل 
الذي يتناســـب مع أوضاع الســـوق الراهنة 
والمعطيات الجديدة للتطور التكنولوجي 
خصوصـــا، والمســـتجدات التـــي شـــهدتها 
كورونـــا،  بعـــد  مـــا  مرحلـــة  فـــي  الســـوق 
وأكدت أن “الشـــارع االقتصـــادي والقطاع 
االستثماري البحريني ســـيجني ثمار هذه 
التوجهـــات العملية لســـمو رئيـــس الوزراء 
فـــي القريـــب العاجـــل، ونحـــن متفائلـــون 
إلـــى أقصـــى مدى بتوجهات ورؤى ســـموه 

والجهد الكبير الذي يبذله”.

  كفاءات وطنية

رؤيـــة  إن  العامـــر  أحمـــد  النائـــب  وقـــال 
ســـموه واضحـــة نحـــو تطوير السياســـات 
الخـــاص  القطـــاع  لنمـــو  والتشـــريعات 
واالســـتدامة  المالـــي  التـــوازن  وتحقيـــق 
البيروقراطيـــة  عـــن  بعيـــدا  االقتصاديـــة 
وإزالتهـــا مـــن نهـــج العمل الحكومـــي الذي 
ســـيزخر بالكفاءات الوطنيـــة وخاصة من 
الشـــباب المبدعين الذين ينظر لهم ســـموه 
بعيـــن االهتمـــام لتمكينهم وخلـــق الفرص 

لهم.
واضـــاف أن العمـــل ضمن فريـــق البحرين 
خاصـــة فـــي إدارة ملـــف جائحـــة كورونـــا 
يعطـــي دفعـــة مهمـــة للعمـــل بنفـــس روح 
الفريـــق لتطويـــر العمل الحكومـــي وتعزيز 
التعاون مع السلطة التشريعية، واستمرار 
انجـــازات البحريـــن بعزيمـــة أبنائها وتبنى 
عمـــل  ســـياق  ضمـــن  المتجـــددة  األفـــكار 

متطور وتخطيط مسبق.

ترسيخ القانون

إلـــى ذلـــك، أكـــد النائـــب عبدهللا الـــذوادي 
أن الشـــكر الـــذي تقـــدم به ســـموه ألعضاء 
الســـلطة التشـــريعية على تعاونهـــم البناء 
مـــع الحكومـــة يدفع نحو مزيـــد من العمل 
المشترك الذي يصب في مساعي التطوير 
والنمـــاء وتحقيـــق ما يســـعى إليه ســـموه 
بـــأن يكون الجهاز الحكومـــي فاعال وعلى 
كفـــاءة تتناســـب مـــع متطلبـــات التنميـــة 
واالقتصـــاد الحر وترســـيخ حكـــم القانون 
والحـــزم في حفـــظ الوطـــن والعمل بروح 

فريق البحرين الواحد.

 تحفيز اإلبداع

إن  القاضـــي  عيســـى  النائـــب  واعتبـــر 
ســـعي ســـموه إلـــى إيجـــاد جهـــاز حكومي 
فاعـــل وبكفـــاءة تتناســـب مـــع متطلبـــات 
التنمية ســـوف يســـاهم فـــي تحقيق أمثل 
لبرنامـــج عمـــل الحكومة ورؤيـــة البحرين 
االقتصاديـــة 2030 وما ينعكس ذلك على 
التوســـع فـــي االقتصـــاد ليكـــون نفعه على 
الوطن والمواطن، مؤكدا أهمية ما طرحه 
ســـموه من نظرة نحو المجتمـــع البحريني 
الـــذي وصفه بالمبـــدع ولديه ضعف التعلم 
والتطويـــر واإلبداع فـــي كل مجال، وهذا 
يؤكـــد علـــى رغبتـــه الملحـــة فـــي تحفيـــز 
اإلبـــداع وخلـــق الفـــرص ليكـــون المواطن 

مبتكرا ولديه حب العمل.

نجاحات مبهرة

وأكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب 
علي زايد أن ســـموه سيعزز مسيرة العمل 
الملـــك ومبـــادئ  بقيـــادة جاللـــة  الوطنـــي 
ميثـــاق العمـــل الوطنـــي والمواصلـــة فـــي 
نهجـــه نحـــو رؤيـــة شـــاملة لنمـــاء وازدهار 
الوطن وتحقيق الغايات المنشـــودة؛ لخلق 
نهضـــة وطنيـــة جديدة تكـــون قصة نجاح 
في خدمة المواطن وتمكينها، منوها بهذا 
الفكـــر الـــذي طرحـــه ســـموه فـــي الحديث 
هـــام  نمـــوذج  يمثـــل  مـــا  الصحفـــي وهـــو 
مماثل للنجاحات المبهـــرة والمتحققة من 
خالل فريق البحرين في مكافحة انتشـــار 

فيروس كورونا.

تأصيل الشراكة

وأثنى رئيس لجنة الخدمات النائب أحمد 
األنصـــاري على اللفتة الكريمة من ســـموه 
مؤكـــدا  التشـــريعية،  بالســـلطة  وإشـــادته 
أن مجلـــس النواب ســـيعمل علـــى تأصيل 
الشـــراكة مـــع الحكومة وتحقيـــق التعاون 
والعمـــل المشـــترك، لمزيـــد مـــن اإلنجازات 
الوطنيـــة والتـــي تصب في مســـيرة العمل 

الوطني والتنمية المستدامة.
وقـــال إن تأكيـــد ســـمو ولـــي العهـــد علـــى 
إزالـــة البيروقراطية وتســـهيل اإلجراءات 
الحكوميـــة يعبر عن رؤيـــة جديدة وإرادة 
العمـــل الحكومـــي  صادقـــة نحـــو تطويـــر 
لصالـــح المواطنين، وتشـــجيع لالســـتثمار 
والتأكيـــد علـــى تقديـــم خدمـــات حكومية 

ذات جودة عالية في الوقت المناسب.

تجويد الخدمات

لمعاهـــد  البحريـــن  جمعيـــة  رئيـــس  قـــال 
التدريـــب نـــواف الجشـــي إن تصريحـــات 
ســـمو ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء تؤكـــد 
بشكل واضح وجلي إيمان سموه بالشباب 

البحريني.
التدريـــب ال  إلـــى أن دور معاهـــد  وأشـــار 
يقتصـــر على النهوض بمهـــارات وإمكانات 
الشـــباب البحرينـــي فـــي منشـــآت القطـــاع 
الخاص، بـــل يمتد لتنمية الكوادر القيادية 
العمـــل الحكومـــي وتحفيزهـــا علـــى  فـــي 
أخـــذ زمـــام المبـــادرة في تطويـــر وتجويد 
جمعيـــة  أن  مؤكـــدا  واألداء،  الخدمـــات 
البحرين لمعاهد التدريب تعمل باســـتمرار 
علـــى تطويـــر إســـتراتيجيتها بمـــا يواكب 
توجهـــات الحكومـــة فـــي مجـــال تمكيـــن 
الوظائـــف  فـــي  وإحاللهـــم  البحرينييـــن 
المجزية، واســـتدامة حضورهم في سوق 

العمل.

 مرحلة تاريخية

 وذكـــر رجـــل األعمـــال يعقـــوب العوضـــي 
حديـــث  لمضاميـــن  متمعنـــة  قـــراءة  إن 
صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس 
الوزراء للصحف المحلية تؤكد أن ســـموه 
يستشرف المســـتقبل وفق رؤية طموحة، 
تنطلـــق مـــن المشـــروع اإلصالحـــي الرائد 
لحضـــرة صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة عاهـــل البـــالد المفـــدى 
حفظـــه هللا ورعـــاه، وتضـــع البحرين على 
أعتـــاب مرحلة تاريخية جديـــدة، وتكتب 
الوطنيـــة  اإلنجـــازات  مـــن  فصـــوال  فيهـــا 
بســـواعد أبنائهـــا المخلصيـــن، وتركز على 
المواطـــن البحرينـــي كمرتكز أساســـي في 

التنمية ومستفيد أول من ثمارها.

 إشادة أممية

وأكدت الرئيـــس التنفيذي للهيئة الوطنية 
الصحيـــة  والخدمـــات  المهـــن  لتنظيـــم 
مريـــم  الجالهمـــة “لقـــد شـــاهدنا باألمـــس 
القريـــب إشـــادة أمميـــة برؤية ســـموه، من 
خالل تصريـــح مدير عـــام منظمة الصحة 
العالميـــة تيدروس أدهانوم عـــن وتقديره 
البالـــغ للجهـــود الكبيرة التي يبذلها ســـموه 
وقيادتـــه الثابتـــة فـــي مواجهـــة فيـــروس 
كورونـــا )كوفيـــد19-(، تمثل تقديـــرا دوليا 
مســـتحقا لســـمو ولـــي العهد علـــى الجهود 
العظيمـــة التـــي قام بها ســـموه فـــي قيادة 
فريـــق البحريـــن وتشـــكيل الفريـــق الطبي 

الوطني”.

تحديث مستمر

وقـــال رجـــل األعمـــال أكـــرم مكنـــاس إن 
الرؤيـــة الشـــاملة التـــي قدمهـــا ســـمو ولي 
العهد رئيس الوزراء تبشر بمرحلة جديدة 
مـــن الرفعة واالزدهار في مملكة البحرين، 
تبنى على توحيد الجهود وتوجيه طاقات 
جميـــع المؤسســـات الحكوميـــة والخاصة 
البنـــاء  مســـيرة  تعزيـــز  نحـــو  واألفـــراد 
والتنميـــة فـــي ظـــل المشـــروع اإلصالحي 
لجاللـــة الملك، ومواصلة مســـيرة التطوير 
أبعادهـــا  بجميـــع  الوطنيـــة  والتحديـــث 

السياسية واالجتماعية واالقتصادية.
وأضـــاف مكنـــاس أن الحديـــث الصحفـــي 
الشـــامل لســـمو ولي العهد رئيـــس الوزراء 
يؤكد أنه من حق مملكة البحرين أن تفخر 
على مســـتوى العالم بمنظومتها السياسية 

واالقتصادية واالجتماعية المزدهرة.

مستقبل مزهر

وقالت عضو مجلس أمانة العاصمة رئيس 
لجنـــة العالقـــات العامـــة واإلعـــالم  مها آل 
شـــهاب “نحن فخـــورون بانتمائنا إلى هذه 
األرض الطيبـــة، ووالؤنـــا لقيـــادة حكيمـــة 
تجعل المواطن ركيزة أساسية في عملية 
التنمية المستدامة. كلمات صاحب السمو 
ولـــي العهد رئيـــس الـــوزراء تعطينا األمل 
بحاضـــر زاهـــر ومســـتقبل واعـــد وتحمـــل 
كل بحريني مســـؤولية كبيـــرة لالضطالع 
بدوره في بناء وطننا وحفظ مكتسباته”.

 إعالم مميز

واشـــار النائـــب محمـــد بـــو حمود إلـــى “أن 
مضاميـــن لقـــاء ســـمو ولـــي العهـــد رئيـــس 
قـــادم،  عمـــل  نبـــراس  الـــوزراء  مجلـــس 
وتحمـــل الصحافة الكثير من المســـؤولية، 
يخـــدم  بمـــا  الصحافـــي  العمـــل  وترجمـــة 
مملكتنا الغالية العزيزة، وأن كلمات سموه 
اليوم تحفز للعمـــل بجدية أكثر في تعزيز 
القيم الوطنية وترســـيخ حب هذا الوطن، 
وترجمـــة المكتســـبات الوطنية وما تحقق 
من المشروع اإلصالحي إلى عمل إعالمي 

كبير”.

مقبلون على بشائر الخير وإنجازات حضارية شاملة
فعاليات: رؤية سمو ولي العهد رئيس الوزراء تؤصل لعمل حكومي متكامل أسسه الراحل الكبير
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فوزية زينل

علي زايد

حمد الكوهجي

علي الصالح

نواف الجشي

عمار البناي

أكرم مكناس

غازي آل رحمة

عيسى القاضي

أحالم جناحي

فاطمة القطري

باسم المالكي

مريم الجالهمة

مها آل شهاب

عيسى الدوسري

محرر الشؤون المحلية



شـــاطر نـــواب موقـــف ولي العهـــد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر 
باســـتذكار اإلســـهامات الخالدة لصاحب 
الســـمو الملكـــي األمير خليفة بن ســـلمان 
آل خليفـــة رحمه هللا، ومـــا قام به طوال 
مســـيرة حافلـــة بالعطـــاء فـــي تأســـيس 
العمـــل الحكومـــي وبنـــاء الوطـــن، إذ كما 
وصفـــه ســـموه بأنـــه المعلـــم األول فـــي 

العمل الحكومي.

منجزات

وقالـــت النائب سوســـن كمال إن صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير خليفة بن ســـلمان 
دعائـــم  أرســـى  هللا  رحمـــه  خليفـــة  آل 
الدولـــة وثوابت العمل الحكومي، ليحمل 
الرايـــة مـــن بعـــده ملتـــزٌم أميـــٌن طمـــوٌح 
حريـــٌص على تعزيز التعاون مع الســـلطة 
التشـــريعية؛ للحفـــاظ على مـــا تحقق من 
منجـــزات للمواطنيـــن، فالرحمة والخلود 
لألمير الراحل، والمجد والرفعة واإلنجاز 
لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء.

صاحب خبرة

بدوره، قال النائب أحمد الدمســـتاني إن 
لصاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة 

بن ســـلمان آل خليفـــة رحمه هللا بصمات 
تاريخية ال تنســـى في النهـــوض بالجهاز 
الحكومـــي منذ فجر االســـتقالل الوطني 
وحتـــى تولـــي األمانة لســـمو ولـــي العهد 

رئيس الوزراء.
وأضاف أن األميـــر الراحل لم يكن معلما  
في العمل الحكومي فحســـب، وإنما كان 
مرشـــدا وناصحا وحكيمـــا في تعامله مع 
مختلف السلطات الدستورية؛ وذلك ألنه 
رجـــل صاحب خبـــرة وحنكـــة ومخضرم 

في االشتغال بالشأن العام.

وأكـــد أن ما نعيشـــه اليوم مـــن متانة في 
الخدمـــات الحكوميـــة قـــد وضـــع لبناتها 
األولى األمير الراحل، والذي قدم الكثير 

للبحريـــن وأهلهـــا، ولن ينســـى الجميع ما 
بذله في سبيل ملكيه ووطنه وشعبه.

إسهامات خالدة

من جهته، قال النائب غازي آل رحمة إن 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة بن 
ســـلمان آل خليفة رحمـــه هللا قدم كثيرا 
العمـــل الحكومـــي، وكنـــت  فـــي تطويـــر 
شـــاهدا علـــى حرصـــه المســـتمر لتعزيـــز 
كانـــت  وقـــد  الســـلطتين،  بيـــن  التعـــاون 
المشـــتغلين  توجيهاتـــه نصائـــح لجميـــع 
بالشـــأن العـــام؛ ألن قلبـــه كان ينبض بكل 

ما يتعلق بالبحرين.
وبيـــن أن اســـتذكار اإلســـهامات الخالدة 
لألميـــر الراحل هـــي بصمة وفـــاء لجميع 

من ســـاهم فـــي بناء وتنمية هـــذا الوطن 
الذي يفخر الجميع باالنتماء إليه.

نهضة البحرين

إلى ذلك، أشـــادت النائب فاطمة القطري 
بما تضمنه حديث سمو ولي العهد رئيس 
مجلـــس الوزراء، من إشـــادة بإســـهامات 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة رحمـــه هللا فـــي 
تأســـيس العمل الحكومـــي وبناء الوطن، 
ومســـاهمة ســـموه رحمه هللا فـــي نهضة 
البحريـــن الحديثة، فقد عمـــل بال كلل أو 
ملل لخدمة البحرين وشعبها حامال على 
عاتقه مســـؤولية كبيـــرة لالرتقاء بمملكة 
البحريـــن وتنميتهـــا اقتصاديا وسياســـيا 
وثقافيـــا واجتماعًيـــا، انطالقـــا مـــن رؤية 
عاهـــل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة.
وأردفت “بـــأن مضامين اللقاء الصحافي 
الـــذي أجـــراه ســـمو ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلـــس الـــوزراء مـــع رؤســـاء التحريـــر، 
أكـــدت أن مســـيرة التطويـــر والتحديـــث 
العمـــل  تطويـــر  ســـبيل  فـــي  والبنـــاء 

التنميـــة  تحقيـــق  وبالتالـــي  الحكومـــي، 
المســـتدامة التـــي ينشـــدها كل مواطـــن 
مستمرة وســـتنتقل آلفاق أرحب لتحقق 
آمال الشـــعب البحريني المنشـــودة، وفقا 
للـــرؤى الحكيمة لصاحب الجاللة  الملك، 
وللعمـــل الحكومـــي برئاســـة ســـمو ولـــي 

العهد رئيس مجلس الوزراء”.

تقدم ملحوظ

الشـــؤون  لجنـــة  رئيـــس  نائـــب  وثمـــن 
الوطنـــي  واألمـــن  والدفـــاع  الخارجيـــة 
النائب عيســـى الدوسري ما أكده حديث 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء مـــن إشـــادة بإســـهامات صاحب 
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفة رحمه هللا فيما شهدته المملكة من 
تقدم ملحوظ في كافة المجاالت داخليا 
وخارجًيـــا، خصوصـــا في مجـــال التنمية 
االقتصاديـــة للمملكـــة والـــذي نتـــج عنـــه 
نهضـــة عمرانيـــة واقتصادية وسياســـية 
كبيـــرة ارتقـــت بالمملكة لصفـــوف الدول 
المتقدمـــة وباتت تنافســـهم اليوم ثقافيا 
الجهـــود  بفضـــل  وفكريـــا  واقتصاديـــا 

العظيمة المبذولة.
وأشـــار إلى أن مضامين اللقاء الصحافي 
الـــذي أجـــراه ســـمو ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلـــس الـــوزراء مـــع رؤســـاء التحريـــر، 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  ســـمو  أن  أكـــدت 
مجلس الوزراء ســـيقود العمل الحكومي 
بـــكل كفـــاءة واقتـــدار، وســـينقل العمـــل 
الحكومي والوطني إلـــى مرحلة جديدة 
مـــع  خصوصـــا  الحكومـــي،  التميـــز  مـــن 
والتـــي  التحديـــات  مـــن  العديـــد  وجـــود 
تحتاج لقائد يحمل رؤى وإستراتيجيات 
متميـــزة للعمل الحكومي في ظل ما تمر 
بـــه البحرين والعالم أجمـــع من متغيرات 
تتطلـــب تعييـــن الرجـــل المناســـب القادر 
علـــى تقويض تلك التحديـــات وتحويلها 

إلنجازات ترتقي بها البحرين كما 

خليفة بن سلمان... بصمات ال تنسى بمسيرة العمل الحكومي
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المنامة - بنا

صّرح رئيـــس نيابة الـــوزارات والجهات 
العامة بـــأن المحكمة الصغـــرى الجنائية 
أصـــدرت أمـــس الخميـــس، حكًمـــا فـــي 
القضيـــة الخاصـــة بوفـــاة عمـــال بأحـــد 
حيـــث  الصحـــي،  الصـــرف  مشـــروعات 
قضت بإدانة متهميـــن، بمعاقبة أحدهما 
بالحبـــس لمدة ثـــالث ســـنوات وتغريمه 
1500 دينـــار، وبمعاقبـــة الثاني بالحبس 
لمدة ســـنتين، وذلك لما نسب إليهما من 
التســـبب خطأ في موت وإصابة العمال 
ومخالفـــة القوانيـــن والقـــرارات المنفذة 
بعـــدم توفير وســـائل الســـالمة والصحة 
المهنية في أماكن العمل، مع إبعاد األول 
عـــن البـــالد عقـــب تنفيـــذ العقوبـــة، كمـــا 
قضت بتغريم الشـــركة المنتســـبين إليها 

والقائمة على تنفيذ المشروع.
باشـــرت  قـــد  العامـــة  النيابـــة  وكانـــت   
تحقيقـــات مكثفة في واقعة وفاة ثالثة 

عمال وإصابة آخر في موقع العمل بأحد 
مشاريع الصرف الصحي، والتي حدثت 
نتيجـــة االختناق بالغـــازات المنبعثة من 
حفرة بموقع العمل، حيث أجرت النيابة 
الطبيـــب  وانتدبـــت  للموقـــع  معاينـــات 
الشرعي والخبراء المختصين واطلعت 
علـــى المســـتندات المتعلقـــة بالمشـــروع 
واســـتمعت إلى أقوال الشـــهود، وانتهت 
إلـــى إســـناد االتهـــام إلى المديـــر اإلداري 
بشـــركة المقـــاوالت الخاصة التـــي تنفذ 
المشـــروع وضابـــط  المشـــروع، ومديـــر 
الســـالمة المهنيـــة بذات الشـــركة لثبوت 
مســـؤوليتهم عن وفاة وإصابـــة العمال، 
وذلك من واقع شـــهادة الشهود وتقارير 
خبيـــر الســـالمة المهنيـــة بـــوزارة العمـــل 
الشـــرعي  والطـــب  المدنـــي  والدفـــاع 
وكذلـــك  الجريمـــة،  مســـرح  وخبـــراء 
ممـــا كشـــفت عنـــه المســـتندات المتعلقة 
والتـــي  بالمشـــروع،  األعمـــال  بمباشـــرة 

أكـــدت جميعهـــا أن المتهميـــن قـــد وقـــع 
منهم إخالل جســـيم بمـــا تفرضه عليهم 
واجباتهـــم وأصـــول مهنتهـــم تمثـــل في 
عـــدم توفيـــر وســـائل ومعـــدات األمـــن 
والســـالمة فـــي موقـــع الحـــادث، وعـــدم 
التحقق من دراية العمال بمخاطر العمل 
وعدم تأهيلهـــم لمواجهة تلك المخاطر، 
فضـــالً عـــن الســـماح بالعمـــل فـــي موقع 
األشـــغال  وزارة  إخطـــار  دون  الحـــادث 
وشـــؤون البلديات والتخطيط العمراني 
للتثبت من مراعاة االشتراطات المقررة، 
وذلك بالمخالفة لمتطلبات الســـالمة في 
مواقع العمـــل والمقررة بموجب القانون 
والقرارات التنظيميـــة الصادرة في هذا 
الشـــأن، وهو مـــا أدى إلى وقوع الحادث 

ووفاة وإصابة العمال.
 وقـــد نظـــرت المحكمة القضيـــة إلى أن 
أصدرت حكمها المتقدم بإدانة ومعاقبة 

المتهمين.

غياب معدات السالمة وعدم تأهيل الضحايا لمواجهة المخاطر
إدانة اثنين في اختناق 3 من عمال الصرف الصحي

المنامة - النيابة العامة

الماليـــة  الجرائـــم  نيابـــة  رئيـــس  صـــّرح 
وغســـل األمـــوال بـــأن المحكمـــة الكبرى 
ا  الجنائيـــة قـــد أصـــدرت حكًمـــا حضوريًّ
 5 بالســـجن  المتهـــم  بمعاقبـــة  أمـــس 
ســـنوات وبتغريمه مبلـــغ 10 آالف دينار، 
وبمصـــادرة 85 ألًفـــا و553 دينـــاًرا و915 
فلًســـا من أمواله وأمالكه عما نسب إليه 

من اتهام.
وتلّقـــت النيابـــة العامـــة بالًغا مـــن إدارة 
التحريات المالية بشـــأن ما أســـفرت عنه 
تحرياتهـــا عـــن ارتـــكاب المتهـــم لجريمة 
غســـل األمـــوال المتحصلـــة مـــن جرائـــم 
إدارة محـــل للدعـــارة والتحريـــض علـــى 
ارتـــكاب الدعـــارة واالعتماد فـــي حياته 
بصفة جزئية على ما يكسبه من الدعارة 

والتي سبق وأن أتهم وأدين بها.
 وعليه، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها 
بسؤال الشـــاهد مجري تحريات الواقعة 
ومســـتندات  أوراق  علـــى  واطلعـــت 
وأحـــكام الجرائـــم األصليـــة التـــي أديـــن 
بهـــا، ومـــن ثـــم أمـــرت بالكشـــف وتتبـــع 
المعامـــالت والعمليات الماليـــة التي قام 
بهـــا المتهـــم والتـــي أســـفرت عـــن قيامه 
بتلقـــي واكتســـابه لمبالـــغ ماليـــة باهظـــة 
في حســـابات إحدى ســـجالته التجارية 
ال تتناســـب مع حجـــم وطبيعة تعامالت 
الســـجل وبطريقة نقدية مشبوهة ودون 
أن يتبّين مصدرها في حســـاباته وال في 
لســـجله  والدفتريـــة  الماليـــة  الســـجالت 
التجـــاري، وذلك بغية إخفائـــه لمصدرها 
وطريقـــة التصـــرف فيهـــا علـــى نحو من 

شأنه إظهار أن مصدرها مشروع.

 وكمـــا أمرت النيابة العامة بتعيين خبير 
محاســـبي لتأكيد حقيقة تلك التعامالت 
والعمليـــات وبيان حقيقة مصدرها، وقد 
أسفرت نتيجة التقرير المالي المحاسبي 
إلـــى تلقيـــه واكتســـابه إيداعـــات بلغـــت 
ا على مدخول السجل  قدًرا مضاعًفا جدًّ
وعدم وجود مـــا يفيد مصدرها وطريقة 
إيداعها والتي بلغ مقدارها مبلغ  85 ألًفا 

و553 ديناًرا و915 فلًسا.
وعليـــه، تـــم اســـتجواب المتهـــم تفصيالً 
حـــول مـــا نســـب إليـــه ومواجهتـــه عمـــا 
أســـفرت عنه نتائج الكشـــف عن األموال 
والتقريـــر المالي والذي عجز معه المتهم 
عـــن تقديـــم مـــا يفيـــد خالف ما كشـــفت 
عنـــه األوراق وأمـــرت بإحالته محبوًســـا 
والتـــي  الجنائيـــة  الكبـــرى  للمحكمـــة 

أصدرت حكمها المتقدم بإدانته.

مبالغ باهظة ال تتناسب مع طبيعة تعامالت السجل التجاري للمتهم
5 سنوات ومصادرة 85 ألًفا من أموال متكسب للدعارة

بنك سيتي اإلسالمي االستثماري
ألف دوالر أمريكيبيان المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2020

20202019

الموجودات

 501  1,462 أرصدة لدى البنوك

 13,622  12,998 ذمم مدينة للمرابحة

 560  591 الموجودات األخرى

 14,683  15,051 إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين

المطلوبات

 287  471 ذمم دائنة ومصروفات مستحقة أخرى

 287  471 إجمالي المطلوبات

حقوق المساهمين

 10,000  10,000 رأسمال األسهم

 3,465  3,577 االحتياطي القانوني

 931  1,003 اإليرادات المستبقاة

 14,396  14,580 إجمالي حقوق المساهمين

 14,683  15,051 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 

2020
)تم تدقيقه(

2019
)تم تدقيقه(

أنشطة العمليات

 2,100  2,437 قبض اإليرادات االستشارية

 330  120 قبض اإليرادات من عقود المرابحة

 126  97 قبض الربح من حسابات االستثمار المقيدة

 )725( )597(المدفوعات للموظفين والموردين

 )785( )789(رسوم اإلدارة المدفوعة

 1,046  1,268 التدفقات النقدية من أنشطة العمليات

أنشطة التمويل

 )1,092( )931(أرباح موزعة

 )1,092( )931(التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

 )46( 337 صافي  الزيادة /)النقص( في النقد ومعادالت النقد

 14,169  14,123 النقد ومعادالت النقد كما في 1 يناير

 14,123  14,460 النقد ومعادالت النقد كما في 31 ديسمبر

يشمل النقد ومعادالت النقد:

 501  1,462 أرصدة لدى البنوك

 13,622  12,998 ذمم مدينة للمرابحة

 14,460  14,123 

        ألف دوالر أمريكي بيان الدخل الموجز للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

2020
)تم تدقيقه(

2019
)تم تدقيقه(

اإليرادات

 2,158  2,437 اإليرادات من الخدمات االستشارية

 126  97 اإليرادات من حسابات االستثمار المقيدة

 330  120 اإليرادات من عقود المرابحة

 2,614  2,654 إجمالي اإليرادات

المصروفات

 394  383 تكاليف الموظفين

 1,185  1,156 مصروفات أخرى

 1,579  1,539 إجمالي المصروفات 

 1,035  1,115 الربح  للفترة

بيان التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020                                                                                                        ألف دوالر أمريكي

المجموعاإليرادات المستبقاةاالحتياطي القانونيرأسمال األسهم2020 )تم تدقيقه(

 14,396  931  3,465  10,000 كما في 1 يناير 2020

 1,115  1,115 - -   الربح للسنة

 1,115  1,115  -    -   إجمالي اإليرادات و المصروفات للسنة

 )931( )931(األرباح الموزعة لسنة 2019

 -    )112( 112  -   تحويل إلى االحتياطي القانوني

14,580 1,003  3,577  10,000 كما في 31 ديسمبر 2020 

المجموعاإليرادات المستبقاةاالحتياطي القانونيرأسمال األسهم2019 )تم تدقيقه(

 14,453  1,092  3,361  10,000 كما في 1 يناير 2019

 1,035  1,035  -    -   الربح للسنة

 1,035  1,035  -    -   إجمالي اإليرادات و المصروفات للسنة

 )1,092( )1,092(األرباح الموزعة لسنة 2018

 -    )104( 104  -   تحويل إلى االحتياطي القانوني

 14,396  931  3,465  10,000 كما في 31 ديسمبر 2019 

تم إقرار البيانات المالية من قبل مجلس اإلدارة في 24 فبراير 2021

تم استخراج األرقام المنشورة من البيانات المالية التي تم تدقيقها من قبل شركة كيه بي إم جي التي 
أعربت عن رأيها في التدقيق من دون تحفظ  في 24 فبراير 2021

  محمد جعفر نيني
 نائب رئيس مجلس اإلدارة 

عتيق الرحمن
 رئيس مجلس اإلدارة

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك إسالمي بالجملة

محرر الشؤون المحلية

غازي آل رحمةأحمد الدمستاني عيسى الدوسريفاطمة القطريسوسن كمال

وفــاء لمسة  الــراحــل...  األمــيــر  إســهــامــات  ــوزراء  ــ ال رئيس  العهد  ــي  ول سمو  اســتــذكــار 

وضع اللبنات 
األولى لمتانة 

الخدمات وقلبه 
نبض بـ “البحرين”

صاحب خبرة 
وحنكة ومخضرم 

في االشتغال 
بالشأن العام

مرشد وناصح 
وحكيم في تعامله 

مع السلطات 
الدستورية

لن ننسى ما بذله 
في سبيل جاللة 

الملك والوطن 
والشعب

شاهدون على 
حرصه المستمر 
لتعزيز التعاون 
بين السلطتين

فقيد الوطن 
“المعلم األول” كما 

وصفه سمو ولي 
العهد رئيس الوزراء



أكد رئيس المجلس األعلى للصحة، رئيس جمعية السكري البحرينية، الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة، أن مملكة 
البحرين تسعى دائًما لتكون سّباقة في توفير الرعاية الصحية والخدمات الطبية المتطورة والحديثة، إذ من خالل قرارات عاهل 
البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبالمتابعة الحثيثة لتنفيذ هذه القرارات من لدن وولي العهد رئيس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، فإن صحة الفرد والمجتمع على رأس أولويات قيادتنا وحكومتنا الرشيدة.

