
  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com

نلتــــزم للبحرين..
لحـماية المجـتمع

16 صفحة - 210 فلوس
ISSN 1985-8566رقم التسجيل
Rajab  1442 1717 رجب
MARCH 2021 11 مارس

Year: 13السنة
No:4521العدد
MONاالثنين

الحاصلون على التطعيم

آخر تحديث - 9:00 مساًء
28 فبراير 2021

بعد أسبوع من اندالعها، تجددت تظاهرات المتقاعدين في المدن اإليرانية، 
أمـــس، احتجاًجـــا على أوضاعهم المعيشـــية الصعبة، ونســـبة الفقـــر العالية 
التـــي وصلت إليها البالد نتيجة التضّخـــم، نّظمت مجموعة من المتقاعدين 
اإليرانيين في مناطق طهران، وتبريز، ومشـــهد، وأصفهان، وشـــيراز، ويزد، 

وكرج تظاهرات احتجاًجا على أوضاعهم المعيشية الصعبة.
وردد المحتجون شـــعارات ضد المســـؤولين مفادها “عدونـــا هنا في إيران”، 
و “يكذبـــون عندما يقولون أميركا هي العدو”، و “مطلبنا الرئيســـي، مرتبات 
تتناســـب مـــع التضخم”، و “تكفي الوعـــود، موائدنا فارغـــة”، و “المتقاعدون 
يموتـــون وال يقبلون التمييز”، و “اســـتولى اللصوص على صندوق التقاعد”، 

و “سفينة المتقاعدين رست على الطين”.

متقاعدو إيران: عدونا ُهنا وليس أميركا

)١٠(

تسلم عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة، رســـالة خطية من أمير دولة الكويت صاحب 
الســـمو الشـــيخ نـــواف األحمـــد الجابـــر الصبـــاح تتصـــل 

بالعالقات األخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين.

كما تضمنت الرســـالة بمناســـبة الذكـــرى الثالثين لتحرير 
دولـــة الكويت شـــكر صاحب الســـمو أمير دولـــة الكويت 
واعتزاز ســـموه والشـــعب الكويتي بالموقـــف التاريخي 
لمملكـــة البحريـــن وأهلهـــا الكـــرام والذي يعكـــس أواصر 

األخوة والترابط الوثيق بين البلدين الشقيقين.

وســـلم الرســـالة إلى جاللة الملك، وزير الخارجية بدولة 
لـــدى  الشـــيخ أحمـــد ناصـــر المحمـــد الصبـــاح  الكويـــت 
اســـتقبال جاللته لـــه أمس. وأعرب جاللتـــه عن اعتزازه 
بأواصر العالقات التاريخية الراسخة والروابط األخوية 

الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

موقف بحريني تاريخي في تحرير الكويت
جاللة الملك يتســلم رســالة من نواف الصباح تتصل بالعالقات

جاللة الملك مستقبال وزير الخارجية الكويتي

المنامة - بنا

أكـــد ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، مـــا 
يجمـــع مملكـــة البحرين وروســـيا 
االتحاديـــة الصديقـــة من عالقات 
ثنائيـــة متينـــة، وأهميـــة مواصلة 
تعزيزهـــا علـــى مختلـــف األصعدة 
بما يحقق من المصالح المشتركة 
البلديـــن  علـــى  بالنفـــع  ويعـــود 
ويحقـــق  الصديقيـــن  والشـــعبين 

التطلعات المنشودة.
جـــاء ذلك لدى لقاء ســـموه بقصر 
روســـيا  ســـفير  امـــس،  الرفـــاع 
االتحاديـــة لـــدى مملكـــة البحرين 
ايغـــور كريمنـــوف، إذ نـــوه ســـموه 
بما وصلت إليه مســـارات التعاون 
المشـــترك وأهمية الدفـــع بها نحو 
إلـــى  بهـــا  للوصـــول  أرحـــب  أفـــق 
كل  علـــى  متقدمـــة  مســـتويات 

المجاالت.

عالقات ثنائية متينة مع روسيا

المنامة - بنا
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المنامة - وزارة الصحة

كشف وكيل وزارة الصحة وليد 
المانع أنه سيتم استخدام 300 
ألف جرعة إضافية من التطعيم 
المضـــاد لفيـــروس كورونـــا فـــي 
مـــارس الجـــاري، وفقـــًا لجدول 

التوزيع وكمية الطلبيات.
وأشـــار إلى أن الخطـــوات تأتي 
ترجمة لجهود المملكة في إطار 
الحملة الوطنية للتطعيم، حيث 
ســـيتم تكثيف برنامج التطعيم 
في مـــارس الجـــاري مع وصول 

جرعات التطعيم.
وثمـــن المانع اإلقبـــال على أخذ 
لفيـــروس  المضـــاد  التطعيـــم 
يعكـــس  الـــذي  األمـــر  كورونـــا، 
ووجـــود  الوطنيـــة  المســـئولية 

الوعـــي المســـؤول الذي يتســـم 
علـــى  وحرصهـــم  الجميـــع  بـــه 
الحفـــاظ علـــى صحة وســـالمة 
أنفســـهم وعوائلهـــم ومحيطهم 

المجتمعي.

استخدام 300 ألف جرعة 
صرح رئيس نيابة محافظة العاصمة إضافية من اللقاح في مارس

أن النيابـــة العامة قـــد تلقت بالغا من 
مركـــز شـــرطة الخميـــس )ب( مفـــاده 
اعتـــداء شـــخص على ســـالمة جســـم 
طليقتـــه بعد أن ســـكب مـــادة حارقة 
على أنحـــاء متفرقة من جســـدها إثر 

خالف بينهما. 

حبس متهم حرق 
جسد طليقته
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الخميس موعد نهائي “أغلى الكؤوس”“الوطني” يدعم الطلبة في “ديكاثلون الطاقة”استقالة وزيرين أردنييندخول 2747 سيارة في يناير“التربية” تماطل في اعتماد مؤهالت طبية
شّكل قرار وزارة التربية والتعليم  «

برفض معادلة شهادات خريجي 
الطب البشري من إحدى الجامعات 

الصينية المعترف بها من الوزارة 
صدمة للطلبة الذين أمضوا 6 

سنوات من الدراسة والغربة وإنفاق 
اآلالف من الدنانير.

نمت حركة استيراد السيارات  «
الجديدة في البحرين على 

أساس شهري بنسبة 24 % 
مطلع العام 2021 في الوقت 

الذي ال تزال فيه جائحة كورونا 
تلقي بظاللها على أنماط 

االستهالك.

قدم وزيرا الداخلية سمير  «
المبيضين والعدل بسام 

التلهوني في الحكومة األردنية 
استقالتيهما أمس بعدما “طلب 

منهما” رئيس الوزراء ذلك 
لمخالفتهما إجراءات السالمة 

العامة أثناء األزمة الوبائية.

بادر بنك البحرين الوطني، انطالًقا  «
من جهوده الرامية لدعم تقّدم وتمّيز 

المملكة في مختلف القطاعات 
واألصعدة، برعاية فريق طلبة جامعة 

البحرين خالل مشاركتهم في 
ُمسابقة ديكاثلون الطاقة الشمسية، 

المسابقة العالمية للجامعات.

حدد االتحاد البحريني لكرة القدم  «
الساعة 6:15 من مساء يوم 

الخميس المقبل موعًدا النطالق 
المباراة النهائية لكأس جاللة 

الملك، للموسم الرياضي 2020 
.2021 -

فنـــادق  مجموعـــة  إيـــرادات  بلغـــت 
الخليـــج، 19.7 مليون دينار في العام 
دينـــار  مليـــون   38.6 مقابـــل   ،2020
لنفس الفتـــرة 2019، بانخفاض قدره 

18.8 مليون دينار أو 48.8 %.

19.7 مليون إيرادات 
“فنادق الخليج”
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توفير 30 ألف وحدة وخدمة إسكانية في 5 سنوات
المنامة - وزارة اإلسكان

قالت وزارة اإلسكان إن عدد الوحدات 
السكنية التي اســـتفاد منها المواطنون 
خـــالل الســـنوات الخمـــس الماضية قد 
بلغ 30 ألف وحدة وخدمة سكنية، وأن 
هـــذا العدد من الوحـــدات يندرج تحت 
مظلـــة األمـــر الملكـــي الســـامي لعاهـــل 
البالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 

عيســـى آل خليفة ببناء 40 ألف وحدة 
سكنية.

ودشـــن وزيـــر اإلســـكان باســـم الحمـــر 
خطـــة  مـــن  األولـــى  المرحلـــة  وضمـــن 
التحـــول اإللكتروني لخدمـــات الوزارة 
5 خدمـــات إلكترونيـــة جديدة شـــملت 
توفيـــر خدمـــة “تقديـــم طلب إســـكاني 

“، وخدمـــة “خدمة االســـتعالم الطلبات 
اإلســـكانية” وخدمة “ تحديـــث بيانات 
االتصـــال والحســـاب البنكـــي” وخدمـــة 
“تقديـــم طلب مزايـــا” وخدمـــة “تقديم 
البوابـــة  موقـــع  عبـــر  تمويـــل”  طلـــب 
bah� “الوطنيـــة للحكومـــة اإللكترونية 

.”rain.bh

تشريع لزيادة مبلغ االستقطاع بـ “احتياطي األجيال”

الحســـاب  الشـــورى  مجلـــس  أقـــر 
الختامي الحتياطي األجيال القادمة 
للســـنتين الماليتيـــن المنتهيتين في 
بعـــد  و2018،  2017م  ديســـمبر   31
تدقيقهمـــا مـــن قبـــل ديـــوان الرقابة 

المالية واإلدارية.
وقبـــل التصويت، قال وزيـــر المالية 

واالقتصـــاد الوطني الشـــيخ ســـلمان 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة إن صنـــدوق 
احتياطـــي األجيال القادمة صندوق 
مهـــم لجمـــع المـــال في فتـــرة ارتفاع 
ســـعر برميـــل النفـــط ويتم اســـتثمار 
األصـــول  لزيـــادة  األمـــوال  هـــذه 

تدريجيا.

وأعلـــن عن عمـــل جار حاليـــا إلعداد 
تشـــريع سيحال للســـلطة التشريعية 
قريبـــا لزيـــادة مبلـــغ االســـتقطاع من 
احتياطـــي األجيال القادمة لتســـريع 
جـــرى  التـــي   - المبالـــغ  اســـترجاع 
استخدامها في تمويل برامج خالل 

جائحة كورونا - للصندوق.

راشد الغائب
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وليد المانع

دبي ـ العربية.نت
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الملـــك  الجاللـــة  البـــالد صاحـــب  تســـلم عاهـــل 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، رســـالة خطية من 
الشـــيخ  الســـمو  الكويـــت صاحـــب  أميـــر دولـــة 
نـــواف األحمد الجابر الصبـــاح تتصل بالعالقات 
األخويـــة المتميـــزة بين البلدين الشـــقيقين، كما 
الثالثيـــن  الذكـــرى  بمناســـبة  الرســـالة  تضمنـــت 
لتحريـــر دولـــة الكويـــت شـــكر صاحـــب الســـمو 
أميـــر دولـــة الكويـــت واعتزاز ســـموه والشـــعب 
الكويتـــي بالموقـــف التاريخي لمملكـــة البحرين 
وأهلهـــا الكـــرام والـــذي يعكـــس أواصـــر األخـــوة 
والترابط الوثيق بين البلدين الشـــقيقين. وسلم 
الرسالة إلى جاللة الملك، وزير الخارجية بدولة 
الكويـــت الشـــيخ أحمـــد ناصـــر المحمـــد الصباح 
خالل اســـتقبال جاللتـــه له أمس. ونقـــل الوزير 
إلى جاللته تحيات وتقدير أخيه صاحب السمو 
أميـــر دولـــة الكويت الشـــقيقة وتمنياتـــه الطيبة 
لمملكة البحرين وشـــعبها بدوام الرفعة والتقدم 
واالزدهـــار، كمـــا كلـــف جاللتـــه وزيـــر الخارجية 

الخالصـــة  وتمنياتـــه  تحياتـــه  بنقـــل  الكويتـــي 
لصاحـــب الســـمو أميـــر دولـــة الكويـــت بموفـــور 
الصحـــة والســـعادة وللشـــعب الكويتي الشـــقيق 
بالمزيـــد مـــن التطور والرقي، معربـــًا جاللته عن 
اعتـــزازه بأواصر العالقات التاريخية الراســـخة 
والروابـــط األخويـــة الوثيقـــة التـــي تجمـــع بيـــن 

البلدين الشقيقين.
ومـــن جانبـــه، أعـــرب وزيـــر الخارجيـــة الكويتي 
عن شـــكره وتقديره لجاللة الملك على المواقف 

المشرفة لمملكة البحرين تجاه دولة الكويت.

المنامة - بنا

نعتز بالموقف البحريني التاريخي في تحرير الكويت

تعزيز أوجه التعاون الدولي لدعم جهود مكافحة “كورونا”
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جاللة الملك يتسلم 
رسالة من نواف 

الصباح تتصل 
بالعالقات األخوية

أكـــد ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، ما يجمع 
مملكـــة البحرين وروســـيا االتحاديـــة الصديقة من 
عالقـــات ثنائيـــة متينـــة، وأهمية مواصلـــة تعزيزها 
علـــى مختلـــف األصعـــدة بمـــا يحقـــق مـــن المصالح 
المشـــتركة ويعـــود بالنفع علـــى البلدين والشـــعبين 

الصديقين ويحقق التطلعات المنشودة.
جـــاء ذلـــك لدى لقـــاء ســـموه بقصـــر الرفـــاع امس، 
ســـفير روسيا االتحادية لدى مملكة البحرين ايغور 
كريمنوف، إذ نوه ســـموه بما وصلت إليه مســـارات 
التعـــاون المشـــترك وأهميـــة الدفـــع بهـــا نحـــو أفـــق 
أرحـــب للوصـــول بها إلـــى مســـتويات متقدمة على 
كافة المجـــاالت، معرًبا عن تقديـــره للتعاون المثمر 
بين مملكة البحرين وروسيا االتحادية فيما يتعلق 
بجهـــود مواجهة جائحة فيروس كورونا وتســـهيل 
توفير اللقاحات للمملكة بما يسهم في حفظ صحة 
وســـالمة الجميـــع، مشـــيًرا إلـــى ضـــرورة مواصلـــة 

تعزيـــز أوجه التعاون الدولي لدعم الجهود العالمية 
للتصدي للجائحة.

وجـــرى أثنـــاء اللقاء اســـتعراض آخر المســـتجدات 
علـــى الســـاحتين اإلقليميـــة والدوليـــة، ومناقشـــة 

مجمل الموضوعات ذات االهتمام المشترك.
من جانبه، أعرب سفير روسيا االتحادية عن شكره 
وتقديـــره لصاحب الســـمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء على ما يوليه ســـموه مـــن اهتمام 
بتعزيـــز العالقـــات البحرينيـــة الروســـية علـــى كافة 

األصعدة.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد 
رئيس الوزراء: الدفع 
بالعالقات مع روسيا 

نحو أفق أرحب

قصر القضيبية - مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء

ه نائب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خالد بن عبد هللا آل خليفة، بأهمية  نوَّ
الخطط التنموية الرامية إلى تعزيز القدرة التنافســـية لمملكة البحرين في 

المجال االقتصادي على الصعيدين المحلي والدولي.
 وأكـــد أن مـــا تتمّتع به مملكة البحرين بقيـــادة عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، ومســـاندة ولي العهـــد رئيـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة رئيس مجلس 
التنميـــة االقتصاديـــة، مـــن أرضية صلبة وراســـخة اســـتطاعت بناءها على 
مـــدى العقود الماضيـــة، وبوأتها ألْن تكون محور جذب لالســـتثمار، ومركًزا 
ا موثوًقا ومميًزا في المنطقة، لم يتأتَّ إال بفضل السياسة االقتصادية  ماليًّ
والمالية المبنية على أســـس سليمة ومدروســـة لتوفير بيئة آمنة ومشجعة 
لـــرؤوس األمـــوال، والتـــي ســـتقودنا نحو العـــام 2030، عام رؤيـــة البحرين 

االقتصادية، بكل ثقة وثبات.
 جـــاء ذلـــك، لدى لقاء الشـــيخ خالد بن عبد هللا آل خليفة عن ُبعد بواســـطة 
تقنيـــة االتصال المرئي صباح أمس مستشـــار مجلـــس التنمية االقتصادية، 
إيـــان ليندســـي، حيـــث هنـــأه بمناســـبة تعيينه في منصبـــه الجديـــد، متمّنًيا 
لـــه التوفيـــق والنجـــاح في إنجـــاز المهام الموكلـــة إليه والتي من شـــأنها أن 
تصـــب فـــي تحقيق مزيـــد من اإلنجازات التـــي يصبو إليها مجلـــس التنمية 

االقتصادية في ضوء األهداف التي تأسس من أجلها.
من جانبه، أعرب المستشـــار إيان ليندسي عن شكره وتقديره لنائب رئيس 
مجلـــس الـــوزراء، مؤكًدا الحرص للعمل وفق رؤى واســـتراتيجيات مجلس 

التنمية االقتصادية وتطويرها بما يسهم في تنمية االقتصاد الوطني.

البحرين محور جذب لالستثمار ومركز مالي موثوق “الجنوبية” أول محافظة تنال “اآليزو 2015”
ســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن علـــي: رفـــع كفـــاءة عمـــل البرنامـــج الحكومـــي

ســـمو  الجنوبيـــة  محافـــظ  تســـلم 
الشـــيخ خليفة بن علـــي بن خليفة 
العالميـــة  الشـــهادة  خليفـــة،  آل 
فـــي نظـــام إدارة الجـــودة “اآليـــزو 
حققـــت  حيـــث   ،”9001:2015
فـــي  جديـــدًا  إنجـــازًا  المحافظـــة 
إطـــار منظومتهـــا اإلداريـــة، علمـــًا 
بـــأن المحافظـــة اجتـــازت مســـبقًا 
 ”9001:2008 “اآليـــزو  شـــهادة 
 2012 عـــام  فـــي  األولـــى  للمـــرة 
كأول محافظة تنال هذه الشهادة 
المرموقـــة علـــى مســـتوى مملكـــة 
البحريـــن بوصفهـــا معيـــارًا عالميًا 
الجـــودة  إدارة  مســـتوى  لتقييـــم 
لمجتمـــع  المقدمـــة  والخدمـــات 
المحافظـــة. وأكد ســـمو المحافظ 
أن هـــذا اإلنجـــاز جـــاء بفضل دعم 
وتوجيهات وزير الداخلية الفريق 
أول الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا آل 
خليفة، لرفع كفاءة العمل اإلداري 
بما يتماشـــى مع تطوير وتحديث 
إدارات  لكافـــة  الشـــاملة  الجـــودة 
ومواكبـــة  المحافظـــة،  وأقســـام 

التطلعـــات لبرنامج عمل الحكومة 
مـــن  اإلداري  العمـــل  تنميـــة  فـــي 
خـــالل الموارد البشـــرية واالرتقاء 
إلـــى أن  بقدراتـــه. وأشـــار ســـموه 
الشـــهادة  لهـــذه  المحافظـــة  نيـــل 
يتماشـــى مع رؤية واســـتراتيجية 
المحافظة الجنوبية في الحصول 
على الشـــهادات الدولية والجوائز 
العالميـــة، مشـــيدًا ســـموه بجهـــود 
بكافـــة  المحافظـــة  منتســـبي 
اإلدارات واألقسام وما يضطلعون 

بـــه مـــن دور أســـهم فـــي تحقيـــق 
المنشـــودة،  التنمويـــة  األهـــداف 
مثنيـــًا ســـموه على ما يبذله قســـم 
التخطيط االستراتيجي والجودة 
تحقيـــق  فـــي  المشـــهود  لـــدوره 
هـــذا اإلنجـــاز الذي يحقـــق أهداف 

المحافظة محليًا ودوليًا.
وقد تسلم سمو محافظ المحافظة 
بحضـــور  الشـــهادة  الجنوبيـــة 
بالمحافظـــة  القانونـــي  المستشـــار 
مريم المناعي وأخصائي تخطيط 

المشـــاريع  وإدارة  اســـتراتيجي 
أول  والمـــالزم  الســـبيعي،  عنـــود 
أحمـــد الجالهمة من مكتب ســـمو 
المحافـــظ، الذيـــن عبروا عـــن بالغ 
يوليـــه  لمـــا  وتقديرهـــم  شـــكرهم 
ســـمو المحافظ من دعم متواصل 
مشـــيدين  مشـــهودة،  ورعايـــة 
بحرص ســـموه في تحقيق المزيد 
واالســـهامات  اإلنجـــازات  مـــن 
الُمشـــرفة للمحافظة الجنوبية في 

مختلف المجاالت.

المنامة - وزارة الداخلية

مســانــدة جهــــود تحــريــر اليمــن مــن سيطــرة الحــوثــي
ــيـــة ــرعـ ــة الـــشـ ــ ــوم ــ ــك ــ ــح ــ ــة ودعــــــــم ال ــ ــي ــ ــارج ــ ــخ ــ ــات ال ــ ــدخ ــ ــت ــ ــل ــ الـــــزيـــــانـــــي: الــــتــــصــــدي ل

عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  اجتمـــع 
الزياني، في مقـــر وزارة الخارجية، أمس، 
مـــع وزيـــر الخارجيـــة وشـــؤون المغتربين 
بـــن مبـــارك،  بالجمهوريـــة اليمنيـــة أحمـــد 
وذلـــك فـــي إطـــار الزيـــارة الرســـمية التـــي 
يقـــوم بها لمملكة البحريـــن ضمن جولة له 

في دول مجلس التعاون.
وخـــالل االجتماع، رحب وزيـــر الخارجية 

المغتربيـــن  وشـــؤون  الخارجيـــة  بوزيـــر 
اليمني والوفد المرافق، مشـــيًدا بما يربط 
البلدين والشـــعبين الشقيقين من عالقات 
أخويـــة وطيـــدة تشـــهد باســـتمرار تطـــوًرا 
ونماء في شـــتى المجاالت، مؤكًدا حرص 
تعزيـــز  مواصلـــة  علـــى  البحريـــن  مملكـــة 
التنسيق الثنائي المشـــترك مع الجمهورية 
اليمنيـــة في مختلـــف المجـــاالت بما يلبي 
بيـــن  المشـــتركة  والمصالـــح  الطموحـــات 

البلديـــن والشـــعبين الشـــقيقين، وبما يعزز 
األمن واالستقرار في المنطقة.