باإلنابـــة  ألقاهـــا  التـــي  كلمتـــه  فـــي  وأكـــد 
أول  استشـــاري  المؤتمـــر،  رئيـــس  عنـــه 
الجراحـــة العامة وجراحة الجهاز الهضمي 
والمناظيـــر، الدكتـــور عبد الوهـــاب محمد، 
أن مـــا تحقـــق من إنجـــازات فـــي التصدي 
لوبـــاء جائحـــة كورونا خير مثـــال يحتذى 
بـــه حيث تم العمل وفـــق خارطة الطريق، 
حـــرص فيهـــا الفريـــق الطبـــي علـــى تنفيذ 
الســـمو  صاحـــب  وتوصيـــات  توجيهـــات 
الملكي ولي العهـــد رئيس مجلس الوزراء 
لمكافحـــة  التنســـيقية  اللجنـــة  رئيـــس 

فيروس كورونا.

مؤتمر “األيميدو” الرابع

جـــاء ذلك خـــال رعايته للنســـخة الرابعة 
مـــن مؤتمـــر “األيميـــدو” والـــذي نقـــل على 
منصة زووم، بحضور وزيرة الصحة فائقة 
الصالـــح، وأكثر من 1000، خبير ومختص 

ومشارك من الخليج والمنطقة والعالم.
وشـــّدد رئيـــس المجلـــس االعلـــى للصحـــة 
علـــى أهميـــة المؤتمـــر فـــي هـــذه الظروف 
الحرجـــة لتناوله أحدث المســـتجدات في 
عالـــم الطـــب الباطنـــي وأمراض الســـكري 
والســـمنة، وتســـليطه الضوء علـــى اهمية 
الرعايـــة الصحيـــة ودور الكـــوادر الطبيـــة 
والعلماء والباحثين في التصدي للجائحة، 
وتأثير وخطورة أمراض السكري والسمنة 
ودورهـــا  والمجتمـــع  الفـــرد  صحـــة  علـــى 
فـــي تعريـــض المصابين فيهـــا لمضاعفات 
شـــديدة وخطيـــرة عند تعرضهـــم لاصابة 
بالفيـــروس التاجـــي، مؤكـــًدا أن المؤتمـــر 
يمثل خطوة مضاعفـــة للتركيز واالهتمام 

ســـريعة  وطبيـــة  علميـــة  حلـــول  إليجـــاد 
لمعالجـــة االرتفـــاع المســـتمر فـــي أعـــداد 
والســـمنة  الســـكري  بامـــراض  المصابيـــن 
ومضاعفاتها، حيث ال يزال مرض السكري 
بما يســـجله من زيادة مســـتمرة في نسب 
اإلصابة بـــه وبمضاعفاته بالبحرين تحدًيا 
الصحـــي  القطـــاع  فـــي  للعامليـــن  كبيـــًرا 
والمهتميـــن في إعـــداد األهداف والخطط 

التنموية.
وقـــال، إن جهـــود الفريـــق الوطني حققت 
نجاًحـــا كبيـــًرا فـــي مواجهة أزمـــة كورونا 
بالتعـــاون الكبيـــر مـــن الـــوزارات والهيئات 
ومســـاندة المجتمـــع المدني، حيـــث أظهر 
الجميـــع التزاًمـــا كبيًرا بالمســـؤولية والذي 
يمثل المكمل األساسي للجهود والقرارات 
والتوصيـــات وركيـــزة مهمـــة لنجـــاح كافة 
علـــى  القضـــاء  فـــي  للمســـاهمة  الخطـــط 

الفيروس وحفظ سامة وصحة الجميع.
ولفـــت الفريـــق طبيـــب الشـــيخ محمد بن 
إلـــى اإلشـــادة العالميـــة بنجـــاح  عبـــدهللا، 
تجربـــة البحريـــن للتعامـــل مـــع الجائحـــة، 
التي مثلت نموذًجا يحتذى به في طريقة 
التعامـــل مع جائحة فايـــروس كورونا، من 
خـــال اســـتعدادها المبكـــر قبل اكتشـــاف 
أول حالـــة قائمـــة للفيروس فـــي البحرين 

واتباعها اإلجراءات االحترازية والتدابير 
الوقائيـــة قبل تفشـــي الفيروس، مع اتخاذ 
يتناســـب  بمـــا  الوقائيـــة  التدابيـــر  كافـــة 
وحســـب  كورونـــا  فيـــروس  وتطـــورات 
توصيات منظمة الصحة العالمية، وتوالي 
الجهـــود فـــي رصـــد االحتياجـــات الازمة 
والتواصـــل مـــع كافـــة الجهـــات الحكومية 
مـــع االلتـــزام بالشـــفافية التامـــة فـــي نقل 
الحقائـــق للجميـــع، إضافـــة إلـــى التطـــرق 
للبحـــث العلمـــي والتوثيـــق المســـتمر مـــن 
للخطـــوات  والرصـــد  المراقبـــة  خـــال 
البروتوكـــوالت  وتطبيـــق  العاجيـــة 
العاجيـــة، إلى جانـــب الوعـــي المجتمعي 
العمـــل  للجائحـــة، واســـتمرارية  للتصـــدي 
والبنـــاء وديمومة الحياة بنمطها الطبيعي 
والتـــي انعكســـت نتائجـــه بشـــكل ايجابي 
علـــى مختلـــف الصعـــد وبـــرزت المســـاعي 
المخلصـــة التـــي بذلهـــا كافـــة المواطنيـــن 
الفريـــق  أعضـــاء  وباألخـــص  والمقيميـــن 
مـــن خـــال عملهـــم الـــدؤوب والمتواصـــل 
للتصدي للفيروس والتركيز المستمر على 
المرحلـــة المقبلة والتـــي تتطلب المواصلة 
بعـــزم لرفد الجهـــود الوطنية لحفظ صحة 

وسامة الجميع.
وأكـــد، أن عقـــد المؤتمـــرات فـــي ظل هذه 

الظـــروف يعتبـــر تحدًيـــا كبيـــًرا ومتميـــًزا 
البـــــشرية،  القـــدرات  بــــناء  فـــي  يســـاهم 
ومناقشـــة المستجدات العلمية والــــتعرف 
عـــــلى طرق تقديم الرعاية الصحية اثناء 
األزمات وكيــفية مواجهــتها، وخلـق منـاخ 
صحـــي وإعامي لبث االطمئنان وتأمــــين 
الحياة الكريمة للجميع من خال استقدام 
لمناقشـــة  والعالميـــة  المحليـــة  الخبـــرات 
وابتـــكار  الصحيـــة  التحديـــات  مواجهـــة 
الرعايـــة  لطـــرق  جديـــدة  اســـتراتيجيات 

الصحية في عاج ومكافحة االمراض.
واختتـــم رئيس المجلـــس األعلى للصحة، 
البحرينيـــة،  الســـكري  جمعيـــة  رئيـــس 
الفريـــق طبيب الشـــيخ محمـــد بن عبدهللا 
آل خليفة، بـــأن المجلس والـــوزارة وكافة 
الهيئـــات الصحية تبذل الجهـــود المتميزة 
فـــي رعايـــة مرضـــى الســـكري والحـــد من 

مضاعفاته عبر تقديم أفضل سبل الوقاية 
والعـــاج بما يصـــب في مصلحـــة وخدمة 
المرضـــى بمســـاندة عـــدد من المؤسســـات 
والجمعيـــات الحكومية وغيـــر الحكومية، 
ومنهـــا جمعيـــة الســـكري البحرينيـــة التي 
تعمل جنبا الى جنب مع مؤسسات الدولة 
في تقديم البرامج المتميزة واســـتحداث 
برامج وأنشـــطة توعوية متطورة جديدة 
وتعزيز الشـــراكة المجتمعية واســـتقطاب 
المتطوعيـــن والعمـــل علـــى نشـــر التوعية 

والتثقيف الصحي.

عالج السكر

المؤتمـــر،  رئيـــس  نائـــب  عّبـــر  بـــدوره، 
االستشـــاري الدكتـــور أســـعد الدفتـــر، عـــن 
جـــل شـــكره وتقديـــره لرئيـــس المجلـــس 
األعلى للصحـــة لرعايته للمؤتمر، ولرئيس 
المؤتمر، ولكل الخبراء والمختصين الذين 
شـــاركوا بالمؤتمر، موضًحا، أن مشاركتهم 
العلمية والطبية أثرت المؤتمر بكل جديد 
وحديـــث في العالم من بحوث ودراســـات 
عـــاج  فـــي  تصـــب  وتقنيـــات  وعاجـــات 
الســـكري والحـــد مـــن الســـمنة واألمـــراض 
الباطنيـــة. وأشـــار الدفتـــر إلـــى أن الفتـــرة 
اليـــوم  برنامـــج  مـــن  الصباحيـــة  العلميـــة 
االول ستبدأ بمحاضرة لاستشارية رابعة 
الهاجـــري، حول طرق عاج الســـكري، وما 
هـــي الطرق المســـتخدمة لعـــاج ومتابعة 
مرضى الســـكري فـــي وزارة الصحة، بينما 
تســـتعرض، استشـــارية الســـكري، وسكري 

االطفـــال أفـــا جينا من روســـيا من جامعة 
حـــول  المســـتجدات  آخـــر  بطرســـبرج 
مضخـــات االنســـولين وطرق اســـتخدامها 
وأحـــدث التقنيـــات الموجودة في روســـيا 

ا في هذا الجانب. حاليًّ
وأضـــاف الدفتـــر، وبعدهـــا ســـتكون هناك 
بـــإدارة   “ الســـمنة  “عـــاج  حـــول  ورشـــة 
الدكتـــورة باربـــرا مـــع الدكتـــورة نيرمـــان، 
واســـتعراض العاقـــة بيـــن مرض الســـمنة 
بينمـــا   ،”19 “كوفيـــد  كورونـــا  وفيـــروس 
ســـتكون هنـــاك ورشـــة لجمعيـــة الســـكري 
دالل  االستشـــارية  تقدمهـــا  البحرينيـــة 
الرميحـــي. وتابـــع الدفتـــر، بـــأن البرنامـــج 
العلمي ســـيتواصل بعدد مـــن المحاضرات 
والـــورش المهمـــة، منهـــا محاضـــرة وبحث 
يكشـــف ألول مـــرة عـــن أســـباب وعـــاج 
الســـكري  مرضـــى  لـــدى  الســـكري  هبـــوط 
والعاجـــات الحديثـــة فـــي هـــذا الجانـــب، 
بينما ستســـتعرض االستشـــارية الدكتورة 
البنكريـــاس  أمـــراض  الزيانـــي،  نجـــاح 

وتشخيصها عن طريق بالمنظار.
واســـتكمل بالقول، بأن الورشـــة المســـائية 
ســـيديرها رئيـــس المؤتمـــر الدكتـــور عبـــد 
الوهاب محمد ويشارك فيها الدكتور علي 
الحمداني من المملكة المتحدة، والدكتور 
عامـــر الدرازي، والدكتور هاني الســـاعاتي 
من البحريـــن، وتتناول آخر المســـتجدات 
العالميـــة فـــي عمليـــات التخلص الســـمنة، 
وســـتكون لي محاضرة أتحـــدث فيها عن 
منع االصابة بالسكري من خال استخدام 
بعـــض البرامـــج الغذائية وبعـــض االدوية، 
خصوًصا لدى الفئات التي يزيد ســـنها عن 
45 ســـنة، والتـــي تكـــون معرضـــة لإلصابة 
بســـبب تاريـــخ عائلـــي لمـــرض الســـكر، أو 
لوجـــود الســـمنة، باإلضافة إلـــى محاضرة 
لاستشاري باسم مصطفى حول إصابات 
النقرس لدى مرضى السمنة وأحدث طرق 

عاجها.

الشيخ محمد بن عبدالله

رئيس “األعلى للصحة”: ارتفاع المصابين بالسكري يمّثل تحدًيا لألهداف التنموية
الـــــتـــــوالـــــي عـــــلـــــى  الـــــثـــــانـــــيـــــة  ــة  ــ ــن ــ ــس ــ ــل ــ ل  ”^“ تـــــكـــــريـــــم 
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بيان المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2019                                  بآالف الدنانير البحرينية

البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

بيان التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019             بآالف الدنانير البحرينية

بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019             بآالف الدنانير البحرينية 

20192018

الموجودات

5,5505,977موجودات غير ملموسة
24,1565,818معدات ومركبات

29,70611,795مجموع الموجودات غير المتداولة

327335المخزون
1,4371,665ذمم تجارية مدينة

508724مصروفات مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى
1,260784مستحق من أطراف ذوي عالقة

21,54919,668ودائع
3,1093,998النقد وما في حكمه

28,19027,174مجموع الموجودات المتداولة
57,89638,969مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية
9,0009,000رأس المال 

4,5004,493االحتياطي القانوني
10,1619,850األرباح المستبقاة

23,66123,343مجموع حقوق الملكية 

المطلوبات

26,1248,015إلتزام إيجار تمويلي
576505منافع الموظفين

26,7008,520مجموع المطلوبات غير المتداولة

6,0436,572ذمم تجارية دائنة ومطلوبات أخرى
395359مستحق ألطراف ذوي عالقة

1,097175إلتزام إيجار
7,5357,106مجموع المطلوبات المتداولة

34,23515,626مجموع المطلوبات
57,89638,969مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

20192018

38,16438,191اإليرادات
)13,870()13,573(مصروفات تشغيلية مباشرة

24,59124,321إجمالي الربح 

7758إيرادات تشغيلية أخرى
192ربح من بيع معدات ومركبات

)3,325()3,778(مصروفات عمومية وإدارية
)10,186()9,469(مصروفات تشغيلية أخرى

11,44010,870الربح التشغيلي

587293إيرادات التمويل
)703()1,842(تكاليف التمويل

)410()1,255(صافي تكاليف التمويل

10,18510,460ربح السنة

--الدخل الشامل اآلخر

10,18510,460مجموع الدخل الشامل للسنة

العائد على السهم

113116العائد على السهم األساسي والمخفض )بالفلس(

المجموعأرباح مستبقاةاحتياطي قانونيرأس المال2019

9.0004,4939,85023,343في 1 يناير

10,18510,185--مجموع الدخل الشامل للسنة

-)7(7-محول لالحتياطي القانوني

)17()17(--صافي خسارة من بيع أسهم خزينة

)9,850()9,850(--أرباح أسهم معلنة لسنة 2018

9.0004,50010,16123,661في 31 ديسمبر 

المجموعأرباح مستبقاةاحتياطي قانونيرأس المال2018

9.0003,44743612,883في 1 يناير

10,46010,460--مجموع الدخل الشامل للسنة

-)1,046(1,046-محول لالحتياطي القانوني

9.0004,4939,85023,343في 31 ديسمبر 

2018 2019

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
10,460 10,185 ربح السنة

تسويات :
427 427 إطفاء

1,444 2,244 إستهالك
703 1,842 مصروفات التمويل
- 29 ربح القيمة العادلة على المشتقات

)2( )19( ربح من بيع معدات ومركبات

تغيرات في :
)16( 8 المخزون
)489( 45 ذمم تجارية مدينة
)160( )106( مصروفات مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى
)126( )681( ذمم تجارية دائنة وأخرى

135 71 مكافآت نهاية خدمة الموظفين

12,376 14,045 صافي النقد من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
)180( )556( شراء معدات ومركبات

)9,399( )1,881( إيداعات صافي
2 19 مقبوضات من بيع معدات ومركبات

)9,577( )2,418( صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
)140( )922( مدفوعات اللتزام اإليجار
)703( )1,746( مدفوعات لمصروفات التمويل 

- )700( مدفوعات شراء أسهم خزينة
- 683 مقبوضات من بيع أسهم خزينة
- )9,831( أرباح أسهم مدفوعة

)843( )12,516( صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

1,956 )889( صافي )النقص( / الزيادة في النقد وما في حكمه خالل السنة
2,042 3,998 النقد وما في حكمه في 1 يناير

3,998 3,109 النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر 

فيما يلي التواريخ الرئيسية التي يجب أخذها في االعتبار:
التاريخ الحدث

26 مارس 2020 تاريخ اجتماع الجمعية العامة 
)تاريخ موافقة المساهمين(

29 مارس 2020 آخر يوم تداول الستحقاق األرباح
)آخر يوم تداول الستحقاق األرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل األسهم يوم االستحقاق(

30 مارس 2020  تاريخ تداول السهم بدون استحقاق
)أول يوم تداول بدون استحقاق لألرباح(

31 مارس 2020 يوم االستحقاق 
)المساهمون المقيد أسمائهم في سجل األسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على األرباح(

14 ابريل 2020 يوم الدفع
)اليوم الذي سيتم فيه توزيع األرباح على المساهمين المستحقين(

بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019   بآالف الدنانير البحرينية

 اي بي ام تيرمنال البحرين ش. م. ب.
توصية بإعالن األرباح

المنتهية 31  للسنة  بتوزيع األرباح  التوصية  فبراير2020،  الذي عقد في 25  اجتماعه  البحرين  ش. م. ب. في  تيرمنال  ام  إدارة شركة اي بي  قرر مجلس 
ديسمبر2019 على المساهمين المسجل أسمائهم في سجل الشركة في تاريخ االستحقاق. تخضع هذه التوصية لموافقة مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة 

القادم، وفيما يلي التوزيع المقترح:
أ( أرباح نقدية: 113% من القيمة االسمية للسهم، أي ما يعادل 0.113 دب. للسهم الواحد ما مجموعه 10.161 مليون دب.  )تتضمن األرباح النقدية السنوية 

المقترح توزيعها نسبة صفر % والتي تم توزيعها على حملة االسهم سابقا كأرباح نصف/ربع سنوية(.
ب( أسهم منحة: ال يوجد

رئيس مجلس اإلدارة
ديفيد سكوف

2020/02/25

بيان المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2020                                          بآالف الدنانير البحرينية

البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020       

البيانات المالية كما في 31 ديسمبر 2020 والتي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس اإلدارة المنعقد في 25 فبراير 2021 والمراجعة من قبل KPMG فخـــرو
بيان التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020                                               بآالف الدنانير البحرينية

بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر  2020              بآالف الدنانير البحرينية 

20202019
الموجودات

5,1585,550موجودات غير ملموسة
22,99624,156معدات ومركبات

28,15429,706مجموع الموجودات غير المتداولة

344327المخزون
1,5681,437ذمم تجارية مدينة

431508مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
1,1741,260مستحق من أطراف ذوي عالقة

29,10621,549أرصدة لدى الشركة األم
1,1843,109النقد وأرصدة البنوك

33,80728,190مجموع الموجودات المتداولة
61,96157,896مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية
9,0009,000رأس المال 

4,5004,500االحتياطي القانوني
13,66210,161األرباح المستبقاة

27,16223,661مجموع حقوق الملكية 

المطلوبات

25,27626,124إلتزام اإليجار
680576مخصص نهاية خدمة الموظفين

25,95626,700مجموع المطلوبات غير المتداولة

7,2456,043ذمم تجارية دائنة ومطلوبات أخرى
376395مستحق ألطراف ذوي عالقة

1,2221,097إلتزام اإليجار 
8,8437,535مجموع المطلوبات المتداولة

34,79934,235مجموع المطلوبات
61,96157,896مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

20202019

43,18738,164اإليرادات
)13,409()14,385(مصروفات تشغيلية مباشرة

28,80224,755إجمالي الربح 

7377إيرادات تشغيلية أخرى
119ربح من بيع معدات ومركبات

)3,934()3,891(مصروفات عمومية وإدارية
)9,469()10,792(مصروفات تشغيلية أخرى 

14,19311,448الربح التشغيلي

515587إيرادات التمويل
)1,850()1,849(تكاليف التمويل

)1,263()1,334(صافي تكاليف التمويل
-803إيرادات أخرى

13,66210,185ربح السنة

--الدخل الشامل اآلخر

13,66210,185مجموع الدخل الشامل للسنة

العائد على السهم

152113العائد على السهم األساسي والمخفض )بالفلس(

المجموعأرباح مستبقاةاحتياطي قانونيرأس المال2020

9,0004,50010,16123,661في 1 يناير

13,66213,662--مجموع الدخل الشامل للسنة

)10,161()10,161(--أرباح أسهم معلنة لسنة 2019

9.0004,50013,66227,162في 31 ديسمبر 

المجموعأرباح مستبقاةاحتياطي قانونيرأس المال2019

9,0004,4939,85023,343في 1 يناير
10,18510,185--مجموع الدخل الشامل للسنة
-)7(7-محول لالحتياطي القانوني

)17()17(--صافي الخسارة من بيع أسهم خزينة 
)9,850()9,850(--أرباح أسهم معلنة لسنة 2018

9.0004,50010,16123,661في 31 ديسمبر 

2019 2020

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
10,185 13,662 ربح السنة

تسويات:
427 392 إطفاء

2,244 2,178 إستهالك
1,850 1,849 مصروفات التمويل
)29( )12( ربح القيمة العادلة على المشتقات
)19( )1( ربح من بيع معدات ومركبات

تغيرات في :
8 )17( المخزون

74 )165( ذمم تجارية مدينة
)77( 209 مصروفات مدفوعة مقدما و موجودات أخرى
)681( 1,186 ذمم تجارية دائنة وأخرى

71 104 مكافآت نهاية خدمة الموظفين

14,053 19,385 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
)556( )658( شراء معدات ومركبات

)1,881( )7,557( إيداعات  لدى الشركة األم، صافي
19 1 مقبوضات من بيع معدات ومركبات

)2,418( )8,214( صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
)922( )1,110( مدفوعات اللتزام اإليجار

)1,754( )1,825( مدفوعات لمصروفات التمويل 
)700( - مدفوعات شراء أسهم خزينة

683 - مقبوضات من بيع أسهم خزينة
)9,831( )10,161( أرباح أسهم مدفوعة

)12,524( )13,096( صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

)889( )1,925( صافي النقص في النقد وما في حكمه خالل السنة
3,998 3,109 النقد وما في حكمه في 1 يناير

3,109 1,184 النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر 

بيان الربح أو الخسارة و الدخل الشامل اآلخر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020        بآالف الدنانير البحرينية

 بدور المالكي

 وللسنة الثانية، يختار مؤتمر “أاليميدو” ويكّرم صحيفة  «
“البالد”، حيث تم اختيار وتكريم الزميلة بدور المالكي، 

كأفضل صحفية في مملكة البحرين للعام 2020، 
لجهودها وتواجدها في تغطية ومتابعة كافة الفعاليات 

الصحية والطبية في مختلف تخصصاتها، وتغطياتها 

المتميزة للمؤتمر، ولكل مؤتمرات وفعاليات جمعية 
السكري، وتواصلها الجاد والفعال في دعم وإثراء نشر 

التوعية حول الحد من االصابة بالسكري، ومشاركتها لكل 
األنشطة والفعاليات الطبية والصحية التي تنظم على 

مستوى البحرين خالل جائحة كورنا “كوفيد 19”.

وهنأ رئيس المجلس األعلى للصحة رئيس جمعية  «
السكري، ورئيس المؤتمر والمؤتمرون، والدكتور عبد 

الوهاب محمد، الصحفية بدور المالكي و صحيفة البالد 
بهذا االختيار والتكريم، مؤكدين أن هذا ليس بجديد على 

“البالد” كصحيفة تهمها صحة الوطن والمواطن.

“االيميدو” يختارالزميلة المالكي “أفضل صحافية لعام 2020”



ــنــدوة الــتــي نظمها  جــاء ذلــك فــي ال
العاصمة  المجلس األسبوعي ألمانة 
تحت  زووم  تــطــبــيــق  عــبــر  ــرا،  ــيـ أخـ
عنوان” البيئة في العاصمة... الواقع 

والطموح”.
وفـــي بــدايــة الـــنـــدوة، قــدمــت مدير 
البيئي  ــتــقــويــم  وال الــرقــابــة  إدارة 
لمى  للبيئة  األعــلــى  الــمــجــلــس  فــي 
المجلس  دور  عن  ورقــه  المحروس 
وإدارة  البيئية  التراخيص  بإصدار 
النفايات، موضحة باهتمام المجلس 
والسياسات  التشريعات  إصدار  في 
والمحافظة  البيئة  لحماية  المنظمة 
على مواردها. وَأضافت المحروس” 
ــــرؤيــــة من  ــذه ال يــنــفــذ الــمــجــلــس هــ
خالل جملة من المهام األخرى منها 
من  والتدقيق؛  والمراقبة  التحكم 
البيئة ووضــع  أجـــل ضــمــان حــمــايــة 
للبيئة  المستقبلية  اإلستراتيجية 
ــمــســتــدامــة، ومــتــابــعــة  والــتــنــمــيــة ال
تــنــفــيــذهــا مــع الــــــوزارات والــهــيــئــات 
ــة”. وعــن  ــصــل ال ــمــؤســســات ذات  وال
الضوابط البيئية المطلوب مراعاتها 
نسعى  “ال  قالت  البناء،  رخــص  فــي 
للتعقيد أو البيروقراطية في إصدار 
من  ليست  فالمساكن  الــتــراخــيــص، 
يتمثل في  دورنــا  وإنما  اختصاصنا، 
للمشاريع  البيئية  التراخيص  إصدار 
الــتــحــتــيــة،  ــيــة  ــن ــب ال أو  ــاعــيــة  ــصــن ال
وشــبــكــات الــصــرف الــصــحــي ومــيــاه 
التي  الخدمية  واألنشطة  األمــطــار، 

تتطلب مواصفات بيئية”.
فــي  أدوارنــــــــــا  أهـــــم  “مـــــن  وزادت 
ــنــفــايــات  ال إدارة  آلـــيـــة  الــمــجــلــس، 
ــهــا، ولــقــد  ــتــخــلــص مــن الـــخـــطـــرة وال
أصدرت ثالثة قرارات وزارية بذات 
الشأن، ويعمل المجلس مع الجهات 
ذات العالقة لتطوير منظومة إدارة 
المخلفات مع الجهات ذات العالقة، 
الوطنية  اإلستراتيجية  من  انطالقا 
المتكاملة إلدارة المخلفات المعتمدة 
العام  الــمــوقــر  الــــوزراء  مجلس  مــن 

.”2018
وأردفت “يعمل المجلس على تطوير 
المتعلقة  الــتــشــريــعــات  وتــحــديــث 

المتغيرات  مــع  الــمــخــلــفــات  ــإدارة  ــ بـ
الوطني،  المستوى  على  والــحــاجــة 
ــراد الــمــخــلــفــات  ــيـ ــتـ مــنــهــا حــظــر اسـ

البالستيكية”.
ــدرات  ــت “نــســعــى لــتــطــويــر قــ ــالـ وقـ
المملكة في إدارة المخلفات بطريقة 
مقاييس  تحديث  منها  مستدامة، 
جودة  ومراقبة  االنبعاث،  ومعايير 
مدافن  أســفــل  مــن  الجوفية  المياه 
وآلية  إجراءات  وتطوير  المخلفات، 
الترخيص لنقل المخلفات الخطرة”.

وتطرقت المحروس لبعض المشاريع 
تدوير  منها مصنع  للمجلس،  المهمة 
مخلفات بقايا خاليا بطانة األلمنيوم 
يتم  خطرة،  مخلفات  من  لتحويلها 
المخلفات  مدفن  في  منها  التخلص 
الـــخـــطـــرة إلــــى مــنــتــجــات لــصــنــاعــة 
التشغيل  يبدأ  والــحــديــد،  اإلسمنت 
المقبل،  العام  النصف األول من  في 
ــف طن  ــ أل  40 اســتــيــعــابــيــة  بــطــاقــة 

سنويا”.

ــال مــحــمــد الــخــزاعــي  مـــن جــهــتــه، قـ
ملفات  من  تعاني  الخليج  دول  إن 
البيئة  وتلوث  بالغاز  تتعلق  مؤرقة 
الصيادون،  يعانيها  التي  والمشاكل 
متسائال  والتصحر،  الهواء،  وتلوث 
التدوير في  إعـــادة  يرتق  لــم  “لــمــاذا 
البحرين بالشكل الذي يلبي الطموح، 
والتي  والقنينات  المعلبات  شامال 

تتداول بين البشر يوميا”.
ــالــك طــرق  ــاف الــخــزاعــي “هــن ــ وأضـ
حــديــثــة، عــبــر وضـــع أجــهــزة معينة 
في  حــتــى  تــــوزع  لــذلــك،  مخصصة 
الــمــجــمــعــات الــتــجــاريــة، وبــالــنــســبــة 
الحالي والذي أصبح  لمدفن حفيرة 
قريبا من االكتظاظ السكاني هنالك، 

فهل موقعه الحالي مناسب؟”.
وعــلــق بــن ديــنــه قــائــال “طـــرق جمع 
التي  المواضيع  أهــم  من  المخلفات 
ونحن  لتحقيقها،  ــتــعــاون  ال يــجــب 
نتعاون مع البلديات في هذا الشأن 
وإعـــادة  فصلها،  عملية  فــي  وحــتــى 

ــدول  ــل الـ تــدويــرهــا وتــوزيــعــهــا، وكـ
تسير بهذا السياق، وهو أمر يختلف 
مــن دولـــة ألخـــرى وفــقــا القتصادها 
ونسبة المخلفات المنتجة، ومنسوب 
بأن  هنا  لــك  وأؤكـــد  ايــضــا،  التعليم 

جزءا كبيرا قد أنجز”.
المخلفات  “فصل  دينه  بن  وأضــاف 
عن بعضها أمر صعب، إذا لم يكن من 
فنحن نشجع  نفسه، وعليه  المصدر 
المبادرات األهلية والمجتمعية التي 
تــعــززه الــثــقــافــة، وهــنــالــك مــبــادرات 
في  واحـــدة  بالفعل،  تمت  إيجابية 

النبيه صالح وأخرى في الرفاع”.
في  المياه  ملف  عن  له  تعليق  وفي 
ــــذي قطعته  ال الــبــحــريــن، والـــشـــوط 
للتنمية  الــســادس  لــلــهــدف  تحقيقا 
المستدامة بهذا الشأن، قال بن دينه 
“الــخــطــر الــقــادم ســيــكــون فــي دول 
العالم كلها هو ملف المياه، ومن أهم 
ليبيا  األحداث األخيرة السدود بين 
مصر، والسدود في تركيا وتجفيف 

المياه في العراق وسوريا وإيران”.
وأضاف بن دينة “تأثير ذلك التسبب 
وتجمع  بعينها،  بــدول  التصحر  في 
ــدوث  الــمــيــاه فــي دول أخــــرى، وحـ
للبحرين  تــصــل  تــرابــيــة  عـــواصـــف 
أغلب  أن  إلى  هنا  وأشير  والكويت، 
ــاه فــــي الـــبـــحـــريـــن هــــي مــيــاه  ــيـ ــمـ الـ
تكون  بـــأن  نــحــرص  ونــحــن  تحلية، 
إن  وقــال  العالمي”.  المستوى  وفــق 
“المسبب الرئاسي في تغير الملوحة 
الــمــنــاخ،  تغير  هــو  الــجــوفــيــة  للمياه 
وتغير مستوى منسوب مياه البحر”.
النائب أحمد  وفي مداخلة له، سأل 
خطة  لديكم  “هل  دينه  بن  السلوم  
تضمن إشراك القطاع الخاص، ومنها 
المؤسسات الصغيرة إلنشاء مشاريع 
عمليات  في  تساعد  للبيئة،  صديقة 
ــا نسمع  ــنـ ــتـــدويـــر؟ خــصــوصــا وأنـ الـ
للبيئة  الــمــشــاريــع  ــد هـــذه  بـــأن عــوائ

وللمستثمر معا عالية”.
“اجتمعنا  بالقول  ديــنــه  بــن  وأجـــاب 

مع اللجنة الصناعية بالغرفة، وأكدنا 
لالستثمار  كثيرة  فــرص  وجــود  لهم 
الذي يستخدم  فالدهن  الشأن،  بهذا 
اليوم في الطبخ أسهل مخلف يمكن 
استخدامه بمنتجات الوقود، ولدينا 
ــيــوم فــي الــبــحــريــن عـــدة شــركــات  ال
بعد  الطبية  المخلفات  مــع  تتعامل 
ــدة فــقــط،  ــ أن كــانــت بــالــســابــق واحـ
االستثمار  يمكن  مجال  فالمخلفات 
فيه، بعد وضع آلية جمعها وفصلها”.