مملكـــة  تضامـــن  عـــن  الزيانـــي  وأعـــرب 
ودعـــم  اليمنيـــة  الحكومـــة  مـــع  البحريـــن 
جهودهـــا المتواصلة الســـتعادة الشـــرعية 
وتحريـــر األراضـــي اليمنيـــة مـــن ســـيطرة 
ميليشـــيا الحوثي اإلرهابيـــة، والدفاع عن 
ســـيادة اليمن ومصالحه العليا، واستعادة 
األمـــن واالســـتقرار فـــي اليمـــن، والتصدي 

الشـــؤون  فـــي  الخارجيـــة  للتدخـــالت 
الداخليـــة لليمن، مشـــيًدا بجهـــود المملكة 
اتفـــاق  تنفيـــذ  فـــي  الســـعودية  العربيـــة 
الريـــاض بين الحكومـــة اليمنية والمجلس 
حكومـــة  وتشـــكيل  الجنوبـــي،  االنتقالـــي 
الدائمـــة  ومســـاندتها  سياســـية،  كفـــاءات 
للشـــعب اليمني الشقيق، ومعرًبا عن تطلع 
مملكة البحرين بأن ينعم اليمن باالستقرار 

واألمن واالزدهار.

المنامة - وزارة الخارجية



قالـــت وزارة اإلســـكان إن عدد الوحدات الســـكنية التي اســـتفاد 
منها المواطنون خالل السنوات الخمس الماضية قد بلغ 30 ألف 
وحدة وخدمة سكنية، وأن هذا العدد من الوحدات يندرج تحت 
مظلة األمر الملكي السامي ل عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة ببناء 40 ألف وحدة سكنية. 
وأوضحـــت الـــوزارة أن هـــذا العـــدد سيشـــهد ارتفاعـــًا عند 
االنتهـــاء مـــن تنفيذ أمر ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
بتوزيـــع 5000 وحـــدة وخدمـــة إســـكانية، والتـــي تعكـــف 
الـــوزارة على توزيعها في الوقـــت الراهن.وأوضحت الوزارة 
أنهـــا تعكـــف حاليا على توزيع عدد من المشـــاريع اإلســـكانية قيد 
التنفيـــذ، تتنـــوع مـــا بيـــن شـــقق التمليـــك والوحـــدات والقســـائم 
السكنية في كل من مدينة شرق الحد، ومشروع البحير، ومدينة 

سلمان وبمناطق متفرقة بمحافظات المملكة.
وأفـــادت الـــوزارة بأن مشـــاريع مـــدن البحرين الجديـــدة التي تم 
تنفيذهـــا خـــالل الســـنوات الماضيـــة، وهي مدن ســـلمان وخليفة 
وشـــرق الحد وضاحية الرملي، باإلضافة إلى مدينه شـــرق سترة 
التـــي بـــدأ العمل بهـــا مؤخرا ومشـــاريع المجمعات الســـكنية التي 
فـــاق عددها 40 مشـــروعًا وتـــم تنفيذها في مختلـــف محافظات 
المملكة، قد أسهمت في توفير  هذا العدد من الوحدات بما يلبي 
االحتياجـــات الســـكنية آلالف األســـر البحرينيـــة، منوهـــة إلى أن 
معيـــار أقدميـــة الطلبات يتـــم تطبيقه لدى توزيـــع مختلف المدن 
والمشاريع اإلسكانية ووفقًا لألنظمة المتبعة في هذا الخصوص.

وبّينـــت الـــوزارة أنه بفضـــل الرعايـــة التي حظيت بهـــا الخدمات 
اإلســـكانية مـــن لـــُدن صاحـــب الجاللـــة عاهـــل البـــالد، والمتابعة 
المســـتمرة من صاحب الســـمو الملكي  ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء باعتبارهـــا أولوية لتلبية متطلبات المواطنين، وذلك من 
خـــالل توفير أفضل المواقع ذات اإلطالالت والواجهات البحرية 
فـــي غالبيتهـــا، فضـــالً عـــن توفيـــر الموازنـــات الالزمة ســـواء من 
الميزانيـــة العامة للدولـــة أو برنامج التنميـــة الخليجي، موضحة 
أن كل ذلـــك أدى إلـــى تحول كبير في وتيرة تنفيذ المشـــاريع من 
بناء مئات الوحدات إلى بناء اآلالف منها، وفي فترات قياسية.

وأشـــارت الـــوزارة إلـــى أن الحكومة الموقـــرة لم تقتصـــر رؤيتها 
على بناء الوحدات الســـكنية فحسب، بل سعت إلى ترجمة رؤى 
جاللـــة الملـــك بتوفير الوحدات الســـكنية للمواطنيـــن، فتضمنت 
كافـــة مخططات المدن الجديدة ومشـــاريع المجمعات الســـكنية 
المرافـــق التعليميـــة والصحيـــة والتجاريـــة ودور العبـــادة، وعلى 
صعيـــد المـــدن تحديـــدًا تم االهتمـــام بتوفير الواجهـــات البحرية 
للمواطنين، وتوفير مســـارات الدراجات الهوائية والمشـــاة، وفق 
أحـــدث المواصفـــات المتعلقة بالبنيـــة التحتية كشـــبكات الطرق 

والجسور والصرف الصحي.
وقالـــت الـــوزارة إنهـــا مســـتمرة فـــي تســـريع نســـب اإلنجـــاز فـــي 
المشـــاريع اإلســـكانية الحالية بهدف سرعة تســـليمها للمواطنين 
المســـتفيدين، وهو األمر الذي سينطبق على المشاريع اإلسكانية 
المســـتقبلية، إلـــى جانـــب حـــرص الوزارة علـــى تنويـــع الخيارات 
اإلســـكانية من تمويالت وبرامج شـــراكة مع القطاع الخاص، بما 

يوفر االستقرار المعيشي للمواطنين.

local@albiladpress.com 04

“اإلسكان”: توفير 30 ألف وحدة وخدمة في 5 سنوات
المنامة - بنا

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

اســـتقبلت رئيســـة هيئـــة البحريـــن للثقافة 
واآلثار الشـــيخة مي بنت محمد آل خليفة 
فـــي مقـــر الهيئـــة مســـاء أمـــس، المبعـــوث 
الخاص لشـــؤون المنـــاخ، الرئيس التنفيذي 
مبـــارك  محمـــد  للبيئـــة  األعلـــى  للمجلـــس 
بـــن دينـــه، إذ تـــم فـــي اللقـــاء متابعـــة عدد 
مـــن مشـــاريع تجميـــل وتشـــجير مجّمعات 

ومناطق مختلفة حول البحرين.
 وأشادت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة 
بالتعـــاون البنـــاء مـــا بين الهيئـــة والمجلس 
األعلى للبيئة، شـــاكرة جهـــود المجلس في 
الحفـــاظ على المقومات الطبيعية والبيئية 
تضافـــر  أن  وأكـــدت  البحريـــن.   لمملكـــة 

الجهـــود لتعزيـــز جمال المناطـــق الحضرية 
بشـــكل يتّســـق مع مشـــاريع البنية التحتية 
االهتمـــام  جـــذب  فـــي  يســـاهم  الثقافيـــة، 
المحلـــي واإلقليمـــي والعالمي ودعم جهود 
دينـــه  بـــن  توّجـــه  و  المســـتدامة.  التنميـــة 
بالشـــكر إلى الشـــيخة مـــي بنـــت محمد آل 
خليفـــة علـــى عملهـــا المتواصـــل للترويـــج 
للمقومـــات الحضاريـــة واإلنســـانية لمملكة 
البحرين، مؤكًدا أن تعاون هيئة الثقافة مع 
المجلـــس األعلـــى للبيئة من شـــأنه أن يثمر 
على الدوام مشـــاريع تدعم البنية التحتية 
الثقافية والطبيعية للمملكة وتلقي الضوء 

على هويتها الحضارية األصيلة.

مي بنت محمد تتابع مشروعات التجميل مع بن دينة

المنامة - الصناعة والتجارة

حمايـــة  إدارة  اســـتطاعت 
المســـتهلك، علـــى الرغـــم من 
فـــي  االســـتثنائية  الظـــروف 
العـــام 2020 أن تســـاهم فـــي 
الشـــكاوى  مـــن   %  98 حـــل 
بالطـــرق  إليهـــا  الـــواردة 
الوديـــة، إذ بلـــغ إجمالي عدد 
إلدارة  الـــواردة  الشـــكاوى 
 4,576 المســـتهلك  حمايـــة 
 2020 العـــام  فـــي  شـــكوى 

مقارنـــًة بعـــدد 3,403 شـــكوى في العـــام 2019. 
وقد ســـاهمت اإلدارة بتحصيـــل مبالغ مالية بلغ 
قدرهـــا 156,734 دينـــارا لصالـــح المســـتهلكين 
مـــن أصحـــاب الشـــكاوى نظيـــر اســـترداد ثمـــن 
)الســـلع/   الخدمـــات(، فـــي حيـــن ُتقـــدر إجمالـــي 
قيمـــة الســـلع المســـتبدلة بمبلـــغ 55,859 دينـــارا 
لصالـــح المســـتهلكين، علمـــًا أنـــه تم حـــل 88 % 
من الشكاوى المســـتلمة في فترة ال تتجاوز 15 

يوما.
وأصدرت إدارة حماية المستهلك أيضا في العام 
الماضـــي 3,421 ترخيصـــا إلقامـــة تخفيضـــات 
تجارية وإصدار 2,525 ترخيصا إلقامة حمالت 
ترويجيـــة وقامت اإلدارة باإلشـــراف على 587 
سحبا لجوائز تلك الحمالت الترويجية والتأكد 

من استالم أصحابها لها.
جـــاء ذلك فـــي كلمة لوزيـــر الصناعـــة والتجارة 
والســـياحة زايـــد الزيانـــي بمناســـبة االحتفـــال 

باألسبوع الخليجي لحماية المستهلك.
وقـــال إن الـــوزارة ســـعت إلـــى “تأصيـــل حقوق 

حمايـــة المســـتهلك وتعريفـــه 
األعـــوام  فـــي  بواجباتـــه 
تبنـــي  خـــالل  مـــن  الماضيـــة 
عدد مـــن المبادرات والســـبل 
لتوعيـــة المســـتهلك وتثقيفه 
إلـــى  والواجبـــات  بالحقـــوق 
جانب رقابة األسواق بكفاءة 
خلوهـــا  مـــن  والتأكـــد  أعلـــى 
التجاريـــة  الممارســـات  مـــن 
غيـــر النزيهـــة، والتنســـيق مع 
مجلـــس  دول  فـــي  األشـــقاء 
التعـــاون إلقـــرار حـــزم تشـــريعية أخـــرى مهمـــة 
التجـــاري  الغـــش  مكافحـــة  كقانـــون  مســـاندة 
وقانـــون المنافســـة، إضافـــة إلى قانـــون حماية 
المســـتهلك الخليجـــي الموحـــد والتي ستشـــكل 
قواعـــد ثابتـــة لتنظيـــم العالقـــة ما بيـــن القطاع 

التجاري وقطاع المستهلكين”.
وأضـــاف “ال يخفى علـــى الجميع أنـــه وفي ظل 
مـــا يمر بـــه العالم اجمـــع من ظروف اســـتثنائية 
مـــا نـــراه اليوم من تحـــول نوعي على مســـتوى 
الخدمات المتصلة بالمســـتهلك على الصعيدين 
العربي والعالمـــي، فأصبحت القضايا التي تؤثر 
في المســـتهلك من أولويـــات الدول والذي يمتد 
مـــن كونـــه حمايـــة محلية إلـــى حمايـــة اقتصاد 
دول ومنظمـــات وتكريـــس العدالـــة والشـــفافية 
بين أطـــراف العمليـــة التجاريـــة وتحقيق أعلى 
المقدمـــة  الخدمـــات  فـــي  الجـــودة  مســـتويات 
للمستهلك ضمن مظلة الحقوق والواجبات التي 
كفلهـــا القانون لكل من المســـتهلك والمزود على 

حد سواء”.

“المستهلك” تتلقى 4576 شكوى في 2020

وزير اإلسكان يدشن 5 خدمات إلكترونية جديدة
تسريع التحول اإللكتروني تنفيًذا للتوجيهات الملكية ومجلس الوزراء

دشـــن وزيـــر اإلســـكان باســـم الحمـــر 
وضمـــن المرحلـــة األولـــى مـــن خطـــة 
التحـــول اإللكتروني لخدمـــات وزارة 
اإلسكان 5 خدمات إلكترونية جديدة 
شـــملت توفيـــر خدمـــة “تقديـــم طلب 
إســـكاني “، وخدمة “خدمة االستعالم 
الطلبات اإلسكانية” وخدمة “ تحديث 
بيانـــات االتصـــال والحســـاب البنكي” 
وخدمة “تقديم طلـــب مزايا” وخدمة 
موقـــع  عبـــر  تمويـــل”  طلـــب  “تقديـــم 
البوابة الوطنية للحكومة اإللكترونية 

.”bahrain.bh“
ُعقـــد  الـــذي  التدشـــين  لقـــاء  وحضـــر 
عبـــر تقنية االتصـــال المرئـــي الرئيس 
التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة 
القائـــد، ووكيـــل  اإللكترونيـــة محمـــد 
وزارة اإلسكان الشيخ خالد بن حمود 
آل خليفـــة، ونائب الرئيـــس التنفيذي 
للتحول اإللكتروني فـــي الهيئة زكريا 
الخاجـــة، والوكيـــل المســـاعد لـــوزارة 

اإلسكان خالد الحيدان.
وبهـــذه المناســـبة، أكد وزير اإلســـكان 
أن إطـــالق هـــذه الخدمـــات قـــد جـــاء 
في إطـــار االلتـــزام بتحقيـــق تطلعات 
جاللـــة الملك والتي أكدت على أهمية 
تحقيـــق التحـــول الرقمـــي وتوظيـــف 
التقنيات الحديثة في شتى المجاالت 
وذلك من أجـــل االرتقاء بكل ما يقدم 
للمواطنيـــن من خدمات وأنظمه، وبما 
يســـهم فـــي دعـــم وتحقيـــق أهـــداف 
التنمية المستدامة. كما جاءت تنفيذا 
للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء 
بأهميـــة العمـــل علـــى ســـرعة تفعيـــل 
للجهـــات  الرقمـــي  التحـــول  خطـــط 
الحكومية، والعمل على تسريع وتيرة 
التحـــول للخدمات التـــي تقدمها هذه 

الجهات للمواطنين والمقيمين.
وأضاف الوزير أن الخدمات اإلسكانية 
اإللكترونيـــة تأتـــي تماشـــًيا أيًضـــا مع 
اإلطار الموحد للبرامج الحكومية في 

نســـخته الثانية المحّدثة، فيما يتعلق 
بتطوير الخدمات اإللكترونية؛ بهدف 
العمـــالء،  علـــى  اإلجـــراءات  تســـهيل 
مشـــيًرا إلـــى أنـــه مـــن المقـــرر االنتهاء 
مـــن الجـــزء األكبر مـــن محـــاور خطة 
اإلســـكان  لـــوزارة  الرقمـــي  التحـــول 
بحلول منتصـــف العام الجاري، ليبقى 
إضافـــة بعـــض الخدمـــات اإللكترونية 
مثل حق التصرف والعقد اإللكتروني 
وغيرهـــا، على أن تبدأن تبـــدأ الوزارة 
تطبيـــق  خطـــة  وضـــع  ذلـــك  بعـــد 
الـــذكاء االصطناعـــي فـــي الخدمـــات 

اإللكترونية.
شـــكره  عـــن خالـــص  الحمـــر  وأعـــرب 
المعلومـــات  هيئـــة  إلـــى  وتقديـــره 
والحكومـــة اإللكترونيـــة وذلـــك لقـــاء 
الجهـــود التي بذلتهـــا من أجل تحقيق 
لخدمـــات  الرقمـــي  التحـــول  عمليـــة 
الوزارة، مؤكدا اســـتمرار هذا التعاون 
والتنســـيق، الذي يهدف إلى استكمال 
مراحـــل إطـــالق الخدمات اإلســـكانية 

اإللكترونية كافة. 
وأكد الوزير أن إطالق هذه الباقة من 
الخدمـــات يأتـــي تيســـيرا إلجـــراءات 

تقديـــم خدمـــات وزارة اإلســـكان عبر 
قنوات إلكترونية ميســـرة للمواطنين، 
خصوصـــا في ظـــل حجـــم المعامالت 
الكبيـــر الـــذي تعالجـــه الوزارة ســـنويا 
والـــذي بلغ ما يقـــارب 45 ألف معاملة، 
عبـــر  معهـــا  التعامـــل  ســـيتم  والتـــي 

القنوات اإللكترونية.
مـــن جانبه، أعـــرب الرئيـــس التنفيذي 
والحكومـــة  المعلومـــات  لهيئـــة 
اإللكترونية عن خالص شكره وتقديره 
لوزير اإلســـكان والفرق المختصة في 
الوزارة، على تعاونها ودعمها من أجل 
تفعيل خطة التحول الرقمي لخدمات 
الوزارة، مشـــيرا في الوقت نفسه إلى 
أثـــر تدشـــين باقـــة خدمات اإلســـكان 
اإللكترونيـــة فـــي خدمـــة المواطنين، 
وأثرها في التيســـير عليهم وتمكينهم 
من ســـرعة تقديم طلباتهم، بما يسهم 
إلـــى  وجهدهـــم،  وقتهـــم  حفـــظ  فـــي 
جانـــب دور هـــذا التحول في ترشـــيد 
النفقات ومواكبـــة متطلبات الظروف 
جائحـــة  فرضتهـــا  والتـــي  الراهنـــة 
كورونا، إذ تغني المواطنين عن زيارة 
مكاتب تقديم الخدمات بمبنى وزارة 
اإلســـكان، وتحقق التباعد االجتماعي 
وتساعد في المحافظة على صحتهم 

وسالمتهم. 
بعـــد ذلك قدم نائب الرئيس التنفيذي 
هيئـــة  فـــي  اإللكترونـــي  للتحـــول 
اإللكترونيـــة  والحكومـــة  المعلومـــات 
زكريـــا الخاجـــة شـــرحا مفصـــال حول 
الخدمـــات الُمدشـــنة، تـــال ذلـــك إعالن 
الوزير الرســـمي عن تدشين الخدمات 
اإللكترونية لوزارة اإلسكان، وتجديد 
التأكيد على تطلعاته وآمله باستفادة 
مـــن  المواطنيـــن  مـــن  شـــريحة  أكبـــر 
هـــذه الخدمـــات، وباســـتمرار الجهـــود 
هيئـــة  مـــع  المشـــترك  والتعـــاون 
المعلومات والحكومة اإللكترونية من 
أجل استكمال عملية التحول الرقمي 

للخدمات.

المنامة - وزارة اإلسكان
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تتقدم
اإلدارة التنفيذية وجميع العاملين في

بأحر التعازي والمواساة إلى

زهرة حسن علي

فـــي وفــــاة المغفور له بإذن اهلل تعــــالى

والدهـــا

تغمد اهلل الفقيد بواسع رحمته  أسكنه فسيح 
جناته وألهم  أهله وذويه الصبر والسلوان

إنا هلل وإنا إليـــه راجعون

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

صدق اهلل العظيم

بسم اهلل الرحمن الرحيــم

وزارة العمل والتنمية االجتماعية
وجميع منتسبي الوزارة

يتقدمون

بخالص التعازي والمواساة إلى
 عائلة المغفور له بإذن اهلل تعالى

ناصر أحمد عبداهلل
الموظف بالوزارة

سائلين اهلل العلي القدير أن يتغمد الفقيد 
بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم 

أهله وذويه الصبر والسلوان

إنا هلل وإنا إليـــه راجعون

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

صدق اهلل العظيم

بسم اهلل الرحمن الرحيــم

وزير الصناعة والتجارة والسياحة



تهـــدف  تشـــريعات   3 الشـــورى  رفـــض مجلـــس   ^
ألن تكـــون قواعـــد االســـتبدال النقـــدي للمتقاعديـــن من 
القطاعـــات الثالثـــة )الحكوميـــة والعســـكرية والخاصة( 

متوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة.
واختلـــف قـــرار المجلس المعين مع المجلس التشـــريعي 

المنتخب.
وقبـــل التصويـــت، قال رئيـــس القضاء العســـكري رئيس 
يوســـف  اللـــواء حقوقـــي  العســـكرية  التمييـــز  محكمـــة 
فليفل إن قوة الدفاع تأسســـت على العقيدة اإلسالمية، 
اإلســـالمية،  العقيـــدة  مـــن  نابعـــة  القتاليـــة  والعقيـــدة 
والبحرين ولله الحمد تنص على أن الشـــريعة اإلسالمية 
مصدر رئيس للتشريع، وأعتقد بأن غير الملم بالموضوع 
يعتقد بأن الجهات المختصة، مثل قوة الدفاع أو الهيئة 
العامـــة للتأميـــن االجتماعي، ال تريد أن تطبق الشـــريعة 

اإلســـالمية، وهـــذا عكـــس الحقيقة وعكـــس الواقع الذي 
نعيشه بالبحرين.

وأضـــاف: البحريـــن دولة إســـالمية معروفة منـــذ األزل، 

واألهـــم بهذا الموضـــوع أن توجيهات القائـــد العام لقوة 
الدفاع المشـــير الركن الشـــيخ خليفة بن أحمد آل خليفة 
تصـــب لمصلحـــة الضبـــاط واألفـــراد بموضـــوع التقاعـــد 

واالستبدال.
وتابـــع: نؤيـــد توصيـــة لجنـــة الخدمـــات رفض مشـــروع 
القانـــون، وقد حاولنا مع األخـــوة أعضاء مجلس النواب 
بشأن هذا التشريع، ولكن اجتهاداتهم “مشكورين عليها” 
ولكـــن نـــرى بـــأن التعديـــل ال يتوافـــق مـــع مـــا بنـــي عليه 
صندوق التقاعد العسكري والصناديق األخرى، وبخاصة 

في هذا الوقت.
أنـــواع  مـــن  وأردف: نظـــام االســـتبدال ال يعتبـــر نوعـــا 
القـــروض، وإنمـــا نظـــام متكامـــل مبنـــي علـــى دراســـات 
اكتواريـــة، وهـــذه الدراســـات نراعيها بصنـــدوق التقاعد 

العسكري والتأمينات.
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مركز لتسوية 
المنازعات الرياضية

وافق مجلس الشورى على االقتراح 
البحرين  مركز  إنشاء  بشأن  بقانون 
لتسوية وفض المنازعات الرياضية 

المقدم من الشورية دالل الزايد.
ــاء مــركــز  ــشـ ــتــشــريــع إلنـ ــدف ال ــهـ ويـ
ــيــة، يتم  ــن هــيــئــة قــضــائ ــل مـ مــشــكَّ
اللجوء إليه بحيث يقدم خدماته من 

أجل تسوية المنازعات الرياضية.

البالد

رئيسة لجنة شؤون الشباب سبيكة الفضالة

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين

وزير المالية: القانون الجديد لتسريع استرجاع مبالغ كورونا للصندوق
تشريع لزيادة مبلغ االستقطاع بصندوق احتياطي األجيال

أقر مجلس الشورى الحساب الختامي 
الحتياطي األجيال القادمة للســـنتين 
الماليتين المنتهيتين في 31 ديســـمبر 
2017م و2018، بعـــد تدقيقهمـــا مـــن 

قبل ديوان الرقابة المالية واإلدارية.
وقبـــل التصويـــت، أكـــد وزيـــر المالية 
واالقتصـــاد الوطنـــي الشـــيخ ســـلمان 
بن خليفـــة آل خليفة على الدور الهام 
لصندوق احتياطـــي األجيال القادمة، 
منوهًا بأن الحكومة الموقرة ســـتقوم 
بإحالـــة تشـــريع جديـــد إلـــى الســـلطة 
التشـــريعية لزيـــادة االســـتقطاع  مـــن 
احتياطـــي  لصالـــح  النفـــط  مبيعـــات 
األجيـــال القادمة بمـــا يدعم الصندوق 
ويعـــزز مـــن إيراداتـــه، مشـــيرًا  إلى ان 
التشـــريع الجديد يعتبـــر أحد األدوات 
وضـــع  فـــي  ستســـهم  التـــي  المهمـــة 

المناســـب  موضعـــه  فـــي  الصنـــدوق 
لتغطية المصروفات التي تم ســـحبها 
من الصنـــدوق دعمـــا للميزانية العامة 
ضمن اطار الجهـــود الوطنية للتصدي 
لفيـــروس كورونا  )كوفيـــد 19-( وفق 
مشـــروع بقانـــون وافق عليـــه مجلس 

بـــارز  كمثـــال  جـــاء  والـــذي  النـــواب 
للتعاون المثمر والبناء بين السلطتين 
التشـــريعية والتنفيذيـــة لتخفيف آثار 
جائحـــة فيروس كورونـــا على النطاق 
العمـــل  أن  معاليـــه  مؤكـــدًا  المحلـــي، 
قائـــم على تقديم هذا التشـــريع خالل 
أن  حيـــث  القادمـــة،  القليلـــة  األشـــهر 
القانـــون الحالي يفـــرض اقتطاع مبلغ 
دوالر فـــي حال زيـــادة ســـعر البرميل 
الواحـــد عـــن 40 دوالر. ولفـــت  إلـــى 
دعـــم  علـــى  العمـــل  مواصلـــة  أهميـــة 
الصنـــدوق باعتبـــاره أحـــد الصناديـــق 
الهامـــة التـــي أســـهمت فـــي التخفيف 
من التداعيـــات واآلثار التي شـــهدتها 
المملكة انعكاســـًا للتداعيـــات العالمية 

خالل فترة الجائحة . 
وأكد  على ما توليه الحكومة الموقرة 
مـــن اهتمـــام من أجـــل مواصلـــة دعم 

فـــي  االســـتثمار  وتعزيـــز  الصنـــدوق 
أصوله على الصعيد العالمي والمحلي 
وضمان استدامة ودائعه بالشكل الذي 
يحقـــق مزيـــدًا مـــن التقـــدم واالزدهار 
وأبنائهـــا.   البحريـــن  مملكـــة  لصالـــح 
وأشـــار إلـــى أن الصنـــدوق تمكـــن من 
المحافظة على ثباتـــه وتقوية أصوله 
باتباعـــه  الماضيـــة  الســـنوات  خـــالل 
اســـتراتيجية تهدف إلـــى زيادة حجم 
االستثمارات في األوراق المالية ذات 
الدخـــل الثابت بما يقلـــل من المخاطر 
التي فرضتها الجائحة على األســـواق 
تفـــّوق  أنـــه  ،كمـــا  العالميـــة  الماليـــة 
وبشـــكل كبيـــر بتحقيـــق العديـــد مـــن 
النجاحات المتوالية في ظل الظروف 
االقتصاديـــة الصعبـــة والمتقلبـــة مـــن 
خالل زيادة مستوى تنويع االستثمار 

لتقليل حجم المخاطر. 

اللواء حقوقي يوسف فليفل 

دالل الزايد
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راشد الغائب

رئيس القضاء العسكري: “القوة” تأسست على العقيدة اإلسالمية
غير الملم بتعديالت التقاعد يعتقد بأن “الدفاع” و“التأمينات” ال تريدان تطبيق الشريعة

كشـــف الباحث اآلثاري بهيئة البحرين 
للثقافـــة واآلثار ســـلمان المحـــاري عن 
اســـتخدام “تقنيـــة النانـــو” فـــي فحص 

قطعة من أحد المباني القديمة.
مـــن  المفحوصـــة  القطعـــة  إن  وقـــال 
أحـــد  مـــن  أخـــذت  “الجبـــس”  الجـــص 
المبانـــي القديمة وتـــم تقويتها بتقنية 
النانو لدراستها من خالل تكبير العينة 
3 آالف مرة باســـتخدام ميكروسكوب 
هـــذه  أن  مؤكـــًدا  خـــاص،  إلكترونـــي 
هـــي إحـــدى الطـــرق الحديثـــة لحفـــظ 
وصـــون اآلثـــار، وأن المـــادة المناســـبة 
لهـــذه التقنية كانـــت مـــادة جيرية من 
الطبيعة، فهذه التقنية أدخلت في علم 
اآلثار خالل السنوات العشر الماضية.

ضيًفـــا  المحـــاري  الباحـــث  وتحـــدث 
فـــي إطـــار الفعاليـــة الشـــهرية لجمعية 
الكيميائييـــن البحرينيـــة وهـــي الثانية 
فبرايـــر  لشـــهر  اليـــف  انســـتغرام  عبـــر 
تحـــت عنـــوان “العالقة بيـــن الكيمياء 
واآلثـــار” أدارها نائب رئيـــس الجمعية 
فيهـــا  وتطـــرق  الحلواجـــي،  حســـين 
المحـــاري إلـــى أن اآلثاريين اســـتفادوا 
من علم الكيمياء من شقين: األول هو 
إجـــراء التنقيبات والدراســـات األثرية 
والثانـــي حفـــظ وصون اآلثار، وشـــرح 
بشـــكل موجز قائاًل “لو جئنا للدراسات 
االســـتعانة  تـــم  أنـــه  ســـنجد  األثريـــة، 
بالكيمياء للتعـــرف على طبيعة المواد 
المكتشـــفة، فأحياًنا تأتـــي مادة معنية 
وال تســـتطيع التفريق بينها وبين مادة 
أخـــرى.. كالبرونـــر والنحس مثـــاًل، فال 
تســـتطيع التفريق بينهما إال بالكيمياء 
والتحليل والتقنيات الحديثة، وكذلك 

التعـــرف والعـــرف على طبيعـــة المواد 
ونوعية الحجـــر لمعرفة هل هذا حجر 
طينـــي أم رملـــي، وقد تمتلـــك الخبرة 
للتفريـــق بين األحجار بالعين المجردة 
الجانـــب  أردنـــا  إن  ولكـــن  وبالخبـــرة، 

العلمي فهذا يتم بأساليب الكيمياء”.
وأشـــار إلى أن استخدام علم الكيمياء 
ســـاعدنا كثيـــًرا فـــي معرفـــة عالقاتنـــا 
التجاريـــة والثقافيـــة مـــع الحضـــارات 
األخـــرى، فعلـــى ســـبيل المثـــال، هنـــاك 
الفخـــار وهـــو أكثـــر المـــواد اكتشـــاًفا، 
وحيـــن تأتـــي لآلنيـــة الفخاريـــة بغض 
النظر عـــن الزخـــارف والصنع وتدرس 
تأخـــذ  الخـــام،  المـــادة  وهـــي  الطينـــة 
منهـــا عينة لمعرفة تركيبهـــا الكيميائي 
وتأخذ مادة من منطقة كعالي لتجيب 
على تســـاؤل “هل صنعت في عالي أم 
فـــي المناطق التـــي للبحريـــن عالقات 
تجاريـــة معهـــا كالهنـــد وبـــالد فـــارس 

وباكســـتان وجنوب الجزيـــرة العربية، 
وهنـــا ال تســـتطيع تحديـــد المصدر إال 
بالتحليـــل الكيميائـــي باعتبـــار أن لكل 

منطقة خصائصها.
وتنـــاول المحاري الحديث عن العالقة 
بيـــن علمـــي اآلثـــار والكيمياء، فشـــرح 
علـــم اآلثـــار وهـــو علـــم يهتم بدراســـة 
الفتـــرات  خـــالل  اإلنســـان  تركـــه  مـــا 
مـــادي  أثـــر  مـــن  الســـابقة  التاريخيـــة 
عـــن  ناتجـــة  أثريـــة  وبقايـــا  ملمـــوس 
أنشـــطته التـــي كان يقـــوم بهـــا خـــالل 
المنزليـــة  كاألوانـــي  اليوميـــة  حياتـــه 
الفخارية والزجاجيـــة والمعادن، ومن 
أســـلحة ومجوهرات وحتـــى األطعمة 
والعظـــام التي ترجع لإلنســـان نفســـه، 
باإلضافة إلى اهتمامه بدراسة المباني 
والقبـــور والقـــالع ومبانـــي التحصين، 
اإلنســـان  تركـــه  مـــا  كل  يـــدرس  فهـــو 
منهـــا  ويخلـــق  يفهمهـــا  أن  ويحـــاول 
قصة ســـهلة الفهم لتجسيد حياة ذلك 
اإلنســـان كشـــخص ومجتمـــع، أما علم 
الكيمياء فهو العلم الذي يهتم بدراسة 
المواد وخواصها وسلوكها وتفاعالتها، 
والـــذي نعلمه أنه علم يضم العديد من 
التخصصـــات والمســـميات كالكيميـــاء 
العضويـــة والتحليلية، لكـــن أكثر فرع 
مـــن فـــروع الكيمياء نتعامـــل معه في 
علـــم اآلثـــار هـــو الكيميـــاء التحليليـــة 
والعضوية، مؤكًدا أن عالقة علم اآلثار 
وعلـــم الكيميـــاء وطيـــدة، بـــل إن علم 
اآلثار يســـتعين بجميـــع العلوم كالطب 
والهندسة وحتى تكنولوجيا الحاسب 

اآللي، فهو علم متعدد التخصصات.

الطبيعــي حجمهــا  مــن  أكبــر  مــرة  آالف   3 تكبيرهــا 

المحاري: استخدمنا “تقنية النانو” لفحص قطعة أثرية

دعـــا النائب فاضـــل الســـواد وزارة صحة 
إلى ضـــرورة فتح مركز ســـترة الصحي لـ 
24 ســـاعة أمـــام المواطنيـــن والمقيميـــن، 
مردفـــا أنـــه مطلـــب لألهالـــي فـــي ســـترة، 
طبيـــة  خدمـــات  إلـــى  لحاجتهـــم  وذلـــك 

متواصلة على مدار 24 ساعة.
ودعـــا لفتـــح المركز أســـوة بمراكز صحية 
فـــي مناطـــق أخـــرى فـــي البحريـــن تفتح 
على مدار الســـاعة، مؤكدا أن فتح المركز 
الصحي ســـيلبي احتياجات أهالي سترة، 

التي تعاني من “االكتظاظ السكاني”.
لــــ  تصريحـــات  فـــي  الســـواد  وأوضـــح 

“البـــالد”: أنـــه وخالل زيارة النـــواب لمركز 
ســـترة ولعدد مـــن المراكز الحظـــوا الفرق 
الكبيـــر بيـــن الوضع الحاصل فـــي المراكز 
بالزيـــارة  اللجنـــة  قيـــام  أثنـــاء  الصحيـــة 
المفاجئـــة والمعلـــن عنهـــا، باإلضافـــة إلى 
تضـــرر المواطنيـــن والمقيميـــن مـــن إلغاء 
المقـــررة  الزيـــارات  بســـبب  مواعيدهـــم 
للجنة المراكـــز الصحية. وأضاف أنه كان 
ينتظـــر ردا عـــن المعايير المعتمـــدة لفتح 
المراكـــز الصحيـــة لفترتيـــن أو على مدار 
الســـاعة ومنها مركز سترة الصحي، وعن 
الخطط والحلول التي سيتم تنفيذها من 

المسؤولين، ولكن لم نجد أي رد علمي.
وأكـــد الســـواد: نحـــن بانتظـــار قـــرار فتح 

المركز 24 ســـاعة، مستدركا بأن الحكومة 
تعمـــل مـــن أجل تقديـــم جميـــع الخدمات 
المواطنيـــن  لجميـــع  والطبيـــة  الصحيـــة 
والمقيميـــن فـــي كافـــة مناطـــق البحرين، 
مردفـــا: وعلى الرغم من ما تركته جائحة 
كورونا من آثار سلبية على جميع نواحي 
الحياة لكن الحكومة لم تقصر في تقديم 

الخدمات الصحية وبأفضل صورها.

أكد رئيس مجلـــس أمناء مراكز الرعاية 
الصحيـــة األوليـــة، عبدالوهـــاب محمـــد، 
أن مشـــاريع الرعايـــة األوليـــة مســـتمرة 
لـــم  ومتعـــددة. وأضـــاف: أن الحكومـــة 
تتـــردد في بذل كل مـــا هو متوافر لديها 
في ســـبيل رفع كفاءة وجودة الخدمات 
الصحية فى المملكة إلى أعلى مســـتوى 
فالمشاريع المستقبلية سوف تشمل بناء 
4 مراكـــز جديـــدة وتطوير وبنـــاء مراكز 
للتميـــز في كل منطقة صحية تدار على 
مدار الساعة. وأشار إلى أن زيارة رئيس 
المجلس األعلى للصحة الشـــيخ طبيب 
محمد بـــن عبدهللا آل خليفـــة إلى مركز 

ســـترة الصحـــي تأتـــى حســـب البرنامج 
المخطـــط له بزيارة كل المراكز الصحية 
دعمـــا للكـــوادر العاملة في هـــذه المراكز 
للجهود الكبيرة التي يبذلونها في خدمة 
المتردديـــن عليهـــا، وهـــذا العمـــل الـــذي 
لـــم يتوقـــف رغـــم المســـؤوليات الكبيرة 
التـــي تتحملهـــا وبجدارة في المســـاهمة 
وبكل جـــد وتفانى في التصدي لجائحة 
كورونا سواء في الكشف وأخذ العينات 
المخبريـــة أو فـــي إعطـــاء اللقاحـــات أو 
المشاركة في حمالت الكشف العشوائي 
لجميـــع مناطق المملكة وهذه بادرة غير 
مســـبوقة تميزت بهـــا البحرين عن باقي 
الـــدول. وقـــال: إذا كان الهدف من فتح 

المراكـــز الصحيـــة علـــى مـــدار الســـاعة 
لعـــالج مثل هذه الحـــاالت المرضية فإن 
فتـــح المركز لن يتمكن مـــن القيام بهذه 
المســـؤولية، مردفـــا، إذا حضـــر مريـــض 
مـــن  المعاينـــة  وبعـــد  الصحـــي  للمركـــز 
األطبـــاء، وجـــدوا أن حالتـــه تســـتدعي 
العناية في المستشـــفى فإنه سيحولونه 

فورا للمستشفى لتلقي العالج.

الحكومة لم تقصر بتقديم خدمات صحية عالية

الحكومة تبذل كل لديها لرفع جودة الخدمات الصحية 

السواد: فتح مركز سترة 24 ساعة مطلب شعبي

4 مراكز صحية جديدة بالمرحلة المقبلة
المحاري والحلواجي في ملتقى جمعية الكيميائيين الشهري

سعيد محمد بدور المالكي

بدور المالكي

فاضل السواد

عبد الوهاب محمد

وزير المالية واالقتصاد الوطني
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استقبل محافظ محافظة العاصمة 
الشـــيخ هشـــام بـــن عبدالرحمـــن آل 
العربيـــة  المنظمـــة  ممثـــل  خليفـــة، 
التعليـــم  فـــي  الجـــودة  لضمـــان 
)أروقا( والمديـــر التنفيذي للتدريب 
بمجموعـــة طالل أبوغزالـــه الدولية 
عـــالء ســـعيد، الـــذي ســـلمه شـــهادة 
شـــرفية مـــن المنظمة نظيـــر جهوده 
وتطويـــر  اســـتثمار  فـــي  الكبيـــرة 
العنصـــر البشـــري الوطنـــي وتأهيـــل 
المحافـــظ  القادمة.وأعـــرب  األجيـــال 
عن شـــكره وتقديره للمنظمة، ورئيســـها 
طـــالل أبوغزاله لجهودهم في اإلســـهام 
بالنهـــوض بمســـتوى جـــودة التعليم في 
الوطـــن العربـــي عبـــر تعميـــم المعاييـــر 

التعليـــم  بمنظومـــة  لالرتقـــاء  العالميـــة 
قطاعاتهـــا،  مختلـــف  فـــي  والتدريـــب 
متمنيًا لهم المزيد من التوفيق والنجاح.

ونقـــل عالء ســـعيد شـــكر وتقدير طالل 
جهـــوده  علـــى  للمحافـــظ  أبوغزالـــه 
المبذولـــة فـــي تطويـــر الخدمـــات فـــي 
محافظـــة العاصمـــة وتبنـــي المبـــادرات 
التي تســـهم فـــي تمكين الشـــباب ورواد 
األعمال. يشـــار إلـــى أن المنظمة العربية 
لضمـــان الجـــودة فـــي التعليـــم )أروقـــا( 
هـــي جمعية دولية غير ربحية مســـتقلة 
تأسســـت فـــي بلجيـــكا فـــي عـــام 2007 
بهـــدف رفـــع مســـتوى التعليـــم وتطوير 
القـــدرات فـــي العالم العربي، ويترأســـها 
طالل أبوغزاله ويرأســـها فخريًا األمين 

العام لجامعة الدول العربية.

محافظ العاصمة ينال الشهادة الشرفية من “أروقا”

تعديل عقوبة المصادرة بقضية “المستقبل” إلى 21.5 مليون دوالر
صّرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل 
األموال بأن محكمة االســـتئناف الجنائية 
ا  العليـــا قد أصـــدرت أمس حكًمـــا حضوريًّ
المســـتأنف  الحكـــم  بتصحيـــح  ـــا  اعتباريًّ
باإلضافـــة  المصـــادرة،  عقوبـــة  بشـــأن 
إلـــى عقوبـــة الســـجن والغرامـــة المقضـــي 
بهـــا فـــي قضيـــة خاصـــة بغســـل األمـــوال 
والمتهم فيها بنك المســـتقبل وخمسة من 
مســـئوليه باالشـــتراك مع عدد مـــن البنوك 
االيرانيـــة والبنك المركزي اإليراني، حيث 
قضـــت المحكمـــة وبإجمـــاع اآلراء بقبول 
االســـتئناف وبتعديـــل عقوبـــة المصـــادرة 
ضدهـــم  المســـتأنف  علـــى  بهـــا  المقضـــي 
األشخاص الطبيعيين واالعتباريين وذلك 
 )21,500,000( مبلـــغ  مصـــادرة  بجعلهـــا 
واحـــد وعشـــرين مليوًنا وخمســـمائة ألف 
دوالر مـــن أموال وأمالك كل منهم وتأييد 

الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
 وكانـــت المحكمـــة الكبـــرى الجنائيـــة قـــد 
بمعاقبـــة   28/10/2020 بتاريـــخ  قضـــت 
المســـئولين في بنك المســـتقبل بالســـجن 
لمـــدة خمس ســـنوات وبتغريـــم كل منهم 
مبلـــغ مليون دينار وبمصـــادرة مبلغ ثالثة 
ماليين دوالر من أموال وأمالك كل منهم 
عما نسب إليهم، وكذا بمعاقبة األشخاص 
االعتبارية بتغريـــم كل منهم مليون دينار 

وبمصـــادرة مبلـــغ ثالثة مليـــون دوالر من 
أمـــوال وأمالك كل منهم عما نســـب إليهم 

من اتهام.
 فطعنـــت النيابـــة العامـــة علـــى الحكم لما 
اعتراه من خطـــأ في تطبيق القانون فيما 
قضى به من تحديد لقيمة مبلغ المصادرة 
بمبلغ 3 ماليين دوالر، في حين أن الثابت 
مبلـــغ  هـــو  الجريمـــة  أن محـــل  بـــاألوراق 
وقـــدره 21 مليوًنا وخمســـمائة ألف دوالر 
الذي يتعّين الحكم بمصادرته أو بمصادرة 
قيمتـــه من أمـــوال وأمـــالك المتهمين مما 
استوجب الطعن عليه استئناًفا، فحكمت 
محكمة االســـتئناف العليا بتصحيح مبلغ 

المصادرة على النحو المتقدم.
 وكانـــت النيابـــة العامـــة قد أعلنت ســـابًقا 
أن تحقيقاتهـــا قـــد كشـــفت عـــن مخطـــط 
بمـــا  اإليرانيـــة  الكيانـــات  مختلـــف  ـــن  مكَّ
فيهـــا تلك المتورطة فـــي تمويل اإلرهاب 
مـــن  الدوليـــة  للعقوبـــات  الخاضعـــة  أو 
تجنـــب  مـــع  الدوليـــة  المعامـــالت  تنفيـــذ 
التدقيق التنظيمي، حيث تبين قيام بنك 
المستقبل الذي يعمل تحت إشراف البنك 
الوطنـــي اإليرانـــي )ملي( وبنـــك صادرات 
الماليـــة  المعامـــالت  إيـــران بتمريـــر آالف 
الدوليـــة مـــع توفيـــر غطـــاءات للكيانـــات 
اإليرانيـــة فيها، وذلك من خـــالل اإلخفاء 
واإلزالـــة المتعمدة للمعلومات األساســـية 

عند تحويل األموال عبر شبكة السويفت.
فيمـــا ذكر رئيـــس النيابة بـــأن التحقيقات 
ال زالت مســـتمرة في شـــأن بقيـــة الوقائع 
والتـــي تضمنـــت قيـــام عـــدد مـــن البنـــوك 
اإليرانيـــة وعلـــى رأســـها البنـــك المركـــزي 

اإليرانـــي باســـتغالل بنـــك المســـتقبل في 
بالمخالفـــة  الدوليـــة  المعامـــالت  تنفيـــذ 
لقانـــون حظـــر ومكافحـــة غســـل األموال 
وتمويـــل اإلرهـــاب والقوانيـــن واألنظمـــة 

المصرفية.