المستثمر  يحتاجه  ما  “كل  وأضــاف 
ــات الــتــي  ــركـ ــاق مـــع الـــشـ ــفــ ــ هـــو االت
منها  والــتــي  المخلفات،  هــذه  تــولــد 
اإلطـــــــارات الـــخـــاصـــة بــالــســيــارات، 
مستعد  ــا  “ان قائال  السلوم،  ممازحا 
لــيــن تــقــاعــدت اشــتــغــل مــعــاك بهذه 

الشغلة يا السلوم”.
وقال بن دينة “ما يهمنا في البحرين 
التصنيع  عن  الناتجة  المخلفات  هو 
قمنا  وعليه  الــســيــارات،  ومخلفات 
في  مختلفة  رصــد  محطات  بعمل 
التلوث  أرقام  المناطق، تحدد  شتى 
بـــدقـــة، عــلــمــا أنــهــا مــربــوطــة بـــدول 

مجلس التعاون الخليجي”.
ترتبط  مـــبـــادرات  ــا  ــديــن “ل ــاف  ــ وأضـ
المصدر،  مــن  المخلفات  فصل  فــي 
ووافق  الجديد،  المطار  وجــود  ومع 
النهج،  بهذا  السير  في  المسؤولون 
ــأمــل تــرجــمــتــه عــلــى بقية  ـــذي ن ــ وال

الجهات األخرى”.
في  مــعــايــيــر  خمسة  “وضــعــنــا  وزاد 
تنسجم  والــتــي  التشجير  مــوضــوع 
الــحــرارة،  مــن  وتــخــفــض  البيئة  مــع 
ولقد بدأنا بأول مشروع في تقاطع 
الفاروق، وهنالك مشاريع قادمة في 
شارع الشيخ خليفة من دوار )برغر 

الند( وحتى تقاطع سار وغيرها”.

ملف المياه... الخطر القادم لدول العالم
والكويت البحرين  تصل  ترابية  عــواصــف  البيئي:  الخطر  نــاقــوس  ــدق  ي ديــنــة  بــن 

محمد بن مبارك بن دينةالمشاركون بالفعالية
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إبراهيم النهام

ــائــب  ــن ــدت عـــضـــو مــجــلــس الــــنــــواب ال ــ ــ أك
سوسن كمال أهمية استمرار صرف أعانة 
الــبــاحــث عن  بــحــث  فــتــرة  ــوال  التعطل طـ
“الباحث  العمل للوظيفة، واستبدال عبارة 
قانون  في  ــواردة  الـ مــرة”  ألول  العمل  عن 
“الباحث  بعبارة  عنها  والتعويض  التعطل 
العاطلين  عن عمل” وذلك ليستحق جميع 

عالوة التعطل.
جاء ذلك في االقتراح بقانون الذي تقدمت 
به النائب سوسن كمال بشأن تعديل بعض 
بــقــانــون رقـــم 78 لسنة  الــمــرســوم  أحــكــام 
المتقدم  التعطل  التأمين ضد  2006 بشأن 

به النائب سوسن محمد كمال.
التعديل على أساس تعديل عبارة  وينص 
الـــواردة في  مــرة  العمل ألول  الباحث عن 
لسنة   78 رقــم  بقانون  الــمــرســوم  نصوص 
لتضم  التعطل،  ضد  التأمين  بشأن   2006
عملها  عن  تعطلت  وأن  أخــرى سبق  فئات 
واستحقت المدة القصوى للتعويض المقرر 
عمل  على  تحصل  ــم  ول الــقــانــون  بموجب 
بعدها، مما يجعلها باقية في فئة الباحثين 
عن العمل أيًضا، ليتم شمولهم في اإلعانة 

المقررة لهم.
وأفادت كمال أن في هذا المقترح بقانون 
فرصة لمساندة الشريحة المهمة التي ليس 
لها دخل مادي، وال يمكنها أن تستفيد من 
أي خدمة إضافية متوافرة؛ نظًرا الستفادة 
الحصول  دون  للتعويض  القصوى  الــمــدة 
للدعم  استحقاقهم  ظــل  فــي  عــمــل،  عــلــى 
وحاجتهم إليه، وهي مبادرة دعم مطلوبة.

القانون  من   10 رقم  بالبند  التعديل  وفي 
حــســب االقـــتـــراح بــقــانــون، فــإنــه يستبدل 
ــاحــث عــن الــعــمــل ألول مــرة”  ــب بــعــابــرة “ال
الواردة في نصوص المرسوم بقانون رقم 

78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل 
عبارة “الباحث عن عمل”.

كما يجعل االقتراح بقانون االستفادة من 
اإلعانة المقررة للباحث عن العمل مستمرة 
طوال فترة بحثه حتى يحصل على العمل 
المناسب، كما يهدف إلى أن يشمل مفهوم 
العمل،  عن  المتعطلين  العمل  عن  الباحث 
الذين حصلوا على الحد األقصى للتعويض 

المقرر ولم يجدوا عمل.

مساعدة مؤقتة

على  ردا  مرئياتها  العمل في  وزارة  أكــدت 
العاطل  إدخـــال  أن  على  بقانون  المقترح 
المنصوص  الــمــدة  بــشــأنــه  انــقــضــت  ــذي  ــ ال
يحصل  ولــم  التعويض  الستحقاق  عليها 
على عمل مناسب رغم قدرته على العمل 
ورغبته فيه، ضمن فئة الباحث عن عمل لم 
سبق له العمل، ودون تحديد سقف زمني 
يتعارض  اإلعانة،  لصرف  محددة  فترة  أو 
مــع األســــس الــفــنــيــة لــنــظــام الــتــأمــيــن ضد 

التعطل.
وأفادت أن النظام تم إنشاؤه على أساس 
الباحث  هما  فقط  فئتان  منه  يستفيد  أن 
عـــن عــمــل ألول مـــرة الــــذي لـــم يــســبــق له 
الذي  تعسفًيا  العمل  من  والمفصول  العمل 
العمل في عمل مؤمن عليه وفًقا  له  سبق 
ومن  التعطل،  ضد  التأمين  قانون  ألحكام 
ثم فإن إضافة الفئة المقترحة في التعديل 
الباحث عن عمل ألول مرة يتطلب  ضمن 
إجراء دراسة اكتوارية جديدة تثبت قدرة 
تحمل  على  التعطل  ضد  التأمين  حساب 

تبعاتها المالية.
يختص  االكــتــواريــة  الــدراســة  أن  وبينت 
بإجرائها الهيئة العامة للتأمين االجتماعي؛ 
كــونــهــا الــجــهــة الــمــنــوط بــهــا تــنــفــيــذ الــشــق 

في  التعطل،  ضــد  التأمين  لنظام  الــمــالــي 
والتنمية  العمل  وزارة  دور  يقتصر  حين 
للنظام  اإلداري  الــشــق  عــلــى  االجــتــمــاعــيــة 
العاطل  تقرير استفادة  المذكور من حيث 
أو  وقفها  أو  التعطل  وتعويض  إعانة  من 

سقوط الحق فيهما.
ضد  التأمين  نــظــام  تصميم  “تــم  وقــالــت: 
ليكون عبارة عن مساعدة مؤقتة  التعطل 
للتسجيل  عــمــل  عـــن  الــبــاحــثــيــن  لتحفيز 
لـــدى الـــــوزارة والــبــحــث بــجــديــة عــن عمل 
ــاج، وعـــدم  ــ ــت ــ واالنــــدمــــاج فـــي عــجــلــة اإلن
المساعدة  من  الدائمة  لالستفادة  الركون 
المالية للتعطل، وعليه فإن استمرار صرف 
مزايا التأمين ضد التعطل من دون تحديد 
مدة زمنية لالستحقاق سيؤدي بالضرورة 
في  ترغب  العاطلين  بين  شريحة  لظهور 
بالجدية  تتمتع  ولن  التعطل  بدائرة  البقاء 
في البحث عن عمل، بل سيؤدي لتشجيع 
العمل  لــتــرك  حالًيا  العاملين  البحرينيين 
لمزايا  المستمر  الــصــرف  مــن  واالســتــفــادة 

التعطل في حال تم تطبيق المقترح”.

مدة كافية

القانونية  النظم  أن  إلــى  ــوزارة  ــ ال ولفتت 
وتحديًدا  التعطل  ضد  التأمين  قانون  في 
االشتراك  مدد  القانون  من   15 المادة  في 
والمطالبات  التعويض  الستحقاق  المقررة 
المتكررة، حيث نص القانون على أن يكون 
المطالبات  بين  تفصل  عمل  فــتــرة  هــنــاك 
المتكررة للتعويض؛ بغرض تحقيق غايات 
وضــمــان  الــعــمــل  عــلــى  بالتشجيع  الــقــانــون 

استقرار العمالة الوطنية في وظائفها.
زيادة مدة استحقاق مزايا  أنه تم  وبينت 
التعطل من 6 أشهر إلى 9 أشهر وذلك إثر 
صدور القانون رقم 4 لسنة 2019 بتعديل 

بــعــض أحــكــام الــمــرســوم بــقــانــون رقـــم 78 
لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل في 
أبريل 2019، تعتقد الوزارة أن مدة 9 أشهر 
على  وحصل  عمله،  عن  فصل  لمن  كافية 
الخبرة الكافية بالحصول على عمل بديل، 
وتشير إحصاءات الوزارة بأن من سبق لهم 
العمل يحصلون على وظيفة بشكل أسرع 

ممن لم يسبق لهم العمل.
على  مرئياتها  آخـــر  فــي  ــوزارة  ــ الـ وأكــــدت 
تكون  أن  تعدو  ال  المذكورة  المرئيات  أن 
في  النهائي  الـــرأي  وســيــرد  أولــيــة  مرئيات 
الموافقة  حــال  في  الحكومة  رأي  مذكرة 
عــلــى هــــذا االقــــتــــراح بـــقـــانـــون وإحــالــتــه 
مــشــروع  ــورة  صـ فــي  لصياغته  للحكومة 

بقانون.

زيادة المصاريف

االجتماعي  للتأمين  العامة  الهيئة  أكــدت 
على  بقانون  المقترح  على  مرئياتها  فــي 
المدة  بشأنهم  انقضت  من  فئة  إضافة  أن 
يحصلوا  ولــم  التعويض  لصرف  القصوى 
ــة فــئــة جــديــدة  ــافـ عــلــى عــمــل يــعــتــبــر إضـ
المرسوم  يتضمنها  لم  لإلعانة  للمستحقين 
بقانون رقم 78 لسنة 2006، األمر الذي من 
التأمين  زيادة في مصاريف حساب  شأنه 
إجـــراء  يتطلب  ــذي  الـ ــر  األمـ التعطل  ضــد 
تأثير  لبيان  متخصصة؛  اكتوارية  دراســة 
االفتراضي  العمل  على  المقترح  التعديل 

للحساب.
بإلغاء  المقترح  التعديل  أن  إلــى  ولفتت 
ــة بحيث  ــانـ ــصــرف اإلعـ ــقــصــوى ل الـــمـــدة ال
الحصول على عمل،  لحين  يستمر صرفها 
من شأنه التأثير سلًبا على دفاع المتعطل 
الــبــاحــث عــن عمل فــي ســرعــة وجدية  أو 
ــاق بــالــعــمــل،  ــحـ ــتـ الــبــحــث عـــن فــــرص االلـ

المواطنين  مــن  شــريــحــة  خــلــق  وبــالــتــالــي 
المعتمدين على اإلعانة أو التعويض الذي 

يصرف من حساب التأمين ضد التعطل.
على  اعتماد شريحة  أنه في حال  وبينت 
ــرادات  إيـ انخفاض  إلــى  يـــؤدي  التعويض 
ــتــعــطــل مــقــابــل  حـــســـاب الــتــأمــيــن ضـــد ال
الــمــصــاريــف، حيث إن األصــل  زيـــادة فــي 
في  ويساهموا  المجتمع  أفــراد  يعمل  بــأن 
اإلنتاج وتمويل الحساب، فضال عن أهمية 
خضوعهم ألحد أنظمة التقاعد أو التأمين 
ــي تــمــويــل  االجــتــمــاعــي ومــســاهــمــتــهــم فـ
الخدمة  مــدة  وتجميع  التقاعد  صناديق 
ضد  التأمينية  التغطية  لهم  تضمن  التي 
)الشيخوخة  األخرى  االجتماعية  األخطار 

والعجز والوفاة(.

اإلخالل المالي

بموجب  أنــه  إلــى  “التأمينات”  ــارت  واشـ
بتعديل   2019 لــســنــة   4 ــم  رقـ ــقــانــون  ال

المرسوم  أحكام  بعض 
78 لسنة  بقانون رقم 
زيـــــادة  تـــمـــت   2006
ــقــــاق  ــتــــحــ مـــــــدد االســ
ــي  ــ ــع الـــحـــد األدن ــ ورفـ

ونسب  اإلعــانــة  لمبلغ 
الــتــعــويــض، مــؤكــدة 
ضــــــــــرورة تــحــقــيــق 
االســـــــــــتـــــــــــقـــــــــــرار 
التشريعي لقوانين 
التقاعد  وأنظمة 
ــن  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــأمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ والـ
االجــــتــــمــــاعــــي 
زيادة  وتفادي 
دون  ــمــزايــا  ال

وتحديد  المتخصصة  الــدراســات  إجــراء 
للتعديالت  الـــالزمـــة  الــتــمــويــل  مـــصـــادر 
ــاريـــف، وذلـــك  ــمـــصـ ــمــقــتــرحــة عــلــى الـ ال
المالي  المركز  باستقرار  لإلخالل  تجنًبا 

للحساب.
إذ  إنها  مرئياتها  آخر  في  الهيئة  وقالت 
أوضـــاع  لتحسين  السلطة  ســعــي  تــقــدر 
أنها  إال  عمل،  عن  والباحثين  المتعطلين 
وفًقا  المقترح  في  النظر  بإعادة  توصي 
للمبررات المبينة أعاله، وتؤكد بأن الرأي 

النهائي سيرد في مذكرة رأي الحكومة.

التعويـــض المقتـــرح: ســـيخلق مواطنيـــن يعتمـــدون علـــى  تحفـــظ حكومـــي علـــى 

استمرار صرف “إعانة التعطل” لحين إيجاد الوظيفة

علوي الموسوي

البالد  قالت عضو مجلس أمانة العاصمة مها آل شهاب إن مملكة 
البحرين أدركت أهمية البيئة فأولتها اهتماما خاصا، ألنها أساس 

االستدامة. 
وأضافت: أكد دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني على 
التنمية  متطلبات  بين  التوازن  لتحقيق  البيئية  الحماية  ضرورة 
العمرانية والحضرية مع االستدامة البيئية التي تعد أيضًا إحدى 
البحرين االقتصادية  ارتكزت عليها رؤية  التي  الرئيسة  المبادئ 

لحماية  الجميع  مسؤولية  البيئة  على  الحفاظ  وتابعت:   .٢٠٣٠
البيئة هــو من  مــا يهدد  الــقــادمــة، وكــل  األجــيــال  حياتنا وحــيــاة 
تهذيب  يبقى  ولكن  مباشر،  غير  أو  مباشر  بشكل  اإلنسان  صنع 
البيئة.  على  للحفاظ  العوامل  اهم  من  البيئية  الناس  سلوكيات 
وأكدت  أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية وعدم اإلفراط في 
استخدامها، واهتمام األفراد بالنظافة العامة، واالهتمام بالزراعة، 

هذا يتأتى بزيادة الوعي البيئي بين الناس.

الـــــبـــــيـــــئـــــة أســــــــــــــاس االســـــــتـــــــدامـــــــة

آل شهــــاب: لزيــــــادة الوعــــــــي البيئــــــي

مها آل شهاب

دق المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة محمد بن مبارك بن دينة، ناقوس الخطر، حينما أكد أن 
“الخطر القادم سيكون في دول العالم كلها هو ملف المياه، ومن أهم األحداث األخيرة السدود بين ليبيا مصر، والسدود في تركيا 

وتجفيف المياه في العراق وسوريا وإيران”.



حققت مجموعة البركة المصرفية، صافي 
خسارة عائدة لمساهمي الشركة األم قدره 
 2020 الرابـــع  للربـــع  دوالر  مليـــون   )0.4(
مقارنـــًة مـــع صافي ربـــح عائد لمســـاهمي 
الشـــركة األم قدره 22 مليون دوالر لنفس 
الفتـــرة 2019. فيما بلغ النصيب األســـاس 
والمخفض للسهم في األرباح )1.30( سنًتا 
للربع الرابع 2020 بالمقارنة مع 0.73 سنًتا 
لنفس الفتـــرة 2019. وبلغ مجموع الدخل 
التشـــغيلي 301 مليـــون دوالر مقارنـــًة مع 
290 مليـــون دوالر وبارتفـــاع قـــدره 3 %. 
وارتفـــع صافـــي الدخـــل التشـــغيلي للربـــع 
 147 ليبلـــغ   %  12 بنســـبة   2020 الرابـــع 
مليون دوالر مقارنة مع 131 مليون دوالر 
لنفـــس الفتـــرة 2019. بلـــغ مجموع صافي 
الدخل 34 مليون دوالر للربع الرابع 2020 
مقارنـــة مع 48 مليـــون دوالر لنفس الفترة 

2019 وبانخفاض قدره 31 %.
وفيمـــا يتعلق بنتائج العـــام 2020، حققت 
المجموعـــة صافـــي دخل عائد لمســـاهمي 
الشـــركة األم قـــدره 67 مليـــون دوالر فـــي 
العـــام 2020 مقارنـــًة مع 106 مليون دوالر 
فـــي 2019 وبانخفاض قـــدره 37 %. فيما 
بلـــغ النصيب األســـاس والمخفض للســـهم 

في األرباح 2.90 سنًتا في 2020 بالمقارنة 
مع 6.01 ســـنًتا في 2019. وارتفع مجموع 
الدخل التشغيلي للمجموعة بنسبة 18 % 
فـــي العام 2020 ليبلـــغ مليار و140 مليون 
دوالر  مليـــون   967 مـــع  بالمقارنـــة  دوالر 
فـــي العـــام 2019. وكمؤشـــر علـــى نجـــاح 
المجموعـــة في التحكم فـــي المصروفات، 
ارتفـــع صافـــي الدخـــل التشـــغيلي بنســـبة 
45 % ليبلـــغ 579 مليـــون دوالر في 2020 
بالمقارنة مع 399 مليون دوالر في 2019. 
وبلغ مجمـــوع صافي الدخـــل 166 مليون 
دوالر  مليـــون   180 مـــع  مقارنـــًة  دوالر 

وبانخفاض قدره 8 %.
وجاء االنخفاض في صافي الدخل بسبب 
قيـــام المجموعـــة برصد زيـــادة كبيرة في 
المخصصـــات التحوطيـــة لمقابلة األضرار 
المتوقعـــة والناجمة عن األثـــر االقتصادي 
والمالي الســـلبي لجائحـــة كوفيد 19 على 
أعمـــال المجموعة والوحـــدات التابعة لها، 
إذ ارتفعت هذه المخصصات بنســـبة 138 
 2020 فـــي  دوالر  مليـــون   290 لتبلـــغ   %
بالمقارنة مع 122 مليون دوالر في 2019.
وبلغ مجمـــوع الحقوق العائدة لمســـاهمي 
الشـــركة األم والصكـــوك 1.42 مليار دوالر 
مـــع  بالمقارنـــة   2020 ديســـمبر  بنهايـــة 

1.47 مليـــار دوالر بنهايـــة ديســـمبر 2019، 
بســـبب  وذلـــك   %  3 قـــدره  وبانخفـــاض 
االنخفاض المسجل في العمالت األجنبية 
وتوزيع األربـــاح النقدية ودفع أرباح رأس 
المـــال فئة 1 خالل العام. فيما بلغ مجموع 
الحقوق 2.22 مليار دوالر مقارنًة مع 2.32 
مليار دوالر خالل نفس الفترة وبانخفاض 

قدره 4 % وذلك لنفس السبب.
وارتفع مجموع األصول بنسبة 8 % ليبلغ 
28.25 مليـــار دوالر فـــي نهايـــة ديســـمبر 
2020 بالمقارنـــة مـــع مـــا كان عليـــه فـــي 
نهايـــة ديســـمبر 2019 والبالغ 26.26 مليار 
دوالر. وركزت المجموعة خالل العام على 
االحتفاظ بنســـبة كبيـــرة من هذه األصول 
فـــي شـــكل أصول ســـائلة وذلـــك لمواجهة 
أي احتياجـــات طارئة لوحدات المجموعة 

بسبب جائحة كورونا.
وبلغت األصول المدرة للدخل )التمويالت 
واالســـتثمارات( 21.65 مليار دوالر بنهاية 
ديســـمبر 2020 بالمقارنـــة مع 19.75 مليار 
دوالر فـــي نهايـــة ديســـمبر 2019، بارتفاع 
نســـبته 10 %. وبلغـــت حســـابات العمالء 
متضمنـــًة ودائـــع البنـــوك في نهايـــة 2020 
مـــا مجموعه 24.37 مليـــار دوالر، مرتفعة 
بنســـبة 8 % بالمقارنـــة مع المســـتوى الذي 

والبالـــغ   2019 نهايـــة  فـــي  عليـــه  كانـــت 
22.46 مليـــار دوالر، وهي تمثل 86 % من 

مجموع األصول.
المجموعـــة  إدارة  رئيـــس مجلـــس  وقـــال 
عبـــدهللا صالـــح كامـــل “اجتاحـــت العالـــم 
منـــذ مطلـــع العـــام 2020 جائحـــة كورونا، 
ونجم عنها تداعيات إنســـانية واجتماعية 
النطـــاق.  واقتصاديـــة جســـيمة وواســـعة 
لكننـــا ولله الحمد وبحكـــم التزامنا بتقديم 
نمـــوذج الصيرفـــة التشـــاركية مـــن خـــالل 
وحداتنـــا المنتشـــرة فـــي 17 بلـــدا، تمكنـــا 
مـــن مواجهـــة تلـــك التداعيـــات والحد من 
ووحداتنـــا،  مجموعتنـــا  علـــى  تأثيراتهـــا 

وعملنا بشـــكل وثيق وســـوية مـــع عمالئنا 
من أفراد وشركات وحكومات لكي نخفف 
مـــن هـــذه التداعيـــات مـــن خـــالل اتخـــاذ 
جملـــة من المبـــادرات التشـــغيلية والمالية 
التحوطية، والتـــي أثمرت ولله الحمد عن 
النتائـــج الطيبة التـــي تحققت خالل العام 

 .”2020
وأضـــاف عبـــدهللا كامل “ســـنواصل خالل 
الالزمـــة  اإلجـــراءات  المقبلـــة  المرحلـــة 
لتحويل الترخيص الحالي للمجموعة من 
الخدمـــات المصرفيـــة اإلســـالمية بالجملة 
إلى ترخيص شـــركة اســـتثمارية من الفئة 
1 تحت مظلة مصـــرف البحرين المركزي، 
وذلـــك خاضـــع للموافقـــات التنظيمية من 
مصرف البحرين المركزي )“CBB”(، حيث 
ستســـتمر المجموعة بالعمل تحت رقابته. 
وســـوف يمّكـــن هـــذا التحـــول المجموعـــة 
مـــن تبســـيط العمليـــات وتعزيـــز الكفـــاءة 
واالســـتفادة بشـــكل أفضـــل مـــن مواردها 
وأصحـــاب  التابعـــة  وحداتهـــا  لخدمـــة 
المصلحـــة اآلخريـــن مـــع االســـتمرار فـــي 
لعـــب دور الُموجـــه االســـتراتيجي لجميـــع 

الشركات التابعة لها”.
والرئيـــس  اإلدارة  مجلـــس  عضـــو  وقـــال 
التنفيـــذي للمجموعـــة مـــازن منـــاع “شـــهد 

العالـــم خـــالل العـــام 2020 تحديـــات غير 
مســـبوقة لـــم يشـــهدها منـــذ أمـــد طويـــل، 
والتي تمثلت في تفشي وباء كوفيد19-. 
وقد بادرت المجموعة لوضع استراتيجية 
شـــاملة، ال تركـــز على الحفـــاظ على متانة 
أوضاعهـــا الماليـــة خـــالل الجائحـــة فقط، 
بـــل توفـــر الدعـــم المطلـــوب للمجتمعـــات 
التـــي تعمـــل فيهـــا، واألفراد والمؤسســـات 
والشـــركات التـــي تتعامـــل معهـــا، وبنفس 
الوقـــت الحفاظ علـــى اســـتدامة خدماتها 

وسالمة وحماية موظفيها”. 
“كمـــا جـــاءت الجائحـــة لتحفزنـــا بصـــورة 
أكبر على التســـريع بتنفيذ اســـتراتيجياتنا 
فـــي التحـــول الرقمـــي، إذ تمـــت المبـــادرة 
فـــي المجموعـــة والوحـــدات إلـــى تحويل 
شـــبكاتنا اإللكترونيـــة إلى منصـــات فاعلة 

لتقديم كافة الخدمات المصرفية”.
وقـــال مناع “ســـنواصل تعزيز إطـــار إدارة 
المخاطـــر واالمتثال والحوكمـــة والتركيز 
علـــى األداء المؤسســـي، وكمـــا كنـــا نفعـــل 
دائما، سوف نولي أهمية كبيرة لالستثمار 
في المـــوارد البشـــرية والتدريـــب انطالقا 
البشـــري  العنصـــر  بأهميـــة  إيماننـــا  مـــن 
الكفـــؤ والمؤهل فـــي نجاح كافـــة خططنا 

وبرامجنا”.

عبدالله كامل

المنامة - البركة المصرفية

أربــاح “البــركــة المصــرفـية” للعــام 2020
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أسعار الذهب تعمق 
خسائرها عالمًيا لـ 25 دوالًرا

عمقت أسعار الذهب خسائرها عالمًيا 
تــعــامــات  خـــال  دوالًرا   25 لــحــوالــي 
ــــس، مـــع اســـتـــمـــرار صـــعـــود عــوائــد  أمـ
اقتصادية.  بــيــانــات  وبــعــد  الــســنــدات، 
ــســنــدات  ــد ال ــوائـ ــفــــاع عـ ــ واســـتـــمـــر ارت
التقليل  في  األميركية ألعلى مستوى 
ــعـــدن األصــــفــــر، إذ  ــمـ ــيـــة الـ ــاذبـ مــــن جـ
للذهب  اآلجلة  العقود  سعر  انخفض 
ما  أو   ،%  1.4 بــنــحــو  أبـــريـــل  تــســلــيــم 
إلــى  ــيــصــل  ل دوالر،   24.90 يـــعـــادل 

مستوى 1773.60 دوالر لألوقية.

صفقة  65 ــر  ــب ع ديـــنـــار  ألــــف   433.85 بــقــيــمــة 

3 ماليين سهم حجم التداول ببورصة البحرين

تـــداول المســـتثمرون في بورصة 
البحرين،أمس، 3.03 مليون سهم، 
 433.85 بقيمـــة إجماليـــة قدرهـــا 
ألف دينار، تـــم تنفيذها من خالل 
65 صفقـــة، إذ ركـــز المســـتثمرون 
قطـــاع  أســـهم  علـــى  تعامالتهـــم 
قيمـــة  بلغـــت  والتـــي  االســـتثمار 
ألـــف   168.21 المتداولـــة  أســـهمه 

دينار أي ما نســـبته 38.77 % من 
القيمة اإلجمالية للتداول وبكمية 
تـــم  ســـهم،  مليـــون   2.26 قدرهـــا 

تنفيذها من خالل 18 صفقة.
وجـــاءت مجموعـــة جي اف اتش 
المالية في المركز األول، إذ بلغت 
قيمـــة أســـهمها المتداولة 144.27 
ألـــف دينـــار، أي ما نســـبته 33.25 

األســـهم  قيمـــة  إجمالـــي  مـــن   %
المتداولـــة وبكميـــة قدرهـــا 2.21 
مليـــون ســـهم، تـــم تنفيذهـــا مـــن 

خالل 15 صفقة.
لبنـــك  أمـــا المركـــز الثانـــي فـــكان 
البحريـــن والكويـــت بقيمة قدرها 
106.52 ألـــف دينار، أي ما نســـبته 
قيمـــة  إجمالـــي  مـــن   %  24.55

األســـهم المتداولة وبكمية قدرها 
201.43 ألف سهم، تم تنفيذها من 
خالل 12 صفقة.ثم جاءت شركة 
)بتلكـــو( بقيمة قدرهـــا 88.16 ألف 
دينار، أي ما نســـبته 20.32 % من 
إجمالي قيمـــة األســـهم المتداولة 
وبكمية قدرها 159.58 ألف سهم، 

تم تنفيذها عبر 13 صفقة.

المنامة - بورصة البحرين

4 ماليين دينار أرباح مجموعة “بي أم أم آي” للعام 2020
توزيعات نقدية بـ 25 % من القيمة األسمية للسهم.. والموجودات 113.7 مليون دينار

حققــت مجموعــة “بــي ٔام ٔام ٓاي” ٔارباًحا صافية موحدة عأيدة ٕالى المســاهمين 
بلغت 1.2 مليون دينار في الربع الرابع 2020، ٔاي بتراجع بنســبة 63 % مقارنة 
مــع الربــع المقابــل مــن العام 2019 )3.2 مليــون دينار (. وبلغ العأيد على الســهم 
فــي هــذا الربــع 8 فلوس، متراجًعا بنســبة 63 % مقارنة بالربــع األخير 2019 إذ 

كان 23 فلًسا.

 لكـــن دخـــل المجموعة الشـــامل العأيد 
إلى المســـاهمين في الربع الرابع تراجع 
بنسبة 76 %، من 3.5 مليون دينار في 
2019 إلى 800 ٔالف دينار العام 2020. 
ويرجع تراجع صافي األرباح في الربع 
الرابـــع 2020 إلى ٔاثـــر جأيحة كوفيد – 
19 على الشـــركات فـــي مختلف ٔانحاء 
ٕايـــرادات  علـــى  األثـــر  ويقـــدر  العالـــم. 

المجموعـــة في العـــام 2020 بمبلغ 5.2 
ماليين دينار. 

إلى ذلك، بلغ صافي األرباح العأيدة إلى 
المســـاهمين 4 ماليين دينـــار في العام 
2020، مقارنـــة مـــع 9.2 مليـــون دينـــار 
فـــي 2019، ٔاي بتراجـــع نســـبته 56 %. 
وبلـــغ العأيـــد على ســـهم المجموعة 28 
فلًســـا العام 2020 مقارنة مع 65 فلًســـا 

العـــام 2019، مـــا يمثـــل تراجًعا بنســـبة 
W. وعالوة على ما ســـبق، بلغ مجموع 
الدخل الشـــامل العأيد إلى المساهمين 
2.8 مليـــون دينـــار العـــام 2020 مقارنة 
مع 10.6 مليـــون دينار العام 2019، ٔاي 
بتراجع نسبته 73 %. ٕاضافة إلى ذلك، 
بلغ مجمـــوع حقوق الملكية العأيد إلى 
مساهمي المجموعة 67.9 مليون دينار 
فـــي نهايـــة العـــام، مقابـــل 69.6 مليون 
دينار للعام 2019، بانخفاض مقداره 2 
%. وبلـــغ مجموع الموجـــودات 113.7 
مليـــون دينار فـــي العـــام 2020، مقابل 
118.4 مليـــون دينار فـــي العام 2019، 

ٔاي بتراجع بلغت نسبته 4 %.