المنامة - النيابة العامة

عقبـــت وزارة التربيـــة والتعليـــم فـــي بيـــان أمس، علـــى الخبر 
المنشـــور في صحيفة البالد، يـــوم األربعاء الموافق 24 فبراير 
الماضي، تحت عنوان “موظفة بالتربية تطلب نقلها واألبواب 
تســـد في وجهها”، موضحة أن الموظفـــة تقدمت بطلب النقل 
فـــي العـــام الســـابق 2020م، وبعد التنســـيق مـــع إدارة التعليم 
االبتدائـــي، تبين عـــدم وجود شـــاغر في المـــدارس االبتدائية 
بمحافظـــة المحـــرق، وعليـــه تـــم تأجيـــل الطلب لحيـــن توافر 
الشـــواغر. وأضافت التربية في بيانها: أن إدارة المدرسة التي 

تعمـــل بهـــا تقدمـــت بطلب نقلهـــا ألســـباب تتعلق بـــاألداء فتم 
نقلهـــا إلى مدرســـة ثانويـــة أخرى في محافظـــة المحرق؛ كون 
المدرســـة قريبة من سكنها وتحقيقا لمصلحة العمل، ومع ذلك 
فإن اإلدارة التعليمية ســـوف تقوم بنقلها إلى مدرسة ابتدائية 
حال توافر الشـــاغر، علمًا أن النقل من مدرســـة إلى أخرى يتم 

بحسب ما تقتضيه المصلحة.
كمـــا أكدت الوزارة أنـــه تم الرد على مكالمات الموظفة الواردة 
بشـــكل يومي مـــن قبل المختصين ومكتب مديـــر اإلدارة وتم 

التعامل معها بسعة صدر.

“التربية”: نقل الموظفة بحال وجود “شاغر”

االثنين 1 مارس 2021 - 17 رجب 1442 - العدد 4521

   بيان املركز املايل املوحد

كام يف 31 ديسمرب 2020

20202019

دوالر أمرييكدوالر أمرييكاملوجودات

 3,359,368  7,826,512 النقد واألرصدة لدى البنوك

 2,245,124  2,243,818 ودائع قانونية

 52,395,388  51,931,937 االستثامرات

 2,188,886  4,370,334 مبالغ تأمني مستحقة القبض

 1,096,764  2,018,129 ذمم مدينة ألطراف ذي عالقة

 6,993,967  5,669,493 حصة معيدي التأمني من املخصصات الفنية

 6,240,896  8,678,249 حصة معيدي التأمني من املطالبات القامئة

 70,233  49,712 تكاليف رشاء مؤجلة

 1,419,034  946,647 موجودات أخرى

 693,970  564,686 ممتلكات وأثاث ومعدات

 323,002  372,600 موجودات غري ملموسة

 77,026,632  84,672,117 مجموع املوجودات

املطلوبات وصندوق املشاركني وحقوق املساهمني

املطلوبات

9,423,345  11,843,788 املطالبات القامئة

27,222,122 28,843,899 مطلوبات لحاميل الوثائق املرتبطة بوحدات

1,358,287  4,870,189 مطلوبات رشكات إعادة التأمني

3,330,607  3,146,934 مطلوبات أخرى

18,332,262  17,224,980 املخصصات الفنية

 59,666,623  65,929,790 مجموع املطلوبات

 284,259  495,454 فائض صندوق املشاركني

حقوق املساهمني

 25,000,000  25,000,000 رأس املال

 57,820  57,820 إحتياطي قانوين

 198,710  653,596 إحتياطي القيمة العادلة لإلستثامر

 )8,180,780( )7,464,543(الخسائر املرتاكمة

 17,075,750  18,246,873 مجموع حقوق املساهمني

 77,026,632  84,672,117 مجموع املطلوبات وصندوق املشاركني وحقوق املساهمني

بيان الدخل الشامل املوحد الخاص باملشاركني

20202019للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020

دوالر أمرييكدوالر أمرييك

اإليرادات

14,243,915  17,563,562 االشرتكات بعد خصم االشرتكات املسرتجعة

)5,757,956( )4,479,089(االسرتدادات و االستحقاقات

)809,518( 145,912 تعديل االشرتاكات غري املكتسبة - إجاميل

 7,676,441  13,230,385 االشرتاكات املكتسبة

 )3,576,607( )6,059,283(حصة رشكات إعادة التكافل من إجاميل االشرتاكات

 473,340  )339,791(تعديل االشرتاكات غري املكتسبة - إعادة التكافل

 )3,103,267( )6,399,074(حصة رشكات إعادة التكافل من االشرتاكات املكتسبة

 )2,156,282( )1,621,777(الحركة يف مطلوبات حاميل الوثائق املرتبطة بالوحدات

 2,416,892  5,209,534 صايف االشرتاكات املكتسبة

الربح  يف القيمة العادلة لالستثامرات بالقيمة العادلة من خالل

 2,994,297  1,792,126   الربح أو الخسارة

 82,440  19,000 إحتساب الربح  املستحق من بيع إستثامرات  متاحة للبيع

 101,033  61,515 دخل االرباح

 5,594,662  7,082,175 مجموع اإليرادات

املرصوفات

 )6,290,819( )9,600,350(املطالبات املتكبدة

 3,502,509  5,965,611 حصة رشكات إعادة التكافل من املطالبات املتكبدة

 )72,063( )3,864(اإلنخفاض يف قيمة األرصدة املدينة التكافلية

 )2,543,546( )3,231,068(رسوم الوكالة

 )91,737( )40,258(حصة املضارب 

 )5,495,656( )6,909,929(مجموع املرصوفات

 99,006  172,246 الفائض للسنة املحول إىل صندوق املشاركني

 )2,000( 38,949 التغري يف القيمة العادلة خالل السنة

 97,006  211,195 مجموع  الدخل  الشامل للسنة

بيان الدخل الشامل املوحد الخاص باملساهمني

20202019للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020

دوالر أمرييكدوالر أمرييك

اإليرادات

 9,348,757  9,880,411 إجاميل أقساط التأمني املكتتبة

 )2,752,722( )3,882,365(حصة معيدي التأمني من أقساط التأمني

 5,998,046  6,596,035 

 )1,762,822( )1,028,862(أقساط التأمني املسرتجعة / املعادة

 65,570  54,549 حصة معيدي التأمني من أقساط التأمني املسرتجعة / املعادة

 5,023,733  4,898,783 

 1,988,050  945,002 الحركة يف اجاميل إحتياطي املخاطر

 )1,728,863( )984,684(الحركة يف حصة معيدي التأمني من إحتياطي املخاطر

 5,157,970  4,984,051 صايف األقساط املكتسبة

 1,182,954  1,017,023 دخل الفوائد

 445,666  454,814 رسوم إدارة

 2,543,546  3,231,068 رسوم الوكالة

 3,618  9,049 إيرادات أخرى

 91,737  40,258 حصة املضارب

 )115,981( 16,367 الحركة يف رسوم الوكالة غري املكتسبة

 1,059,089  213,738 دخل االستثامر - صايف

 4,982,317  5,210,629 

 10,368,599  9,966,368 مجموع اإليرادات

املطالبات

 )9,427,198( )8,041,436(املطالبات املتكبدة

 5,593,023  4,173,176 حصة معيدي التأمني من املطالبات املتكبدة

 )3,834,175( )3,868,260(صايف املطالبات املتكبدة

املرصوفات

 )860,363( )698,010(تكاليف الرشاء

 )100,659( 22,471 عكس / )االنخفاض( يف قيمة األرصدة املدينة للتأمني

 )2,730,822( )2,649,765(تكاليف املوظفني

 )1,840,514( )2,056,567(مرصوفات عامة وإدارية

)5,381,871( )5,532,358( 

 )9,366,533( )9,250,131(مجموع املطالبات واملرصوفات

 1,002,066  716,237 الربح للسنة

الدخل الشامل اآلخر

سيتم إعادة تصنيف الدخل الشامل اآلخر إىل بيان الدخل املوحد يف

  الفرتات الالحقة:

االستثامرات املتوفرة للبيع:

 257,775  454,886   التغري يف القيمة العادلة خالل السنة و الدخل الشامل الآلخر

 1,259,841  1,171,123 مجموع الدخل الشامل للسنة

   بيان املركز املايل 

كام يف 31 ديسمرب 2020 

20202019

دوالر أمرييكدوالر أمرييكاملوجودات

 2,660,209  5,948,294 النقد واألرصدة لدى البنوك

 1,979,872  1,978,566 ودائع قانونية

 960,497  1,342,781 أرصدة التكافل املستحقة القبض

 161,662  278,814 أرصدة إعادة التكافل املستحقة القبض

 2,582,911  2,752,439 ذمم مدينة ألطراف ذي عالقة

 32,096,920  33,875,642 االستثامرت

 1,440,681  915,326 موجودات أخرى

 3,395,861  5,216,263 حصة رشكات إعادة التكافل من املخصصات الفنية

 70,233  49,712 تكاليف رشاء مؤجلة

 19,944  8,881 موجودات غري ملموسة

 10,348  13,889 موجودات ثابتة

 45,379,138  52,380,607 مجموع املوجودات

املطلوبات وصندوق املشاركني وحقوق املساهمني

املطلوبات

 27,222,122  28,843,899 مطلوبات لحاميل الوثائق املرتبطة بالوحدات

 -    1,340,340 ذمم دائنة ألطراف ذي عالقة

 1,076,849  2,063,545 ذمم دائنة لرشكات إعادة التكافل

 2,306,052  1,644,838 مطلوبات أخرى

 7,941,840  10,379,601 األحتياطات الفنية للتكافل

 38,546,863  44,272,223 مجموع املطلوبات

صندوق املشاركني

 286,259  458,505 الفائض املحتفظ به

 )2,000( 36,949 احتياطي القيمة العادلة لالستثامر

 284,259  495,454 صايف فائض صندوق املشاركني

حقوق املساهمني

 13,262,600  13,262,600 رأس املال

 )6,709,566( )5,742,779(الخسائر املرتاكمة

 )5,018( 93,109 احتياطي القيمة العادلة لالستثامر

 6,548,016  7,612,930 مجموع حقوق املساهمني

 45,379,138  52,380,607  مجموع املطلوبات وصندوق املشاركني وحقوق املساهمني

بيان اإليرادات و املرصوفات لصندوق املشاركني  

20202019للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020

دوالر أمرييكدوالر أمرييك

اإليرادات

 14,243,915  17,563,562 االشرتاكات بعد خصم االشرتاكات املسرتجعة

 )5,757,956( )4,479,089(االسرتدادات و االستحقاقات

 )2,156,282( )1,621,777(الحركة يف مطلوبات حاميل الوثائق املرتبطة بالوحدات

 2,994,297  1,792,126 دخل  االستثامر

 9,323,974  13,254,822 مجموع اإليرادات

املرصوفات

 )2,543,546( )3,231,068(رسوم الوكالة

 6,780,428  10,023,754 االشرتاكات املحولة إىل صندوق املشاركني

صندوق املشاركني

اإليرادات

 6,780,428  10,023,754 صايف االشرتاكات

 )3,576,607( )6,059,283(حصة رشكات إعادة التكافل من إجاميل االشرتاكات

 3,203,821  3,964,471 صايف االشرتاكات املحتفظ بها

 )809,518( 145,912 تعديل االشرتاكات غري املكتسبة - إجاميل

 473,340  )339,791(تعديل االشرتاكات غري املكتسبة - إعادة التكافل

 2,867,643  3,770,592 االشرتاكات املكتسبة

 )72,063( )3,864(اإلنخفاض يف قيمة األرصدة املدينة التكافلية

 82,440  19,000 إحتساب الربح  املستحق من بيع إستثامرات يف الصكوك

 101,033  61,515 دخل االرباح

 2,979,053  3,847,243 مجموع اإليرادات

املرصوفات

 )6,290,819( )9,600,350(املطالبات املتكبدة

 3,502,509  5,965,611 حصة رشكات إعادة التكافل من املطالبات املتكبدة

 )91,737( )40,258(حصة املضارب 

 99,006  172,246  الفائض للسنة يف صندوق املشاركني

  بيان الدخل

20202019للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020

دوالر أمرييكدوالر أمرييك

اإليرادات

 2,635,283  3,271,326 رسوم الوكالة واملضاربة

 445,666  454,814 رسوم إدارة

 169,746  80,829 دخل االستثامر - صايف

 236,427  200,051 دخل االرباح

 )115,981( 16,367 الحركة يف رسوم الوكالة غري املكتسبة

 3,371,141  4,023,387 مجموع اإليرادات

املرصوفات

 )1,939,169( )2,281,549(مرصوفات عامة وإدارية

 )347,840( )579,148(تكاليف الرشاء

 )14,728( )24,226(إطفاء املوجودات غري امللموسة

 )115,812( )119,556(رسوم إدارة االستثامر

 )12,653( )52,121(االهالك

 )2,430,202( )3,056,600(مجموع املرصوفات

 940,939  966,787 الربح للسنة 

البيانات املالية مدققة من قبل إرنست ويونغ، مملكة البحرين، ومعتمدة من قبل مجلس إدارة الرشكة 

بتاريخ 14 فرباير 2021، وموقع عليها بالنيابة عنهم كل من:

عىل الراغبني مراجعة الرشكات عىل العنوان أدناه للحصول عىل البيانات املالية كاملة.

عنوان املكتب:  مكتب 1701/1702، طابق 17، مبنى رقم 470، برج فخرو

 طريق 1010، سنابس 410، ص.ب رقم 5832 املنامة، مملكة البحرين.

هاتف:  17589800 973+

الهالل اليف ش.م.ب.)م( و الهالل تكافل ش.م.ب.)م( مرخصتان من قبل 

مرصف البحرين املركزي. رقام التسجيل التجاري 70934 و71181.

  سانجيف بيجال

)رئيس مجلس اإلدارة(

 راجيف جوجيا 

)عضو مجلس اإلدارة( 

سعيد حتحوت

 )الرئيس التنفيذي(

الهالل تكافل ش.م.ب. )م(الهالل اليف ش.م.ب. )م(

شّكل قرار وزارة التربية والتعليم برفض 
معادلة شـــهادات خريجي الطب البشـــري 
من إحـــدى الجامعات الصينيـــة المعترف 
بهـــا من قبل الـــوزارة صدمة للطلبة الذين 
أمضـــوا 6 ســـنوات مـــن الدراســـة والغربة 
وإنفـــاق اآلالف مـــن الدنانيـــر مـــن أجـــل 
فـــي خدمـــة مملكـــة  تحقيـــق تطلعاتهـــم 
البحريـــن، وأن تكـــون لهـــم بصمتهـــم في 
االرتقاء بالمنظومة الصحية في المملكة.
وعبـــر الخريجون البالـــغ عددهم نحو 52 
شـــخصا من طالب دفعة ســـنة 2014 عن 
خيبـــة أملهم تجاه مـــا خلصت إلى اللجنة 
المعنيـــة فـــي الـــوزارة مـــن قـــرار ينســـف 
كل الجهـــود التـــي بذلوها مـــن أجل إتمام 
متطلبات التخرج بنجاح من إحدى أرقى 

الجامعات العالمية في المجال الطبي.
وأوضـــح الخريجـــون أن رفـــض الـــوزارة 
معادلـــة مؤهالتهـــم جاء نتيجـــة اضطرار 
الطلبة للعودة أثناء تفشي جائحة كورونا 
في الصين والعالم، والتي أدت في حينه 
إلى إغالق الجامعة أبوابها بقرار حكومي 
شـــمل كافة القطاعـــات كما حصل في كل 
دول العالـــم ومنهـــا الجامعـــات في مملكة 
البحريـــن، واالكتفـــاء باســـتكمال الفتـــرة 
المتبقيـــة والتـــي ال تتجـــاوز أكثـــر مـــن 4 

أشهر عن طريق نظام التعلم عن بعد.
وذكـــروا أن الوزارة اعتبرت أن اســـتكمال 
الســـنة  فـــي  الدراســـة  مـــن  الفتـــرة  هـــذه 
األخيـــرة لهـــم عـــن بعد ســـبب فـــي رفض 
بعـــرض  ضاربـــة  مؤهالتهـــم،  معادلـــة 
تحملهـــا  التـــي  الســـنوات  كل  الحائـــط 
الطلبة وأهاليهم في الدراســـة عن طريق 

االنتظام والحضور.
وأشاروا إلى أن قنصل السفارة البحرينية 

في جمهورية الصين الشعبية قام بجهود 
كبيـــرة للتنســـيق بينهـــم وبيـــن الجامعـــة، 
حيث قام باســـتالم شـــهاداتهم في يوليو 
الماضـــي، ومن ثـــم عمد إلى إرســـالها إلى 
قامـــوا  حيـــث  والتعليـــم،  التربيـــة  وزارة 
باستالمها من الوزارة، ومن ثم رفعها عبر 

بوابة الحكومة اإللكترونية.
وأكـــدوا أن الجهـــة المعنية اطلعت عندها 
علـــى كافـــة تفاصيـــل البرنامج الدراســـي 
والـــذي شـــمل نظـــام الدراســـة عـــن بعـــد، 
المؤهـــالت،  بمعادلـــة  التوصيـــة  وتمـــت 
ليفاجئهـــم قـــرار آخـــر بإعـــادة النظـــر في 
موضوع الدراســـة عن بعد، وإحالة ملفهم 
اللجنـــة  أن  بداعـــي  أخـــرى  لجنـــة  علـــى 
الســـابقة وافقت على المعادلة دون النظر 

لموضوع الدراسة عن بعد.
ولفتـــوا إلـــى أن هـــذا القرار جـــاء رغم أن 
اللجنـــة الفرعية تواصلت مـــع الطلبة في 
شهر نوفمبر الماضي، واطلعت على كافة 

التفاصيـــل المطلوبة، فـــي وقت اعتمدت 
فيـــه اللجنـــة مؤهالت خريجـــي جامعات 
أخـــرى فـــي المملكـــة األردنية الهاشـــمية، 
ودولـــة اإلمـــارات العربيـــة الشـــقيقة ممن 
أتموا دراستهم عن بعد بنفس التخصص.
وعبـــر الطلبـــة عـــن حاجتهـــم الماســـة في 
ســـرعة إصـــدار قـــرار المعادلـــة لمواصلـــة 
المشـــوار الطويـــل، وإتمـــام ســـنة االمتياز 
التي تبدأ عادة في شهر يناير من كل عام، 
حيـــث تســـبب تأخر الـــوزارة فـــي إصدار 
القـــرار بتأخيرهم عن أداء ســـنة االمتياز، 
وهـــو مـــا ال يتـــالءم مـــع طبيعة ممارســـة 
االســـتمرار  تتطلـــب  التـــي  الطـــب  مهنـــة 
وعـــدم االنقطـــاع، وال ينســـجم مـــع رؤية 
جاللـــة الملك والرؤية االقتصادية لســـمو 
ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء بتقدير 
الكفـــاءات الوطنية الشـــابة، واالســـتثمار 
البحريـــن  مســـتقبل  لبنـــاء  العقـــول  فـــي 

المشرق بأيدي أبنائه.

تـــراجـــعـــت عنه ثـــم  الـــمـــعـــادلـــة  قـــــرار  أصــــــدرت 

ــقــهــا ــا لــلــمــطــبــخ وحـــــــــاول خــن ــ ــه ــ ــدرج ــ ــت ــ اس

ا “التربية” تماطل في اعتماد مؤهالت مشروع 52 طبيًبا بحرينيًّ

حبس متهم بسكب مادة حارقة على جسد طليقته

المنامة - النيابة العامة

صرح رئيس نيابة محافظة العاصمة أن 
النيابـــة العامة قد تلقـــت بالغا من مركز 
شرطة الخميس )ب( مفاده قيام شخص 
باالعتداء على سالمة جسم طليقته بعد 
أن قام بســـكب مادة حارقـــة على أنحاء 

متفرقة من جسدها إثر خالف بينهما.
بالواقعـــة  التحقيـــق  النيابـــة  وباشـــرت 
فـــور إخطارهـــا بهـــا، إذ قـــررت المجنـــي 
بمنـــزل طليقهـــا  أثنـــاء وجودهـــا  عليهـــا 

منهـــا  طلـــب  وشـــقيقه  والدتـــه  برفقـــة 
طليقهـــا التوجـــه للمطبـــخ برفقتـــه، وقد 
حصـــل خـــالف بينهـــم قـــام علـــى اثـــره 
بوضـــع يده على عنقهـــا وخنقها، وعندما 
اســـتنجدت بالصراخ قـــام بأخذ كأس به 
مادة حارقة وســـكبه على جســـدها، وقد 
تدخلت والدته وشـــقيقه وتـــم نقلها إلى 

المستشفى.
 واستجوبت النيابة المتهم الذي أنكر ما 
نســـب إليه مـــن اتهام وأضاف انـــه أثناء 

المـــادة  المشـــاجرة ســـقط كأس يحمـــل 
الحارقـــة عليـــه وعلـــى المجنـــي عليهـــا، 
كمـــا اســـتمعت النيابة إلى أقوال شـــقيق 
المتهـــم وندبـــت خبراء مســـرح الجريمة 
والطبيب الشرعي للكشف على الطرفين 
وأمـــرت بحبـــس المتهـــم احتياطيا على 
ذمـــة التحقيـــق واســـتكمال التحقيقـــات 
وانتظار التقارير الفنية تمهيًدا للتصرف 
النهائـــي بالقضيـــة حســـب ما تســـفر عنه 

التحقيقات.

نموذج من القرار المرسل للطلبة

محرر الشؤون المحلية

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

أنهوا كافة متطلبات 
التخرج بنجاح من جامعة 

ذات سمعة عالمية

ر قرار الوزارة   تأخُّ
فّوت على الطلبة 

سنة االمتياز



حققــت مجموعــة فنــادق الخليــج صافي خســارة 3.5 مليون دينار، في الربع األخير 2020 مقابــل ربح 1.7 مليون دينار بالربع 
الرابع 2019 بانخفاض قدره 5.18 مليون دينار. والخسارة للسهم الواحد 15 فلسا مقابل ربح 7 فلوس في الربع الرابع 2019. 
وإجمالي الخسارة الشاملة بلغ 2.9 مليون دينار للربع الرابع 2020، مقابل ربح 1.8 مليون دينار للربع الرابع 2019، بانخفاض 

قدره 4.7 مليون دينار.

مليـــون   2.058 الربـــح  إجمالـــي  وبلـــغ 
دينـــار فـــي الربـــع الخيـــر 2020، مقابـــل 
4.87 مليـــون دينار لنفـــس الفترة 2019، 
بانخفاض قدره 2.8 مليون دينار بنســـبة 

.% 57.75
أمـــا إيـــرادات الربع الرابـــع فبلغت 4.938 
مليـــون دينار فـــي 2020، مقابل 10.455 
 ،2019 الفتـــرة  لنفـــس  دينـــار  مليـــون 
بانخفـــاض قدره 5.517 مليـــون دينار أو 

.% 52.77
ويعـــود االنخفـــاض فـــي صافـــي الربـــح 
مقارنة بالفترة نفســـها من العام الماضي 
بشـــكل رئيس بسبب انخفاض اإليرادات 
االحترازيـــة  والتدابيـــر  للقيـــود  نتيجـــة 
تـــم فرضهـــا لمكافحـــة  التـــي  المختلفـــة 
انتشـــار Covid - 19 والتـــي كان لهـــا بالغ 
األثـــر علـــى صناعـــة الفنـــادق والمطاعـــم 
عمومـــا. وقامـــت المجموعـــة بخفض ما 
قيمته 2.749 مليون دينار من محفظتها 
العقاريـــة في البحريـــن وزادت مخصص 
الديون المشـــكوك فـــي تحصيلها بمقدار 
189 ألـــف دينـــار. كمـــا تأثـــر االنخفـــاض 
في صافي القـــروض العقارية بانخفاض 
أرباح الشـــركات الزميلة بمقدار 245 ألف 
دينار وتخفيض رســـوم اإلدارة بمبلغ 35 

ألـــف دينار خـــال الربع الرابع مـــن العام. 
وقد تـــم تعويض جـــزء من هـــذا النقص 
من خـــال الدعم الحكومـــي لهذه الفترة 

الذي بلغ 265 ألف دينار.
وســـجلت المجموعة صافي خسارة 8.1 
مليـــون دينـــار منـــذ بدايـــة العـــام 2020 
مقارنة بأربـــاح قدرها 5.95 مليون دينار 
فـــي نفس الفتـــرة 2019 بانخفاض قدره 
14.079 مليـــون دينار. وبلغت الخســـارة 
للسهم الواحد 36 فلسا في 2020 مقابل 

ربح 26 فلسا في 2019.
وبلغت إجمالي الخسارة الشاملة 8.381 
مليـــون دينار، مقابل 8.070 مليون دينار 
بحريني لنفس الفتـــرة 2019، بانخفاض 

قدره 16.45 مليون دينار.
وبلـــغ إجمالي حقوق الملكية )باســـتثناء 
حقوق األقليـــة( لهذا العام 100.6 مليون 
دينار فـــي 2020 مقابـــل 114.97 مليون 
قـــدره  بانخفـــاض   ،2019 فـــي  دينـــار 

14.357 مليون دينار بنسبة 12.5 %.
وبلغ إجمالي األصول للعام حتى تاريخه 
118.780 مليـــون دينار في 2020 مقابل 
 ،2019 فـــي  دينـــار  مليـــون   136.727
بانخفـــاض قـــدره 17.9 مليـــون دينـــار أو 

.% 13.1

وبلـــغ إجمالي الربـــح 7.43 مليـــون دينار 
فـــي 2020، مقابـــل 17.2 مليـــون دينـــار 
لنفـــس الفتـــرة 2019، بانخفـــاض قـــدره 

9.760 مليون دينار أو 56.8 %.
وبلغـــت اإليرادات 19.7 مليون دينار في 
العـــام 2020، مقابـــل 38.6 مليـــون دينار 
لنفـــس الفتـــرة 2019، بانخفـــاض قـــدره 
18.8 مليـــون دينـــار أو 48.8 %. ويعزى 
العـــام  الربـــح  صافـــي  فـــي  االنخفـــاض 
مقارنة بالفترة نفسها 2019 إلى التدابير 
المتخذة لمكافحة انتشار جائحة كوفيد 
- 19، كمـــا قامـــت الشـــركة بتخصيص 5 
مايين دينـــار؛ نتيجة النخفاض التقييم 
الســـوقي في بعـــض الممتلـــكات، إضافة 
إلـــى مخصص للذمـــم المدينـــة التجارية 
بمبلـــغ 608 ألـــف دينـــار. كمـــا انخفضـــت 
األربـــاح المتأتيـــة مـــن مســـاهماتنا فـــي 
شـــركات بقيمـــة 954 ألـــف دينـــار مقابـــل 
العـــام 2019، مـــع انخفـــاض فـــي عوائـــد 
أرباح أسهم الشركة بمبلغ 185 ألف دينار 
وعوائد إدارات الفنادق والتي انخفضت 
بما يعادل 385 ألف دينار مما أضاف إلى 
الخســـارة اإلجمالية. ومـــن ناحية أخرى 
فقد بلغ الدعـــم الحكومي مبلغ 923 ألف 

دينار.

وأعـــرب رئيـــس مجلـــس اإلدارة، فاروق 
المؤيـــد عن امتنانه لبرامج الدعم القيمة 
التـــي قدمتهـــا الحكومـــة، وقـــال “بغـــض 
النظـــر عـــن التأثيـــر علـــى األداء المالـــي 
علـــى الشـــركة، تظـــل أولويـــة المجموعة 
 Covid - 19 دعـــم مكافحـــة الحكومة لــــ
وصحة وسامة عمائنا وموظفينا”. كما 
أكـــد علـــى أنه في حيـــن أن تأثيـــر الوباء 
علـــى نتائـــج الشـــركة كان كبيـــًرا، إال أن 
الجهـــود الهائلـــة لمجلـــس اإلدارة وإدارة 
قـــد  التكاليـــف  فـــي خفـــض  المجموعـــة 
ضمنـــت نتيجـــة إيجابية قبل احتســـاب 
مخصـــص االســـتهاك واالنخفـــاض فـــي 

قيمة الممتلكات”.
وقـــال الرئيس التنفيـــذي جارفيلد جونز 
“بينمـــا كان تركيز فريق اإلدارة على بذل 
الجهـــد لخفـــض التكاليـــف، فإننـــا واصلنا 

ترانزيـــت  فنـــدق  تطويـــر  علـــى  العمـــل 
جديـــد داخـــل مطـــار البحريـــن الدولـــي، 
بافتتـــاح  االكتمـــال،  مـــن  اقتـــرب  الـــذي 
كامـــل لـ “فنـــدق مطار البحريـــن” الجديد 
والمؤلف مـــن 84 غرفة ومقصورات نوم 
فـــي فبرايـــر 2021 “. وتابـــع “إضافة إلى 
الســـبا والصالون ومنطقة مساج الركاب، 
فاخـــرة  عائليـــة  غرًفـــا  الفنـــدق  ســـيوفر 
وغرًفا مدمجة حديثة كما ســـيضم أيضا 

24 مقصورة للنوم”.
واســـتطرد جونـــز أنه مـــع إعـــادة افتتاح 
افتتـــح   ،2020 أكتوبـــر  فـــي  المطاعـــم 
فنـــدق الخليج أخيرا الشـــرفة الخارجية 
 ،”Fusions by Tala“ لمطعـــم  الجديـــدة 
فـــي  تجهيـــزه  مـــن  االنتهـــاء  تـــم  الـــذي 
شـــهر مـــارس 2020 ولكن لـــم نتمكن من 
افتتاحه عندئذ بسبب القيود المفروضة.

المنامة - فنادق الخليج

إيـــرادات “فنـــادق الخليـــج” للعـــام 2020
ديـــنــــــــــار مـلـيــــــــــــون   118.8 المـجــمـــــوعــــــــــة  أصــــــــــول  إجمـــالــــــــــي 
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19.7
مليــون دينــار

“بنــادر للفنادق” تشــرع باالســتفادة مــن المرونــة الممنوحة

شركات بحرينية تبدأ تأجيل انتخابات مجالس اإلدارة

يتوقـــع أن تبدأ مزيـــد من الشـــركات البحرينية في 
االســـتفادة مـــن تعميـــم مصـــرف البحريـــن المركزي 
بالســـماح لهـــا بتأجيـــل انتخابـــات مجالـــس اإلدارة 
للعـــام الجـــاري؛ بســـبب تداعيات جائحـــة “كوفيد – 
19”، وذلك بعد أن شرعت إحدى الشركات في هذه 

الخطوة. 
وأعلنـــت شـــركة بنـــادر للفنـــادق عن االســـتفادة من 
الصناعـــة  وزارة  مـــن  كل  أتاحتهـــا  التـــي  المرونـــة 
فيمـــا  المركـــزي  والمصـــرف  والســـياحة  والتجـــارة 
يتعلـــق باالنتخابات. وأشـــارت الشـــركة في إفصاح 

للمســـاهمين أنـــه باإلشـــارة إلـــى الموضـــوع أعـــاه، 
الشـــركات  مـــن قانـــون   172 المـــادة  بنـــص  وعمـــا 
التجارية وقرار وزير الصناعة والتجارة والســـياحة 
رقـــم “ 87 “ المـــادة الثانيـــة، والصـــادر بتاريـــخ 19 

أغســـطس 2020، والمتعلق بالتمديد التلقائي لمدة 
العضوية لكل أعضاء مجالس اإلدارة في الشركات 
المســـاهمة العامة التي مضـــى على عضويتهم فيها 
3 ســـنوات إلى حيـــن انعقاد أول اجتمـــاع للجمعية 
العامـــة يشـــكل فيـــه مجلـــس اإلدارة بشـــرط زوال 
الظـــروف االســـتثنائية الحاليـــة المتعلقـــة بجائحـــة 
فیـــروس کورونا )كوفيد - 19 (، وبناء على موافقة 
مصـــرف البحرين المركزي، فقـــد “قرر مجلس إدارة 
شـــركة بنـــادر للفنـــادق تأجيـــل انتخابـــات مجلـــس 
اإلدارة لمدة 6 أشـــهر حتى تاريخ 30 سبتمبر 2021 
ليتســـنى لـــه متابعـــة الجهـــود التـــي تبـــذل لإلبحـــار 

بالشركة إلى بر األمان في هذه الفترة العصيبة”.

المنامة - بورصة البحرين

1.8 مليون سهم حجم 
التداول ببورصة البحرين

تداول المستثمرون في بورصة البحرين، 
أمس، 1.77 مليون سهم، بقيمة إجمالية 
تنفيذها  تم  ديــنــار،  ألــف   826.17 قدرها 
من خالل 91 صفقة، إذ ركز المستثمرون 
الخدمات  قطاع  أسهم  على  تعامالتهم 
الــمــتــداولــة  أســهــمــه  قيمة  بلغت  ــتــي  وال
499.91 ألف دينار، أي ما نسبته 60.51 
% من القيـمة اإلجمالية للتداول وبكمية 
قدرها 523.97 ألف سهم، تم تنفيذها من 

خالل 47 صفقة.
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علي الفردان

جارفيلد جونز فاروق المؤيد

“التسهيالت” تسجل صافي خسارة 4.3 مليون دينار لـ 2020
اإلنـــســـانـــيـــة ــا  ــ ــاي ــ ــض ــ ــق ــ ال ــلـــف  ــتـ ــخـ ــمـ لـ ــار  ــ ــ ــن ــ ــ دي ألـــــــف   464 ــغ  ــلـ ــبـ ــمـ بـ ــت  ــ ــرع ــ ــب ــ ت

ســجلت شــركة البحرين للتســهيالت التجارية صافي خســارة بلغ 7.3 مليون دينار 
خــالل الربــع األخيــر 2020، مقارنــة بتحقيق صافي أرباح بلــغ 1.6 مليون دينار في 
الفترة نفســها 2019، وبلغ العائد على الســهم 36 فلســا مقابل 8 فلوس عن 2019. 
وبلــغ إجمالــي الخســارة الشــاملة للمجموعــة خالل الربــع األخير مبلغا وقــدره 7.7 
مليون دينار مقارنة بإجمالي دخل شامل وقدره مليونا دينار للفترة نفسها 2019. 
وحققــت المجموعــة في الربــع الرابع 2020 إجمالي صافي فوائد مكتســبة بلغ 5.1 
مليون دينار، بانخفاض مقداره 15 % خالل هذه الفترة مقارنة مع مبلغ 6 ماليين 
دينــار عــن الفترة نفســها 2019. حققت المجموعة أيضا دخاًل تشــغيلًيا وقدره 7.3 

مليون دينار، منخفضا بنسبة 28 % مقارنة بمبلغ 10.1 مليون دينار في 2019. 

وخـــال العام 2020، ســـجلت المجموعة 
صافي خســـارة قدرهـــا 4.3 مليون دينار 
للســـنة الماليـــة المنتهية في 31 ديســـمبر 
2020، بانخفـــاض كبيـــر مقارنة مع 17.1 
مليون دينار في الفترة نفسها 2019، كما 
بلـــغ العائد على الســـهم 21 فلســـا مقارنة 
مـــع 85 فلســـا عـــن العـــام الماضـــي وبلـــغ 
إجمالـــي الخســـارة الشـــاملة للمجموعـــة 
مبلغـــا وقـــدره 8 ماييـــن دينـــار مقارنـــة 
بإجمالـــي أربـــاح بلغـــت 14 مليـــون دينار 

للفترة نفسها 2019. 
كما حققت الشركة صافي فوائد مكتسبة 
بلغت 23.5 مليون دينار، منخفضا بنسبة 
12 % مقارنـــة بمبلـــغ 26.7 مليـــون دينار 

بحريني في الفترة نفسها 2019. 
كما حققت الشركة صافي أرباح تشغيلية 
بإنخفـــاض  دينـــار  مليـــون   33.8 بلغـــت 
مقـــداره 25 % مقارنـــة مـــع مبلـــغ 45.3 

مليـــون دينـــار فـــي الفترة نفســـها 2019. 
صافـــي  فـــي  االنخفـــاض  ســـبب  ويعـــزا 
األربـــاح إلى زيـــادة مخصصـــات الديون 
المتعثرة التي اعتمدتها الشـــركة لحماية 
جـــودة محفظـــة قروضهـــا فـــي مواجهة 
يواجههـــا  أن  يتوقـــع  التـــي  التحديـــات 
عماؤها بسبب التداعيات الوبائية التي 

سببتها جائحة فيروس كورونا. 
الشـــركة،  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وعبـــر 
عبد الرحمن يوســـف فخـــرو، عن تقديره 
الحكيمـــة  لقيادتهـــا  البحريـــن  لحكومـــة 
وتوجيهاتها السديدة لإلجراءات الفعالة 
التـــي اتخذتها الحتـــواء الوبـــاء ودعمها 
لقطاعات األعمال المتنوعة. وأشـــار إلى 
أن جائحـــة فيروس كرونـــا كان لها تأثير 
ســـلبي علـــى جميـــع قطاعـــات االقتصاد، 
الصغيـــرة  الشـــركات  علـــى  خصوصـــا 
والمتوســـطة الحجـــم التـــي تنشـــط فيها 

الشركة بشكل أساسي.
 وخال العام، تبرعت الشركة بمبلغ 464 
ألف دينـــار بحريني لمختلـــف الجمعيات 
الخيريـــة والمنظمـــات الخيريـــة العاملـــة 
في القضايا اإلنســـانية بمـــا في ذلك دفع 
مبلغـــا وقـــدره 200 ألـــف دينـــار بحريني 
لحملة “فينا خيـــر” لدعم المتضررين من 

جائحة كورونا.
 لدعـــم عمائهـــا البحرينييـــن فـــي هـــذه 
األوقات الصعبة، قامت الشـــركة بتأجيل 
أقســـاط القـــرض لمـــدة 6 أشـــهر دون أي 
البحرينييـــن  للعمـــاء  أو رســـوم  فوائـــد 
المؤهليـــن بنـــاًء على توجيهـــات مصرف 

البحرين المركزي.
 وقد أدى ذلك إلى خسارة تعديل قدرها 

15.2 مليون دينار. 
وتلقـــت الشـــركة 1.9 مليون دينـــار دعًما 
موظفيهـــا  رواتـــب  لتســـديد  حكومًيـــا 

البحرينيين وفواتير الكهرباء”.
على صعيد الشـــركة الوطنية للسيارات، 
 0.4 بلـــغ  فقـــد ســـجلت صافـــي خســـائر 
مليـــون دينار بحريني، بعـــد خصم قيمة 
الدعم الحكومي )أو صافي أرباح قدرها 
0.5 مليـــون دينـــار بحريني، بعـــد اعتماد 
قيمـــة الدعم الحكومـــي( مقارنة مع مبلغ 
وقـــدره 2.1 مليـــون دينـــار بحرينـــي في 

الفترة ذاتها من العام الماضي.
 وتعـــد هـــذه النتائـــج المتحققـــة جيـــدة 
بالنظر إلى االنخفاض الكبير الذي شهدته 
ســـوق مبيعات السيارات الجديدة خال 

العـــام واالنخفاض الكبير فـــي الهوامش 
جراء زيادة المخزون من الســـيارات في 

الباد. 
شـــركة  ســـجلت  متصـــل،  صعيـــد  علـــى 
التســـهيات للســـيارات صافـــي خســـائر 
بلغـــت 0.6 مليون دينار في العام الحالي 
مقارنـــة بأرباح صافيـــة بلغت 0.3 مليون 

دينار في العام 2019. 
وتعليًقـــا علـــى النتائـــج المتحققة، صرح 
العضو المنتدب رياض ســـاتر أن الشركة 
ستستمر في دعم عمائها وضمان توفير 
خدماتها طوال فترة األزمة التي خلفتها 
جائحـــة كورونـــا دون أي انقطاع؛ بفضل 
الرقميـــة  المبـــادرات  فـــي  االســـتثمارات 

لتلبية احتياجات العماء. 
كمـــا تـــم تقديم جميع الخدمـــات للعماء 
مع االمتثال الكامل لتوجيهات الحكومة 
فـــي هـــذا الشـــأن، مـــع إعطـــاء األولويـــة 

لصحة ورفاهية موظفينا. 
وعلـــى الخطـــى ذاتهـــا، ونظرا لمـــا تتمتع 
بـــه المجموعـــة مـــن وضـــع مالـــي متيـــن، 
ســـتواصل جهودهـــا البحـــث عـــن فرص 
اســـتثمارية واعـــدة بغيـــة التوســـع فـــي 
العمـــل التجاري وتنويع مصادر إيراداتها 

وتنمية أموال المساهمين. 
* لقـــراءة مزيـــد مـــن التفاصيـــل يرجـــى 

الرجوع للموقع اإللكتروني للصحيفة.