ؤاوصـــى مجلـــس إدارة مجموعة “بي 
ٔام ٔام ٓاي” بتوزيـــع ٔاربـــاح نقدية بنســـبة 
% من القيمة األســـمية للســـهم، ٔاي بما 
الواحـــد  للســـهم  فلًســـا   0.025 يعـــادل 
 3,559,018 وبمبلـــغ ٕاجمالـــي مقـــداره 
مليون دينار، إلى المساهمين المسجلة 
ٔاســـمأوهم في ســـجل الشـــركة بتاريخ 
توزيـــع  ٕاقـــرار  ويخضـــع  االســـتحقاق. 
األرباح إلى موافقة الجمعية العمومية 
التي ستعقد في 30 مارس المقبل في 

البحرين.
وقـــال رٔييس مجلس ٕادارة المجموعة، 
 2020 العـــام  “فـــي  بوهنـــدي  عبـــدهللا 
ووســـط جأيحة كوفيـــد – 19، تمكنت 

مجموعـــة “بـــي ٔام ٔام ٓاي” مـــن تحقيـــق 
نتأيـــج جيـــدة علـــى الرغـــم مـــن حالـــة 
التباطـــٔو االقتصادي على المســـتويين 
ٔان  ٔأومـــن  ؤانـــا  والدولـــي.  اإلقليمـــي 
نموذجنـــا التجاري القأيـــم على التنوع 
هـــو مـــا ســـاعدنا فـــي مواجهـــة هـــذه 
التحديـــات الفريـــدة مـــن نوعهـــا. كمـــا 
تجـــارة  مجـــال  فـــي  قدراتنـــا  ٔاثبتـــت 
التجزٔيـــة والتوزيع، من خالل ٔاســـواق 
األســـرة ونـــادر للتجـــارة، ؤانهـــا العمود 
ٔان  نســـتطيع  الذيـــن  المـــرن  الفقـــري 
نفخـــر بـــه. كما ٔاننـــا فخـــورون ٔايًضا ٔان 
المجموعة لم تنس في خضم الجأيحة 
مســـٔووليتها تجاه المجتمع واســـتمرت 

في تنفيذ مبادراتها الحالية والجديدة 
واإلقليمـــي  الوطنـــي  المســـتوى  علـــى 

والدولي”.
ؤاضاف “في ٕاطـــار تركيزنا في “بي ٔام 
ٔام ٓاي” على التعافي في 2021 ســـنعيد 
النظر في استراتيجيتنا؛ بهدف ضمان 
تحقيـــق نمـــو مضطـــرد، مع االســـتمرار 
في رصد المشاريع واألسواق الجديدة 
المحتملة التي قد تلوح في األفق ٔامام 

ٔاعيننا”.

المنامة - مجموعة “بي أم أم آي”

 عبدالله بوهندي

الســتشارات تصــاميم طــرق وصــيانة مــدارس
طرحت شــؤون األشــغال بوزارة األشغال وشــؤون البلديات والتخطيط العمراني 
فــي جلســة مجلــس المناقصــات والمزايــدات أمــس، 3 مناقصــات لمشــاريع بنحــو 
418.9 ألــف دينــار. وكانــت المناقصــة األولــى لتطويــر تقاطــع شــارع الشــيخ جابــر 
األحمد الصباح مع شــارع 1 في ســترة، تنافســت عليها 18 شركة، وكان أقلها بنحو 

121 ألف دينار لشركة سانتي للحفريات والمقاوالت. 

والمناقصة الثانية لتعيين شركة لتقديم 
الخدمات االستشارية الهندسية ألعمال 
تصاميـــم الطرق، وذلك لمدة 3 ســـنوات، 
تنافست عليها 15 شركة بعطاءات فنية، 
وتـــم تعليق عطـــاء شـــركتين. واألخيرة 
ألعمال الصيانة الشـــاملة لمدرسة عسكر 
االبتدائيـــة واإلعدادية للبنين ومدرســـة 
واإلعداديـــة،  االبتدائيـــة  الفاتـــح  أحمـــد 
تنافســـت عليهـــا 8 شـــركات، وكان أقـــل 
عطـــاء بنحـــو 297.9 ألـــف دينار لشـــركة 

شركة السرايا للمقاوالت.
وطـــرح بنـــك اإلســـكان مناقصـــة للقيـــام 
لمشـــروع  الهندســـي  اإلشـــراف  بأعمـــال 
أرض  تطويـــر  علـــى  الحـــورة  دانـــات 
مســـاحتها 3812 متًرا مربًعـــا تتكون من 
ســـيارات  ومواقـــف  ســـكنيين  مبنييـــن 
متعددة الطوابق وحديقة على الســـطح 
ومنطقة ألعاب وأعمـــال خارجية أخرى، 
تنافست عليها 18 شركة بعطاءات فنية 

وتم تعليق عطاء إحدى الشركات.

وطرحت أمانة العاصمة مناقصة لصيانة 
ممشـــى ســـترة و21 حديقـــة فـــي أمانـــة 
العاصمة، وذلك لمدة ســـنتين، تنافســـت 
عليها 8 شـــركات، وكان أقل عطاء بنحو 

184 ألف دينار.
وتـــم إجماال، فتح 10 مناقصـــات تابعة لـ 

8 جهـــات حكوميـــة بإجمالـــي 99 عطاء، 
في حين تم تعليق 5 عطاءات تابعة لـ 4 
مناقصـــات. وبلغ مجموع أقل العطاءات 

المقدمة نحو 996.4 ألف دينار.
والشـــؤون  العـــدل  وزارة  وطرحـــت 
اإلســـالمية واألوقـــاف مناقصـــة لتوفيـــر 
القوى العاملـــة المتخصصة إلدارة تقنية 

المعلومـــات بالوزارة، تنافســـت عليها 11 
شـــركة، وكان أقل عطاء بنحو 96.7 ألف 
دينـــار. وطرحت هيئة البحريـــن للثقافة 
ســـيارات  الســـتئجار  مناقصـــة  واآلثـــار، 
 5 عليهـــا  تنافســـت  الهيئـــة،  الســـتخدام 
شـــركات وكان أقل عطـــاء بنحو 19 ألف 
دينـــار، ومناقصة لهيئة الكهربـــاء والماء 

 18 بارتفـــاع  برجيـــة  رافعـــة  الســـتئجار 
متـــرا لمدة 4 ســـنوات للعمـــل في محطة 
حـــوار إلنتاج الكهرباء تنافســـت عليها 3 
شـــركات، وكان أقـــل عطـــاء بنحـــو 43.4 
ألـــف دينـــار. وطرحـــت شـــركة البحريـــن 
مناقصـــة  )إدامـــة(  العقـــاري  لالســـتثمار 
ألعمـــال مد وتوصيـــل كابـــالت الكهرباء 
للمســـتودعات الكائنة في منطقة ســـترة 
الصناعية، تنافســـت عليها 8 شركات، تم 
تعليق عطاء إحدى الشركات، وكان أقل 

عطاء بنحو 160.8 ألف دينار.
وطرحت شركة تطوير للبترول مناقصة 
لتوريـــد وطلـــب توفيـــر مركبـــة للتدخـــل 
الســـريع، تنافســـت عليها 5 شـــركات، تم 
الشـــركات، وكان  تعليـــق عطـــاء إحـــدى 
أقل عطاء لشـــركة ســـيد كاظـــم الدرازي 

وأوالده بـ 73.5 ألف دينار.

بنك اإلسكان يطرح مناقصة 
 لإلشراف الهندسي 

بـ “دانات الحورة”

صيانة ممشى سترة و21 
 حديقة بأمانة العاصمة 

بـ 184 ألف دينار

أمل الحامد

419
ــار ــن ألــــف دي



إعالن بحل و تصفية شركة
شركة غايات الدولية لالستشارات ذ.م.م  

   سجل تجاري رقم   1 -71477

    بناء على قرار الشــركاء في شــركة شــركة غايات الدولية لالستشــارات ذ.م.م  
المسجلة بموجب القيد رقم   1 -71477 بتصفية الشركة اختيار و تعيين السادة 
/ ميســاء محمــد حســن جابــر االنصــاري مصفيــا للشــركة بهــذا يعلــن المصفــي أن 
ســلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشــركات التجارية 
البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم  21   لعام 2001 ، وعمال بنص المادة 335 
مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفي جميع دائني الشــركة إلى تقديــم مطالباتهم 
إليــه، مدعومــة بالمســتندات الالزمة، خــالل 15 يوم من تاريخ نشــر هذا اإلعالن، 

وذلك على العنوان التالي:
ميساء محمد حسن جابر االنصاري

jayaprakashlobo@gmail.com    -    39657335

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -    إدارة التسجيل
إعالن بشأن تحويل من فرع مؤسسة فردية

إلى شركة ذات مسؤولية محدود ة

المؤسســة  الصناعــة والتجــارة والســياحة  بــوزارة  التســجيل  إدارة  إلــى  تقــدم 
الفرديــة المســماة مركــز قصــر برســتيج التجــاري لمالكهــا خلــود عبــدهللا غيــاث 
شــكرهللا والمســجلة بموجــب القيد رقم 27969-11 بطلــب تحويل الفرع المذكور 
إلــى شــركة ذات مســؤولية محــدودة برأســمال وقــدره 5000 خمســة آالف دينــار 

بحريني وذلك بإدخال كل من :
MUJEEB KOVILERY

ASHRAF THOTTUMCHALIL
كشركاء معها في السجل .

فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل مدة 
أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

انورا اليف كير ذ.م. م
سجل تجاري رقم 124297

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنها تقدم إليها انورا 
اليــف كيــر ذ.م.م والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 124297 بطلب تصفية الشــركة 

تصفية اختيارية وتعيين السيد SAJITH KRISHNAN كمصفي للشركة .
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 من 
قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانون رقــم ( 21 ) لعام 
2001 ، وعمال بنص المادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني 
الشــركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمســتندات الالزمة، خالل 15 يوم 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي
SAJITH KRISHNAN   -    33600506     -     FAHDANBC@GMAIL.COM

ٕاعالن بحل و تصفية شركة
شركة بلوند للعالقات العامة ذ.م.م

سجل تجاري رقم 111366

بنــاء علــى قــرار الشــركاء فــي شــركة بلونــد للعالقــات العامــة ذ.م.م والمســجلة 
بموجب القيد رقم 111366 ، بتصفية الشــركة اختياريا و تعيين الســيدة / سمية 

شناف مصفيا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 من 
قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانون رقــم ( 21 ) لعام 
2001 ، وعمال بنص المادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني 
الشــركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمســتندات الالزمة، خالل 15 يوم 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي
سمية شناف

تلفون  35612050 )+ 973(

25/2/2021
وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة

ٕادارة التسجيل
CR2021- 31306 ٕاعالن رقم

تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقدم ٕالينا السيد المعلن ٔادناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض 
قانونــي التقــدم ٕالــى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما . من تاريــخ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه
اسم التاجر : علي عبدالعزيز جواد رجب

االسم التجاري الحالي : مركز 32 لطب االسنان
االسم التجاري الجديد : مركز الريف لطب االسنان

قيد رقم : 2-84106

القيد : 128677
التاريخ : 2021/02/24

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   إدارة التسجيل
إعالن رقم 6246  لسنة 2021

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة شركة تقدر ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
السادة أصحاب شركة شركة تقدر ذ.م.م ، المسجلة بموجب القيد رقم  128677، 

طالبين تغيير  االسم التجاري
من: شركة تقدر ذ.م.م

إلى: مركز تقدر للتغذية ذ.م.م   
فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

التاريخ: 2021/02/21
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

 إدارة السجل التجاري 
CR2021 -28734 إعالن رقم  

تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.  
 اســـــــم التاجـــــــــــر:    عبدهللا حسين أحمد ابراهيم

االسم التجاري الحالي:  فورالين انترناشونال لتخليص المعامالت
االســـــم التجـــاري الجديد : فورالين انترناشونال لتخليص 

 قيد رقم :4-18807

التاريخ: 2021/02/24
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
)CR2021- 27674 (  إعالن رقم

 تنازل – عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا السيد/الســيدة :  غــازي أحمد يوســف الحمر  بطلــب تحويل المحالت 
التجارية التالية إلى السيد/ السيدة : علي محمد حسن شكرهللا

  فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر 
يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

االسم التجاري :  رقم القيد :  
ورشة الصواري الكهربائية   2-24419
ورشة الصواري الكهربائية   3-24419

القيد  14562
التاريخ  21 - 02 - 2021

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم 0000 لسنة 2021
بشأن تحويل جميع فروع المؤسسة فردية

إلى شركة تضامن

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة و الســياحة بأنه 
قــد تقــدم إليهــا الســاده فاندمنتــال لالستشــارات -مكاتــب محترفه 
نيابه عن ورثه المرحوم الســيد عبدالرحيم محمد الهاشــمي طالبين 
تحويل المؤسســة الفردية المســجلة تحت اســم شــركه عبدالرحيم 
الهاشــمي للمقاوالت والتجارة (مؤسسة فردية) والمسجلة بموجب 
القيــد رقــم 14562 - 2، بفرعيهــا الثانــي والثالث إلى شــركة تضامن 
دينــار  وتســعون  وتســعمائه  آالف  اربعــه   4990 وقــدره  برأســمال 

بحريني وذلك لتصبح مملوكة من السادة التالية اسمائهم :
  1محمد السيد عبد الرحيم محمد الهاشمي

2. موسى السيد عبد الرحيم محمد الهاشمي
3احمد السيد عبد الرحيم محمد الهاشمي

4. إبراهيم السيد عبد الرحيم محمد الهاشمي
5. حسن السيد عبد الرحيم محمد الهاشمي

6. عبد هللا السيد عبد الرحيم محمد الهاشمي
7هشام السيد عبد الرحيم محمد الهاشمي

8. راشد السيد عبد الرحيم محمد الهاشمي
9. حنان السيد عبد الرحيم محمد الهاشمي

الجمعة 26 فبراير 2021 - 14 رجب 1442 - العدد 4518 08



Vacancies Available
AL GANNAS CONTRACTING & TRADING 

has a vacancy for the occupation of
  SCAFFOLDER 

 suitably qualified applicants can contact
 17600895  or  AHMADI100@HOTMAIL.COM 

Visma construction Est. 
has a vacancy for the occupation of

  CONSTRUCTION WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36000440  or  MSAKHEER@LIVE.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39976476  or  SRIRAO@7HILLS-GROUP.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77999360  or  FISHERMANSENSE@GMAIL.COM 

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

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

SUNLIGHT INTERIORS & EXHIBITIONS w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785961  or  PAUL@SUNLIGHTINTEX.COM 

GAWCHIA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39454526  or  JAMALSOUDA@GMAIL.COM 

ABU FAIZAN ELECTRICAL WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33058503  or  Abufaizanac@gmail.com 

PAW CORNER 
has a vacancy for the occupation of

  ANIMALS KEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 39867872  or  SKYBAHRAIN2@GMAIL.COM 

FLOWNA COLDSTORE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36445566  or  flowna1@hotmail.com 

JAHIZ CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17456344  or  ali.e.isssa@gmail.com 

ABRAJ AL HUDA BUILDING COSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37331877  or  BNT.HAJAIRI@HOTMAIL.COM 

SIAM WARA TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 17224445  or  JAFFAR.SABBA@HOTMAIL.COM 

CLEAR VISION OPTICAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17257400  or  REGITABRAHAM@GMAIL.COM 

AMOUR 338 RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17745060  or  RAMY75.GOV@GMAIL.COM 

VLCC international Company- Bahrain SPC owned by Al 
sharif and Al sowaidi trading and contracting Co. WLL 

has a vacancy for the occupation of
  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 17490040  or  MARWAALSHOALA@GMAIL.COM 

SoFHAN  FOR SELLING tobacco 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE WORKER HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 39676777  or  FAISELJANAHI@HOTMAIL.COM 

SULTAN CENTER RETAIL BAHRAIN - WHOLESALE CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  MANAGER (DATA PROCESSING) 

 suitably qualified applicants can contact
 17636666  or  AHASSAN@SULTAN-CENTER.COM 

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

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

Fahdan Business Center 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 34110323  or  FAHDANDC@GMAIL.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17140001  or  pr@ag-bh.com 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17382228  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17382228  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

BAKEMART PLUS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17626183  or  adminofficer@bakemart.bh 

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

  DIESEL MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  hrheadoffice@mcsix.me 

Dara Innovation Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact
 36620011  or  HSALEM@DARABH.COM 

Velosi Bahrain WLL 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17180245  or  WALEEDOTHMAN68@GMAIL.COM 

UNITED SPECIALISED MAINTENANCE W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  QUALITY INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17162348  or  KCALL34@HOTMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

ALEA WORLD CONTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39669225  or  SAATI-2002@HOTMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17181500  or  CAREERS@JBFBAH.COM.BH 

MUNNAZA BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 39608023  or  BLUESAPPHIRE45@YAHOO.COM 

FAJER AL KHALEEJ TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 36115469  or  fajeralkhaleej@gmail.com 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

Pebbles Gate Cleaning 1 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33330363  or  MAHMOODESA151@YAHOO.COM 

FOOD LAND RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 33686863  or  BSSA999@HOTMAIL.COM 

FIORI FOR FLOWERS AND SWEETS 
has a vacancy for the occupation of

  FLORIST/FLOWER SETTER 
 suitably qualified applicants can contact

 33991392  or  FAHADALANZY88@GMAIL.COM 

BARJAN BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39021162  or  MSMM2030@GMAIL.COM 

STONE STYLE GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39617788  or  abbas86z88@hotmail.com 

ALMAHA CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MARKETING & SALES(EXCEPT WHOLESALE)) 
 suitably qualified applicants can contact
 17742003  or  TCM37777@GMAIL.COM 

ANWAR ALBAHRAIN PHONES 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33886343  or  alihaanabdali2@gmail.com 

Best time building contracting 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 30000206  or  ABOSOOK32@HOTMAIL.COM 

MAJED ABDULRAZAQ ABDULLA ABDULRAZAQ MOHAMED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33714205  or  AH898KHAN@GMAIL.COM 

MAJED ABDULRAZAQ ABDULLA ABDULRAZAQ MOHAMED 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 33714205  or  AH898KHAN@GMAIL.COM 

BU MOHAMED AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17670635  or  AHAMEEDAWAHAB2010@HOTMAIL.COM 

Dolphin Management co.  w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17414576  or  selvakumar4576@yahoo.co.in 

Brothers Lever Construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33384826  or  RAJASALEEM75@GMAIL.COM 

THREE INTERIORS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17420440  or  EMAD.BUTI@JOURNEYBH.COM 

AMBROSINI BURGER 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33239396  or  ALSAADA22@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

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

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

ALEZZ CONTRACTING & MECHANICAL SERVICES CO.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17213003  or  ALEZZCO1@GMAIL.COM 

Visma construction Est. 
has a vacancy for the occupation of

  CONSTRUCTION WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36000440  or  MSAKHEER@LIVE.COM 

Professional touch for services 
has a vacancy for the occupation of

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

Danway Electrical & Mechanical Engineering L.L.C 
has a vacancy for the occupation of

  SAFETY OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

 17297600  or  danbahrain@danwayeme.com 

AL MADED CARGO HANDLING.WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35487150  or  ALMADEDCARGOWLL@GMAIL.COM 

Techino Vehicle Serivece 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 33386225  or  SALHLY899@GMAIL.COM 

CASAFORMA WORKSHOP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39451865  or  ALMARAYADE@GMAIL.COM 

HASHTAG FASHION 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36366670  or  MAYOOM_84@HOTMAIL.COM 

AL SHARKIA WORLD CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33040577  or  SAMEERNOOR1046@GMAIL.COM 

SAMKAWI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17203186  or  JAMEEL_QAHIRI@HOTMAIL.COM 

GKS METALS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39141229  or  SURESHMANI336@GMAIL.COM 

SALON ALSAYED ALSHAEBI SPC 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 36388878  or  SALAMA98559@OUTLOOK.COM 

AMANHA TRADING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 34650777  or  amanhatrading@gmail.com 

LUCKY BIRD LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of
  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 34203949  or  SADAFAFZAL81@GMAIL.COM 

Al Tizihbong For Cars spare parts Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34332051  or  JOSHIBROWN894@GMAIL.COM 

Muralika Creations WLL 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 33190465  or  info@mcreations.biz 

Ain Al Dar Gate Garage Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 34103333  or  MDSOHAG3773@GMAIL.COM 

Seamen Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17227206  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

Almiqat for Document Clearance 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE WORKER HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 38886448  or  ALMIQAT.CLEARING@GMAIL.COM 

Sama alyaman restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33605836  or  LUNATEBONE999@GMAIL.COM 

IRON STONE  DECORATION CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17744983  or  TOQEER7600@HOTMAIL.COM 

Rice Station Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 17587257  or  SARAH_9242000@YAHOO.COM 

Seoul resturant w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33863711  or  SEOULADLIYA@GMAIL.COM 

MODA VESTIR BOUTIQUE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36074003  or  ADNANMUSTAFA786@GMAIL.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 

East Ceramica W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17402990  or  hkradhi@gmail.com 

PANORAMA CONTRACTING & ENGINEERING SERVI 
has a vacancy for the occupation of

  BLACKSMITH 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

PANORAMA CONTRACTING & ENGINEERING SERVI 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

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

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700731  or  info@bmds.co 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

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

 suitably qualified applicants can contact
 17698500  or  ALKOMED@BATELCO.COM.BH 

ALKOMED ENGINEERING SERVICES CO. 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17698500  or  ALKOMED@BATELCO.COM.BH 

ALKOMED ENGINEERING SERVICES CO. 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17698500  or  ALKOMED@BATELCO.COM.BH 

ALKOMED ENGINEERING SERVICES CO. 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17698500  or  ALKOMED@BATELCO.COM.BH 

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

 suitably qualified applicants can contact
 17698500  or  ALKOMED@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  CO-ORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

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

MYMITHAAS RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 39448833  or  MALTAHMAZI011@GMAIL.COM 

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

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 
 suitably qualified applicants can contact

 33344033  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

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

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 
 suitably qualified applicants can contact

 33344033  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

Johainah food industries 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39699914  or  HALWACHIFOOD@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830078  or  kanakaraj.pk@horizonintlgroup.com 

ALMANAZIL RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 33677555  or  majeedalyamani@yahoo.com 

ALMANAZIL RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33677555  or  majeedalyamani@yahoo.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 17713177  or  arunvarma54@gmail.com 

DEPAG JEWELLERY 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 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 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

AL MUSSAWIR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

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

MIRA PACKAGING FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17580197  or  INFO@MIRACONSULTANCY.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 

Pars Medical Center.w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTION CLERK 
 suitably qualified applicants can contact
 33094883  or  MADY2022@YAHOO.COM 

CAMLIA BAHRAIN COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34175264  or  APPLEOFICEMHQ@GMAIL.COM 

Chocolala - Foreign Branch Company 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33246663 

AL MIAMEEN SUPERMARKT W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39035626  or  NAJEEBNADAMAL@GMAIL.COM

Sky Land Printing S.P.C Owned by Jijo Kurian 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39217696  or  KURIANJIJO@GMAIL.COM 

SPECTECH FOR TRADING - Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 34306903  or  ALABER1@HOTMAIL.COM 

DHA REPAIR OF MACHINERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34567895  or  ABEERRAJPUT1@GMAIL.COM 

MOHAMMED IBRAHIM FOR MANAGEMENT CONSULTANCY ACTIVITIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33945238  or  SIMON.AHMED8884@GMAIL.COM 

GATEWAY CARGO HANDLING CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66665129  or  GATEWAYCARGO7512@GMAIL.COM 

BALOCHSTHAN DOCUMENT CLEARING 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 36373390  or  SIRAJUTHANGAL786@GMAIL.COM 

ZUMANA DECOR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 32166698  or  ZOOOZ_91@HOTMAIL.COM 

ABDULRAHMAN EBRAHIM JASIM ALMUTAWA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33300004  or  HAMAALLA8080@GMAIL.COM 

HUSAIN HABIB ALI KHAMIS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33875308  or  BINHABIB56@GMAIL.COM 

GHAZI ABDULLA ABDULRAHMAN BUALI / ADLEEN 6052 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 32222266  or  MAHMOODBUALI@HOTMAIL.COM 

HAMEED ABDULHUSAIN AHMED FARDAN 
has a vacancy for the occupation of

  WATCHMAN / GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17550883  or  SAEEDFARDAN@HOTMAIL.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 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

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 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  SAFETY OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

YOUSIF JAFFAR ALI ABEDALI / ENTAFATHA / 346 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39833841  or  ABDULHADIJAFFARALI@GMAIL.COM 

ALAMIN CONTRACTING & MAINTENANCE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17727559  or  amak.gov.bh@gmail.com 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17224381  or  ZAYNICO@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17224381  or  ZAYNICO@BATELCO.COM.BH 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17224381  or  ZAYNICO@BATELCO.COM.BH 

KONTRA 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17533311  or  RASHID_BUALI@JALAL.COM 

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

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17224615  or  mao@ucc-bh.com 

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

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

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17456218  or  OPERATIONS@NIDUKKI.BH 

AALI GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17783636  or  Hal3ali@yahoo.com 

ALHABBASH PAINTING 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17644803  or  MAHALHABBASH@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17466062  or  hussainola@gmail.com 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17875600  or  JSA@BPC.BH 

AL RAQIM BOTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact
 39466771  or  hmk.albouri@hotmail.com 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

Najeda restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17643510  or  AZIZ2228948@GMAIL.COM 

KAMAL TRADING AND CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17537881  or  RASHID_BUALI@JALAL.COM 

1LHAJ ALI AHMED BUKANAN & SONS CO. 
has a vacancy for the occupation of
  CARPET & CURTAIN INSTALLER 

 suitably qualified applicants can contact
 17382838  or  BUKANNAN@BUKANNAN.COM 

8 MANSIONS TRADING 
has a vacancy for the occupation of
  MEDIA/AWARENESS SPECIALIST 

 suitably qualified applicants can contact
 36599956  or  sharon0631@icloud.com 

CANAR TRADING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (COMPUTER) 
 suitably qualified applicants can contact

 17530236  or  ANIL@CANAR.COM.BH 

Canar Geo Survey Services Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SYSTEM ANALYST 
 suitably qualified applicants can contact

 39410651  or  ANIL@CANAR.COM.BH 

CERAMICA HISHAM 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404666  or  HALAH88@BATELCO.COM.BH 

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

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17458999  or  ZEENATD@HOTMAIL.COM 

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

  TECHNICIAN (INSTRUMENT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17583121  or  zahramarhoon.zm@gmail.com 

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

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

MOHAMMED HABIB MOHAMMED ABDULLA 
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66333744  or  mohhmoh1@gmail.com 

FARAH CONTAINERS AND TROLLEYS MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39602377  or  AHALARADI@YAHOO.COM 

ABU HASAN CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17401999  or  BUHASSAN999@YAHOO.COM 

AL-AHLIA CONTRACTING CO. S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 

AL HAEEA CARS ELECTRICITY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620271  or  MALDOSSERI50265@GMAIL.COM 

FAWAL RANOOSH 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17344797  or  FRUTI_ME@HOTMAIL.COM 

ALSARAJ MARKETS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17551897  or  H@GMAIL.COMARISPATLA 

FRESH BITES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39861914  or  alromuse@yahoo.com 

SHERLOCK PARTS & TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39460276  or  FOZ-ALMAHMOOD@LIVE.COM 

WALEED BEN JAFAN CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17680242  or  WALEED.CO@WINDOWSLIVE.COM 

NAZAR AUTO SERVICES CENTRE WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17343976  or  KMKBRN@GMAIL.COM 

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

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

EBTESAM EBRAHIM AL SOWAIDI BEAUTY CENTER 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39466041  or  AHMED.ALMUQLA@GMAIL.COM 

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

  ADMINISTRATIVE CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 17211211  or  HASHIM.ALI@NCCBAHRAIN.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17731881  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33344033  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33344033  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

HAJAR CONSTRUCTION FOR ELECTRICAL & MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  SHEETMETAL INSTALLER 
 suitably qualified applicants can contact

 77444454  or  A.A.QARATA.BH@GMAIL.COM 

HAJAR CONSTRUCTION FOR ELECTRICAL & MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  SHEETMETAL INSTALLER 
 suitably qualified applicants can contact

 77444454  or  A.A.QARATA.BH@GMAIL.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 33270382  or  SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME 

Al Rayah For Safety Items WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17712700  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh 

MUNICH CONSTRUCTION EST. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39477811  or  MUNICHCONSTRUCTION@YAHOO.COM 

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

  BUTCHER (ANIMALS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17739517  or  amohd@bmmi.com.bh 

ALMONTAZAH FURNITURE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17623008  or  ALQABAS@BATELCO.COM.BH 

ALASHIKA BUILDING CONTRACTINGS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39202078  or  noor.abdulla2018@gmail.com 

MJB Trading 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66708118  or  info@awtadi.com 

National Readymix Co WLL 
has a vacancy for the occupation of

  PLANT / UNIT OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17786665  or  HASHIM.ALI@NCCBAHRAIN.COM 

Strong Force-MGC W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  jessica@alghanah.com 

ALSHERA ANTIQUES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17411490  or  SAYEDAMEEN38@GMAIL.COM 

ALI EBRAHIM CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36131344  or  aliebrahimconstruction@gmail.com 

KWANGO CONSTRRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33318888  or  ABBAS.GROUP@HOTMAIL.COM 

KWANGO CONSTRRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 33318888  or  ABBAS.GROUP@HOTMAIL.COM 

City Tower Electrical 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39418444  or  MAHER.M.ALMULLA@GMAIL.COM 

Dait care restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact
 39006069  or  AJD1338@ICLOULD.COM 

AL-SHERA AUTO ACCESSORIES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17411772  or  AL-SHERA@HOTMAIL.COM 

AMERICAN HOME 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17783222  or  ALQABAS@BATELCO.COM.BH 

AMERICAN HOME 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17783222  or  ALQABAS@BATELCO.COM.BH 

AL JAWASHAN RESTAURANT MANAGEMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33311246  or  HASANALIALNASER1977@GMAIL.COM 

EURO MOTORS CO. s p c 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (DEPARTMENT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17750750  or  hrad@alzayani-investments.com 

ZUHAL FALAFIL & CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17246485  or  adc.bah2020@gmail.com 

AHMED CO ENTERPRISES FOR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact
 77444454  or  a.a.qarata.bh@gmail.com 

ALRAZAQ RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39434506  or  ALWAHADCCPR@GMAIL.COM 

AAB FOOD STUFF 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17727888  or  ASKARE2004@HOTMAIL.COM 

BAKE HOME BAKERY PROUDCTS 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 39424492  or  UDC009@GMAIL.COM 

ALANSAR HOSE CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39469490  or  RAZEEN666@HOTMAIL.COM 

MARINE AND INDUSTRIAL PUMP REPAIR )GULF S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17725300  or  hrmanager@BASREC.COM.BH 

DADABHAI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  PROJECTS COORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  hrd@dadabhaiconstruction.com 