رياض ساتر عبد الرحمن فخرو

المنامة - البحرين للتسهيالت التجارية
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تنازل أو بيع عن المحل التجاري

 
تقدم إلينا المعلن ادناه: مازن امير عبدهللا عبدالحسي ن بطلب تحويل المحل 

التجاري التالي :
إلى السيد / السيدة افراح مهدي عبدالرسول رجب

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

االسم التجاري: مطعم برجر ستوب
رقم القيد: ٢-58324

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة أكدال لتصميم األزياء ذ.م.م

 
تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنه قــد تقدمت 
إليهــا المحاميــة / دانــه علــي عبدللــه البســتكي، باعتبارهــا المصفــي القانونــي 
مســئولية  ذات  كشــركة  المســجلة  ذ.م.م،  األزيــاء  لتصميــم  أكــدال  لشــركة 
محدودة، بموجب القيد رقم: ) ١-126797( طالبا إشــهار إنتهاء أعمال تصفية 
الشــركة تصفيــة اختيارية و شــطبها من الســجل التجاري، وذلــك وفقا ألحكام 

قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة السجل التجاري
شركة ريد بن لنقل األثاث ذ.م.م

سجل تجاري رقم 87576

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنهــا تقــدم إليهــا 
شــركة ريــد بــن لنقل األثــاث ذ.م.م والمســجلة بموجــب القيد رقــم 87576 بطلب 
تصفيــة الشــركة تصفيــة اختيارية وتعيين الســيد ســعيد عبدهللا حســن ســلمان 
كمصفي للشــركة.  بهذا يعلن المصفي أن ســلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص 
المــادة 325 مــن قانــون الشــركات التجاريــة البحريني الصادر بالمرســوم بقانون 
رقم )21( لعام 2001، وعمال بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي 
جميع دائني الشــركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمســتندات الالزمة، 

خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
المصفي: سعيد عبدهللا حسن سلمان

isatheking2@outlook.com :رقم الهاتف: 37246644    -   البريد اإللكتروني
المنامة - البحرين

القيد   109458 - 1   -   التاريخ   25 - 02 – 2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم 0000 لسنة 2021

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة ابتسامة الصفوة ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بأنــه قد تقــدم إليها 
الســادة حســين ســعيد  محمــد المخــرق - مكاتــب محامــاه بموجــب التخويل من 
الساده شركة ابتسامة الصفوة ذ.م.م  المسجلة بموجب القيد رقم 109458 - 1 

طالبين تغيير االسم التجاري
 من ابتسامة الصفوة ذ.م.م

 الى مركز بردى لطب األسنان ذ.م.م

فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل مدة 
خمسة عشر يوم  يوم ا من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم   CR2020 -165192   لسنة 2021
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة األسواق المتحدة للخدمات المالية ش م ب مقفلة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعة و التجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها 
الســيد / جاســم  حســن يوســف عبــد العــال و الســيد / ياســر عبــاس ســلمان عبــد 
هللا باعتبارهم المصفيين القانونيين  لشركة األسواق المتحدة للخدمات المالية 
ش م ب مقفلة،المســجلة كشــركة ذات مســؤولية  محــدودة بموجــب القيــد رقم 
91435 ، طالبا إشــهار إنتهاء أعمال تصفية الشــركة تصفية  اختيارية و شــطبها 
مــن الســجل التجــاري، و ذلــك وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة الصادر  

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم   000   لسنة 2021
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة دروع لالمن السيبراني واالستشارات الحاسوبية ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعة و التجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها 
الســيد / راشــد  شــوقي عبدالرحمــن المناعــي باعتباره المصفي القانوني لشــركة 
دروع لالمــن الســيبراني  واالستشــارات الحاســوبية ذ.م.م ،المســجلة كشــركة 
ذات مســؤلية محدودة بموجب القيد رقم  121220 ، طالبا إشــهار إنتهاء أعمال 
تصفيــة الشــركة تصفيــة اختيارية و شــطبها من الســجل  التجــاري، و ذلك وفقا 
ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة  2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

 )CR2021- 33610 ( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب اســم تجــاري ، فعلــى كل مــن لديــه أي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ  اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
 اسم التاجر : محمد يوسف عبد هللا حاجيه حاجيه عبد هللا

 االسم التجاري الحالي : كايسي للعقارا ت
 االسم التجاري الجديد : كايسي لتثمين العقارات

 رقم القيد : 1-139105

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم ) 111 ( لسنة
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة توسار للعقارات واألعمال. ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعة و التجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها   
الســيد  TUSAR MD SHORAB HOSSAIN     باعتبــاره المصفــي القانونــي 
لشــركة توســار للعقــارات واألعمــال. ذ.م.م ، المســجلة كشــركة ذات  مســؤولية 
محدودة بموجب القيد رقم 124887 ، طالبا إشهار إنتهاء أعمال تصفية الشركة
 تصفيــة اختياريــة و شــطبها مــن الســجل التجــاري، و ذلــك وفقا ألحــكام قانون 

الشركات التجارية  الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   إعالن بحل و تصفية شركة
شركة هيلب وورث لالستشارات ذ.م.م

سجل تجاري رقم  98189 - 1

   بناء على قرار الشــركاء في شــركة هيلب وورث لالستشــارات ذ.م.م المســجلة 
بموجــب القيــد رقــم  98189 - 1  بتصفيــة الشــركة اختيــار و تعييــن الســادة        
LISHA SAJEESHKUMAR      مصفيا للشــركة  بهذا يعلن المصفي أن ســلطة 
المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 مــن قانــون الشــركات التجاريــة 
البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقم   21   لعــام 2001 ، وعمال بنص المادة 
335 مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفــي جميــع دائنــي الشــركة إلــى تقديــم 
مطالباتهــم إليــه، مدعومــة  بالمســتندات الالزمــة، خــالل 15 يوم من تاريخ نشــر 

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
LISHA SAJEESHKUMAR 

helpworthconsultant@gmail.com     -    33213215 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -    إعالن بحل و تصفية شركة
ستاندرد بتروليوم ورلد ذ.م.م
سجل تجاري رقم  137804

بناء على قرار المســاهمين  في شــركة ســتاندرد بتروليوم ورلد ذ.م.م   المســجلة 
بموجــب القيــد رقــم  137804 بتصفيــة الشــركة اختيــار  و تعييــن الســيد احمــد 

سلمان جبر المسلم   مصفيا للشركة.              
 بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قد انتهــت وفقا لنص المــادة 325 من 
قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي الصادر بالمرســوم بقانون رقــم   21   لعام 
2001 ، وعمال بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني 
الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة  بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي: 
احمد سلمان جبر المسلم   

Habib6280@hotmail.com      -     39440055

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن    لسنة 2021
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية شركة ذات مسئولية محدودة  

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليها :  شــركة الوكالء لتحصيل الديون ذ.م.م والمســجلة بموجب القيد رقم 
74724 طالبيــن إشــهار إنتهــاء أعمــال تصفيــة الشــركة  تصفيــة اختياريــة و 
شــطبها من الســجل التجاري، و ذلك وفقا ألحكام قانون الشــركات التجارية  

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   إدارة السجل التجاري
  CR2021 -32594   إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلب اســم تجــاري ، فعلى كل مــن لديه أي 
اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ  

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
 اسم التاجر : حسن عيسى حسن سلمان

 االسم التجاري الحالي : الدير اوي الدارة المالعب
 االسم التجاري الجديد : الديراوي للتجارة العامة

رقم القيد : 7-27453

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

المؤسســة  الصناعــة والتجــارة والســياحة  بــوزارة  التســجيل  إدارة  إلــى  تقــدم 
الفردية المســماة مركز بيتو  لمســتحضرات التجميل لمالكها نجاح يوســف احمد 
حسن محمد والمسجلة بموجب القيد رقم 120698-2 بطلب  تحويلها إلى شركة 
ذات مســؤولية محدودة برأســمال وقدره 1000 ألف دينار بحريني وذلك بتنازلنا 

عن  المؤسسة لكل من :
HELEN NATANG YONG    -     صادق سلمان احمد سلمان

لتكون شركة ذات مسؤولية محدوة بينهما .  فعلى كل من لديه اعتراض التقدم 
باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من  تاريخ 

نشر اإلعالن

االثنين 1 مارس 2021 - 17 رجب 1442 - العدد 084521



Vacancies Available
BAHRAIN MAINTENANCE & DIVING SERVICES CO 

has a vacancy for the occupation of
  MECHANICAL HELPER 

 suitably qualified applicants can contact
17700731  or  info@bmds.co 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

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

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

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 
 suitably qualified applicants can contact

33344033  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17830078  or  kanakaraj.pk@horizonintlgroup.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

AL MUSSAWIR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

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

GOLD DUST CLEANING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

66727555  or  GOLDDUST.BH@GMAIL.COM 

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

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

17732252  or  gm@sitrafactory.com 

SUBHI COMPUTER TECHNOLOGY 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

17774807  or  MALABAR.CONSTRUCTION@YAHOO.COM 

Sandean Contructing 
has a vacancy for the occupation of

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

KASHWAR MANAGMEMENT 
has a vacancy for the occupation of

  EXECUTIVE MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

39808365  or  MASOOMADOC2014@GMAIL.COM 

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

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

AL NADWA ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

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

CLASS CLEANING  CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17785555  or  SHAHEEN@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39221352  or  ABUSHAHAD222@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

International Medical Centre WLL 
has a vacancy for the occupation of

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

PINTOR PAINTING 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

39115869  or  najjarfs@gmail.com 

BEACH SIDE MINIMART 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

33111422  or  BATOOLSAEED76@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33220455  or  AL_JASSER_00@HOTMAIL.COM 

JAHIZ CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17456344  or  ali.e.isssa@gmail.com 

ALHAMALA Stockade Slaughterhouse 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36396360  or  ALDHEEB55@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39416687  or  STAR_STAR2009@HOTMAIL.COM 

NIHAL TAILORING & EMBROIDERY 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

39222285  or  YASEEN.ANSARI1954@GMAIL.COM 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

MARAMEESH BARGER CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

33178878  or  ALROWAIEI5194@GMAIL.COM 

TIGER SPORT 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

39533011  or  TIGER17SPORTS@HOTMAIL.COM 

DURAT ALKHALEJ MARIN SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

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

DANAH KUWAIT FASHION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33628850  or  DANAHKUWAIT22@GMAIL.COM 

SAFFRA GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

36323777  or  DAWOODSPAREPARTS@GMAIL.COM 

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

  SENIOR SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

17148451  or  NAYEF_FAQEEH@TATWEERPETROLEUM.COM 

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

  SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

17148451  or  NAYEF_FAQEEH@TATWEERPETROLEUM.COM 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

17296699  or  ALMAHROOS@HOTMAIL.COM 

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

  REGIONAL MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

66398338  or  brett.soso@mclaren.com 

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

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

FONTANA INTERNATIONAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

39664299  or  salman.cr75542@hotmail.com 

MIRA PACKAGING FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17580197  or  INFO@MIRACONSULTANCY.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

Healthy calorie restaurants 
has a vacancy for the occupation of

  STORE MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

33358885  or  info@harvard.com.bh 

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 

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

  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

  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 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

17784584  or  INFO@AMJASSIM.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17784584  or  INFO@AMJASSIM.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

 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 

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33223153  or  FAME_CONSTRUCTION@HOTMAIL.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17140000  or  PR@AG-BH.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17140000  or  PR@AG-BH.COM 

CAFE LILOU W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

17710271  or  hrvp@alghalia.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 

REFCONE HEAT INSULATION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

39666128  or  hussain@refcone.coM 

Eyyad for Organizing conferences and occasions 
has a vacancy for the occupation of

  ORGANISER(EXHIBITIONS & PUBLICITY CAMPAINS) 
 suitably qualified applicants can contact

33848344  or  M6R1975@GMAIL.COM 

Bin abdulla gents tailoring 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33376676  or  BIN.ABDULLA123@GMAIL.COM 

X-TEN CLEANING CONTRACTING CO. -PARTNERSHIP 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

38344441  or  AHMEDYFAKHR@GMAIL.COM 

MIDOO DU Cafe 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

17000290  or  WEDAEI_H_LAW@HOTMAIL.COM 

GOLD GULF CONTACTING company partnership owned by hasan abdulre 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33100058  or  BOB_200420@HOTMAIL.COM 

WHITE LINE FASHION 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

39293008  or  AL12NID@GMAIL.COM 

FEDORA CONTRACTING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
33871955  or  maheshyogidas@gmail.com 

MR ABUROWAIS for Packaging activities wll 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33336320  or  IBNISA1973@OUTLOOK.COM 

Helen avenu Document Clearance&Real Estate company s.p.c Owned b 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
66325544  or  AA22AA99@HOTMAIL.COM 

East Plum Services Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

33701007  or  PHAGAMAS.COURTS@EASTPLUM.COM 

STAR NAZAR SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

33446490  or  ROHILAMIR16@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33240114  or  ALIALALLALI90@GMAIL.COM 

International Payment Services B.S.C (closed) 
has a vacancy for the occupation of

  INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

17516000  or  EBRAHIM.JANAHI@IPS.COM.BH 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17262725  or  DELTA.SS@BATELCO.COM.BH 

ALKHUZAMI Renting and operational leasing of water-transport equ 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33558682  or  LULWAUMSALMAN@GMAIL.COM 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17297600  or  danbahrain@danwayeme.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17297600  or  danbahrain@danwayeme.com 

AL SABBAGH TRANSPORT Co. W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

33447742  or  anwrooo@gmail.com 

Techino Vehicle Serivece 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

66767587  or  Forceps17@gmail.com 

Prime Projects International Construction W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

39541982  or  georgina@prime-projects.com 

Al Imam Al Nisaiy Book Shop 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
33221324  or  GELEDARY@GMAIL.COM 

Super line garage Est 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

66640302  or  ALAA.ENGINEER11@GMAIL.COM 

TIME HUB  PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17214175  or  TIMEZONEBH@GMAIL.COM 

Al Imran Advertising & Publicity S.P.C CO. Owned by IMRAN ASHRAF 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

33182829  or  IMRANASHRAF.BH@GMAIL.COM 

EB & KH MANAGEMENT CONSULTANCY CO W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WATCHMAN / GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

39939909  or  ABUAHMEDSHEHAB@GMAIL.COM 

Manara Medical Laboratories 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING AND PUBLIC RELATIONS OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact
17722999  or  nalmulla1508@gmail.com 

AL JABED MECHANICAL AND CONTRACTING CO. - BAHRAINI PARTNERSHIP C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

34110813  or  AL0336260@GMAIL.COM 

AL NAHAR ALUMINIUM & wrought iron S.P.C Owned by MOHAMMED SHAHDA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
17414624  or  ABKF_MD@YAHOO.COM 

Regina cleaning CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36651823  or  khananeeza411@outlook.com 

TASSADDUQ CONSULTANCY AND  DOCUMENT CLEARANCE S.P.C OWNED BY MUH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
36238896  or  tassadduqspc@gmail.com 

CITY FOODLAND - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
39559510  or  HJAMEEL400@GMIAL.COM 

Nordic Palace & Spa S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  HOUSEKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

17111101  or  govt@nordicbh.com 

Eram Arabia W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

33628081  or  adminbahrain@eramarabia.com 

FUMERA BUSINESS SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CUSTOMER SERVICES COORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact

39628847  or  RENIJITH@FUMERAME.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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17731881  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

  MASON 
 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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

77444454  or  A.A.QARATA.BH@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 

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 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
17774645  or  IMAAD_KK@YAHOO.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17140000  or  PR@AG-BH.COM 

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

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

17140000  or  PR@AG-BH.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17140000  or  PR@AG-BH.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

33270382  or  SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

33270382  or  SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME 

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 

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 

GOLD DUST CLEANING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

66727555  or  GOLDDUST.BH@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
17000786  or  RAYRAMZAN@GMAIL.COM 

Al enma house for security services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

36574740  or  admin@enmabh.com 

BADER AHMED KAIKSOW Co. S.P.C. Owned by BADER AHMED SALMAN KAIKSOW 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
17730816  or  BADER@BAKGROUP.NET 

SAW MARINE MAINTENANCE SHIPS S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39993245  or  SAWMARINEBH@GMAIL.COM 

TOP CHICKEN 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

39655383  or  HANIBOHAMAD74@GMAIL.COM 

TOP CHICKEN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39655383  or  HANIBOHAMAD74@GMAIL.COM 

ARLA FOODS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
17464562  or  JGRE@ARLAFOODS.COM 

Eram Arabia W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

33628081  or  adminbahrain@eramarabia.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17500791  or  hr@seven-energy.com 

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

  ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

17500791  or  hr@seven-energy.com 

Green and Green Contracting Co.Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

34052151  or  NAEEMRANDHAWA612@GMAIL.COM 

Bakhsh Auto Garage 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

39469263  or  FAME_CONSTRUCTION@HOTMAIL.COM 

FIRST AND BEST CONSTRUCTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

17785131  or  INFO@FIRSTANDBESTCONSTRUCTIONS.COM 

SHOHIDUL INTERNATIONAL CO.  BAHRAINI PARTNERSHIP 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

39511517  or  MOAZZEMHOSSAN@HOTMAIL.COM 

AKBAR HOLIDAYS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

13113311  or  COUNTRYHEAD.BAH@AKBARGULF.COM 

AL MASHARIQ Saudi For Trading & Contracting CO. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
33332973  or  SAAD@ALMASHARIQ.COM 

AL MASHARIQ Saudi For Trading & Contracting CO. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
33332973  or  SAAD@ALMASHARIQ.COM 

Gulf Route Transport 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
34344537  or  gulfroutetrans@gmail.com 

AJK contracting co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33153325  or  AJK_CONTRACTING88@OUTLOOK.COM 

SUPER PAGE ADVERTISING & MARKETING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

35113085  or  SUPERPAGE434@GMAIL.COM 

Hit n Run Resturant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36699344  or  ARWA.JANAHI@HOTMAIL.COM 

SAMRAN INTERIOR DECORATION CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33037019  or  NEWGREENDECORATIONBH@GMAIL.COM 

Dr dhia dental center  spc owned by DHIA DEHAM HANOOSH HAMAD 
has a vacancy for the occupation of

  DENTIST(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
33009766  or  GGELAWI89@GMAIL.COM 

WHOLE FOODS MARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

39978899  or  MUHAMMED@MAYONCO.COM 

AL ADEEL JEWELERY TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

66612224  or  ALIALI3332010@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
35919726  or  EIMODE.1984@GMAIL.COM 

ALASAYEL KITCHENS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR(DINING HALL) 
 suitably qualified applicants can contact
39664454  or  TR39913003@GMAIL.COM 

ALASAYEL KITCHENS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
39664454  or  TR39913003@GMAIL.COM 

LULYA BAKERY BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

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

TIANSHENG TRADING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39122825  or  HASANALJUMAAN5566@GMAIL.COM 

MAHMOOD EBRAHIM SAIF   SALEH (141521) 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

33051349  or  EMAHMOOD421@GMAIL.COM 

MAHMOOD EBRAHIM SAIF   SALEH (141521) 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33051349  or  EMAHMOOD421@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
34569303  or  LEVISH820@GMAIL.COM 

PINE WOOD FURNITURE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

39964163  or  PINEWOODBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  MANAGER (MARKETING) 
 suitably qualified applicants can contact

39910868  or  WALEEDALNAIMI2@GMAIL.COM 

ART LINK CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

66612224  or  ALIALI3332010@GMAIL.COM 

ARGANTINA LITTLE MART W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

17231660  or  LAYLA@HARIDASP.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 

OMEGA PAINTS AND CHEMICAL INDUSTRIES 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17730015  or  talent@unitcogroup.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  LIGHT VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

AHMED QAED CONSTRUCTION ESTABLISHMENT S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
17826260  or  RADHA@CIHBAHRAIN.COM 

BAHRAIN PIPE LINE CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
17404866  or  BPLCC@BATELCO.COM.BH 

BAHRAIN PIPE LINE CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact
17404866  or  BPLCC@BATELCO.COM.BH 

Bahrain Electromechanical Services Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

39940152  or  BEMCO@BATELCO.COM.BH 

Zawraq Alalwan for Decoration 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

38734606  or  zawraqalalwan@hotmail.com 

BAWAB CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

17290170  or  QBAWAB2002@HOTMAIL.COM 

Z . m samiei contracting 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
34442522  or  DRZOOZO@YAHOO.COM 

ALSDDAIS GENTS TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

17770746  or  KHADIJAEBR185@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.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 

ALNOOR SERVICES FOR SHIPING CO. - Simple Commandite 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact
17675456  or  ALNOOR.02@hotmail.com 

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 

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 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

ZAHRAT ALFURSAN GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39248396  or  EBTISAM7710@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17382277  or  ayman@keylinkbh.com 

AYESHA STAR FLOWER 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17131018  or  sajilnath@urbaser.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 

Fatema  Ebrahim Supermarket 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
36112205  or  SHAD.BAYAN@GMAIL.COM 

FEDORA CONTRACTING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
33871955  or  maheshyogidas@gmail.com 

Diyar Bit Land Construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
39543523  or  ayadshahidlatif@gmail.com 

Professional Boxes Carpentry 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

39633812  or  YUSUF.BUTI@PROBOXES.BH 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

77999360  or  FISHERMANSENSE@GMAIL.COM 

ALI&MOHAMMED&HUSSAIN S/O ALI YATEEM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17225450  or  hana@amyateem.com 

RASHID ALI HUSSAIN ALMEHRI(HEER ALKALIJ 6360 ) 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17623702  or  BO.AWATIF.87@GMAIL.COM 

HANI ALI AHMED ALNESAIF 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17590078  or  ALNOSAIF@BATELCO.COM.BH 

KHALAF SONS REAL ESTATE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17822550  or  JAMEEL.ALSABBAGH@YAHOO.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

ALAZHAR CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17702454  or  mohdnew28@gmail.com 

ALAZHAR CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17702454  or  mohdnew28@gmail.com 

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 

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 

Relay Engineering Limited 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

39980260  or  ANDREW.WRANKMORE@RELAY-ENGINEERIN.COM 

CAFE LILOU W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

17710271  or  hrvp@alghalia.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 

ZAINAB ISMAEEL ALI ABDULLA (105909) 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

33497708  or  ZAINABISMAEELBH@GMAIL.COM 

MODERN SILVER FOR JEWELRY DESIGNING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
33026227  or  shakil.afzal@hotmail.com 

SOFT CORNER DECORATION CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
39256550  or  NAS_APON@YAHOO.COM 

ERAJ CONSULTANCY CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33289220  or  ASMA.MINHAS005@GMAIL.COM 

SAPPHIRE STARS SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
33902408  or  IMTIAZBH66@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
66633465  or  MINGORABH@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 

SADEQ MERZA AHMED ABDULLA 
has a vacancy for the occupation of

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contact

33007765  or  SADIQMERZA7@GMAIL.COM 

SHIRAZI TRADING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17254112  or  HASANRADHI1983@GMAIL.COM 

Haji ALi  Haji  Electric Control Systems Industries W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17822722  or  EB.HAJI@HAHCO.NET 

Phoenicia Decor B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

  UPHOLSTERER 
 suitably qualified applicants can contact

17564444  or  PRO@ASIAJEWELLERS.COM 

BAHRAIN PHARMACY & GENERAL STORE 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

17264088  or  BPHR@BAHRAINPHARMACY.COM 

Saleh Abdulla Kameshki & Sons B.S.C (c) 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17250627  or  admin01@kameshki.com 

Saleh Abdulla Kameshki & Sons B.S.C (c) 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

17250627  or  admin01@kameshki.com 

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

SYSCON TRADING & MECHANICAL SERVICES CO. 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER(GAS & ELECTRIC).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

17224214  or  SYSCON@BATELCO.COM.BH 

DAINAMIC FOR TRADING AND COMMISION 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MANAGERIAL SERVICES) 
 suitably qualified applicants can contact

37111115  or  DAINAMIC510@GMAIL.COM 

I JAWDA CONSULTANCE W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
36973697  or  HUSSANAD@YAHOO.COM 

ALHABBASH PAINTING 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17644803  or  MAHALHABBASH@GMAIL.COM 

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

 suitably qualified applicants can contact
17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

MASHAWI AL ABRAAJ 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
38700027  or  OFFICE@AL-ABRAAJ.COM 

GULF ALUMINIUM ROLLING MILL 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17731000  or  ahmed.alawadhi@garmco.com 

ADISON AUTO ELECTRICAL WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33009736  or  bu-khalid-@hotmail.com 

SAMI ABDULLA AMEEN CO. W.L.L (AMEENCO) 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contact

17703111  or  TRANSPORTAMEENCO@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17786828  or  TAWFEEK@BATELCO.COM.BH 

DIALA TOWER CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17233306  or  ABDULLAALJAAFAR@GMAIL.COM 

BEAUTIFUL KIDS GARMENTS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17344840  or  SHAJI840@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17784584  or  INFO@AMJASSIM.COM 

ALALAM ELECTRICAL CONTRACTING COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17250878  or  A_KGROUP@HOTMAIL.COM 

ALALAM ELECTRICAL CONTRACTING COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

17250878  or  A_KGROUP@HOTMAIL.COM 

AWAD AUTO SPARE PARTS CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17783099  or  ABDULKARIM.HASAN@HOTMAIL.COM 

ALZAWYA BUILDING CONTRACTING Co.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

17730343  or  hr@hafeera-group.com 

QAMBAR MAINTENANCE AND REPAIR OF MOTORCYCLES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
39696054  or  ABO.MAJEED@LIVE.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