NEW HAMRO NEPALI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33345415  or  A123AFTAB@HOTMAIL.COM 

NEW HAMRO NEPALI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 33345415  or  A123AFTAB@HOTMAIL.COM 

THE BAHRAIN PETROLEUM COMPANY B.S.C - CLOSED 
has a vacancy for the occupation of
  OPERATOR(CONTROL CENTRE) 

 suitably qualified applicants can contact
 17755105  or  HUSSAIN_SALEM_HASSAN@BAPCO.NET 

Bahrain palace car accessories 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17610110  or  golden.internet786@gmail.com 

LONDON ACTION FOR SECOND HAND FURNITURE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39612432  or  ABDULLAHMOHAMMED81255@GMAIL.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 

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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH 

Misbar Gate Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33007733  or  SQWEEZY.M@GMAIL.COM 

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

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

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

3Lines restaurant S P C 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (RESTURANTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 39555554  or  MAIN@3LINESGROUP.COM 

3Lines restaurant S P C 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39555554  or  MAIN@3LINESGROUP.COM 

LUNCH BUNCH 
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contact
 37777701  or  BOSSCO99@GMAIL.COM 

RED SAND CONSTUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR & GENERAL FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36607776  or  REDSAND.EST@HOTMAIL.COM 

Bludan towers construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38873842  or  Salimrealestebh99@gmail.com 

PRINCIPAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39616788  or  SANTANAPLAZA41@GMAIL.COM 

WELLDONE CONSTRUCTION EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36303304  or  WLDONECONT@GMAIL.COM 

Fahed auto services garage 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 38922332  or  FAAZ76@HOTMAIL.COM 

2020 MOON GENTS HAIRDRESSING 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact
 33266672  or  aliyousif0904@gmail.com 

PARK & SHOP MARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17774645  or  SHAMIN@DAYNIGHT.CO 

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

  RETAIL TRADE SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17556665  or  careers@bh.lulumea.com 

ABDULRAHMAN EBRAHIM ALMOOSA CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17531235  or  GALIBALMOOSA@YAHOO.COM 

ABDULRAHMAN EBRAHIM ALMOOSA CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 17531235  or  GALIBALMOOSA@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 

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

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

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

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

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

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

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

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

Confident contracting co. s.p.c. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17382277  or  ayman@keylinkbh.com 

Professional touch for services 
has a vacancy for the occupation of

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

Alharam Fiber Glass Factory S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17777678  or  Bh_3@hotmail.com 

ALASHAR CENTRAL AIRCONDITIONING PLANT REPAIR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39860760  or  CRS68882@HOTMAIL.COM 

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

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contact
 69991130  or  hderazi@aradouscm.com 

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

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

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

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

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

  ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact
 69991130  or  hderazi@aradouscm.com 

CHAND LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39337396  or  CHANDLAUNDRY@YAHOO.COM 

HASAN GHULAM MURTAZA COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17244041  or  HASSAN.MURTADHA@GMAIL.COM 

MC 6 CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DIESEL MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  hrheadoffice@mcsix.me 

ALREEF PANASIA RESTAURANT S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17720395  or  admin@UniQUeWll.com 

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

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17171656  or  MEQDAD.GHAREEB@WIPRO.COM 

Al madaen trading co wll 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MARKETING) 
 suitably qualified applicants can contact

 17620867  or  ALMADAEN2009@GMAIL.COM 

MUSTAFA FAZAL DAD GHULAB 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33612660  or  mustafafazal.construction01@gmail.com 

Anwar albahrain for cleaning 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400332  or  ANWAR-BHR@HOTMAIL.COM 

BAB AWAM CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33070060  or  COOOLMAN31@GMAIL.COM 

Green tech trading w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17261131  or  palace.electronics@gmail.com 

Mashhoor market 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 34315344  or  ACTION.BH@HOTMAIL.COM 

My constraction cleaning contracts wll 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39455770  or  MYLAUNDRY.BAHRAIN@GMAIL.COM 

AYESHA STAR FLOWER 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33704554  or  USMAN_DC@YAHOO.COM 

PINK SADAF CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33879006  or  PINKSADAF91@GMAIL.COM 

NOOR POLYSTYRENE PLANT FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17731220  or  FACTORIES.NOOR@GMAIL.COM 

Al Rayah For Safety Items WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17712700  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

Alghanah Wood Design Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17722333  or  JAMEEL@ALGHANAH.COM 

Maho Laundry 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39722298  or  WALTAMIM@GMAIL.COM 

Talapady market wll 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN (GROCERY OR COLDSTORE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17779893  or  SHAFIQ2000US@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17007771  or  HR@issbh.com 

SAMIA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39617788  or  abbas86z88@hotmail.com 

MAJED ABDULRAZAQ ABDULLA ABDULRAZAQ MOHAMED 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 33714205  or  AH898KHAN@GMAIL.COM 

Brand box advertising and promotion 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact
 36756733  or  RANIIA-12@HOTMAIL.COM 

TITOLO INTERIOR DESIGNING AND TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 33322255  or  HUSSAINALHAMAR@GMAIL.COM 

ALTABEEB MEDICAL SPECIALIST CENTRE W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SPECIALISED DOCTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17783583  or  SAMERORTHO@GMAIL.COM 

Super Star Golden Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39066659  or  fatima_ahmed11@hotmail.com 

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

  QUALITY STANDARDS SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 16161616  or  KTMALI@DARALSHIFA.COM.BH 

ALREEF DAIRY 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 36336888  or  alreefdairy.bh@gmail.com 

SHELLSEA LAVA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39999545  or  WALTAMEEM@YAHOO.COM 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17300426  or  MUHAMMED@PIPECOTANK.COM 

Riffa Men Hair Salon 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 66352112  or  ZEADMRSOMI@GMAIL.COM 

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

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 66677333  or  FOODWORD.WLL@GMAIL.COM 

Ashco Business Union Development Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17292877  or  ashrafadkar@gmail.com 

MBA Electrical TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33994231  or  FLORETBAHRAIN@GMAIL.COM 

Star Beauty Trading W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33773065  or  RIZWANYOUNES@HOTMAIL.COM 

BAB KAIBAR Construction of buildings 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36988922  or  ASIAALA7ZAN@GMAIL.COM 

Gulf Map Trading & Transport
has a vacancy for the occupation of  

DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
suitably qualified applicants can contact 

33409906  or  NASSER.CO.BH@GMAIL.COM 

SHAHEEN PEST CONTROL
has a vacancy for the occupation of 

WORKER 
 suitably qualified applicants can contact 

33114378  or  HASSANMAKKI719@GMAIL.COM 
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الوكالة الدولية: إذا لم تتفق طهران وواشــنطن سنواجه وضعا جديدا

“استفزازات” إيران.. صبر أميركا وهدوء أوروبا تحت االختبار

فرضـــت إيران قيودا على أعمـــال التفتيش التي 
تجريهـــا األمـــم المتحـــدة على منشـــآتها النووية، 
وهـــددت بزيادة مســـتوى تخصيـــب اليورانيوم، 
وأطلقـــت فصائـــل يشـــتبه أنهـــا تعمـــل لحســـابها 
جنـــود  فيهـــا  عراقيـــة  قواعـــد  علـــى  صواريـــخ 
أميركيـــون، بالتزامن مع عرض واشـــنطن إجراء 
محادثـــات مـــع طهـــران إلحيـــاء االتفـــاق النووي 

المبرم العام 2015.
“التصعيديـــة”  اإليرانيـــة  التحـــركات  علـــى  وردا 
األخيـــرة، أبـــدت الواليـــات المتحـــدة وحلفاؤهـــا 
بريطانيا وفرنسيا وألمانيا، “هدوًء مدروسا” إزاء 

تصرفات طهران.
وقال مســـؤولون أميركيـــون وأوروبيون إن هذا 
الـــرد، أو غيـــاب الرد الملموس، يعكـــس رغبة في 
عـــدم تعطيـــل المبـــادرة الدبلوماســـية علـــى أمل 
عـــودة إيران إلـــى طاولـــة التفاوض أو اســـتمرار 

فاعلية العقوبات األميركية إذا لم يحدث ذلك.
وكانـــت إيـــران طالبـــت الواليات المتحـــدة مرارا 
بالمبـــادرة إلـــى تخفيـــف عقوباتها التـــي فرضتها 
بعد انســـحاب الرئيس السابق دونالد ترامب من 
االتفـــاق في 2018، وقالت إنها ســـتنهي بعد ذلك 

مخالفاتها لالتفاق.
“رويتـــرز”  لوكالـــة  أميركـــي  مســـؤول  وتحـــدث 
مشـــترطا عدم الكشف عن هويته قائال: “أيا كان 
مـــدى اعتقادهـــم أن علـــى الواليـــات المتحدة أن 

ترفع العقوبات أوال، فلن يحدث ذلك”.
وأضاف المســـؤول أنه إذا كانـــت إيران تريد من 
الواليـــات المتحـــدة اســـتئناف االلتـــزام باالتفاق 
“فأفضـــل ســـبيل لذلـــك بـــل الســـبيل الوحيـــد هو 
الجلـــوس إلـــى الطاولـــة، حيـــث يتـــم بحـــث هذه 

األمور”.
ال  إنهمـــا  أوروبيـــان  دبلوماســـيان  قـــال  كذلـــك 
أو  المتحـــدة  الواليـــات  تفـــرض  أن  يتوقعـــان 
بريطانيـــا وفرنســـا وألمانيا المزيد مـــن الضغوط 
علـــى إيـــران في الوقـــت الحالي رغم مـــا وصفاه 

بأنه “استفزازات” من جانبها.
وعبر المتحدث باسم خارجية االتحاد األوروبي، 
بيتر ستانو، عن قلق االتحاد إزاء خطوات إيران 

األخيرة.
وأوضح ســـتانو أن “الوقت اآلن هو للدبلوماسية 
ولحـــل المشـــاكل مـــع إيـــران عبـــر المفاوضـــات”. 

وتابع: “الوقت ليس لصالحنا، ويجب اســـتعجال 
المسار الدبلوماسي مع إيران”.

وأضـــاف: “أولويتنـــا هـــي أن تمتنع إيـــران عن أي 
خطوات أحادية إضافية تقوض االتفاق”، مشيرا 
إلـــى أن “المنطقة بحاجة إلى اســـتقرار والبد من 

جهد شامل إلرسائه”.
واعتبـــر االتحـــاد األوروبـــي أن “إجـــراءات إيران 
تقيـــد قـــدرة الوكالة الدولـــة للطاقـــة الذرية على 
مراقبـــة أنشـــطتها النوويـــة”، معربـــا “عـــن قلقـــه 
الشـــديد من تعليـــق إيران التزامهـــا بالبروتوكول 

اإلضافي”.
وقـــال “إجـــراءات إيران تحـــرم الوكالـــة الدولية 
من مراقبة أنشـــطة التخصيـــب”. واعتبر االتحاد 
األوروبي أن “خطوات إيران تمنع وصول الوكالة 
الحيويـــة”،  المنشـــآت  عـــن  لمعلومـــات  الدوليـــة 
مجـــددا مطالبـــة إيـــران بالتراجع عـــن انتهاكاتها 
لالتفاق النووي، مشـــيرا الـــى أن “التعاون الكامل 
مع الوكالة الدولية حيوي لمراقبة أنشـــطة إيران 

النووية”.
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
قـــال فـــي مقابلة مـــع هيئـــة اإلذاعـــة والتلفزيون 
اليابانيـــة “إن إتـــش كـــي” اليابانيـــة: “إذا لم تتفق 
إيـــران والقوى العالمية بما فـــي ذلك أميركا على 
برنامـــج طهـــران النووي، فـــإن المجتمـــع الدولي 

سيواجه وضعا جديدا”.
وفي األســـبوع األخير، قلصـــت إيران تعاونها مع 

الوكالـــة الدوليـــة للطاقة الذرية، ومـــن ذلك إنهاء 
العمـــل بالتفتيـــش المفاجئ للمواقع غيـــر المعلنة 

التي يشتبه أن بها نشاطا نوويا.
وذكـــر تقرير مـــن الوكالـــة الدوليـــة التابعة لألمم 
المتحـــدة أن إيـــران بدأت بتخصيـــب اليورانيوم 
بنســـبة 20 % متجـــاوزة الحـــد المتفـــق عليه في 

اتفاق 2015 وهو 3.67 %.
ومـــن جانبـــه، قـــال الزعيـــم اإليرانـــي إن بوســـع 
طهران رفع النسبة إلى 60 % إذا أرادت لتقترب 
مـــن نســـبة النقـــاء البالغـــة 90 %، الالزمـــة لصنع 

قنبلة ذرية.
وبيـــت القصيد مـــن االتفاق هـــو أن تقلص إيران 
برنامجهـــا الخاص بتخصيـــب اليورانيوم بحيث 
تزداد صعوبة تخزين كمية من المادة االنشطارية 
تكفي إلنتاج ســـالح نووي وذلـــك مقابل تخفيف 
أعبـــاء العقوبات االقتصاديـــة األميركية وغيرها 

من العقوبات السارية عليها.
وفـــي حين تقول الواليات المتحـــدة إنها ال تزال 
تحقق فـــي الصواريخ التي أطلقـــت على قواعد 
عراقيـــة األســـبوع الماضـــي يتواجد فيهـــا قوات 
أميركية، فثمة شـــبهات إن وراءها فصائل تعمل 

لحساب إيران.
يأتـــي ذلك فيما أعلن المتحدث باســـم الخارجية 
األميركية، نيد برايس، األربعاء، أن صبر الواليات 
المتحـــدة علـــى إيران بشـــأن عودتها للمناقشـــات 

حول االتفاق النووي للعام 2015 “له حدود”.

عواصم ـ وكاالت

إيران تواصل خروقها لالتفاق النووي مع الغرب.

دمشق ـ وكاالت

قتـــل 3 مدنيين علـــى األقل وأصيب 
آخرون بجـــروح، جراء انفجار عبوة 
ناسفة بسيارة في مدينة رأس العين 

بريف الحسكة الشمالي الغربي.
وأفادت وكالة “سانا” نقال عن مصادر 
محليـــة، أن عبـــوة ناســـفة موضوعة 
تحت سيارة من نوع )فان( انفجرت 
أمس الخميس، على تقاطع الشـــارع 
العام مع ســـوق الفروج بمدينة رأس 
العيـــن، ما أدى إلى مقتـــل 3 مدنيين 
وإصابـــة آخريـــن بجـــروح واحتراق 
الســـيارة ووقـــوع أضـــرار مادية في 

ممتلكات األهالي.

المرصـــد  نبـــه  آخـــر،  صعيـــد  وعلـــى 
السوري لحقوق اإلنسان، إلى ارتفاع 
عـــدد الجرائـــم فـــي “دويلـــة الهـــول” 

بريف الحسكة.
ويشـــهد مخيم الهـــول الواقع أقصى 
تصاعـــًدا  الحســـكة،  شـــرق  جنـــوب 
كبيـــًرا في عمليات القتـــل منذ مطلع 
العام 2021 الجديد، والتي تتم على 
أيـــدي أذرع تنظيـــم داعش اإلرهابي 
بطـــرق عبر طـــرق مختلفـــة، أحصى 
المرصـــد الســـوري لحقـــوق اإلنســـان 
منـــذ بداية العـــام الجديد 22 جريمة 

قتل شهدتها “الدويلة”.

قتلى وجرحى بانفجار في رأس العين شمالي سوريا

سرت ـ وكاالت

يترقب الليبيون في الساعات المقبلة 
الحكومـــة  وتشـــكيلة  شـــكل  معرفـــة 
الجديدة التي ستقود مرحلة انتقالية 
إخـــراج  مهمتهـــا  وســـتكون  جديـــدة 
البالد من األزمة االقتصادية واألمنية 
التـــي تغذيهـــا التجاذبات واالنقســـام 
السياسي، وتهيئتها إلجراء انتخابات 

عاّمة بنهاية العام الجاري.
ويقـــدم رئيس الحكومـــة عبد الحميد 
الدبيبـــة، أمـــس الخميـــس، التشـــكيلة 
الحكومية التي اختارها إلى المجلس 
الرئاســـي والبرلمـــان، وذلـــك قبل يوم 
مـــن انتهاء اآلجال المحـــددة لإلعالن 
عنهـــا إلـــى الرأي العـــام والتـــي تنتهي 

اليـــوم الجمعـــة، ثـــم انتظـــار نيلهـــا 
الثقة مـــن البرلمان خالل 21 

يومـــا، للبدء رســـميا في 
ممارسة مهامها.

ســـاعات  وقبـــل 

علـــى موعـــد اإلعـــالن وبعـــد أســـابيع 
مـــن المشـــاورات التـــي قادهـــا رئيس 
الحكومـــة عبد الحميد الدبيبة مع كل 
األطراف السياسية وتقييم كل السير 
الذاتيـــة للمترشـــحين، تســـيطر حالـــة 
من الغمـــوض والتكتم علـــى التركيبة 
الوزاريـــة، وســـط توقعـــات أن تراعي 
السياســـي  التـــوازن  التشـــكيلة  هـــذه 
والجغرافـــي للبـــالد وعنصـــر الكفاءة 

والخبرة.
وبعد المفاوضات الشـــاقة التي قادها 
تعـــرض  التـــي  الكبيـــرة  والضغـــوط 
حكومتـــه،  اختيـــار  عمليـــة  فـــي  لهـــا 
أخـــرى  معركـــة  الدبيبـــة  ســـيخوض 
لنيـــل الثقة مـــن البرلمـــان، الذي ال 
يـــزال غير قـــادر على االجتماع 
وتنظيـــم صفوفـــه والتوافق 
حول جلســـة منـــح الثقة 

للحكومة.

وسط غموض وتكتم.. ترقب إعالن الحكومة الليبية

القدس ـ وكاالت

هـــدد الجيـــش اإلســـرائيلي أنه في حـــال تجاوز عـــدد الصواريخ 
الدقيقـــة التي بحوزة “حـــزب هللا” اللبناني، كمية معينة تقدر بما 
بين خمســـمئة وألف صاروخ، فإنه ســـيضطر للتحرك واستهداف 

تلك الترسانة.
ونقلت صحيفة “يســـرائيل هيوم” أمس الخميس، عن قائد لواء 
أســـاليب القتال والحداثة في الجيش اإلســـرائيلي، عيران نيف، 
قوله إنه “إذا تجاوز حزب هللا سقف كمية أو نوعية من السالح 
الدقيق، فســـنطالب بالعمـــل ضده. وهذا قرار مـــن العيار الثقيل، 

ولكن لن نتمكن من التهرب منه”.
ووصـــف نيـــف صواريخ “حـــزب هللا” أنها ثاني أكبـــر تهديد ألمن 
إســـرائيل بعد التهديد النووي اإليراني، وأضاف “هذا هو الحدث 
الـــذي تجـــري حولـــه تقييمـــات للوضع. وهـــذا هو الســـيناريو في 
التدريبات. وكل شـــيء موجـــه إلى هناك، ولكن الـــرد موجه إلى 
هناك أيضا. وفي هذه األثناء نحاول العمل بطرق مبتكرة أخرى، 

والتي ال تسمح لهم بالوصول إلى هناك”.
من جانبه، قال رئيس شعبة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية 
“أمـــان”، َتميـــر هايمـــن، أخيـــرا، إنه بحـــوزة حـــزب هللا اآلن “بضع 
وحســـب  الدقيقـــة.  والصواريـــخ  المقذوفـــات  مـــن  عشـــرات” 

الصحيفة، فإنه يســـود قلق في إســـرائيل مـــن جهود “حزب هللا” 
بالتزود بكميات أكبر من األســـلحة الدقيقة، “من أجل اســـتهداف 
أهـــداف نوعية فـــي الحـــرب القادمة، مثـــل قواعد ســـالح الجو، 

ومنشآت بنية تحتية وطاقة ومؤسسات الحكم”.
وأضافت الصحيفة أن الجيش اإلسرائيلي استثمر جهودا كبيرة 
في الســـنوات األخيرة من أجل منـــع تزود “حزب هللا” بصواريخ 
ومقذوفـــات دقيقـــة، وأن “قســـما كبيـــرا من الهجمات المنســـوبة 
لسالح الجو في سوريا ُوجه من أجل إحباط أو تشويش تهريب 

أسلحة دقيقة إلى لبنان”.

اسرائيل: مئات الصواريخ الدقيقة بأيدي المحور اإليراني وخاصة بأيدي حزب الله

إسرائيل تهدد بالتحرك إذا تجاوز عدد 
صواريخ “حزب اهلل” الدقيقة “خطا أحمر”

أبوظبي ـ وكاالت

قـــال وزيـــر الخارجيـــة اليمني أحمد عوض بن مبـــارك، إن “اتفاق 
الريـــاض نموذج يمكن البناء عليـــه للمصالحة الوطنية”، وأضاف 

أن “االتفاق أوجد زخما دوليا ألزمة اليمن”.
وعبر عن رفض بالده “لوجود ميليشيا كحزب هللا مسيطرة على 
اليمن”. وقال “لمســـنا تصعيدا عسكريا حوثيا مع بدء المؤشرات 
اإليجابيـــة األميركيـــة”. وأضـــاف فـــي حديثه “نســـعى ألن تكون 
العقوبات على الحوثيين رافعة سياسية، وال يمكن قبول صيغة 
حـــل لألزمة تمهد لحرب جديدة”. وتابـــع وزير الخارجية اليمني 

قائال: “يجب تجنب األخطاء التي ارتكبت في ستوكهولم”.
بـــن مبـــارك، إن  قـــال وزيـــر الخارجيـــة اليمنـــي، أحمـــد عـــوض 
“الحوثييـــن يقابلون الجهود األممية واألميركية إلحالل الســـالم 
فـــي اليمـــن بتصعيد عســـكري فـــي محافظة مأرب، واســـتهداف 

المدنيين والالجئين”.
وأضـــاف بن مبارك أثنـــاء لقائه األربعاء فـــي العاصمة اإلماراتية 
أبوظبـــي، وزيـــر الخارجيـــة والتعـــاون الدولي اإلماراتي الشـــيخ 
عبـــدهللا بن زايد آل نهيان، إن “هجـــوم الحوثيين على محافظة 
مأرب شـــمال شـــرقي اليمن، انكســـر أمام قوات الجيـــش اليمني 

التابعة للحكومة الشرعية”.

وتابـــع، أنـــه “رغم التحديـــات التي تواجهها الحكومـــة اليمنية إال 
أن هنـــاك إصرارا علـــى توفير الخدمـــات والمســـاهمة في عملية 
التعافي االقتصادي للبالد، وتحسين األوضاع المعيشية وعودة 

مؤسسات الدولة”.
وأشـــار إلى “عمق العالقات اليمنية - اإلماراتية”، مثمنا “الموقف 
المبدئي والدائم لدولة اإلمارات قيادة وشـــعبا في دعم الشرعية 
الدســـتورية لليمن ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، وجهود 
اســـتعادة الدولة وإنهاء انقالب الميليشـــيات الحوثية المدعومة 

من إيران”.

بن زايد يلتقي بن مبارك في أبوظبي

وزير خارجية اليمن: نرفض وجود 
ميليشيا كحزب اهلل مسيطرة على البالد

واشنطن ـ وكاالت

بداية بمناظراته مع منافســـه دونالد 
ترامب، مرورا بإعالن فوزه، ووصوال 
إلى يـــوم تنصيبـــه، يواصـــل الرئيس 
تســـجيل  بايـــدن  جـــو  األميركـــي 
“لحظـــات غير مســـبوقة” فـــي تاريخ 

الواليات المتحدة.
وســـجل بايدن “ســـابقة جديدة” في 
تاريـــخ الواليـــات المتحـــدة بصفتـــه 
أكثر رئيس أصدر أوامر تنفيذية منذ 
20 عاما، بواقـــع 41 أمرا تنفيذيا في 

34 يوما.
وبحسب الســـجالت الفيدرالية، فإن 
كال مـــن ترامـــب وبـــاراك أوباما وقعا 
علـــى 24 أمرا تنفيذيا فـــي 34 يوما، 

في حين كان جورج بوش االبن 
هـــو األقـــل شـــهية لألوامر 

بواقـــع  التنفيذيـــة 
لـــذات  أوامـــر   7

الفترة.

وبايـــدن الـــذي يقضي يومـــه 35 في 
البيـــت األبيض برفقـــة عائلتـــه، وّقع 
علـــى المزيد مـــن األوامـــر التنفيذية، 
األربعـــاء، فـــي خطـــوة منـــه لمعاجلة 
التـــي  االقتصاديـــة  االنتكاســـات 

يواجهها األميركيون.
أمـــا فـــي أســـبوعه األول، فقـــد وّقـــع 
األوامـــر  مـــن  عـــدد  علـــى  بايـــدن 
التنفيذيـــة التي شـــملت إيقـــاف بناء 
المكســـيك،  مـــع  الحـــدودي  الجـــدار 
إضافـــة إلى إلغـــاء قرار حظر الســـفر 
الـــذي فرضـــه ترامـــب على عـــدد من 
موظفـــي  وإلـــزام  العربيـــة،  الـــدول 
القطاع الفيدرالي بارتداء الكمامات، 
وتكثيف حمالت التطعيم، هذا إلى 
جانـــب إصـــدار أمر بمنـــع دخول 
ألميـــركا  دولـــي  مســـافر  أي 
قبـــل التأكد مـــن خلوه من 

كوفيد - 19.

بايدن يسجل رقما قياسيا جديدا في تاريخ رؤساء أميركا
يريفان ـ رويترز

قـــال رئيـــس وزراء أرمينيـــا نيكـــول 
باشـــينيان، أمس الخميس “إن إعالنا 
للقوات المســـلحة يطالبه باالســـتقالة 
انقـــالب  محاولـــة  حـــد  إلـــى  يصـــل 

عسكري”.
وذكـــرت وكالـــة رويتـــرز، أن نيكـــول 
باشـــينيان أقال رئيس هيئـــة األركان 
العامة للقوات المسلحة، ودعا أنصاره 
العاصمـــة  وســـط  فـــي  التجمـــع  إلـــى 

يريفان، رفضا لـ”محاولة االنقالب”.
وفـــي نوفمبـــر الماضـــي، قـــال جهـــاز 
األمـــن الوطنـــي فـــي أرمينيـــا: إنه تم 
إحبـــاط محاولـــة اغتيال اســـتهدفت 
باشـــينيان، واالســـتيالء على السلطة 

من جانب مجموعة من المسؤولين 
السابقين.

وتعـــرض رئيـــس وزراء 
لضغـــوط  أرمينيـــا 
آالف  تظاهـــر  مـــع 

باســـتقالته؛  للمطالبـــة  المحتجيـــن 
بســـبب توقيعـــه اتفاقا لوقـــف إطالق 
النار ضمـــن ألذربيجـــان الحفاظ على 
المكاسب الميدانية، التي حققتها في 
إقليـــم ناغورنـــي كاراباخ بعـــد معارك 

استمرت 6 أسابيع.
وقـــال جهـــاز األمـــن الوطنـــي حينهـــا: 
إنـــه تم اعتقال رئيســـه الســـابق آرتور 
فانيتســـيان والرئيس الســـابق للكتلة 
البرلمانية للحزب الجمهوري فاهرامبا 
غداساريان والمحارب السابق آشوت 

ميناساريان.
وتابع فـــي بيان “المشـــتبه بهـــم كانوا 
يعتزمـــون اغتصاب الســـلطة بطريقة 
غير مشـــروعة من خـــالل اغتيال 
هنـــاك  وكان  الـــوزراء  رئيـــس 
بالفعل مرشـــحين محتملين 
يجـــري بحـــث تنصيبهـــم 

مكانه”.

رئيس وزراء أرمينيا يتهم الجيش بـ “محاولة االنقالب”

قوات إسرائيلية تداهم 
خيمة لعائلة فلسطينية

الخيمة  إسرائيلية،  قــوات  داهــمــت 
الــتــي أقــامــتــهــا عــائــلــة عــلــيــان على 
أنــقــاض مــنــزلــهــا بــبــلــدة الــعــيــســاويــة 
شــرقــي مــديــنــة الـــقـــدس وأبــلــغــتــهــم 
بإزالتها، وذلك بعد هدم منزلهم قبل 
يومين من قبل القوات اإلسرائيلية.

وأقـــدمـــت جـــرافـــات بــلــديــة الــقــدس 
ــة  ــرطـ ــشـ ــا قــــــــوات مـــــن الـ ــهــ ــقــ ــرافــ ــ ت
ــلـــيـــة، قــبــل يــومــيــن على  ــيـ اإلســـرائـ
فــي قرية  مــن طــابــقــيــن  هـــدم مبنى 

العيسوية شرقي مدينة القدس.

القدس ـ آر تي
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

سبب اإلقبال على أدب الخيال العلمي
عندمـــا صدرت رواية “آلة الزمن” للكاتب هربرت جورج ويلز عام 1895 
أحدثـــت ضجة كبيرة في األوســـاط األدبية باعتبارهـــا أول رواية خيال 
علمي بالمعنى المتعارف عليه، ثم تحولت إلى فيلم سينمائي عام 1960، 
وبعد هذه الرواية بدأ بعض الكتاب الدخول إلى هذا الميدان وأصدرت 
روايات كثيرة ال يتســـع المجال لذكرها، لكن الشيء الالفت في السينما 
اليـــوم وفي ســـوق الكتاب هو العودة إلى تلـــك األعمال والروايات حتى 
أن بعضهـــا تنفـــد طبعتها األولى في أول يوم مـــن طرحها في المكتبات، 
كما اتجهت صناعة المسلسالت األميركية إلى تحويل روايات وقصص 
الخيال العلمي إلى مشـــاريع ناجحة كما حدث في رواية “100” للمؤلفة 

كاس مورغان.
في تصورنا الشـــخصي إن القاســـم المشـــترك الذي يجمع أدبـــاء الخيال 
العلمـــي هـــو موقفهـــم األخالقـــي، ألن ما يحفزهـــم على العطـــاء الفكري 
مســـائل تكاد تكون متشـــابهة تتعلق بمســـؤولية اإلنســـان تجاه الحاضر 

والمستقبل، ومن جملة هذه المسائل التي تناولها هؤالء األدباء ضرورة 
توجيـــه النـــاس لتوظيـــف معارفهـــم بشـــكل منطقـــي، وااللتـــزام بتربية 
األجيـــال بـــروح الحفاظ على كوكبنـــا وصيانته، فمذهـــب االنتصار على 
الطبيعـــة كما صوره األديب “جول فيرن” حيث اعتقد أن العلم ســـيتيح 
إمكانيات الســـيطرة على العالم بسبل ســـلمية، قد حل محله اليوم مبدأ 
حماية الطبيعة على أســـاس عقالني جديد، وهناك مسائل أخرى ينبغي 
وضعها في االعتبار وهي ضرورة إرشاد البشر للتحلي بالمثل اإلنسانية 

لكي يصبحوا أفضل وأطيب مما هم عليه اآلن.
إن المستقبل في نتاجات أدب الخيال العلمي التقدمي يبدأ من الوقت  «

الحاضر، فصياغة حياة المستقبل تتوقف على جهود اإلنسان نفسه، 
فقبل سنوات طويلة أكد أحد علماء الفلك على ذلك بقوله إن كل إنسان 
مدرك يساهم في صنع مستقبل أفضل وسيادة التعقل في الكون، كما 

قال المخرج األميركي الشهير جيمس كاميرون علينا أن ننبه في أفالمنا 
لألخطار الرهيبة التي ستواجهها البشرية مستقبال.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

وســـط هـــذا الكـــم مـــن األخبـــار المؤلمـــة والحزينة التي تنشـــر فـــي الصحف 
ووسائل التواصل االجتماعي على مستوى العالم، يتقدمها ذلك الوباء سيئ 
الصيـــت كورونا إلى تبعاته الســـيئة من ناحية األعـــداد الكبيرة من المرضى 
والموتى، إضافة إلى تأثر التجارة والخســـائر التي تكبدها أصحاب األعمال 
وخصوصا المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة، تأتينا أخبـــار مفرحة من هنا 
وهناك وعلى طبق من ذهب لتبعث فينا األمل والروح ونحمد هللا ســـبحانه 

على نعمه الكثيرة.
فقـــد تناقلـــت الصحـــف المحليـــة خبًرا ســـعيًدا ورائًعـــا عن أن بيـــت التمويل 
الكويتي وفي إطار سياســـته للمسؤولية االجتماعية، أوصى مجلس إدارته 
بإطـــالق مبـــادرة اســـتراتيجية بالتعاون مع وزارتي العـــدل في كل من دولة 
الكويـــت الشـــقيقة ومملكة البحرين لســـداد مديونيات الغارميـــن المتعثرين 
الذيـــن صـــدرت بحقهم أحـــكام قضائيـــة بالضبـــط واإلحضار، حيـــث تجاوز 
مبلـــغ التبرع ٦٥ مليون دوالر أميركي، وذلك حرًصا منه على توســـيع نطاق 

مســـؤوليته االجتماعيـــة نظـــًرا للظروف التي يمر بها البلـــدان منذ مطلع عام 
٢٠٢٠، وأضـــاف البنـــك من خالل تصريـــح الرئيس التنفيـــذي للمجموعة أن 
تنفيذ هذه المبادرة الخيرة ســـاهم في تفريج كرب عدد من الغارمين الذين 
أثقلتهـــم الديـــون من األســـر الفقيرة وتعثروا بســـبب ظروفهـــم االقتصادية 

وعدم تمكنهم من تسديد مديونياتهم. 
وبدوري أود أن أرفع القبعة لهذا البنك الرائد على هذه المبادرة الرائعة بل  «

الشجاعة في وقت يعاني الجميع من تبعات جائحة كورونا، وال شك بأن هذه 
المبادرة تخضع إلى شروط وأحكام مدروسة من الناحية الشرعية.  والحقيقة 

أن مثل هذه المواقف تستحق كل الشكر والتقدير من الجميع، متمنًيا أن 
تحذو المؤسسات المصرفية والشركات الصناعية والنفطية الكبرى حذو هذا 

البنك الذي أخذ على عاتقه هذه المهمة التي أعتبرها على حد قول إخواننا 
المصريين ان هذا الخبر “بمليون جنيه”، فشكًرا لهم من األعماق وربي يجعله 

َن رَبُُّكْم َلِئْن َشَكْرُتْم أَلَِزيَدنَُّكم  ۖ  َوَلِئْن  في ميزان حسناتهم. قال تعالى “َوإِْذ َتَأذَّ
َكَفْرُتْم إِنَّ َعَذاِبي َلَشِديٌد”. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

بيتك وسيتي... برافو

الوقايـة خيٌر من العـالج
أعلـــن الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي لفيروس كورونـــا مؤخـــرا وبناء على 
المعطيات التي تتم دراســـتها بشـــكل دوري عن تمديد مجموعة من القرارات 
حتـــى األحد 14 مـــارس 2021م، والمتمثلة بتطبيق سياســـة العمل من المنزل 
للمؤسسات الحكومية بنسبة 70 %، وتطبيق التعليم عن ُبعد لكل المؤسسات 
التعليميـــة العامـــة والخاصة مع حضـــور الهيئات اإلداريـــة والتعليمية والفنية، 
وإغالق مجموعة من المؤسسات الخدمية، ومنع إقامة التجمعات االجتماعية 
بما يزيد عن 30 شخًصا. وتم اتخاذ هذا اإلعالن بعد حدوث زيادة في انتشار 
فيروس كورونا وألسباب كثيرة كعدم التزام بعض المواطنين والمقيمين بكل 
اإلجـــراءات االحترازية والتدابير الوقائية الصـــادرة عن الجهات المعنية للحد 
من انتشار الفيروس والساللة المتحورة الجديدة، وتأتي لتنفيذ مبدأ “الوقاية 
خيـــٌر مـــن العـــالج” من خـــالل االلتزام بتنفيـــذ تلـــك التوجهات وأخـــذ الحيطة 

والحذر لتجنب زيادة انتشار الفيروس وخفض الحاالت القائمة. 
وكان النـــاس جميًعا يأملون خيًرا من عام 2021م وأمال بالتخلص من “كوفيد 
19” إال أنـــه أتـــى حامال إرث كورونا بنســـخته المتحورة، وأصبـــح علينا جميًعا 
أن نتحمل تبعات هذا اإلرث األســـود وأن نتعايش معه مع الكثير من الحيطة 
والحـــذر، وال نملـــك إال االلتـــزام بتدابير الدولة والتعاون مع مؤسســـاتها ألجلنا 
وألجل البحرين ومن فيها. عدم االلتزام يعني العبث بحياتنا وبحياة اآلخرين، 
وُيشـــكل ابتعـــاًدا عـــن قيمنـــا ووطنيتنـــا وعقيدتنـــا التـــي حثـــت علـــى االلتزام 
والتعـــاون والتعاضد خصوصا في األمور التي تضر األمة وأهلها، ويؤدي عدم 
االلتزام إلى هالكنا وهالك مجتمعنا وخســـائر ُمســـتدامة على حســـاب التنمية 
الوطنيـــة.. إن عـــدم االلتزام اســـتهتار بالحيـــاة وبتعاليم الدولة ومؤسســـاتها، 
ويـــردم جهـــود الدولة ومؤسســـاتها في القضـــاء على الفيروس، وإلـــى الزيادة 
فـــي الحاالت القائمـــة وبمزيد من الوجع للمصابين والمـــوت لمن يصرعهم هذا 

الفيروس الُمهلك.

 إن االلتزام يعني الحفاظ على صحة اإلنسان وَمن حوله، والوقاية ِمن كل  «
األمراض، وتنفيذ جميع التعليمات واإلجراءات الصحية لتجنب اإلصابة 

بالفيروس وعدم نقله إلى اآلخرين، فالوقاية سالح فعال ورخيص يهب لنا 
الحياة وأداة مستدامة للحماية من كل األمراض، فالتزموا وتعاونوا وال 

تتهاونوا.

عبدعلي الغسرة

اختيار التخصص
مـــن أكثر األشـــياء التي تشـــكل منعطفـــًا مهمًا في حياة اإلنســـان اختيار 
التخصـــص الدراســـي، ويجبر الفرد على هذا االختيـــار في وقت مبكر - 
فـــي المرحلـــة الثانوية مـــن العمر - وأعتقـــد أن تكثيف التوجيـــه للطلبة 
الختيـــار تخصصاتهـــم في هذه المرحلة أمر في غايـــة األهمية؛ ألن هذا 

االختيار هو الذي سيحدد مستقبلهم العملي.
وهنـــا تكمـــن إشـــكالية معينة تتلخـــص في دفـــع أولياء األمـــور أبناءهم 
باتجاه الوظيفة، وليس العمل، وهو تفكير ســـائد إلى حد ما، إال ما ندر، 
وهناك حتمية لتغير نمط التفكير هذا في القريب العاجل - شئنا أم أبينا 
- ألن المســـتقبل ليـــس في وظيفـــة يعتنقها ابنك، بـــل بالعمل في مجال 
يحبه، ويجد نفســـه فيه، إلى أن يصبح مصدر رزقه األســـاس، بعيدًا عن 
نمطية التفكير بالســـعي للحصول على وظيفة، وليس عمال هو شـــغوف 
به، وهنا تحضرني تجربة أحد األطباء الذي يلعن اليوم الذي أصبح فيه 

طبيبًا؛ ألن حلمه مختلف تمامًا عن واقعه!
ومن أكثر األشـــياء التـــي تؤثر إيجابيًا، وتخلق فارقـــًا في حياة األفراد، 
نصيحـــة أن تجعل من هوايتك مصدرًا لرزقك، وهو النهج الذي ال يفرق 
بيـــن الهوايـــة والعمـــل، أو الشـــغف والعمـــل، فليس أفضل مـــن أن يكون 
شـــغف الفرد هو مصدر رزقه، لنرى كمية اإلنجاز، واإلنتاج، واإلبداع من 

هذا التناغم المتكامل واإليجابي.

لكن هناك أيضًا ُمعضلة تكمن في أن غالبية الطلبة في عمر المرحلة الثانوية  «
ال يملكون القدرة واإلدراك الكافيين التخاذ قرار التخصص المصيري، 

خصوصا أن البعض منهم لم يكتشفوا مهاراتهم أو مواهبهم الدفينة بعد، 
وبالتالي فإن االختيار ال يكون صائبًا منهم، لذلك نجد البعض يضطر إلى 

تغيير المسار في وقت متأخر، وهو أمر يحتاج إلى جرأة وإصرار، إلى درجة 
أن أحدهم انتقل بين التخصصات الجامعية لسنوات عدة، رغم تفوقه 

الدراسي، حتى وجد ضالته، إال أنه اليوم يعمل ما يحب أن يعمل، ويجني 
الكثير من المال، فأن تصل متأخرًا، خير لك من أال تصل.

dr.ali.saegh@gmail.com

د. علي الصايغ

 تزعم بعض المراكز البحثية الغربية أن نمط التدين اإلسالمي يتعارض مع 
ج لفكرة أن المزاج الديني اإلســـالمي  إقبال الناس على مباهج الحياة، وتروِّ
هـــو الحـــزن، وأن المتدينيـــن يركزون على الشـــعور بالذنـــب، ويبتعدون عن 
الفـــرح والســـعادة واالنطالق واالســـتمتاع بُمَتع الحياة الدنيـــا، وتدَّعي هذه 
المراكـــز تراجـــع التدّيـــن عنـــد الشـــباب العربـــي، وتراجـــع حضـــور الّدين في 
الحيـــاة العاّمـــة في المجتمعـــات العربية خالل العقد الماضـــي أو على األقل 
خالل الســـنوات الخمس الماضية، وفقدان المرجعية الدينية جاذبيتها لدى 

األجيال الجديدة.
ق بين  وبـــادئ ذي بـــدء قبل مناقشـــة هذه المزاعـــم والفرضيات البـــد أن نفرِّ
“الديـــن” و”التديـــن”، فدين اإلســـالم محكم ومنزل من عند هللا على رســـوله 
يَن ِعْنَد اللَِّه اإْلِْساَلُم”، وقد جاء  الكريم عن طريق الوحي، قال تعالى: “ِإنَّ الدِّ
اإلســـالم بشـــريعة غراء ارتضاها هللا تعالى لعباده، أمـــا التدين فيعني اتباع 
المسلم أوامر هللا واجتناب نواهيه، وقد كانت السمة الرئيسة خالل العقود 
الثالثة أو األربعة األخيرة هي انتشار التدين، وحضور الدين بشكل بارز في 
الحياة العامة والخاصة، وإقبال المسلمين على العبادات، وتمسكهم بمظاهر 

التدين المختلفة، واحتفاء وترحيب مختلف األوساط بالدين.
وال شـــك أن عـــدًدا مـــن الـــدول فـــي عالمنـــا العربي واإلســـالمي شـــهدت في 
الســـنوات األخيـــرة الكثيـــر مـــن االضطرابـــات والقالقـــل وتـــردي األوضـــاع، 
وانتشـــار الفقـــر، وتفاقـــم األزمـــات االقتصاديـــة واالجتماعيـــة والسياســـية، 
وتزايـــد الشـــعور باإلحباط واالحتقـــان، لكن ذلك ال يدل علـــى تراجع التدين 
لدى الشباب، أو خفوت حضور الدين في حياة الناس العامة أو الخاصة، بل 
ربمـــا العكـــس هو الصحيح؛ إذ يزداد لجوء اإلنســـان إلـــى ربه عز وجل وقت 

الضيق والشدة.
والحق أنه ال يوجد انسحاب للشباب من التدين، فالتمسك بالدين ظاهرة  «

اجتماعية نفسية موجودة في كل األديان وكل المجتمعات، والترويج لفكرة 
انصراف الشباب العربي عن الدين ألن التدين يحد من إقبال الشباب على 

االستمتاع بمباهج الحياة فكرة باطلة من األساس، قال تعالى: “ُقْل َمْن َحرََّم 
ِذيَن آَمُنوا ِفي اْلَحَياِة  َباِت ِمَن الّرِزِْق ُقْل ِهَي ِللَّ ّيِ ِه الَِّتي أَْخَرَج ِلِعَباِدِه َوالطَّ ِزيَنَة اللَّ
ُل اآْلَياِت ِلَقْوٍم َيْعَلُموَن )32( ُقْل إِنََّما َحرََّم  ْنَيا َخاِلَصًة َيْوَم اْلِقَياَمِة َكَذِلَك ُنَفّصِ الدُّ

رَبَِّي اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما َبَطَن َواإْلِْثَم َواْلَبْغَي ِبَغْيِر اْلَحّقِ َوأَْن ُتْشرُِكوا 
ِه َما اَل َتْعَلُموَن )33(”. ِه َما َلْم ُيَنّزِْل ِبِه ُسْلَطاًنا َوأَْن َتُقوُلوا َعَلى اللَّ ِباللَّ

Osailanim
@yahoo.com

د. غسان محمد عسيالن

هل تراجع التدين عند الشباب العربي؟!
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اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

السادســـة  الســـاعة  عنـــد  تقـــام 
والنصف من مساء يوم الثالثاء 
القـــادم 2 مارس قرعة النســـخة 
الخامســـة لبطولـــة كأس خليفة 
بـــن ســـلمان لكـــرة الســـلة، علـــى 
صالة اتحاد السلة بأم الحصم. 

ويجري اتحـــاد الســـلة ترتيبات 
خاصـــة لهذه القرعة حتى تظهر  
بشـــكل مميـــز، ألن البطولـــة لهـــا 
تحمـــل  كونهـــا  كبيـــرة،  أهميـــة 
اســـًما غالًيـــا علـــى قلـــوب جميع 
البحرينيين، وهـــو فقيد الوطن 

صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة، 
برنامجـــا  االتحـــاد  أعـــد  حيـــث 

خاصا لعملية إجراء القرعة. 
ووجـــه االتحـــاد الدعـــوة لجميع 
المنضويـــة  المحليـــة  األنديـــة 
ممثـــل  حضـــور  مظلتـــه  تحـــت 
القرعـــة  لمراســـم  نـــاٍد  كل  عـــن 
أن االتحـــاد  التأكيـــد علـــى  مـــع 
ســـيقوم باتخـــاذ كافـــة التدابير 
االحترازيـــة والطبيـــة المتعلقـــة 

بفيروس كورونا.

الثالثاء قرعة كأس خليفة بن سلمان

اليوم أكبر مشاركة في السباق 17 للخيل
ــع تــايــلــوس ــانـ ــصـ ــت ومـ ــ ــوي ــ ــك ــ ــبـــحـــريـــن وال ــنـــك الـ كــــــؤوس بـ

ينّظــم نــادي راشــد للفروســية وســباق الخيــل فــي الثانيــة من 
بعــد ظهــر اليــوم الجمعــة الســباق الســابع عشــر لهــذا الموســم 
والــذي ســيقام علــى كــؤوس بنــك البحريــن والكويت وكأســي 
شركة مصانع بالستيك تايلوس وكأس نادي راشد للفروسية 
وسباق الخيل، وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة 

بالصخير.

أكبـــر  الســـباق  وسيشـــهد   
هـــذا  فـــي  للجيـــاد  مشـــاركة 
جـــواًدا   89 وبلغـــت  الموســـم 
بمنافســـات  توقعـــات  وســـط 
ظـــل  فـــي  ومفتوحـــة  قويـــة 
تقارب المســـتويات بين أغلب 
الجياد المرشحة في األشواط 
مـــن  بـــدًءا  وذلـــك  الثمانيـــة، 
الشوط األول الذي سيقام على 
كأس بنك البحريـــن والكويت 

لجياد الدرجة الثالثة والرابعة 
والمبتدئات من خيل البحرين 
»الواهـــو«  األصيلـــة  العربيـــة 
مســـافة 1000 متـــر مســـتقيم 
والجائـــزة 2000 دينار.  ويقام 
الشـــوط الثاني على كأس بنك 
للجيـــاد  والكويـــت  البحريـــن 
محلـــي«  »نتـــاج  المبتدئـــات 
مســـافة 1000 متـــر مســـتقيم 
والجائـــزة 2000 دينـــار. ويقام 

كأس  علـــى  الثالـــث  الشـــوط 
بنـــك البحرين والكويت لجياد 
ســـباق التـــوازن “نتـــاج محلي” 
مســـافة 1800 متـــر والجائـــزة 
2500 دينـــار. ويقـــام الشـــوط 
الرابع على كأس شركة مصانع 
لجيـــاد  تايلـــوس  بالســـتيك 
ســـباق التـــوازن »نتـــاج محلي« 

مســـافة 1400 متـــر والجائـــزة 
2000 دينار.

ويقـــام الشـــوط الخامس على 
كأس بنك البحريـــن والكويت 
الدرجـــات  جميـــع  لجيـــاد 
محلـــي”  “نتـــاج  والمبتدئـــات 
مســـافة 1400 متـــر والجائـــزة 
2000 دينـــار.  ويقـــام الشـــوط 

بنـــك  كأس  علـــى  الســـادس 
لجيـــاد  والكويـــت  البحريـــن 
“مســـتورد”  التـــوازن  ســـباق 
مســـافة 1200 متـــر مســـتورد 
والجائـــزة 2500 دينـــار. ويقام 
كأس  علـــى  الســـابع  الشـــوط 
نادي راشـــد للفروسية وسباق 
الدرجـــات  لجيـــاد  الخيـــل 
الثالثـــة والرابعـــة والمبتدئـــات 
“مســـتورد” مســـافة 2000 متر 

والجائزة 2000 دينار.
الثامـــن  الشـــوط  وســـيكون 
الـــذي ســـيقام علـــى  واألخيـــر 
كأس شـــركة مصانع بالستيك 
تايلوس لجياد ســـباق التوازن 
»مستورد«، مســـافة 1600 متر 

والجائزة 5000 دينار.

?????? عبدالرحمن سيف

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

تقـــام اليـــوم الجمعـــة منافســـات 
الـــدور النصف النهائي لمســـابقة 
كأس االتحاد لكرة السلة بإقامة 
مباراتيـــن، ويلتقـــي فـــي األولى 

المحـــرق مع النجمة في الســـاعة 
5.30 مســـاًء، وتعقبها مباراة تجمع 

المنامـــة والبحرين في الســـاعة 7.45، 
وذلك على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.

وتطمح الفرق األربعة بالوصول للمباراة النهائية والتتويج بالكأس 
المعنوي، ُقبيل خوض مســـابقة كأس خليفة بن ســـلمان واســـتئناف 
مربع الدوري. المحرق والبحرين وصال لهذه المرحلة بعد احتاللهما 
المركزيـــن األولييـــن المؤهليـــن مـــن المجموعة األولى على حســـاب 
فـــرق النويـــدرات، االتحـــاد، األهلـــي ومدينـــة عيســـى، أمـــا المنامـــة 
والنجمـــة فقطعا تذكرتـــّي التأهل من المجموعـــة الثانية التي تضم 

الحالة، سترة، الرفاع وسماهيج.
ومـــن المتوقع أن تكـــون مباراتا اليوم قويتين ومتكافئتين بســـبب 
عـــدم مشـــاركة العبـــي المنتخـــب مـــع أنديتهم فـــي هذه المســـابقة 

تحديًدا.

اليوم نصف نهائي كأس االتحاد للسلة

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي:

استقبل األمين العام لالتحاد البحريني 
لكـــرة القـــدم إبراهيم البوعينيـــن، بمقر 
االتحـــاد، وفـــد “الفيفـــا” المكـــون مـــن: 
المستشـــار الفنـــي للفيفـــا عـــن منطقـــة 
غرب آســـيا التونســـي بلحســـن ملوش، 
ومسؤول مشاريع التطوير في المكتب 
اإلقليمي للفيفا بدبي البحريني حســـن 
حســـان المشـــرف علـــى منطقـــة غـــرب 
آسيا ووسط آســـيا، وذلك على هامش 

زيارتهما الحالية لمملكة البحرين.

التعـــاون  ســـبل  الطرفـــان  وبحـــث 
والتنســـيق المشـــترك بما يدعم تطوير 
العمـــل الفنـــي باالتحاد، إذ تـــم التطّرق 
إلى األمور الفنية المختلفة التي يشرف 
ا، إذ  عليها ملوش بصفته مستشاًرا فنيًّ
تابـــع مـــا تـــم إنجازه مـــن قبـــل االتحاد 
البحرينـــي لكـــرة القـــدم خـــالل الفتـــرة 
إلـــى اســـتعراض  الماضيـــة، باإلضافـــة 
عمـــل القســـم الفنـــي بحســـب المعايير 
اآلســـيوية بطلـــب من االتحـــاد الدولي 
لكـــرة القـــدم، عـــالوة علـــى اســـتعراض 

الخطط الفنية للفترة المقبلة، ومتابعة 
مشـــاريع التطويـــر من االتحـــاد الدولي 

المقدمة لالتحاد البحريني مع مسؤول 
مشاريع التطوير حسن حسان.

البوعينين يستقبل وفد “الفيفا”

اتحاد التنس

منافسات  الجمعة  الــيــوم  تنطلق 
للرواد،  للتنس  الدولية  ألبا  بطولة 
والـــــتـــــي يــســتــضــيــفــهــا االتــــحــــاد 
مــارس   2 حــتــى  للعبة  الــبــحــريــنــي 

المقبل.
الــبــطــولــة مجموعة  فــي  ويـــشـــارك 
من الالعبين الدوليين من مختلف 
دول العالم، حيث تشتمل البطولة 
على فئتي فوق 30 سنة، وفوق 40 

سنة.
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النادي يعقد جمعيته العمومية باعتماد التقرير اإلداري والمالي باإلجماع

تحفظ أهالوي على التصويت اإللكتروني باالنتخابات

عقــد النــادي األهلــي يــوم األربعــاء الماضي اجتمــاع الجمعية العمومية العــادي للدورة االنتخابيــة 2020 – 2024 
بحضور معظم أعضاء الجمعية العمومية ليكتمل النصاب بإشــراف من ممثلي وزارة شــئون الشــباب والرياضة 

.)zoom( وذلك عبر االتصال المرئي

فـــي بدايـــة االجتماع ألقـــى رئيس النـــادي خالد كانو 
بدعـــم  وأشـــاد  بالحضـــور  فيهـــا  رحـــب  كلمـــة 

القيادة الرشيدة حفظها هللا ورعاها للحركة 
الرياضيـــة بشـــكل عـــام واألندية بشـــكل 

خاص.
وأضـــاف كانو “يتمتـــع النادي األهلي 
بتاريـــخ حافل يفخر بـــه الجميع منذ 

تأسيســـه عام 1936 علـــى أيدي كوكبة 
من الرجال والشخصيات الذين جعلوا منه 

صرحـــا كبيرا.. وهـــا نحن أمام أعتـــاب انتخابات 
جديدة لمواصلة مســـيرة العمـــل والعطاء في ظل العهد 
الزاهـــر لجاللـــة الملـــك حفظـــه هللا وإكمـــال دور النـــادي 

الرياضي والثقافي واالجتماعي..”.
وأكد كانو أن النادي األهلي كانت له مســـاهمات متميزة 
علـــى امتـــداد تاريخـــه وأجيالـــه المتعاقبـــة فـــي تعزيـــز 
روح المواطنـــة وتحقيـــق العديد من اإلنجـــازات للوطن 
وذلـــك بفضل جميع رجاالته الذين نكـــن لهم كل المحبة 
واالعتـــزاز والفخـــر، مؤكـــدا أن االنتخابـــات القادمة هي 

مرحلة جديدة النتقال األمانة بين رجاالت النادي ..”.
كمـــا نوه بـــدور الجمعية العمومية قائـــال “إننا نعمل دوما 
علـــى تفعيـــل دور الجمعيـــة العمومية لمســـاندة أعضاء 
مجلـــس اإلدارة ولتكـــون خيـــر معين في تعزيز مســـيرة 
هذا الصرح الكبير.. ونحن نتطلع ألن تقولوا كلمتكم في 

االنتخابات القادمة لتنتقل األمانة إلى أعضاء جدد..”.

بعـــد ذلـــك اعتمـــدت الجمعيـــة العموميـــة محضر 
االجتمـــاع الســـابق كما تـــم اعتمـــاد التقرير 
اإلداري والمالـــي واألدبـــي مـــن دون أي 
قبـــل  مـــن  مداخـــالت  أو  اعتراضـــات 

األعضاء.
وبعد اإلعالن عن موعد االنتخابات 
التـــي ســـتجرى 7 مـــارس المقبـــل 
عـــن طريق التصويـــت اإللكتروني 
وليس الحضور الشخصي حفاظا على 
ســـالمة المشـــاركين في ظل تفشـــي وباء 
كورونـــا “كوفيـــد – 19” أبـــدى عدد من أعضـــاء الجمعية 
العموميـــة تحفظهم على اعتمـــاد التصويت اإللكتروني 
بـــدال من الحضور الشـــخص والتصويـــت اليدوي ، وقال 
العضـــو بـــدر ناصر “يعتبـــر األهلي أول نـــاد يطبق تجربة 
التصويـــت اإللكتروني في االنتخابـــات المحلية لألندية 
.. ونفضـــل أن يكون التصويت عبر الحضور الشـــخصي 
على غـــرار باقي األندية األخرى مـــع مراعاة اإلجراءات 
االحترازيـــة.. “. وأكـــد ناصـــر أن المطالبـــة بالتصويـــت 
اليـــدوي ال تعني التشـــكيك في نزاهـــة االنتخابات وإنما 
الحـــرص علـــى ســـمعة ومكانة النـــادي األهلـــي في حال 
حـــدوث أي أخطـــاء باعتبـــاره صاحب التجربـــة األولى، 
وقال مدير عام النادي أحمد العلوي بأنه متى ما تســـلم 
النادي خطاًبا من أعضاء الجمعية العمومية باالعتراض 
على التصويت اإللكتروني فإنه ســـيرفعه لوزارة شـــئون 

الشباب والرياضة.
وبـــدوره تســـائل العضـــو علـــي العربي عن ســـبب تأجيل 
موعـــد االنتخابـــات التـــي كان مقررا أن تقـــام 25 فبراير 
عبر الحضور الشـــخصي ما دامت وزارة شـــئون الشباب 
والرياضـــة قـــررت تطبيـــق التصويـــت اإللكترونـــي، أكد 
ممثـــل النادي األهلي أن التأجيل جـــاء بقرار من الوزارة 
بهـــدف التحضيـــر واإلعـــداد وجمـــع ايميـــالت األعضـــاء 

للتصويت اإللكتروني.

جانب من عمومية األهلي

جانب من اللقاء

انـطــالق ســباقــات “الــدراغ” وتحــدي الحـلــبــة
ــة الــبــحــريــن الــدولــيــة ــب ــل اإلثـــــــارة تـــتـــواصـــل فـــي ح

تنطلــق اليــوم الجمعــة الموافق 26 فبراير الجاري علــى مضمار حلبة البحرين 
الدوليــة “موطــن رياضــة الســيارات فــي الشــرق األوســط” الجولة السادســة 
وقبــل الختاميــة مــن تحــدي حلبــة البحرين الدولية 2000 ســي ســي وســباق 

الجولة الرابعة من بطولة البحرين الوطنية لسباقات السرعة “الدراغ”.

تحـــدي  المحليـــة  البطولـــة  وتنطلـــق 
الحلبـــة 2000 ســـي ســـي اليـــوم مـــن 
الصبـــاح وحتـــى 3 مســـاء وذلك على 
مضمـــار الحلبة الداخليـــة البالغ طولها 
2.554 كـــم، حيـــث تنطلـــق التجـــارب 
تمـــام 10 صباحـــا والتأهيـــالت 11:15 
صباحـــا، بينمـــا ينطلـــق الســـباق األول 
في 12:45 مســـاء والسباق الثاني في 

14:15 مساء. 
ضمـــن  المشـــاركين  الســـائقين  وكل 
للعـــودة  متأهبيـــن  المحليـــة  البطولـــة 

لمضمار الســـباق حيث اإلثارة تشتعل 
بيـــن كل رائـــد رفيعـــي متصـــدر هـــذا 
الموســـم من البطولـــة المحلية برصيد 
214 نقطة، ومنافســـه المباشـــر طارق 
التاجر ثانيا برصيد 157 نقطة وبفارق 
57 نقطـــة بينهمـــا، بينما ثالثـــا يتصدر 
البطولة رائد حمو برصيد 117 نقطة، 

وذلك ضمن فئة المحترفين.
البطولـــة  مـــن  الثانيـــة  الفئـــة  أمـــا 
فتتصدرهـــا مارتينـــا القصـــاب برصيد 
133 نقطة، وثانيا اندري وبيلو برصيد 

120 نقطـــة، بينمـــا المركـــز الثالث من 
نصيـــب علي المنصوري وبرصيد 103 
نقطـــة، وتنظـــم هذه البطولـــة من قبل 
نادي سباقات الحلبة CRC وبالتعاون 

مع حلبة البحرين الدولية.
ومـــن ثم تتواصـــل اإلثارة فـــي الفترة 
بانطـــالق  الجمعـــة  لليـــوم  المســـائية 
منافســـات الجولة الرابعة من البطولة 
األكثر شـــعبية في المنطقة لســـباقات 
الســـرعة “الـــدراغ” وذلك علـــى مضمار 

السرعة ومن الساعة 4 مساء.
وخـــالل األيـــام الماضيـــة مـــن انطالق 
فعاليـــات البطولة مـــن يومي االختبار 
الحصـــة  أمـــس  ويـــوم  والتجهيـــز 
التأهيلية شارك العديد من المشاركين 
والســـائقين في البطولـــة من البحرين 

والخليج أيضا كالكويت والســـعودية 
واإلمارات.

البطولـــة وخـــالل  قـــرب ختـــام  ومـــع 
اإلثـــارة  الختاميـــة  قبـــل  الجولـــة 
المشـــاركين  الســـائقين  بيـــن  تشـــتعل 
ويتصـــدر أبـــرز فئـــات البطولة ســـائق 
فريـــق بحرين1 خالد البلوشـــي وذلك 
ضمـــن فئـــة البرومـــود برصيـــد 1098 
نقطـــة، ومنافســـه ســـائق فريـــق بابكو 
موتورسبورت هاني علي ثانيا برصيد 

695 نقطة.
حســـين محمـــد يتصـــدر فئـــة الســـوبر 
ســـتريت V8 برصيد 696 نقطة، بينما 
محمـــود محمد يتصدر فئـــة األوت لو 
4 ســـلندر برصيـــد 994 نقطـــة، نـــواف 
المناعـــي يتألق ضمـــن فئة األوت لو 6 

سلندر برصيد 1295 نقطة، والمنافسة 
تشـــتد في فئة األنديكس 10.5 حيث 
يتصدرهـــا أوال علـــي عبـــدهللا برصيد 
1091 نقطة، وثانيا علي يوسف جعفر 

برصيد 1074 نقطة.
حمدان الكعبي يتصدر فئة االنديكس 
9 برصيـــد 1030 نقطـــة، بينمـــا عبيـــد 
البلوشـــي يتصـــدر فئـــة الكومبتيشـــن 

4.5 برصيد 731 نقطة. 
فئات الدراجـــات النارية يتصدر الفئة 
األولى الســـوبر ســـتريت بايك يوسف 
هـــالل برصيد 526 نقطـــة، وفادي أبو 
جمـــوس فئـــة الســـتريت فايـــت بايك 
برصيـــد 1092 نقطـــة والفئـــة األخيرة 
االنديكـــس 8.5 للبايك يتصدرها علي 

بهرام برصيد 998 نقطة.