JERNAS GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

17872353  or  fahad_alyahya_1@hotmail.com 

AFAF S.AMIN EBRAHIM 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

36438790  or  UMMARIAMALMOSAWI@GMAIL.COM 

Restaurant Gulf 24 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33306446  or  BUSHAHED130@GMAIL.COM 

HYPO GRAPHICS 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

17226656  or  hypo@batelco.com.bh 

WHITE RIVER CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

33511908 

LAILAI RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

17621621  or  kmhijris@yahoo.com

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

FLORA CONTRACTING MAINTENCE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17623882  or  accounts@florabh.com 

FLORA CONTRACTING MAINTENCE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17623882  or  accounts@florabh.com 

FLORA CONTRACTING MAINTENCE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17623882  or  accounts@florabh.com 

Meisei Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  RESTAURANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

17720016  or  H.ALJAD@NASSERPHAMRACY.COM 

Meisei Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17720016  or  H.ALJAD@NASSERPHAMRACY.COM 

KRONOS ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17564981  or  ashokrma@gmail.com 

WAHEED RASHID MOHAMMED ALDOSERI /  CRUZER 8495 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact
17323380  or  ZAFAR2676@GMAIL.COM 

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

  DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contact

17789689  or  GOLDNEON@BATELCO.COM.BH 

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

  GYPSUM CARVER 
 suitably qualified applicants can contact

17789689  or  GOLDNEON@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
17774645  or  IMAAD_KK@YAHOO.COM 

Lilac Hygiene S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17000023  or  INFO@Q1BAHRAIN.COM 

AL HAIBA ELECTRCAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WIREMAN (BUILDINGS) 
 suitably qualified applicants can contact
33116174  or  ABBAS-86@HOTMAIL.COM 

CLEANING LEADERS  S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33347766  or  PERWAIZ_I@HOTMAIL.COM 

Mohad immam coustrucion 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33263042  or  WANA_FRIENDSHIP2008@YAHOO.COM 

JAHIZ CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17456344  or  ali.e.isssa@gmail.com 

ALZAHRAA CARGO W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
17141162  or  HR@ALZAHRACARGO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

16161618  or  altakatuf.bh@gmail.com 

MALKA MANSOOR MOHAMMED ALSITRI 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

39464442  or  eid69111@gmail.com 

BRIGHT CASTLES CONTRACTING Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

39181993  or  BRIGHT-CASTLES@HOTMAIL.COM 

HAPPY HOUSE TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33334405  or  HAPPYHOUSE.T.S@GMAIL.COM 

VALENCIA OFFICE PRINTING 
has a vacancy for the occupation of

  GRAPHIC DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contact

36434314  or  valencia_printing@yahoo.com 

GHORI AND DALLAH CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39939958  or  LBOAINAIN_1@HOTMAIL.COM 

ALQANDEEL CONTRACTING S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17341852  or  ALQANDEEL.BH@GMAIL.COM 

PINK SADAF CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33879006  or  PINKSADAF91@GMAIL.COM 

DAIREX BUILDING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

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

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

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

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

13109226  or  CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

13109226  or  CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

GHAREEB HOUSE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
36777229  or  a.s.ghareeb60@hotmail.com 

MOHAMMAD OMER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39776763  or  MOHAMMEDOMER1990@GMAIL.COM 

Al Adil Super Market Co Wll 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17295879  or  HASSAN@ARABASIAN.COM 

Al Rabeea Dental Center Isa Town WLL 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

39338879  or  NISARTA@GMAIL.COM 

AL HASEEB A/C WORK SHOPE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33572848  or  M.BILALHAFEEZ@YAHOO.COM  
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مصر تدعم السعودية في حماية أراضيها من “االنتهاكات الخسيسة”

اليمن: هجمات الحوثي تثبت نهجه اإلرهابي

فيمــا أعربــت مصر، عن بالغ إدانتها واســتنكارها لمواصلة ميليشــيا الحوثــي أعمالها اإلرهابية الموجهة صوب أراضي المملكة العربية الســعودية، 
أدان اليمن، أمس األحد، بشدة محاولة استهداف ميليشيات الحوثي مدينة الرياض بصاروخ باليستي وعدد من الطائرات المسّيرة على مدينتي 
جيــزان وخميــس مشــيط، مطالبــا األمــم المتحــدة والمجتمع الدولي بإدانة تلــك الجرائم. واعتبر وزيــر اإلعالم اليمني في سلســلة تغريدات أمس 
األحد أن تلك الهجمات الحوثية الفاشــلة تؤكد من جديد نهجها اإلرهابي، واســتمرارها في تحدي إرادة المجتمع الدولي، واالرتهان كأداة لتنفيذ 

السياسات اإليرانية في زعزعة أمن واستقرار المنطقة.

كمـــا رأى أن تلك المليشـــيات تحاول 
عبـــر هجماتهـــا اإلرهابيـــة اصطنـــاع 
انتصـــارات وهميـــة، والتغطيـــة على 
هزائمهـــا وخســـائرها الفادحـــة التـــي 
تتكبدها بشـــكل يومي فـــي مختلف 
الجيـــش  يـــد  علـــى  مـــأرب  جبهـــات 
الوطني والمقاومة الشعبية والقبائل 

بإسناد من تحالف دعم الشرعية.
إلـــى ذلـــك، طالـــب المجتمـــع الدولي 
واألمـــم المتحـــدة ومبعوثها الخاص 
بإصـــدار  غريفيـــث  مارتـــن  لليمـــن 
إدانـــة واضحـــة للهجمـــات االرهابية 
التـــي تســـتهدف األحيـــاء الســـكنية 
مـــأرب  مدينـــة  فـــي  والمدنييـــن 
والســـعودية، والضغط على الحوثي 
لتنفيـــذ القـــرارات الدوليـــة وأخرهـــا 
 2564 رقـــم  األمـــن  مجلـــس  قـــرار 
وزارة  طالبـــت  بدورهـــا،   .)2021(
الخارجية فـــي بيان باعتبار هجمات 
الحوثـــي جريمة حـــرب تعرض حياة 
المدنييـــن للخطـــر، وهـــو مـــا يتطلب 
محاســـبة اإلرهابيين بما يتوافق مع 
القانون الدولي ووضع حد لتصرفات 
الميليشـــيات واســـتهتارها بالقوانين 
والمواثيـــق الدوليـــة، واتخـــاذ جميع 
اإلجـــراءات الالزمـــة للحفـــاظ علـــى 

أمن واستقرار المنطقة.
كمـــا جـــددت تأكيـــد وقـــوف اليمـــن 
الســـعودية،  مـــع  وشـــعبا  حكومـــة 
وتأييدهـــا لجميـــع اإلجـــراءات التي 
أراضيهـــا  حمايـــة  فـــي  تتخذهـــا 
ومكافحتهـــا لإلرهـــاب للحفـــاظ على 
وســـالمة  أراضيهـــا  واســـتقرار  أمـــن 
المنطقـــة.  واســـتقرار  مواطنيهـــا 
قـــوات  وكفـــاءة  بيقظـــة  وأشـــادت 
ونجاحهـــا  الشـــرعية  دعـــم  تحالـــف 

فـــي إســـقاط الصواريخ الباليســـتية 
والطائـــرات المفخخـــة قبـــل وصولها 

إلى أهدافها.
عـــن  مصـــر،  أعربـــت  جانبهـــا،  مـــن 
بالـــغ إدانتهـــا واســـتنكارها لمواصلـــة 
ميليشـــيا الحوثي أعمالهـــا اإلرهابية 
المملكـــة  أراضـــي  صـــوب  الموجهـــة 

العربية السعودية.
لـــوزارة  رســـمي  بيـــان  فـــي  وقالـــت 
الخارجية أمـــس األحد، إن آخر هذه 
اســـتهداف  كان  اإلرهابيـــة  األعمـــال 
مدينـــة الريـــاض بصاروخ بالســـيتي 
المملكـــة  جنـــوب  اســـتهداف  وكـــذا 
بعـــدد مـــن الطائـــرات الُمفخخـــة من 
دون طيـــار، والتـــي تمكنـــت القـــوات 
المشـــتركة لتحالـــف دعـــم الشـــرعية 
في اليمـــن من اعتراضهـــا وتدميرها 

جميًعا بنجاح.
كما أكـــدت القاهرة مجـــددا تضامنها 
ودعمهـــا  الســـعودية،  مـــع  الكامـــل 
التـــي  التدابيـــر  لجميـــع  الُمســـتمر 
أمنهـــا  لصـــون  المملكـــة  تتخذهـــا 
ســـالمة  وحمايـــة  واســـتقرارها 
مواطنيهـــا والُمقيمين على أراضيها، 
في مواجهة هـــذه األعمال اإلرهابية 
الخسيسة التي ُتمثل انتهاًكا جسيًما 
للقانـــون الدولـــي وتهديـــدا واضحـــا 

للسلم واألمن اإلقليميّين.
يذكـــر أن المتحـــدث الرســـمي باســـم 
الركـــن  العميـــد  التحالـــف،  قـــوات 
صبـــاح  أعلـــن  كان  المالكـــي  تركـــي 
أمـــس األحـــد، أن الدفاعـــات الجوية 
اعتـــراض  مـــن  تمكنـــت  الســـعودية 
وتدميـــر صـــاروخ باليســـتي أطلقته 
اإلرهابيـــة  الحوثيـــة  الميليشـــيا 
المدعومـــة مـــن إيـــران تجـــاه مدينة 

طيـــار  دون  طائـــرات  و6  الريـــاض، 
“مفخخة” تجاه المملكة الســـتهداف 
المدنيين واألعيـــان المدنية بطريقة 

المنطقـــة  فـــي  ومتعمـــدة  ممنهجـــة 
جـــازان  مدينـــة  وكذلـــك  الجنوبيـــة، 

ومدينة خميس مشيط.

عواصم ـ وكاالت

بيروت ـ وكاالت

لحقـــوق  الســـوري  المرصـــد  قـــال 
اإلنسان، إن انفجارات عنيفة ضربت 
باديـــة البوكمـــال الخاضعة لســـيطرة 
والميليشـــيات  اإليرانيـــة  القـــوات 
الـــزور  ديـــر  بريـــف  لهـــا  المواليـــة 
الشـــرقي، صباح األحد، بالتزامن مع 
تحليق لطائرات مسيرة مجهولة في 

األجواء.
تـــرد  لـــم  أنـــه  إلـــى  المرصـــد  وأشـــار 
اآلن  حتـــى  مؤكـــدة  معلومـــات 
إذا  ومـــا  االنفجـــارات،  أســـباب  عـــن 
كانـــت ناجمة عـــن اســـتهداف جديد 
للميليشـــيات، أم نتيجـــة تفجيـــرات 
الميليشـــيات لذخائـــر أو  بهـــا  تقـــوم 
أسلحة من مخلفات قصف سابق أو 

ألغام وعبوات ناسفة.

لحقـــوق  الســـوري  المرصـــد  وكان 
اإلنسان، قد قال السبت، إن “هدوءا 
حـــذرا” يســـود منطقة غربـــي الفرات 
الخاضعـــة لنفـــوذ القـــوات اإليرانيـــة 
مـــن  لهـــا  المواليـــة  والميليشـــيات 
ســـورية،  وغيـــر  ســـورية  جنســـيات 
وذلك بعد الضربة الجوية األميركية 
التـــي وقعت الجمعـــة، وأدت لتدمير 
مواقع عند أحد المعابر غير الشرعية 
مع العـــراق بريـــف البوكمال شـــرقي 

دير الزور.
شـــاحنات   3 تدميـــر  إلـــى  أدت  كمـــا 
للذخيـــرة تابعة لحـــزب هللا العراقي، 
األراضـــي  إلـــى  دخولهـــا  تصـــادف 
الســـورية، باإلضافـــة إلـــى مقتـــل 22 

من تلك الميليشيات.

انفجارات بمناطق سيطرة ميليشيات إيرانية في سوريا

عمان ـ أف ب

قدم وزيـــرا الداخلية ســـمير المبيضين 
والعـــدل بســـام التلهوني فـــي الحكومة 
األحـــد  أمـــس  اســـتقالتيهما  األردنيـــة 
بعدما “طلب منهما” رئيس الوزراء ذلك 
لمخالفتهمـــا إجراءات الســـالمة العامة 

أثناء األزمة الوبائية.
وكشف مصدر حكومي أردني لصحيفة 
“الرأي” الرسمية، أن رئيس الوزراء بشر 
الخصاونـــة طلـــب األحد مـــن الوزيرين 
منصبيهمـــا  مـــن  اســـتقالتيهما  تقديـــم 
“لمخالفتهمـــا أوامر الدفاع” دون إعطاء 
المزيـــد مـــن التفاصيـــل. ولكـــن موقـــع 
“عمـــون” اإلخبـــاري المحلـــي كشـــف أّن 
الطلـــب جـــاء بعـــد “حضـــور الوزيريـــن 

مأدبـــة طعـــام فـــي أحـــد مطاعم 
عمان المشهورة متجاوزين 

بـــه  المســـموح  العـــدد 
خالفـــا  الطاولـــة  علـــى 
ألوامـــر الدفـــاع، إذ كان 

عـــدد الحضـــور 9 أشـــخاص”، في حين 
يتجـــاوز  أال  علـــى  اإلجـــراءات  تنـــص 
عدد األشـــخاص على الطاولة الواحدة 
6 أشـــخاص. وأعلـــن بيـــان صـــادر عـــن 
الديـــوان الملكـــي، تلقت وكالـــة فرانس 
علـــى  الموافقـــة  عنـــه،  نســـخة  بـــرس 
اســـتقالة بســـام التلهوني وزيـــر العدل، 
وســـمير المبيضيـــن وزيـــر الداخلية من 
منصبيهمـــا، اعتبـــارا من األحـــد. وكّلف 
توفيق كريشـــان، نائب رئيـــس الوزراء 
ووزيـــر اإلدارة المحليـــة، بـــإدارة وزارة 
الداخليـــة، وأحمد الزيـــادات وزير دولة 
للشؤون القانونية، بإدارة وزارة العدل، 
اعتبـــارا من األحـــد. وشـــدد األردن في 
اآلونة األخيرة إجراءاته بعد تزايد 
كورونـــا،  بفيـــروس  اإلصابـــات 
إذ قـــررت الحكومـــة األربعـــاء 
إعـــادة فرض حظر التجول 

أيام الجمعة.

استقالة وزيرين أردنيين لمخالفتهما إجراءات السالمة

ذي قار ـ وكاالت

أمهـــل متظاهرو ســـاحة الحبوبي في محافظـــة ذي قار جنوبي 
العـــراق، أمـــس األحـــد، الحكومـــة 3 أيـــام لتنفيـــذ 10 مطالـــب 

وضعوها في قائمة سلمت للمحافظ الجديد.
وكانت أبرز المطالب العشـــرة، كشـــف الجهة التي أمرت بإطالق 
النـــار على المحتجين وإقالة قائد شـــرطة المحافظة والتحقيق 

مع المحافظ المستقيل.
وأعلنت خلية اإلعالم األمني الحكومية في العراق، تشكيل لجنة 
عليـــا للتحقيـــق باألحداث التي شـــهدتها المحافظة خالل األيام 
الماضيـــة. وعين رئيس الحكومة العراقيـــة مصطفى الكاظمي، 
رئيـــس مجلس األمن الوطني عبد الغني األســـدي محافظا لذي 
قار، علـــى خلفية مطالبـــة المتظاهرين بإقالة المحافظ الســـابق 
ناظـــم الوائلـــي. وشـــدد المحافـــظ بالوكالـــة عبدالغني األســـدي، 
خالل زيارة لمركز الشـــرطة، بوقت ســـابق اليوم على محاســـبة 
كل مـــن يطلق الرصـــاص الحي على المحتجيـــن. وقال: فوضنا 
شـــرطة ذي قـــار بمحاســـبة مـــن ال ينفـــذ أوامـــر منـــع اســـتخدام 
الرصـــاص الحي أثناء التظاهـــرات. كما أكد أن الحوار مع أهالي 
الناصريـــة الختيار ما يرونه مناســـبا من أجـــل إدارة محافظتهم 
والخروج من األزمة الحالية متواصل، مضيفا “لن نســـمح ألحد 

بمصادرة حقوقهـــم”. من جانب آخر، ذكرت مصادر صحافية، 
أن ســـفير الفاتيكان في بغداد، المونســـنيور ميتيا ليســـكوفار، 
أصيـــب بفيروس كورونا المســـتجد، فيما يســـتبعد أن “يكون 
لذلك تأثير” على زيارة البابا فرنسيس المقررة، يوم الجمعة.

وتزامـــن اإلعـــالن مـــع االســـتعدادت الجاريـــة الســـتقبال البابا 
فرنســـيس فـــي أول زيـــارة بابويـــة فـــي التاريـــخ إلـــى العراق 
الـــذي عـــاش حروبا وصراعات وعنفا طائفيا، خالل الســـنوات 

األربعين الماضية.

ساحة الحبوبي في محافظة ذي قار

لتنفيــــــذ 10 مطالــــــب سلموهــــــا للمحافــــــظ الجـديــــــد
الناصرية تعلق تظاهراتها.. وتمهل الحكومة 3 أيام

دبي ـ العربية.نت

المتقاعديـــن  تجـــددت تظاهـــرات  اندالعهـــا،  مـــن  أســـبوع  بعـــد 
فـــي المـــدن اإليرانيـــة، أمـــس األحـــد، احتجاًجا علـــى أوضاعهم 
المعيشـــية الصعبة، ونســـبة الفقر العالية التي وصلت إليها البالد 
نتيجـــة التضّخـــم، نّظمت مجموعة مـــن المتقاعديـــن اإليرانيين 
في مناطق طهران، وتبريز، ومشـــهد، وأصفهان، وشـــيراز، ويزد، 
وكـــرج تظاهـــرات احتجاًجا علـــى أوضاعهم المعيشـــية الصعبة، 
وعـــدم تناســـب معاشـــاتهم مـــع التضخـــم الكبيـــر الـــذي يضـــرب 

اقتصاد البالد، ما أدى إلى تدهور كبير في األوضاع المعيشية.
وردد المحتجون شـــعارات ضد المســـؤولين مفادهـــا “عدونا هنا 
فـــي إيـــران”، و “يكذبـــون عندمـــا يقولون أميـــركا هي العـــدو”، و 
“مطلبنـــا الرئيســـي، مرتبـــات تتناســـب مـــع التضخـــم”، و “تكفـــي 
الوعـــود، موائدنـــا فارغـــة”، و “المتقاعـــدون يموتـــون وال يقبلون 
التمييز”، و “استولى اللصوص على صندوق التقاعد”، و “سفينة 
المتقاعدين رســـت على الطين”. وهذه ليســـت المرة األولى، فقد 
أقام المحتجون تجمعات األسبوع الماضي، في مناطق مختلفة 
مـــن العاصمة طهران، وتجمعوا أمـــام مبنى البرلمان في طهران، 
وكذلك أمام مكاتب الضمان االجتماعي في مدن عدة. يشار إلى 
أن المتقاعديـــن، الذيـــن يبلـــغ عددهم حوالـــي 4 ماليين ونصف، 

يطالبون بزيادة في معاشاتهم التقاعدية للخروج من تحت خط 
الفقـــر )الذي ُيحدد عنـــد 4 ماليين تومان كمدخول شـــهري(، في 
حين يتلقى المتقاعدون من صندوق الضمان االجتماعي معاًشا 
تقاعدًيـــا ال يتعـــدى الثالثة ماليين تومان، بينمـــا يزداد التضخم 
وترتفع األســـعار بشكل مضطرد. يشـــار إلى أن هذه ليست المرة 
األولـــى التـــي يتظاهـــر فيهـــا المتقاعـــدون فـــي مختلـــف المـــدن 
اإليرانيـــة، حيـــث تتكـــرر هـــذه االحتجاجات بين الحيـــن واآلخر 

وكان آخرها في 21 فبراير الحالي.

تظاهرات المتقاعدين في المدن اإليرانية

بســبب نســبة الفقر العاليــة واألوضاع المعيشــية المتردية
تظاهرات متقاعدي إيران تتجدد: عدونا ُهنا وليس أميركا

واشنطن ـ سي إن إن

ســـي”  بـــي  “إن  شـــبكة  أفـــادت 
األميركيـــة أمـــس األحـــد بأنـــه مـــن 
المتوقع أن يعلن الرئيس األميركي 
الســـابق دونالـــد ترامب اســـتعداده 
لخـــوض االنتخابـــات المقبلـــة فـــي 

العام 2024.
وقالت الشبكة “في خطاب سيلقيه 
في اختتام مؤتمر العمل السياسي 
للمحافظين، سيعلن الرئيس السابق 
دونالـــد ترامب أن الرحلـــة المذهلة 
التـــي بدأها منذ 4 ســـنوات لم تنته 
بعد، وصوال إلى اإلعالن عن نواياه 
للعام 2024 ووضع رؤيته لمستقبل 

الحزب الجمهوري”.
وأضافـــت أن مـــن المتوقع أن 

الســـابق  الرئيـــس  يقـــول 
لـــه  أول خطـــاب  فـــي 
منـــذ مغادرتـــه البيـــت 
الشـــهر  األبيـــض 

الماضـــي “أقف أمامكم اليوم ألعلن 
أن الرحلة المذهلة التي بدأناها معا 
منذ 4 سنوات لم تنته بعد.. نجتمع 
بعـــد ظهر هـــذا اليـــوم للحديث عن 
حركتنـــا،  مســـتقبل  المســـتقبل.. 
ومســـتقبل حزبنا، ومســـتقبل بلدنا 

الحبيب”.
وذكرت الشـــبكة أيضـــا أنه جاء في 
الجمهـــوري  “الحـــزب  المقتطفـــات 
متحـــد. االنقســـام الوحيـــد هو بين 
حفنـــة من المتســـللين السياســـيين 
في واشنطن العاصمة، وفي جميع 

أنحاء البالد”.
فـــإن  ســـي”  بـــي  “إن  وحســـب 
علـــى  توضـــح  التصريحـــات 
األقـــل كمـــا هو مكتـــوب، أن 
ترامب ال يخطط إلنشـــاء 
حـــزب جديد أو مغادرة 

الحزب الجمهوري.