الصخير- حلبة البحرين الدولية

جانب من المنافسات

علي مجيد

 بطولة ألبا 
للتنس

حسن علي



األهــلي يخــطـــو نحـــو لقـــب الطـــائــــرة

قاد المحترف البرازيلي “لويس” فريق األهلي للفوز على المحرق حامل اللقب 3/0 في النهائي األول لدوري عيسى 
بن راشد للكرة الطائرة الذي أقيم مساء أمس الخميس على صالة االتحاد ليخطو “النسور” خطوة نحو استعادة 
اللقــب بانتظــار النهائــي الثانــي الــذي ســيقام يــوم االثنيــن المقبــل 1 مــارس، حيــث إن فــوز األهلي ســيتوجه بطال 

وخسارته ستقود الفريقان إلى مواجهة فاصلة.

األهلي ألحق هزيمة قاسية بمنافسه 
وألول مــرة فــي هــذا الــمــوســم رغم 
هرونة  أيمن  الليبرو  جهود  فقدانه 
الـــذي يمثل ركــيــزة أســاســيــة وقــدم 
بــديــلــه مــحــمــود عــبــدالــحــســيــن أداء 
لم  والتغطية  االستقبال  فــي  جيدا 
بغياب  المتابعون  خالله  من  يشعر 
ــة، وشـــكـــل لـــويـــس مــفــتــاح  ــ ــرونـ ــ هـ
الهجوم  في  بتألقه  األساسي  الفوز 
 17 واالستقبال واإلرساالت وسجل 

نقطة ناجحة أغلبها من الهجوم.
فــقــد ظــهــر بمستوى  ــمــحــرق،  ال ــا  أمـ
مــخــيــب لـــآمـــال وارتـــكـــب العــبــوه 
الكثير من األخطاء وباألخص على 
والتي  االرســــاالت  إضــاعــة  مستوى 
يــقــارب  مــا  إرســــاال، وهـــو   19 بلغت 
من شوط كامل، ولم يظهر المحرق 
وكانت حوائط  الهجومية  بفاعليته 
التبديالت  رغــم  تماما  غائبة  الصد 

التي أجراها المدرب في االرتكاز.
ــواط الــثــالثــة  ــاألشــ ــ ــلـــي ب ــاز األهـ ــ وفـ
ــإدارة  ــ ب  ،25-22  ،30-28  ،25-18
من  المكون  الــدولــي  الحكام  طاقم 
خالد  والثاني  منصور  محمد  األول 

الشوملي.
انـــقـــالبـــا  األول  الـــــشـــــوط  ــد  ــهــ شــ
ــان الــشــوط  درامــاتــيــكــيــا، حــيــث كــ

 15 تقدم  الــذي  المحرق  نحو  يتجه 
الهجومية  الفاعلية  ظــل  فــي   12  –
لـــفـــاضـــل عـــبـــاس وكـــــــودي مــقــابــل 
استثمار أخطاء األهلي في الهجوم 
وحالة االرتباك في االستقبال، قبل 
أن يحرز عباس الخباز نقطتين من 
الصد ويحرز التعادل 15-15، وكان 
إلرسال البرازيلي لويس دورا فاعال 
عــلــى منافسه  الــطــاولــة  قــلــب  فـــي 
ليتقدم 15-18 وكانت معظم النقاط 

عــن طــريــق حــائــط الــصــد لــيــواصــل 
ــنــســور تــقــدمــهــم فـــي ظـــل تــوهــج  ال
 5 أحــرز  عندما  الهجوم  فــي  لويس 
الخباز  تألق  كما  الشوط  في  نقاط 
في الصد والهجوم، بينما لم يحقق 
المحرق أي نقطة من الصد لينتهي 

الشوط لألهلي 25-18.
الشوط  في  األهلي  انــدفــاع  استمر 
ــقــدم 4/1 مــنــذ الــبــدايــة،  الــثــانــي وت
ــكـــل ثـــالثـــي األطـــــــراف لــويــس  وشـ

هجومية  ــوة  قـ عــنــان  والــشــقــيــقــان 
نقاط   5 أحــرز األول  ضــاربــة، حيث 
نقاط  وأربـــع  عــنــان  محمد  وبالمثل 
كثرت  المقابل  في  عنان،  ناصر  من 
أخطاء المحرق في الشق الهجومي 
المسجل  كودي  على  العبء  وتركز 
ــقــاط، ورغــم  األفــضــل بـــإحـــرازه 5 ن
 -21  21 لــلــتــعــادل  الــمــحــرق  إدراك 
وخطأ  لناصر  طائشة  ضربة  نتيجة 
أن  إال  حبيب،  لعلي  مــزدوجــة  كــرة 

بالشوط  األهلي واصل تفوقه وفاز 
التي  التبديالت  تنفع  ولــم   ،30-28
أجــراهــا الــمــربــاطــي بــإخــراج حسن 

الشاخوري وإشراك حسين خليفة.
الشوط  األهلي صحوته في  واصل 
ــرف األفـــضـــل  ــطــ ــ ــالـــث وكــــــان ال ــثـ الـ
بفاعليته الهجومية التي كان بطلها 
نقاط،   6 بــإحــرازه  لويس  منازع  بال 
أواخــر  فــي  الصغير  عنان  تألق  كما 
الشوط وضغط األهلي على منافسه 

بقوة اإلرساالت التي كانت غالبيتها 
موجهة نحو يعقوب وعباس، ولعب 
قتالية  بأداء جماعي وروح  األهلي 
عالية، مستغال أخطاء المحرق الذي 
أضاع ما يقارب من سبعة أرساالت 
ــى ســوء  بـــهـــذا الـــشـــوط عـــــالوة عــل
االســتــقــبــال، وهـــو مــا مــنــح األهــلــي 
التقدم 22-24 قبل أن يضيع محمد 
يــعــقــوب اإلرســـــال ويــهــدي األهــلــي 

النقطة األخيرة 25-22.

لويس تألق في الهجوم ومر من حوائط المحرق ببراعةفرحة األهلي باالنتصار

االتحاد البحريني للبولينج

للبولينج  البحريني  االتحاد  رئيس  نعى 
العربي  االتحاد  رئيس  نائب  ناس،  غازي 
للبولينج ونائب رئيس االتحاد البحريني 
والــذي  رئيس  عبدهللا  السابق  للبولينج 
انتقل إلى جوار ربه يوم األربعاء الماضي 
بعد مسيرة طويلة من العطاء في خدمة 
الــريــاضــيــة بــشــكــل عـــام ولعبة  الــحــركــة 

البولينج بشكل خاص.
وعطائه  الفقيد  مناقب  نــاس  واستذكر 
ــعــبــة الــبــولــيــنــج  ــة ل ــدمـ ــمــتــمــيــز فــــي خـ ال
االتحاد  عمله في  امتداد  على  وتطورها 
ــراتــه في  لــيــكــرس خــب  1997 عـــام  مــنــذ 
مشيًدا  بها،  واالرتــقــاء  باللعبة  االهتمام 
في  المشهود  ودوره  الفقيد  بإسهامات 
بناء المنتخبات الوطنية وإعداد اللوائح 
واألنــظــمــة الــخــاصــة بــاالتــحــاد وجــهــوده 
ا  عربيًّ البولينج  رياضة  مكانة  تعزيز  في 
خارجية  سمعة  ليكتسب  ا  ودوليًّ ا  وقاريًّ
مــتــمــيــزة ويـــكـــون عـــالقـــات وطـــيـــدة مع 
مختلف االتحادات والقيادات الخليجية 

والعربية والقارية والدولية.
ــاف نـــاس “بــرحــيــل عــبــدهللا رئيس  وأضــ

فقدت رياضة البولينج أحد أبرز رجاالتها 
التقدير واالحــتــرام بعد  نــال كــل  والـــذي 
مــشــواره الــحــافــل بــالــعــطــاء وإســهــامــاتــه 
ما  وهــو  باللعبة  االرتــقــاء  فــي  المخلصة 
النجاحات  من  سلسلة  تحقيق  عن  أثمر 
للرجال  البولينج  والمكتسبات لمنتخبات 

والسيدات خالل السنوات الماضية..”.
بأن رئيس رحل ولكن ذكراه  وذكر ناس 
ستظل خالدة في وجدان وقلوب جميع 
البحرين  مملكة  في  البولينج  لعبة  أسرة 

بعدما ترك إرًثا كبيًرا من العطاء وسيرة 
اإلداريــيــن  ــرز  أبـ أحـــد  بــاعــتــبــاره  متميزة 
ــاد الــبــحــريــنــي  ــحـ الـــذيـــن مــــروا عــلــى االتـ
الــعــزاء  بخالص  نــاس  وتــقــدم  للبولينج. 
والمواساة إلى أسرة الراحل وذويه وإلى 
كافة منتسبي لعبة البولينج سائال المولى 
بواسع  الفقيد  يتغمد  أن  الــقــديــر  العلي 
ويلهم  جــنــاتــه  فسيح  ويسكنه  رحــمــتــه 
إليه  وإنــا  لله  وإنــا  والسلوان  الصبر  أهله 

راجعون.

غازي ناسعبدالله رئيس

البولينج ولعبة  الرياضية  الحركة  خدمة  في  بدوره  أشاد 
ناس ينعى عبداهلل رئيس ويشيد بمسيرته الحافلة بالعطاء

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي:

ــيــــس مــجــلــس  ــ بـــتـــوجـــيـــهـــات مــــن رئ
القدم  لكرة  البحريني  االتحاد  إدارة 
خليفة،  آل  خليفة  بــن  علي  الشيخ 
القدم  لكرة  البحريني  االتحاد  ينّظم 
ورشــــة عــمــل مــرئــيــة لــتــقــنــيــة حــكــام 
 ،MA VAR ــمــســاعــديــن  ال ــفــيــديــو  ال
الدولي  االتــحــاد  مع  بالتعاون  وذلــك 
 24 لكرة القدم )الفيفا(، خالل الفترة 

وحتى 26 فبراير الجاري.
مرئية  جلسات  عبر  الــورشــة  وتقام   
المسائية  الفترة  فــي  تــقــام  بعد  عــن 
فيها  ويحاضر  الثالثة،  األيــام  خــالل 
ــســعــودي علي  الــمــحــاضــر الـــدولـــي ال
حكًما   50 فيها  ويــشــارك  الــطــريــفــي، 
ــحــكــام الــدولــيــيــن  يــمــثــلــون جــمــيــع ال
وحكام الدرجة األولى، وبعض حكام 
البحريني  باالتحاد  الثانية  الــدرجــة 

لكرة القدم.
 وأكد األمين العام لالتحاد البحريني 
أن  البوعينين  إبــراهــيــم  الــقــدم  لكرة 
إقـــامـــة ورشـــــة عــمــل تــقــنــيــة حــكــام 
ــار تفعيل  الــفــيــديــو تــأتــي ضــمــن إطــ

إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس  تــوجــيــهــات 
االتحاد، لمواكبة التطور الذي تشهده 
التقنيات  أحــدث  باستخدام  اللعبة 

والتكنولوجيا المتطورة.
ــى أن إقــامــة   وأشــــار الــبــوعــيــنــيــن إلـ
الفيديو  حــكــام  تقنية  عــمــل  ورشـــة 
تفاصيل  على  االطــالع  بهدف  تأتي 
آلية  على  والــتــعــرف  كــافــة،  التقنية 
في  ودورهــا  المباريات،  عملها خالل 
مــســاعــدة الــحــكــام مــن أجـــل متابعة 

الحاالت المختلفة بشكل أكثر دقة.
ــة عــلــي  ــورشــ ــ ــّرق مـــحـــاضـــر ال ــطــ ــ  وت
المرئية  الجلسات  خــالل  الطريفي 
التي  الحاالت  تقرير مفصل عن  إلى 
تــدخــل فــيــهــا VAR فــي الــمــبــاريــات، 
على  التدقيق  طــرق  ــى  إل بــاإلضــافــة 
اتخاذ  وكيفية  التحكيمية  الــحــاالت 
وعملية  حالة  لكل  المناسب  الــقــرار 
وحكام  الساحة  حكم  بين  التواصل 

الفيديو.

جانب من الورشة

ــام ــع “الــفــيــفــا” وعـــلـــى مـــــدار 3 أيـ ــاون مـ ــعـ ــتـ الـ
ورشة عمل تقنية VAR لحكام كرة القدم

حسن علي  |  تصوير: )عبدالرسول الحجيري(

حسن علي

علي مجيد

منتخبنا  سماء  في  الصاعد  النجم  بين 
الــوطــنــي ونـــــادي الــشــبــاب لــكــرة الــيــد 
السبب  عبدهللا ياسين أن اإلصابة هي 
الموسم  فــي  الــظــهــور  عــن  غيبته  الــتــي 
الدرجة  أندية  لدوري  الجاري  الرياضي 

األولى لكرة اليد.
ولوحظ عبر الجوالت األربع التي مضت 
الذي  الشباب  نادي  على دورينا، افتقاد 
فــاز فــي مــبــاراتــيــن وخــســر فــي مثلهما 
لالعبه عبدهللا ياسين ما أثار التساؤل.

ــبــالد  ــال يــاســيــن فـــي تــصــريــح لــــ “ال وقــ
ســبــورت”: إنــه كــان فــي أتــم الجاهزية 
لتمثيل الماروني في منافسات الموسم، 
لها في  تعرض  التي  الرجل  إصابة  لوال 
ــدى الــمــبــاريــات  فــتــرة اإلعـــــداد فــي إحــ
تــشــخــيــص  أن  ــا  ــًف مــضــي ــيــة.  ــب ــتــجــري ال
“رض”  إلى وجود  أشار  األولي  اإلصابة 
اقتالع  بعد  أن  إال  الــقــدم،  تجبير  وتــم 
يستطع  لم  للتدريب  وعودته  الجبيرة 
الـــتـــحـــرك بــشــكــل طـــبـــيـــعـــي، لــيــخــضــع 

وجــود  عــن  لتكشف  أخـــرى  لفحوصات 
تجبيرها  ليتم  القدم  أصابع  خلف  كسر 

مجدًدا.
على  آخــر  أســبــوع  “تبقى  ياسين  وبين 
بمعية  ســيــرى  ثــم  ومــن  الجبيرة  وضــع 
ــع الــكــســر  ــدى تــحــســن وضــ الـــدكـــتـــور مــ
واآللية التي سينتهجها لكي يتمكن من 

العودة مجدًدا لوضعه الطبيعي”.

اإلصابة تبعد ياسين عن “الشباب”

طالب النائب محمد بوحمود فتح المالعب أمام المصلين 
ألداء صالة الجمعة، وذلك بعد قرار إغالق المساجد من 
قبل المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية؛ بسبب تفشي 

وباء كورونا “كوفيد – 19”.
وقال بوحمود في تغريدة على حسابه الخاص بـ “تويتر”: 
“اقترح على وزارة العدل فتح المالعب الخارجية لصالة 
كما  ممتازة”،  بصورة  تباعد  هناك  يكون  حتى  الجمعة 

وجه بوحمود “منشن خاص” إلدارة األوقاف السنية.
وقرر المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية غلق المساجد 
مــارس   23 فــي  الجماعة  صــالة  وتعليق  الــعــبــادة  ودور 
وقــرارات  التنسيقية  اللجنة  لــقــرارات  استنادا  الماضي 
السماح  يتم  أن  قبل  لــلــوبــاء،  للتصدي  الطبي  الفريق 
لفتح المساجد فقط ألداء صالة الفجر بشهر أغسطس 
الظهر  صــالة  ألداء  المساجد  فتح  قــرار  تبعها  الماضي، 
أداء  تعليق  ــرار  قـ إصـــدار  يتم  أن  قبل  أكــتــوبــر،  بشهر 
الصالة بالمساجد مرة أخرى قبل نحو أسبوعين؛ بسبب 
بالوباء نتيجة للسالسة الجديدة  تزايد حاالت اإلصابة 

المتحورة.
يــذكــر أن قــوانــيــن وزارة شـــؤون الــشــبــاب والــريــاضــة ال 
تسمح بإقامة التجمعات والندوات والفعاليات السياسية 
لألندية  التابعة  الرياضية  المرافق  جميع  في  والدينية 

واالتحادات الرياضية والمراكز الشبابية.

تغريدة النائب بوحمود

عبدالله ياسين

ــورة مـــمـــتـــازة ــ ــصـ ــ ــد بـ ــاعـ ــبـ ــتـ ــالـ لـــســـمـــاحـــهـــا بـ

بوحمود يقترح المالعب الرياضية لصالة الجمعة
اتحاد الكرة- المركز اإلعالمي:

البحريني  االتحاد  قّرر 
ــقــــدم إقـــامـــة  ــ ــرة ال ــكـ لـ
ــمــؤتــمــر الــصــحــافــي  ال
الــمــبــاراة  يسبق  الـــذي 

جاللة  لــكــأس  النهائية 
الملك المفدى، يوم 

المقبل  الثالثاء 
الـــــــمـــــــوافـــــــق 2 

ــارس الــجــاري،  مـ
عند 4.30 عصًرا، وذلك عبر تقنية 

االتصال المرئي عن بعد. 
ــاد الــمــؤتــمــر  ــحـ وســيــخــصــص االتـ
الــصــحــافــي لــمــدربــي الــفــريــقــيــن 
نــاديــا  وهــمــا  للنهائي  المتأهلين 
المباراة  األهلي والرفاع، علًما أن 
الــنــهــائــيــة ســتــقــام يـــوم 4 مــارس 

الجاري على االستاد الوطني. 
ــي  ــالمــ ــز اإلعــ ــركــ ــمــ ــ ــقــــوم ال ــ ــي وســ
القدم  لــكــرة  البحريني  بــاالتــحــاد 
ــع مــمــثــلــي وســائــل  بــالــتــنــســيــق مـ
اإلعالم المختلفة؛ لتغطية المؤتمر 

عبر المنظومة اإللكترونية.

مؤتمر “أغلى الكؤوس”

Sports@albiladpress.com
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األول ــائـــي  ــنـــهـ ــالـ بـ ــرق  ــحـ ــمـ ــالـ بـ لـــإطـــاحـــة  الـــنـــســـور  ــود  ــ ــق ــ ي “لـــــويـــــس” 



أعـــرب المنســـق المقيـــم لألمـــم المتحـــدة 
محمد الزرقاني عـــن خالص تهانيه لعاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفة، وذلك بمناسبة تصديق 
اإلصالحيـــة  العدالـــة  قانـــون  وإصـــدار 
بالغـــة  خطـــوة  بأنهـــا  موضحـــا  لألطفـــال 
البحريـــن  التـــزام مملكـــة  األهميـــة تظهـــر 
تجـــاه تعزيـــز االمتثال لالتفاقـــات الدولية 
المتعلقة بحقوق اإلنسان، بما يبرر العدالة 
االصالحيـــة، والحفاظ على حياة األطفال 
من سوء المعاملة من خالل إنشاء اللجنة 

القضائية للطفولة ومركز حماية الطفل.
اإلقليميـــة  الممثلـــة  رحبـــت  جهتهـــا،  مـــن 
لمفوضية األمم المتحدة الســـامي لحقوق 
اإلنســـان رويدا الحـــاج، باعتمـــاد القانون، 
مشـــيرة إلـــى أنـــه جـــاء اســـتجابة للجهود 
أجـــل مراعـــاة  مـــن  المبذولـــة؛  المشـــتركة 

مصالح الطفل الُفضلى قبل كل شيء.
يتضمـــن  القانـــون  أن  الحـــاج  وأوضحـــت 
بوضـــوح أحكامـــا تدعـــم مصلحـــة الطفـــل 
وفقـــا لتوصيـــات القانون الدولـــي لحقوق 
اإلنســـان، واألحكام التـــي تضمنها القانون 
الدولـــي لحقوق اإلنســـان، وأحكاما تتعلق 

بالفائدة على األطفـــال خاصة أن التدابير 
والعقوبـــات الـــواردة فـــي قانـــون العدالـــة 
يمكـــن  التـــي  وحدهـــا  هـــي  اإلصالحيـــة 
تطبيقهـــا أمـــام المحاكم العســـكرية عندما 

يتم استحضار القضاء العسكري.
األمـــم  مكتـــب  ممثـــل  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
المتحـــدة المعنـــي بالمخـــدرات والجريمة 
لمنطقـــة الخليـــج حاتـــم علـــي، أن القانون 
واســـعة  مشـــاورات  عمليـــة  نتيجـــة  هـــو 
النطـــاق مع العديد مـــن أصحاب المصلحة 
الوطنييـــن والدوليين، والتـــي كان مكتب 
بالمخـــدرات  المعنـــي  المتحـــدة  األمـــم 

والجريمة قد شـــرف أن يكون جزءا منها، 
بالوفـــاء  البحريـــن  التـــزام  تظهـــر  والتـــي 
اللتزاماتهـــا الدوليـــة. وأضـــاف أن المكتب 
يقف على أهبة االستعداد لمواصلة العمل 
مـــع الحكومـــة فـــي هـــذا المجـــال وتنفيـــذ 
برامجنا المشـــتركة لبناء القدرات ألجهزة 
إنفـــاذ القانـــون والعدالة الجنائية، الســـیما 
بدعـــم من مجموعة العمل المشـــتركة بين 
الـــوكاالت التـــي أنشـــئت في العـــام 2017 
بأمر من وزير العدل والشـــؤون اإلسالمية 
واألوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة.
UNI�  بـــدوره، رحـــب ممثـــل اليونيســـف  )

CEF ( فـــي منطقـــة الخليـــج، الطيـــب آدم 
باإلعـــالن، وأكـــد أن التركيـــز علـــى العدالة 
اإلصالحيـــة ومصالـــح األطفـــال الُفضلـــی 
فـــي جميـــع األوقات يدل علـــى نية مملكة 
البحرين إلجـــراء إصالحات تدريجية في 
مجال العدالة، مؤكدا أن النهج يسعى إلى 
المصالحـــة بـــدال من أن يركـــز على العقاب 
وينـــص على توفير قدر أكبـــر من الحماية 
لألطفـــال. وأشـــار إلـــى أن إنشـــاء اللجنـــة 
القضائيـــة للطفولـــة ومركز حمايـــة الطفل 

محمد الزرقانييمكن أن يضمن التنفيذ لقصد القانون.

المنامة - بنا

التزام بحريني باالتفاقات الدولية لتعزيز حقوق اإلنسان
ــمــلــك قـــانـــون الــعــدالــة اإلصــاحــيــة ــة ال ــال ــدار ج ــإصـ ــمــتــحــدة تــشــيــد بـ األمــــم ال
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الدوسري: “حقوق اإلنسان” محرك أساس للسياسات الوطنية
بالمواطنين اهــتــمــامــهــا  ــد  ــؤك ت بــالــبــحــريــن  ــة  ــي ــم األم اإلشــــــادات 

أكد مساعد وزير الخارجية عبدهللا 
البحريـــن  مملكـــة  أن  الدوســـري 
واتساًقا مع هويتها وتراثها الوطني 
العريـــق، قامت بانتهـــاج قيم العدل 
والمساواة والتعايش والديمقراطية 
وحقوق اإلنسان كمحرك لسياساتها 
الوطنيـــة والدوليـــة، الـــذي انعكـــس 
ذلك بتمســـكها بمبـــادئ ميثاق األمم 
المتحدة واإلعـــالن العالمي لحقوق 
والمعاهـــدات  والمواثيـــق  اإلنســـان 
الدوليـــة الهادفة والتي أتت لحماية 
وتعزيز حقوق اإلنسان، انطالًقا من 
النهـــج اإلصالحـــي الشـــامل لعاهـــل 
البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة، حين أرســـى 
هـــذه المبادئ ضمن مشـــروع ميثاق 

العمل الوطني.
جـــاء ذلـــك أثنـــاء المحاضـــرة التـــي 
الخارجيـــة،  وزيـــر  مســـاعد  ألقاهـــا 
حـــول “إنجـــازات مملكـــة البحريـــن 
فـــي مجـــال حقـــوق اإلنســـان” عبـــر 
تقنية االتصـــال اإللكتروني المرئي، 
صباح أمـــس 25 فبراير والتي تأتي 
القياديـــة  “الـــدورة  برنامـــج  ضمـــن 
تنظمهـــا  التـــي  للدبلوماســـيين” 
أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة 

للدراسات الدبلوماسية.

واستعرض مساعد وزير الخارجية 
مفهـــوم حقـــوق اإلنســـان وأهميتـــه 
واإلقليميـــة  الوطنيـــة  وأبعـــاده 
والدوليـــة ومـــا يشـــتمل عليـــه مـــن 
والتكامليـــة  كالشـــمولية  خصائـــص 
والعالميـــة، ومـــا يحويه مـــن حقوق 
وحقـــوق  وسياســـية،  مدنيـــة 
وثقافيـــة،  واجتماعيـــة  اقتصاديـــة 
واإلنســـانية،  التضامـــن  وحقـــوق 
مســـتذكًرا في هذا الصدد، إنجازات 
المجـــال  فـــي  البحريـــن  مملكـــة 
الحقوقي، من ضمنهـــا برنامج عمل 
والرؤيـــة   2022 �  2019 الحكومـــة 
 2030 المتقدمـــة  االقتصاديـــة 

وتقديـــم مملكـــة البحريـــن تقاريرها 
الوطنيـــة، وحصولهـــا علـــى عضوية 
 �  2019 اإلنســـان  حقـــوق  مجلـــس 
لخدمـــة  عيســـى  وجائـــزة   ،2021
حمـــد  الملـــك  وجائـــزة  اإلنســـانية، 
تكنولوجيـــا  الســـتخدام  لليونســـكو 
المعلومـــات واالتصـــال فـــي مجـــال 
العالمـــي،  الضميـــر  ويـــوم  التعليـــم، 
حمـــد  الملـــك  جائـــزة  إلـــى  إضافـــة 
لتمكيـــن الشـــباب لتحقيـــق أهـــداف 
التنميـــة المســـتدامة، وجائزة الملك 
وجائـــزة  الزراعيـــة،  للتنميـــة  حمـــد 
األميـــرة  الملكـــي  الســـمو  صاحبـــة 
آل خليفـــة  إبراهيـــم  بنـــت  ســـبيكة 

العالميـــة لتمكيـــن المـــرأة، وجائـــزة 
ناصـــر بـــن حمـــد العالميـــة لإلبـــداع 
الشـــبابي، وجائـــزة ناصـــر بـــن حمـــد 
إلبداعات األشـــخاص ذوي اإلعاقة، 
القوانيـــن  مـــن  العديـــد  وإصدارهـــا 
والتشـــريعات، وإنشـــاء العديـــد من 
اآلليـــات الوطنيـــة الحاميـــة لحقوق 

اإلنسان والتنمية المستدامة.
وفي الختام، أبرز الدوســـري العديد 
من إنجـــازات مملكـــة البحرين على 
جميـــع الصعـــد مســـتعرًضا الجهـــود 
الوطنيـــة لفريـــق البحريـــن بقيـــادة 
ولي العهـــد رئيس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن 
بـــه  قامـــت  ومـــا  آل خليفـــة،  حمـــد 
المملكـــة مـــن إجـــراءات اســـتباقية 
لمكافحـــة  الجوانـــب  كافـــة  علـــى 
انتشـــار جائحـــة فيـــروس كورونـــا، 
والتي نالت إشـــادات دولية وأممية 
هـــذه  جـــاءت  إذ  النطـــاق،  واســـعة 
اإلشـــادات لتبرهـــن وتجســـد مكانة 
مملكـــة البحريـــن الرائـــدة، وقدرتها 
فـــي مواجهـــة الكـــوارث واألزمـــات، 
انطالًقـــا مـــن إيمانهـــا التـــام بأهمية 
للمحافظـــة  بالتزاماتهـــا  الوفـــاء 
المواطنيـــن  علـــى ســـالمة وصحـــة 

والمقيمين.

المنامة - وزارة الخارجية

تمديد قرارات متعلقة بـ “كورونا “ 3 أشهر
الطبـــي” الوطنـــي  و”الفريـــق  التنســـيقية  اللجنـــة  لقـــرارات  تنفيـــذا 

تنفيــًذا لقــرارات اللجنــة التنســيقية برئاســة ولــي العهــد رئيــس مجلــس 
الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة ، أعلنت 
وزارة الصحة عن تمديد مجموعة من القرارات التي تختص باإلجراءات 
والتدابيــر االحترازيــة للحــد مــن انتشــار فيــروس كورونــا “كوفيــد 19”، 
وذلــك بناًء علــى التوصيات الصادرة من الفريــق الوطني الطبي للتصدي 
لفيروس كورونا بشأن تمديد القرارات لمدة 3 أشهر بدًءا من يوم انتهاء 

الفترة المحددة.

أن  الصحـــة  وزارة  وأوضحـــت 
القرارات تشمل تمديد سريان أحكام 
القـــرار رقم  )38( لســـنة 2020 بشـــأن 
االشـــتراطات واإلجراءات الصحية 
التـــي يتعيـــن اتباعهـــا فـــي المحـــال 
التجارية والصناعية الحتواء ومنع 
انتشار فيروس كورونا “كوفيد19”، 
عنـــد  اتخاذهـــا  الواجـــب  والتدابيـــر 
شـــراء بعـــض الســـلع، وذلـــك لمدة 3 
أشهر إضافية من تاريخ انتهائها في 

28 فبراير 2021م.
تقـــرر  أنـــه  الـــوزارة  بينـــت  كذلـــك 
تمديـــد القرار رقم  )39( لســـنة 2020 
التباعـــد  بتدابيـــر  العمـــل  باســـتمرار 
االجتماعي التي يتعين اتخاذها في 
المحال التجارية والصناعية لمدة 3 
أشهر إضافية من تاريخ انتهائها في 

28 فبراير 2021م.
كما تقرر أيًضا تمديد قرار رقم  )64( 
لسنة 2020 باســـتمرار االشتراطات 
واإلجراءات الصحيـــة للعاملين في 
المحال التجارية والصناعية لمدة 3 
أشهر إضافية من تاريخ انتهائها في 

28 فبراير 2021م.
وأضافـــت الـــوزارة أنـــه تقـــرر كذلك 
الخدمـــات  رســـوم  تعليـــق  تمديـــد 
الصحيـــة لألجانب بالمراكز الصحية 
شـــهرين،  لمـــدة  دنانيـــر   7 والبالغـــة 
وذلـــك طبًقا للقـــرار رقم  )47( لســـنة 
2020، بشـــأن وقـــف تحصيـــل أجرة 
االستشـــارة الطبيـــة العامـــة الواردة 
 2017 لســـنة  رقـــم  )2(  القـــرار  فـــي 
بشأن رسوم الخدمات الصحية لغير 
البحرينييـــن من تاريـــخ انتهائها في 
2021م، وذلـــك حرًصـــا  فبرايـــر   28
الصحيـــة  علـــى تعزيـــز اإلجـــراءات 

والتشخيص المبكر للحاالت.
إلـــى  الجميـــع  الـــوزارة  ودعـــت 
ضرورة مواصلـــة االلتزام بالقرارات 
الصادرة مـــن الفريق الوطني الطبي 
للتصدي لفيـــروس كورونا والجهات 
المعنيـــة، والتقيـــد بكافة اإلجراءات 
االحترازيـــة والتدابيـــر الوقائيـــة بما 
يســـهم فـــي دعـــم الجهـــود الوطنية 
للتصدي لفيروس كورونا والحد من 

انتشاره.

المنامة-وزارة الصحة

المنامة- محافظة العاصمة

أشـــاد محافظ العاصمة الشيخ هشـــام بن عبدالرحمن آل خليفة، وضيوف 
مجلس المحافظة األسبوعي بتوجيهات ولي العهد رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، باستئناف صندوق العمل 
“تمكيـــن” برامـــج الدعـــم الرئيســـة، عبر إعادة فتـــح باب تقديم واســـتقبال 
الطلبـــات فـــي برنامج تطويـــر األعمال بنســـخته المســـتحدثة، مؤكدين أن 
القرار يسهم في دعم القطاعات المتأثرة من جائحة كورونا ويعزز من نمو 
واســـتدامة المؤسســـات ويشـــجعها على تبني المزيد من الحلـــول الرقمية 

والمبتكرة لتحقيق التوسع واالستدامة.

أهالي “العاصمة” يشيدون باستئناف دعم “تمكين”

المنامة - وزارة الداخلية

أشـــاد محافظ الشـــمالية علي العصفـــور بالجهود الوطنيـــة لفريق البحرين 
بقيـــادة ولـــي العهـــد رئيس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، منوها باالســـتجابة والتفاعل المســـؤول مـــع الحملة 
التوعويـــة الوطنيـــة ألخـــذ التطعيـــم لما يمثلـــه من دور كبير فـــي الحد من 
انتشـــار الجائحة بيـــن المواطنيـــن والمقيمين في مملكـــة البحرين وصوال 
إلـــى المناعـــة الجماعيـــة لتأمين ســـالمتهم، مشـــيدا بكلمة صاحب الســـمو 
الملكـــي ولي العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء “إن كانت هناك ســـفينة تحمل 
كل دول العالـــم للخـــروج مـــن جائحة فيـــروس كورونا، فنحـــن في مقدمة 
هذه الســـفينة”. جاء ذلك في المحاضرة التوعوية التي نظمتها المحافظة 
الشـــمالية لمنتســـبيها فـــي حملتهـــا التوعويـــة، والتـــي تأتي ضمـــن مبادرة 
المحافظـــة نحو أخـــذ التطعيم المضـــاد لفيروس كورونا تحت شـــعار “يدا 
بيـــد لنهزم جائحـــة كورونا”، بالتعـــاون مع عضو المجلس التنســـيقي وفاء 

الشربتي ممثل وزارة الصحة.

“الشمالية” تدعم التطعيم للوصول إلى المناعة الجماعية

المنامة - بنا

صـــّرح رئيـــس نيابـــة الجرائـــم الماليـــة وغســـل األمـــوال بـــأن المحكمـــة 
الصغـــرى الجنائيـــة أصدرت حكمها اليوم الخميـــس، في واقعة مخالفة 
القـــرارات الوزاريـــة الصـــادرة مـــن وزارة الصناعة والتجارة والســـياحة 
بشـــأن مكافحة عمليات غســـل األموال وتمويل اإلرهاب بتغريم المتهم 

سبعة آالف دينار عما أسند إليه من اتهام.
 وقـــال إن تفاصيـــل الواقعـــة تعود حـــول تلقي النيابة العامـــة بالًغا من 
وزارة الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة بشـــأن ضبـــط أحـــد محـــالت بيع 
المجوهـــرات لمخالفتـــه أحـــكام القراريـــن الوزارييـــن رقم  )173( لســـنة 
بإجـــراءات  المتعلقـــة  االلتزامـــات  بشـــأن   2018 لســـنة  و  )108(   2017
حظر ومكافحة غســـل األموال وتمويل اإلرهاب في أعمال األشـــخاص 
التجـــاري وســـجل مدققـــي الحســـابات بمملكـــة  بالســـجل  المســـجلين 
البحرين الصادرين عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لقيامه ببيع 
المجوهـــرات دون التقيـــد بالتحقق من هوية العمـــالء وعدم االحتفاظ 
بالمعلومـــات والمســـتندات الخاصـــة بهوياتهـــم وممثليهـــم والمنتفعين 
بالصفقـــة وعـــدم وضعه اإلجراءات المناســـبة التي تلـــزم كل عميل في 

إثبات هويته وتقديم األدلة الكافية.
 وأضاف أنه فور تلقي البالغ باشـــرت النيابة العامة إجراءات التحقيق 
حيـــث اســـتمعت إلـــى أقـــوال الشـــاهد القائم علـــى ضبـــط المخالفة من 
الـــوزارة ومـــن ثم اســـتجوبت المتهم والـــذي أقّر بما نســـب إليه وأمرت 
بإحالته إلى المحكمة الجنائية المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.

تغريم محل للمجوهرات خالف قرارات غسل األموال
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جديـد األفـالم الجديـرة بالمشـاهـدة فـي نتفلكـس

اإللكترونـــي  البـــث  منصـــة  تقـــدم 
نتفلكـــس عروًضـــا متنوعـــة تتجاوز 
أفالم هوليوود التجارية الشـــهيرة. 
هـــي  هوليـــوود  أفـــالم  أن  ورغـــم 
مـــن تحتـــل قائمـــة األكثـــر شـــعبية 
علـــى نتفلكـــس، لكن المنصـــة تكفل 
واختالًفـــا  تنوًعـــا  أكثـــر  خيـــارات 
لعشـــاق الســـينما، خصوصـــا األفالم 
العالميـــة. موقع ماشـــابل األميركي، 
التالـــي،  التقريـــر  فـــي  يســـتعرض 
أبـــرز األفـــالم العالميـــة التـــي يمكن 

مشاهدتها على نتفلكس:
أتالنتيكـــس،  فيلـــم   Atlantics  -1
بطولة مامي ســـاني وباباكار ســـيال، 

شـــباب  مجموعـــة  حـــول  ويـــدور 
يغادرون الســـنغال علـــى متن قارب 
بعد أن رفض المقاول الذين يعملون 
لحسابه منحهم أجورهم. فاز الفيلم 
بالجائـــزة الكبرى فـــي مهرجان كان 

السينمائي للعام 2019.
Burning -2 فيلـــم برنينـــج الكوري، 
بطولة ســـتيفن يون وجيون جونج 
ســـيو، ويتنـــاول حـــول قصـــة حـــب 
يتجمـــع بيـــن كاتـــب يحـــاول إعادة 

عالقته بزميلة دراسته القديمة.
 First They Killed My Father -3
فيلـــم قتلوا أبـــي أوال، بطولـــة لونج 
يونـــج، وتـــدور أحداثه العـــام 1975 

فـــي كمبوديـــا، حول جرائـــم الحرب 
التي شـــهدتها الدولة من وجهة نظر 

طفلة في الخامسة. 
His House -4 فيلـــم منزله، بطولة 
ســـوب ديرســـو ويونومي موساكو، 
بـــول  الالجئيـــن  رحلـــة  ويتنـــاول 
وريل مـــن جنوب الســـودان وصوال 
إلـــى بريطانيا؛ ليتـــم اإللقاء بهم في 
والعنصريـــة  الرأســـمالية  متاهـــات 

التي ال ترحم. 
 Hunt for the Wilder people  -5
فيلم مطـــاردة المتوحشـــين، بطولة 
تايكا وايتيتي وجوليان دينيســـون، 
ويتنـــاول مطاردة صبـــي صغير في 

غابـــات نيوزيلنـــدا مـــن قبـــل خدمة 
رعاية األطفال. 

Ip Man -6 فيلم ييب مان الصيني، 
هانـــج،  ولييـــن  يـــن  دونـــي  بطولـــة 
ويـــدور حول معلم الفنـــون القتالية 
الشـــهير ييـــب مـــان، الذي خـــرج من 
تحت يديه كبار المقاتلين، أشهرهم 

بروس لي. 
Pan’s Labyrinth -7 فيلـــم متاهـــة 
بـــان اإلســـباني، بطولـــة دوج جونـــز 
قصـــة  ويتنـــاول  باكيـــرو،  وإيفانـــا 
الصبيـــة أوفيليـــا التـــي تختفي في 
مـــن واقعهـــا  للهـــرب  عالـــم خيالـــي 

الدموي األليم.

ميال كونيس في بطولة فيلم Luckiest Girl Alive من إخراج مايك  «
باركر. عن امرأة تكتشف حقيقة مظلمة عندما يتم سؤالها للمشاركة 
في وثائقي جريمة عن حادثة حصلت لها في الماضي. على نتفليكس 

قريبا!
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يعرض بنجاح في نتفلكس حاليا فيلم ”ســتموت في العشــرين“ الذي يدور في قرية ســودانية نائية، 
يصارع فيها “مزّمل” في صباه خوفه من الموت في سن العشرين بعد أن حكمت عليه نبوءة غامضة 
أن يعيش هذا المصير المشــؤوم، وهو من بطولة: إســام مبارك، مصطفى شــحاتة، معتصم راشــد 
وآخــرون. المفارقــات الســينمائية رحلــة طويلــة ألمجــد أبــو العا مــع هذا الفيلم شــرحها فــي مقابلة 
جديدة مع موقع awardsradar.com مؤخرا مع المخرج السوداني المبدع، وفيه شرح كيف رسم 

فيلمه مساره التاريخي كأول فيلم سوداني منذ عقود يدخل ترشيحات األوسكار على اإلطاق. 

الفيلـــم بطولـــة مصطفى شـــحاتة فـــي دور صبي 
الـــذي يتغلـــب علـــى بلوغه ســـن الرشـــد مـــن قبل 
هاجـــس الفيلـــم الفخـــري، هـــذه الدرامـــا الفريـــدة 
هي استكشـــاف رائعة من ثقافـــة رمزية عقائدية 
منشـــرة عنـــد البعـــض. المخـــرج أمجـــد أبـــو العال 
تحدث حول إلهامات الفيلم والسياق االجتماعي 

في هذا الحوار:
من أين جاءت فكرة سرد هذه القصة في  «

الفيلم؟

الفيلـــم مقتبس من قصـــة قصيرة، قدمها الروائي 
الســـوداني حمـــور زيـــادة اســـم “النوم عند ســـفح 
الجبـــل”. لقد وجدت تلك القصـــة والفكرة ظهرت 
فـــي رأســـي؛ ألنني تذكـــرت كيف يمكـــن أن يكون 
مشـــابها للواقـــع، عندمـــا رأيـــت عائلتـــي تتحـــدث 
عن األفـــكار الصوفية وكيف تؤثـــر على المجتمع 
الســـوداني وكيـــف يؤمنـــون بهـــم؛ لـــذا ظننـــت أن 
هـــذا هـــو الفيلـــم الروائـــي الـــذي يجـــب أن أقدمه 
ومـــن خالل حياة مزّمل أســـتطيع أن أتحدث عن 
كيـــف يمكـــن لشـــخص واحـــد أن يكـــون عالقا مع 
العديد من الســـلطات. الســـلطة الدينية والسلطة 
السياســـية. وكانـــت األم هي الســـلطة السياســـية 

في الواقع.
كيف تعاملت مع عملية تفكير وسلوكيات مزّمل  «

ووالدته سكينة. لقد وجدت أنه من المثير 
لالهتمام كيف أصبحوا على الفور متشائمين 

وحذرين، بدال من احتضان الحياة على أكمل 
وجه؟

أعتقد أننـــي اعتمدت على من حولي. لدي عمات 
يتصرفـــن مثـــل ســـكينة في بعـــض األحيـــان؛ لذا 
جعلت ســـكينة تتصـــرف مثلهم. بالنســـبة لمزّمل، 

وضعـــت أجـــزاء مـــن فيـــه، ولكـــن بالتأكيـــد ليس 
جـــزءا من ابن من هذا النوع مـــن العائلة. عائلتي 
شـــيوعية ومنفتحة جدا. إنهم ليسوا تلك العائلة 
القضيـــة  فـــإن  لمزمـــل،  بالنســـبة  اإلطـــالق  علـــى 
الرئيســـة فـــي الســـيناريو، وال حتـــى فـــي القصـــة 
القصيرة، هي الخوف مـــن الماء والغرق. هذا هو 
خوفـــي أنا ال أجيد الســـباحة أيضـــا. تلك اللحظة 
التي يزور فيها مزّمل ســـليمان لمشاهدة األفالم، 
حدثت لي نفس تلك اللحظة عندما عاد عمي من 
المملكة العربية السعودية بجهاز عرض سينمائي 
وبـــدأ بعـــرض األفالم لنـــا، وشـــاهدنا الفيلم بدون 
صـــوت؛ ألنـــه لـــم يســـتطع تشـــغيل الصـــوت. وأنا 

تكيفت مع ذلك أيضا.
يتعامـــل  أفـــالم  لصانـــع  بالنســـبة  أعتقـــد  لذلـــك 
مـــع الشـــخصية، تحتـــاج إلـــى إلقـــاء نظـــرة أوال 
علـــى الشـــخصيات نفســـها. مـــا يحتاجونـــه، كيف 
يتحدثـــون. وأيضـــا مـــن خـــالل المشـــاهدة فقـــط 
حـــاول أن تـــرى النـــاس مـــن حولـــك. على ســـبيل 

المثـــال، عندمـــا كنت صغيـــرا توفيـــت عمتي. ثم 
قـــررت عمتـــي وأمي ارتداء األســـود لمـــدة ثالث 
ســـنوات. بـــدل مـــن 40 يومـــا. كنـــت أرى النـــاس 
يحزنون ويرتدون األســـود مـــن حولي؛ لذا قررت 
أن أجعل ســـكينة ترتدي مالبس سوداء لمدة 20 

عاما. لم يكن ذلك في القصة القصيرة.
هل المجتمع السوداني متعلق بالخرافات  «

والقصص الغريبة؟

نعـــم خصوصـــا عندمـــا تذهـــب إلـــى القـــرى، ومن 
المـــدن  فـــي  أيضـــا  منتشـــر  ذلـــك  أن  المدهـــش 
الســـودانية بالســـر، ويعرفون أنه أمـــر غير مقبول 
فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم. لكنهم ال يســـتطيعون 
المقاومـــة وتقال بأمور مختلفـــة، ليس بالضرورة 

أمرا مشابها لفيلمي تماما.
كيف تعاملت مع الشخصيات النسائية في  «

الفيلم؟

هذا سؤال مثير جدا لالهتمام؛ ألن هذا هو السبب 
في أهمية الســـينما السودانية، لماذا نفتقد القيام 

بالســـينما في ذلك الجزء من إفريقيا، الذي يعتبر 
الخط الفاصل بين الثقافة العربية أو اإلســـالمية 
والثقافـــة اإلفريقية. لذا حتى عندما نتحدث عن 

المعتقدات األساسية، فهي ال تزال إفريقيا. 
فـــي  بهـــا  القيـــام  عليهـــا  يتعيـــن  أدوار  وللنســـاء 
الســـودان، ال يمانع الرجال أن تكون النساء أقوى 
منهـــم، كما يقول والد مزّمـــل قبل أن يغادر، وفي 
القـــرى، الحظت مدى قوة النســـاء، حتى الفتيات 
مثل ”نعيمة“، هذا شـــيء رأيته مـــن قرية والدي، 

وهي قريبة جدا مما هو في الفيلم.
الصوفيـــة ليســـت فـــي الحقيقـــة حـــول 
علـــى  الرجـــل  مـــن  أقـــل  المـــرأة  جعـــل 
اإلطـــالق. الصوفيـــة روحيـــة جـــدا وأنا 
أحب ذلك، مـــع هذا الفيلم كنت أحتفل 
بفـــن وموســـيقى الصوفيـــة، والشـــعب 
الســـوداني يؤمـــن بالصوفيـــة وأصبح 
قويا جدا، هذا ما يتحدث عنه الفيلم. 
وجدت أن السينما هي وسيلة جيدة 
لرؤية كل شيء، بما في ذلك الكتب 
واألفـــالم  والتمثيـــل  والموســـيقى 
الوثائقيـــة، إنهـــا نافـــذة لرؤية عالم 

آخر.
هل تغيرت الثقافة السينمائية  «

في السودان؟

الســـينما  أن  يعتقـــدون  ال  إنهـــم 
ممنوعـــة اليـــوم، لكـــن الفيلم لم 
يعرض في السودان حتى اآلن، 

لمـــاذا هـــذا؟ ألن لـــدي مشـــهد تقبيل بســـيط فيه، 
ويعتبـــر أول مشـــهد للتقبيـــل في فيلم ســـوداني 
علـــى اإلطـــالق. ولدّي مشـــهد حميمـــي ألول مرة 
على اإلطالق مما أوقف ذلك في السودان، النهي 
غير رســـمي، بل من أصحاب الســـينماءات الذين 
شـــعروا بأنهـــم ال يســـتطيعون عرضهـــا؛ ألن هناك 
مقاطـــع فيديـــو على موقـــع يوتيـــوب تهددني أنا 
والطاقم، وهددت دور السينما إذا عرضوا الفيلم! 
هـــذه هي الحـــال عندنا وليس مـــن الصوفية؛ لذا 
إذا كتبـــت “ســـتموت في العشـــرين” وكلمة “رجل 
مقدس” باللغة العربية، ســـترى الكثير من مقاطع 
الفيديو التي تدعو الناس إلى تجنب هذا الفيلم.
لقـــد أغلقت الحكومة الســـابقة الســـينما لمدة 30 
عامـــا؛ لـــذا اعتـــاد الناس علـــى األفـــالم من خالل 
التلفزيون الخاضعة للرقابة، وكانوا يرون األفالم 
المصرية واألمريكية بالطبع، وكل المساحات التي 
تقـــدم فيها من حرية فكرية وجســـدية ونفســـية 
ونحـــن ال نريد أن نقلدهم أبدا، ولكن عندما تقوم 
بتقديـــم بـــأول فيلـــم في الســـودان منذ عشـــرين 
عامـــا، عليـــك أن تتعامـــل مـــع أشـــياء بالحقيقـــة 

الواضحة.

اإلطــاق الرجــل علــى  مــن  أقــل  المــرأة  الحقيقــة حــول جعــل  فــي  ليســت  الصوفيــة 

أمجد أبو العال والقصة الحقيقية عن “ستموت 
في العشرين” والثقافة السودانية

ترجم طارق البحار
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تحرك عاجل ضد شيخ مصري حلم برؤية “الذات اإللهية”
أعلنــت نقابــة محفظــي وقــراء القــرآن 
الكريــم في مصر، إحالة العضو محمود 
الشــحات أنــور إلى لجنة القيــم بالنقابة 

واستدعاءه للتحقيق.
وجــاء القــرار بعدما صرح به من رؤيته 
“للســماء  وصعــوده  اإللهيــة،  للــذات 
السابعة”. وكشف القارئ الشيخ محمود 
الشحات أنور، في ندوة بجريدة “اليوم 
الســابع”، عن أغــرب رؤية شــاهدها في 
المنــام، قائــا: “كنــت فــي فتــرة قــررت 
أن أتفــّرغ شــهًرا كامــاً للــه فقــط فلــم 
أخــرج مــن المنــزل ألي عمــل ومكثــت 
اقرأ القرآن الكريم وأصلي وكنت أختم 
القــرآن الكريــم مــرة كل يوميــن خــال 
هــذا الشــهر فوصلــت لمرحلــة روحانية 
زهدت فيها كل شيء وفي ليلة جلست 
علــى الســرير قبــل النــوم وقــرأت ســور 
“يونــس وهود ويوســف” كاملة، فرأيت 
في المنام شــخص كأنه رســول من هللا 
يطلب مني أن أصعد معه إلى السماء”. 

وتابــع الشــيخ محمــود الشــحات أنــور: 
الســابعة  الســماء  حتــى  معــه  “طلعــت 
ورأيت النجــوم من تحت قدمي فقلت 
لــه احنــا رايحيــن فيــن فقــال لــي هــل 
رأيــت هــذه النجــوم، حــان اآلن لنصعد 
إلى هللا وأخذني من يدى فاســتيقظت 
مــن النــوم فــي رهبــة مــن هــذه الرؤيــة 
وتوضأت وصليت ركعتين واستغفرت 

ونمت مجدًدا”.

الشــحات  محمــود  الشــيخ  وأوضــح   
رؤى  معبــر  مــن  ألكثــر  لجــأ  أنــه  أنــور 
قائــاً: “رويــت هذه الرؤية علــى الكثير 
وأجمعــوا علــى أننــي فــي مكانــة جيدة 
وأن هللا يحبنــي، ومؤخــًرا فســرها لــي 
صديــق أثــق فيه تعبيــره للرؤى قال لي 
هذه الرؤية تعني أن هللا يحبك ويحب 
يســمعك واســتمر في طريقك وصوتك 

مسموع فوق”.

اهتّز رواد مواقع التواصل االجتماعي 
بالجزائــر إثر خبر مــرّوع، حيث أقدم، 
أمــس األربعــاء، زوج يبلــغ مــن العمــر 
48 ســنة مــن دون أطفــال علــى وضع 
حد لحياة زوجته 38 سنة بآلة حادة، 
تــزال  ال  فيمــا  ســاطور  فــي  تتمثــل 

أسبابها مجهولة.
الخبــر  صحيفــة  أوردتــه  مــا  ووفــق 
وتداولته وسائل إعام محلية ورواد 
فقــد  االجتماعــي،  التواصــل  مواقــع 
صــدم ســكان إقامــة الصنوبــر بطريق 
العيــزار بمدينــة خنشــلة شــرق الباد، 
الــزوج،  إقــدام  خبــر  تلقيهــم  عقــب 
علــى توجيــه ضربات لــرأس الضحية 
وكتفهــا اليمنــى وقطــع أصابــع يدهــا 
اليمنــى بآلــة حــادة. وأفــادت مصــادر 
مــن  يعانــي  الجانــي  بــأن  مطلعــة 
اضطرابــات عصبيــة، فــي انتظــار أن 
يصل المحققون إلى دوافع الجريمة.

شّق رأس زوجته 
بساطور وقطع 

أصابعها

غيــب المــوت أمــس الفنــان الكويتــي المحبــوب مشــاري البــام بعــد 
معانــاة مــع فايــروس كرونــا، حيــث أدخــل البــام يــوم أمــس األول 
إلــى غرفــة اإلنعــاش بعد تدهور حالتــه الصحية، وقد نعــاه كثير من 

أصدقائه ومحبيه من داخل الكويت وخارجها.
رحم هللا الفنان البام وأدخله فسيح جناته.

وفاة مشاري البالم 
متأثًرا بفيروس “كورونا”

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

شــهر  مــن  يوًمــا   15 آخــر  فــي 
فبراير من كل عام، يظهر شــال 
فــي جبــال كاليفورنيــا  مؤقــت، 
األميركيــة، يبلــغ ارتفاعه 1500 
قــدم وتنعكــس أشــعة الشــمس 
منظــًرا  لتعطيــه  مياهــه  علــى 
ا، وتبــدو  ــا مذهــاً ومشــعًّ خياليًّ
وكأنهــا نــار تتهــاوى مــن أعالــي 

الجبال.
وتســمى هذه الظاهرة الســنوية  
التــي  النــار(  )تســاقط  بظاهــرة 
تحــدث عادة في منتصف شــهر 
أواخــره،  إلــى  وتمتــد  فبرايــر 
كاليفورنيــا  واليــة  فــي  وذلــك 

بالواليات المتحدة األميركية.

تضرب أشعة الشمس الشالل  «
المنحدر، من جبال سييرا نيفادا 
بوالية كاليفورنيا، بزاوية معينة 
وتعطي الشالل مظهًرا مذهاًل 

كشريط ناري منحدر من األعالي 
الجبلية.

شالل من نار في 
منظر يفوق الخيال

الفرنســي  الرئاســي  القصــر  طبــاخ  أعلــن 
منــذ ربــع قرن، غيــوم غوميز، تركــه مهامه 
لتولي منصب “الممثل الشخصي” للرئيس 
للمطبــخ  “للترويــج  ماكــرون  إيمانويــل 

الفرنسي”.
وأوضــح الطاهــي الفرنســي المعــروف في 
رســالة عبر حســابه علــى تويتــر، أنه اتخذ 
بهــدف  معمــق”،  “تفكيــر  بعــد  هــذا  قــراره 
بصــورة  البــاد  خدمــة  فــي  “االســتمرار 

مختلفــة”. وشــغل غيــوم غوميــز منصــب 
كبيــر الطهــاة فــي قصــر اإلليزيــه منــذ عام 
2013، بعدمــا كان مســاعًدا فــي المطبــخ 
داخــل القصــر الرئاســي خــال عهــود جاك 
وفرنســوا  ســاركوزي،  ونيكــوال  شــيراك، 

هوالند، وصوالً إلى إيمانويل ماكرون.
وأضاف أنه أمضى “25 عاًما في رفع راية 
االمتيــاز الفرنســي بتقاليــده وفــن الحيــاة 

الخاص به، إلى أعلى المراتب”.

طباخ اإلليزيه يترك منصبه إلى “مهمة جديدة”

واعتبارا من األول من مارس، يتولى غوميز مهامه “ممثال شخصيا لرئيس الجمهورية لدى األطراف 
والشبكات العاملة في قطاع الطهو واألغذية، بهدف الترويج لفنون المطبخ الفرنسي”. 

اصطدمــت امــرأة تبلغ مــن العمر 82 
عامــا بأحــد المخابــز فــي كاليفتــون 
طريــق  عــن  وذلــك  نيويــورك،  فــي 

دوسها على دواسة الوقود بالغلط.
النــاس  أن  المصــادر  وأوضحــت 
شــاهدوا العجــوز تتجه نحــو الفرن، 
والتــي بــدال مــن قيامهــا باســتخدام 
الفرامل اســتخدمت دواســة الوقود 
عــن طريــق الخطــأ مــا تســبب فــي 
زيــادة ســرعتها واقتحامهــا للمخبــز، 
بحسب ما ذكرت صحيفة “نيويورك 

بوست” األميركية.
فــورد” زوج صاحبــة  “تــوم  ويقــول 
الفــرن، إنــه قــد ســمع صــوت تحطم 
كبيــر فــي منتصــف المخبــز، وتوجه 

ليــرى  الصــوت  مــكان  إلــى  مســرعا 
سيارة المرأة تشتعل هناك.

وأضــاف أنــه كان موجودا في مكان 
تســجيل المدفوعــات قبــل حصــول 
الحادثــة وســماعه لصــوت الحطــام، 
وأن أفضــل مــا فــي األمــر أن جميــع 
النــاس في المخبز كانوا بعيدين عن 
مــكان االصطدام، وأن كل ما تعرض 
للتلــف فــي ذلك المــكان مــن الممكن 

إصاحه.
يذكــر أن المخبــز نشــر عبــر صفحته 
علــى “فيســبوك” أنــه ســيتم إغاقــه 
إلــى  أســبوع  بيــن  تتــراوح  لمــدة 
التــي  الصيانــة  بســبب  أســبوعين؛ 

سيحتاج لها بعد الحادثة.

عجوز تستقر بسيارتها وسط مخبز في نيويورك

كشفت معمرة تبلغ من العمر 105 
أعــوام فــي واليــة نيــو جيرســي 
أن  اســتطاعت  كيــف  األميركيــة 

تهزم مرض “كوفيد – 19”.
“يونيــاد”  لصحيفــة  ووفقــا 
لوســيا  أصيبــت  األميركيــة، 

ديكيرك هي أقدم مقيمة في دار لرعاية المسنين، يوم 25 يناير، بفيروس كورونا إذ 
كان من المقرر أن تتلقى الجرعة الثانية من اللقاح في اليوم التالي.

وأوضحــت ديكيــرك أنها تمكنت من االنتصــار على مرض “كوفيد 19” بفضل الصاة 
والمواظبة على تناول الطعام الصحي.

وقالت األميركية: إن تناول الزبيب المنقوع في مشــروب الجن كل صباح، ســاعدها 
على هزيمة فيروس كورونا. إضافة إلى ذلك، تشرب ديكيرك عصير الصبار وتنظف 
أسنانها بصودا الخبز. يذكر أن لدى ديكيرك ولدان و5 أحفاد و 12 من أبناء األحفاد 

و11 من أبناء أبناء األحفاد.

معمرة “105 أعوام” تهزم كورونا وتكشف سر الشفاء الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

04:45

  11:50 

03:09

05:37

07:07 
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ابتكار قمر صناعي يبث الطاقة الشمسية ألي مكان في العالم
ــا صغيــًرا يمكنــه  أطلقــت البحريــة األميركيــة قمــًرا صناعيًّ
توليــد الطاقــة الشمســية مــن مــدار األرض، وبثهــا إلــى أي 
مــكان في العالــم. ووفًقا لصحيفة “ديلي ميــل” البريطانية، 
فإن القمر المبتكر عبارة عن لوحة شمسية بحجم صندوق 
البيتزا مرتبطة بطائرة مسيرة، تم إطاقها في مايو 2020، 
وهي تدور حول األرض كل 90 دقيقة وتعمل على تحويل 

ضوء الشمس إلى كهرباء كافية لتشغيل آيباد.
وصممــت اللوحــة الشمســية اللتقــاط ضــوء الشــمس بقــوة 
أعلى من الفضاء قبل أن يمر بالغاف الجوي الذي يضعفه، 
ا في إنشــاء شــبكة طاقة  األمــر الــذي يمكــن أن يكون حيويًّ

السلكية عالمية جديدة.
 ووفًقــا لمبتكــري الجهــاز، فــإن هــذه التجربــة المصغرة تعد 
خطــوة أولــى فــي توليــد الطاقــة الشمســية من المــدار قبل 

إرسالها إلى أي نقطة على وجه األرض.
وقــال الباحث الرئيســي فــي البرنامج المســمى “برام”، بول 
جافــي: “علــى حــد علمنــا، هــذه التجربــة هــي أول اختبــار 
مداري لألجهزة المصممة خصيًصا لتوليد الطاقة الشمسية 
ا في مستقبلنا  في مدار األرض، ويمكن أن تلعب دوًرا ثوريًّ

في مجال الطاقة”.
الطاقــة  علــى  الــرؤى  بعــض  “تحتــوي  جافــي:  وأضــاف 

الشمســية الفضائيــة التــي تطابق أو تتجــاوز أكبر محطات 
توليد الطاقة اليوم - عدة غيغاوات - وهذا يكفي لمدينة...

الميزة الفريدة التي تتمتع بها أقمار الطاقة الشمســية على 
أي مصــدر آخر للطاقة هي قابلية االنتقال العالمية، يمكنك 
إرسال الطاقة إلى شيكاغو وبعد ذلك بجزء من الثانية، إذا 

احتجت أرسلها بدالً من ذلك إلى لندن أو برازيليا”.
ولــم تكشــف البحرية األميركية عــن أي تفاصيل بخصوص 
الجــداول الزمنيــة أو تكاليــف التكنولوجيــا، فــإن الخبــراء 
يعتقــدون أن التكنولوجيــا التــي تجمــع بيــن بــث الكهربــاء 
عــن بعــد وتوليــد الطاقــة الشمســية، يمكــن أن تســمح فــي 
المســتقبل بإيصــال الكهربــاء إلــى أي مكان فــي العالم دون 

الحاجة لبنية تحتية عماقة ومكلفة على األرض.

شخصيات مدام توسو من الشمع للممثلين )من اليمين لليسار( موريتز 
بليبترو، جوليا روبرتس، المغني مارك فورستر، نيكول كيدمان، باربرا 

شوينبيرغر وماريا فورتواينجلر يقفون على سجادة حمراء خالل حدث 
ترويجي أمام سينما “زوو بالست” في برلين )أ ف ب(