توقعات بإعالن ترامب استعداده خوض االنتخابات
رانغون ـ أ ف ب

 6 بورمـــا  فـــي  األمـــن  قـــوات  قتلـــت 
أشـــخاص أمـــس األحـــد اليـــوم األكثـــر 
دموية فـــي االحتجاجات ضـــد النظام 
العســـكري الجديد في البالد منذ توليه 
الســـلطة في األول من فبراير، وفق ما 

أعلن مسعفون ونائب سابق.
العســـكرية  المجموعـــة  وصّعـــدت 
الحاكمة اســـتخدامها للقـــوة في عطلة 
االحتجاجـــات  ضـــد  األســـبوع  نهايـــة 
الضخمـــة التـــي تطالبهـــا بالتخلـــي عن 
الزعيمـــة  ســـراح  وإطـــالق  الســـلطة 
المدنية المخلوعة أونغ سان سو تشي.
والجيـــش  الشـــرطة  عناصـــر  وكان 
اســـتخدموا الرصاص المطاطي والغاز 

المسيل للدموع وخراطيم المياه 
فـــي  المتظاهريـــن  لتفريـــق 

فـــي  األخيـــرة  األســـابيع 
حملـــة  لوقـــف  محاولـــة 
مـــع  المدنـــي،  العصيـــان 

اســـتخدام الذخيـــرة الحيـــة في بعض 
الحاالت.

أعـــداد  احتشـــدت  األحـــد،  وصبـــاح 
كبيـــرة مـــن القـــوات األمنيـــة مـــن أجل 
تفريق متظاهريـــن تجمعوا في أجزاء 
مختلفة مـــن البالد اســـتجابة لدعوات 
عبـــر اإلنترنـــت للنـــزول إلـــى الشـــوارع 
مـــرة أخـــرى. وقتل 3 أشـــخاص وجرح 
أكثر من عشرين آخرين بعدما تدخلت 
قـــوات األمن لفض احتجاج في مدينة 
داوي الساحلية في جنوب البالد، وفقا 
إعالميـــة  وتقاريـــر  متطـــوع  لمســـعف 

محلية.
وأوضـــح مســـعفون أن 3 رجـــال قتلوا 
داوي  مدينـــة  فـــي  بالرصـــاص 
)جنـــوب( فيمـــا قتـــل فتيان في 
بلـــدة باغـــو، كمـــا قتل شـــاب 
شـــرق  فـــي  برصاصـــة 

العاصمة.

بورما.. 6 قتلى في تفريق تظاهرات ضد االنقالب

ــس” الــروســيــة  ــاكـ ــرفـ ــتـ ذكـــــرت وكـــالـــة “إنـ
لــأنــبــاء، أمــس األحـــد، نقال عــن بــيــان من 
األسطول الروسي، أن الفرقاطة “أدميرال 
ــى مــيــنــاء  ــ ــت إلـ ــلـ غـــريـــغـــوروفـــيـــتـــش” وصـ
سوداني، حيث تنوي روسيا إقامة قاعدة 
هــذه أول  أن  الــبــيــان،  ــر  فــيــه. وذكـ بحرية 
بورتسودان،  ميناء  تدخل  حربية  سفينة 

وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.
ــان الــرئــيــس الــروســي فــالديــمــيــر بوتن  وكـ
بحرية  قاعدة  إنشاء  نوفمبر  في  أقــّر  قد 
استقبال  يمكنها  الـــســـودان،  فــي  روســيــة 

السفن التي تعمل بالطاقة النووية.
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الرياض ـ واس

وكالـــة  نشـــرتها  صـــوٌر  كشـــفت 
األنباء السعودية، ما لحق بمنزل 
مواطن فـــي العاصمـــة الرياض، 
مـــن أضرار، مـــن جراء الشـــظايا 
اعتـــراض  عنـــد  انتشـــرت  التـــي 
أطلقتـــه  باليســـتي  صـــاروخ 

ميليشيات الحوثي اإلرهابية.
وأظهـــرت الصـــورة ضـــررا بالغـــا 
فـــي ســـقف البيت الـــذي تداعى 
من جراء الشظايا، بينما تناثرت 
أجـــزاء منـــه، وســـط كومـــة مـــن 

الغبار.
فـــإن  “واس”،  وبحســـب 
ميليشـــيات الحوثـــي اإلرهابيـــة 
أطلقت هذا الصاروخ الباليستي 
علـــى  عـــزم  فـــي  الســـبت،  ليلـــة 
اســـتهداف المدنييـــن واألعيـــان 

المدنية.
اســـتهداف  أن  المصـــدر  وذكـــر 
المدنييـــن بهـــذه الطريقة يندرج 
ضمـــن جرائـــم الحـــرب، بموجب 

القوانين الدولية.

آثار صاروخ حوثي داخل بيت مواطن سعودي

آثار الصاروخ الحوثي بمنزل في الرياض

أول سفينة حربية 
روسية تصل بورتسودان

موسكو ـ رويترز
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

مجمع 109 طريق 943 بالحد... هناك حلول يا وزارة األشغال
الظـــروف  البحريـــن باختـــاف  مـــدن  بعـــض  فـــي  التخطيـــط  تختلـــف أشـــكال 
واألســـاليب، لكـــن ما يشـــهده أكبر مجمع فـــي الحد “109” وتحديـــدا طريق 943 
فـــاق الوصـــف وجعل األهالـــي الذين اختـــاروا المنطقة بناء علـــى مخطط كامل 
قبـــل أكثر من عشـــرين عاما وصرفوا مدخرات حياتهم علـــى بيت العمر عالقين 
في دوائر ضيقة ويتجرعون المعاناة بالرغم من تقديمهم رســـائل وعرائض إلى 

المسؤولين ولكن دون فائدة.
المشـــكلة بـــدأت قبـــل نحو عـــام كامـــل، عندمـــا قامت وزارة األشـــغال وشـــؤون 
البلديات والتخطيط العمراني بالبدء بتطوير شارع 47 الذي كان من المؤمل أن 
يخلـــق نقلة نوعية في انســـيابية الحركة المرورية من حيـــث تخفيف االزدحام 
المروي وتأمين مداخل ومخارج رئيســـة وثانوية سلسة وآمنة، كونه يربط بين 
أكبر المجمعات السكنية كثافة في مدينتي عراد والحد وهما 244 و109، إال أنه 
لم يحقق األهداف المرجوة منه بسبب عدم قيام القائمين على تخطيطه بأخذ 
االعتبـــارات التـــي من أجلها تـــم إقرار مشـــروع تطوير هذا الشـــارع، ومن أهمها 
توجيهات الحكومة الرشـــيدة وعلى رأســـها سيدي صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة ولـــي العهد رئيس الـــوزراء حفظـــه هللا ورعاه التي 

تتمثـــل في رفع كفاءة وجـــودة الخدمات الحكومية ومن أهمهـــا البنى التحتية 
الخدمية. 

حيث تم إغاق المدخل الرئيســـي والشـــريان المؤدي إلى طريق 943 من شارع 
47 وتحويلـــه إلى مدخـــل فقط غير مؤهل لدخول جميع الســـيارات ومن أهمها 
ســـيارات اإلطفاء واإلســـعاف، مـــع العلم أن المنطقة تحتوى علـــى ما يقارب من 
300 بيت وبها كثافة ســـكانية عالية والطرق الداخلية من األســـاس ضيقة جدا 
وتفتقد إلى معايير الســـامة، وكل هذه المنطقة الكبيرة ال تخدمها إال فتحتان، 

إذا كيف سيكون الوضع عندما سيتم إغاق المدخل الرئيسي. 
خرجـــت فـــي جولـــة بالمنطقة مع بعـــض األهالـــي المتضررين بعد وعـــود كثيرة 
قديمـــة وجديدة مع المســـؤولين ولكن دون فائـــدة، وأكثر ما تمت ماحظته هو 
سوء التخطيط أو ربما العشوائية، هناك حلول.. نعم، وقد سمعتها من األهالي، 
ولكـــن يفتـــرض أن يتكرم مســـؤول رفيـــع في وزارة األشـــغال للنـــزول “ميدانيا” 
لمعاينة مشـــاكل الناس عن قرب واالســـتماع إلى شكواهم ووجهة نظرهم وهذا 
مـــا تؤكد عليـــه حكومتنا الموقرة الســـاعية دومـــا إلى االرتقـــاء بالخدمات التي 

تقدم للمواطنين وكل ما يصب في راحتهم وسعادتهم.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

يعـــرف العلمـــاء التواصل الفعال بأنه “األداة الفعالـــة التي تحقق بها أهدافك 
فـــي المســـتقبل وأداة التفوق فـــي نقل مفاهيـــم الجودة”، فدائما ما يجســـد 
التواصل القاعدة التي تنطلق منها األفكار وتؤدي في نهاية المطاف لتبادل 

الرؤى وتطويرها.
وقـــد لفـــت انتباهـــي قبـــل أيام الصدى الواســـع بيـــن أبنائنـــا الطلبـــة وأولياء 
أمورهـــم النطاق الملتقى الطابي الســـنوي التاســـع برعايـــة الدكتور ماجد 
بـــن علـــي النعيمي وزير التربيـــة والتعليم، والذي تم تنظيمـــه عن بعد تحت 
شـــعار “التعليـــم عن بعد.. دوره وجدواه” بحضور عـــدد كبير من الطاب من 
9 مدارس ثانوية باإلضافة لعدد من المســـؤولين والمختصين، وقد تذكرت 
التجربـــة الكويتيـــة الرائعـــة “برلمـــان الطالب” التـــي تدرب الطلبـــة على قيم 

االختيار ومناقشة األفكار وطرح الطموحات والرؤى المختلفة.
وأرى أن تنظيـــم الملتقـــى هـــذا العـــام وفي ظـــل الظروف االســـتثنائية التي 
تمر بها المملكة والعالم بســـبب جائحة كورونا بكل تداعياتها وآثارها، يؤكد 

الحـــرص الذي توليه “التربية” الســـتمرار األنشـــطة الثقافيـــة الهادفة لتنمية 
الحـــوار وإشـــراك الطلبـــة في اتخاذ القـــرار وتبادل اآلراء من خال األســـئلة 

والمناقشات التي عبر عنها الطلبة المشاركون ضمن محور الملتقى.
إن االســـتماع لهمـــوم الطلبـــة عـــن طريق ممثلـــي المجالس الطابية يشـــكل 
تفعيـــا حقيقيـــا لسياســـة الباب المفتـــوح التي دائمـــا ما توصي بهـــا القيادة 
الحكيمـــة والتـــي تـــؤدي إلـــى البناء علـــى ما تحقـــق من إنجازات في شـــتى 

القطاعات في المملكة.
نقطة أخيرة «

تمثـــل الملتقيات الطابية التي تقام بشـــكل دوري إحـــدى التجارب العريقة 
والرائدة في المملكة والتي أسهمت في تطوير العملية التعليمية في المملكة 
بشكل مستمر ورفدها بالعديد من األفكار النيرة التي طرحها أبناؤنا الطلبة، 

وفي نفس الوقت بنت لديهم الثقة والروح القيادية لمستقبل مشرق.

Mohamed.salman
@albiladpress.com

محمد الحلِّي

الملتقى الطالبي السنوي التاسع وأسس التواصل الفعال

الكبار... خط أحمر
لن نســـمح ألي كائن أن يتدخل في سياســـاتنا الخاصة، وبصريح 
العبارة دول الخليج وعلى رأســـها المملكة العربية السعودية خط 

أحمر.
لقـــد أعطينـــا الغـــرب حجما وثقـــا يفوق مقـــداره بكثيـــر، فأصبح 
متباهيـــا مختـــا يعتقـــد أنه يســـتطيع أن يتحكم في مـــا ال يملك، 
والحقيقـــة أن بـــاد الحرميـــن تعـــد واجهـــة أولـــى وصمـــام أمـــان 
المنطقـــة، بـــل إن نداء واحدا منها يوحد صفوف المســـلمين ليس 

في باد العرب فقط، بل في العالم بأسره.
ال يفقـــه فـــي إدارة منزل إال رب البيت نفســـه، فـــا يحق لكائن أن 
يعيـــن نفســـه وليا أو مشـــرفا أو حتـــى مراقبا، وها هـــي الجماهير 
العربيـــة والمســـلمة تنتفض مـــن أجل ولـــي عهد المملكـــة العربية 
الســـعودية سمو األمير محمد بن سلمان الذي عرفت عنه الحكمة 
والشـــجاعة والمـــروءة، ويكفي أنه ســـليل آل ســـعود الكرام حتى 

يصبح خطا أحمر ال يجرؤ أي كان أن يتجاوزه.
هـــو درس كبيـــر تلقنـــه اإلرادة الشـــعبية الكبيـــرة المؤيـــدة لبـــاد 
الحرمين ملكا وقيادة وشـــعبا لكل من تســـول له نفســـه العبث أو 
حتى التفكير في العبث مع الكبار، ونعم نحن الكبار ال غيرنا، كبار 
بالتاريـــخ وبالمال والسياســـة والفقه والدين، كبـــار بكل معطياتنا 
ودروس التاريـــخ والمعـــارك ومـــا مررنـــا بـــه، مـــا حـــدث هو درس 
للبعـــض لمراجعـــة حســـاباتهم قبـــل التفـــوه بما ال يليق ســـوى بهم 
وحدهم، أتمنى أن تراجع إدارة البيت األبيض دفاترها جيدا قبل 

التفكير في العبث مع الكبار مجددا.

سمر األبيوكي

هل تجُد “تراثية عراد” طريقها للمناهج؟
التراث – الذي ُيشـــار لـــه بمجموع ِنتاج تجارب اإلنســـان ورغباته 
وأحاسيســـه فـــي ميادين العلـــم والفكر واللغة واألدب والفلســـفة 
والديـــن والفـــن والعمران والتـــي غالبًا ما ترتبط بتاريخ الشـــعوب 
واألمـــم وبمـــا ورثـــه األبنـــاء من اآلبـــاء عن األجـــداد فـــي العقائد 
والعـــادات واألفـــكار والقيـــم والمفاهيـــم وكل أشـــكال العاقـــات 
اإلنســـانية ونواحي الحياة االجتماعية – تبـــدو أهميته متعاظمة 
في وضع هوية تلك الشعوب واألمم التي تمّيزهم عن غيرهم من 
الشـــعوب واألمم األخرى ووضعها في موقعها الصحيح باعتباره 
إحـــدى األدوات المهمـــة في تكوين فكرها وعقلهـــا وثقافتها التي 
كثيـــرًا مـــا تحتل موقـــع الصدارة فـــي الوقت الحاضـــر بين الدول 
المتقدمـــة الملتزمة بتكوينها التراثي األصيل وعاداتها التاريخية 

المتواترة عن اآلباء من األجداد.
يأتي المشروع المصّغر لـ “القرية التراثية” بمنطقة عراد بمحافظة 
المحـــرق الـــذي ُأتيـــح لجميع الزوار مؤخـــرًا، واحدًا من المشـــاريع 
األهليـــة البحرينيـــة الخالصـــة التـــي حافظـــت على أهـــّم المامح 
التراثيـــة لشـــخصية المجتمـــع البحرينـــي فـــي عاداتـــه األصيلـــة 
وثقافتـــه النبيلة وميوله الطموحة وروحـــه المكافحة منذ القدم. 
هذا المشروع الذي َشِمَل بأركانه األساسية 15 حرفة يدوية نادرة 
أو مهـــددة باالندثـــار تحت ســـقف واحد؛ قد التـــزم القائمون عليه 
بنغمـــة اإليقـــاع التراثي ومذاقـــه العريق ألبناء البحريـــن القدماء 
حتى يومنا هذا، بعد أْن جاءت فكرة إنشـــائه – الُمســـَتْغرقة قرابة 
7 شهور بأياد بحرينية يافعة تراوحت أعمارها ما بين )7 - 20( – 
جاءت مختلجة عند مؤسس المشروع األستاذ “علي المطاوعة”، 
الذي يعّد من الكفاءات الوطنية المتميزة والعنصر البارز للطاقات 
الشـــبابية الفائقـــة التـــي قطعـــت شـــوطًا كبيـــرًا في تجربـــة العمل 
التراثـــي الشـــعبي وما صاحبها من مشـــاركات داخليـــة وخارجية 
فـــي المعارض والمهرجانات التراثية، حيـــث برزت الحاجة مّلحة 
– وفـــق مـــا أفـــاد - إلـــى إقامة مقر دائـــم يحتضن المهـــن والحرف 
اليدويـــة البحرينيـــة التراثيـــة األصيلـــة التـــي ورثناهـــا مـــن آبائنا 
عـــن أجدادنا، والحـــرص على نقلها بكل فخـــر واعتزاز للخلف من 
األجيـــال الاحقة بالتدريب والمراس بعـــد تعريفهم بأهميتها في 
حياتهم، ولما ُتمثله من عمِق ضارِب في حضارة وتاريخ هذا البلد 

منذ الِقَدم. “المقال كاما في الموقع اإللكتروني”.

jasim.almahari @hotmail.com

د. جاسم المحاري

حقيقـــة إن كل إنســـان مرتبط بطبيعته بعدة انتمـــاءات، وفي مقدمتها األرض التي 
ينتمـــي إليهـــا وحبـــه لهـــا، وبالفعل تعـــد الموطـــن األول واألخيـــر، فالمواطنـــة قيمة 
متأصلة، وإرث يفتخر به عبر األجيال واألزمنة، والمواطنة من القضايا المهمة التي 
تعبـــر عـــن انتمـــاء المواطن لوطنه وحبه له، لـــذا زرع االنتماء للوطـــن والقيادة مهم 
جدا والسيما في هذا الوقت الذي نعيشه وما تقدمه قيادتنا لهذا الوطن من جهود 
جبارة جعلت العالم ينظر لبادنا نظرة إعجاب وافتخار بمحبة القيادة لهذا الشعب.
ومـــا يلفت االنتبـــاه حقيقة تلك الكلمات التي تحدث بها خادم الحرمين الشـــريفين 
ألبناء الشـــعب الســـعودي في بداية الجائحة، وكيف كان االحتواء من ملك لشـــعبه 
أطـــال هللا عمـــره، وكذلـــك حكام الخليج وكيـــف كانت مواقفهم مع شـــعوبهم حيث 

التاحم والحرص على أبنائهم.
لـــذا البـــد لإلعـــام مـــن دور كبيـــر فـــي تحقيـــق المواطنة لـــدى النشء، حيـــث يعد 
اإلعام من أبرز مؤسســـات التنشـــئة االجتماعية، لقيامه بالدور الفاعل في تشكيل 
القيـــم المجتمعيـــة، ومن خال االطاع ناحظ أن مـــا يقارب من 70 % من الصور 
التي يشـــكلها الفرد عن عالمه مســـتمدة من وســـائل اإلعام، وال نغفل دور األســـرة 
والمؤسسات الدينية والتعليمية.. فاإلعام من أهم وسائل الشعوب في الحصول 

علـــى المعـــارف والمدركات، والتعليم يلعب دورا مهما فـــي ذلك، ودائما نقول ليس 
المهـــم أن تتعلـــم، المهـــم أن ُتدرك ما تتعلـــم وتفهمه ويؤثر عليـــك بحياتك، حقيقة 
هنـــاك الكثيـــر والكثيـــر من منجـــزات هذا الوطن، والـــذي يجعل في رقابنـــا دينا له، 
وتكفينا فخرًا خدمة الحرمين الشـــريفين وملكنا من لقب بخادم الحرمين حفظك 
هللا يـــا ســـلمان الســـام ابن عبدالعزيز الـــذي ندعوا له في كل وقـــت على ما تحقق 
علـــى يديه لهذا البلد من أمن وأمـــان ورقي ورفعة، نعم أية عبارات أو كلمات تفي 
حقك يا وطني، ليت شـــعري يســـتطيع أن يوفيك حقك، ليت نثري يعبر عما يجول 
بخاطري من حب وشـــوق وغرام ومشـــاعر تهز الوجدان، أبعد ذلك أســـأل عنك يا 

وطني؟ 
وهنـــا أحـــب أن أكتب انه البد مـــن زرع المواطنة الحقة وحـــب الوطن في األجيال 
القادمـــة وزرع حـــب الوطـــن لديهـــم لتحقيـــق اآلمـــال والتطلعات لمســـتقبل الوطن 
ورفاهيـــة المواطـــن، وهذا ما تتطلبـــه رؤية 2030 وما يجب أن يكـــون عليه طابنا 
وطالباتنـــا وأجيالنـــا الواعدة من حب ووالء، لوطنهـــم وقيادتهم. نصيحة لكل أبناء 
الخليج، إن  االعتزاز بالوطن والفخر به والدفاع عنه من أثمن األمور التي نحتاجها

ونكرر “دمت يا خليجنا شامخًا”.

غدير الطيار

المواطنة الحقة
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أكــد الشــيخ عبــدهللا بــن عيســى آل خليفــة رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد البحريني للســيارات أن منظمــي رياضة 
الســيارات البحرينييــن مــن شــباب وشــابات أثبتــوا مــن جديــد كفاءتهم وجدارتهــم العاليتيــن في تنظيــم وإدارة 

مختلف سباقات السيارات سواء التي تقام على أرض المملكة أو خارجها.

البحرينـــي  االتحـــاد  رئيـــس  وقـــال 
أســـبوع  نهايـــة  “كانـــت  للســـيارات 
رياضـــة  بنشـــاطات  ومليئـــة  مثيـــرة 
الســـيارات المحليـــة والخارجيـــة، فقد 
أقيم ســـباقان للـــدراغ ريـــس وتحدي 
الحلبة بحلبة البحرين الدولية موطن 
رياضة السيارات في الشرق األوسط، 
وانطالق أولى وثاني جوالت البطولة 
العالمية للفورموال E بالمملكة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة، وكان لنا الشرف 
بأن نســـاهم مع األشـــقاء الســـعوديين 
الكبيـــر  الســـباق  هـــذا  تنظيـــم  فـــي 
لهـــذا العـــام فـــي نفـــس الوقـــت الـــذي 

لدينـــا فيـــه ســـباقين محلييـــن، ورغم 
الظـــروف الراهنة التي يعيشـــها العالم 
أجمع بســـبب تفشـــي جائحة فيروس 
كورونا كوفيـــد 19 إال أن أبناء الوطن 
المخلصين ما زالوا يترجمون تفانيهم 
وإمكانياتهم الفائقة، وقد حرصنا على 
تنظيـــم عمليـــة توزيع منظمـــي اتحاد 
البحريـــن  بيـــن  البحرينـــي  الســـيارات 
والشـــقيقة الكبرى الســـعودية، بحيث 
نســـاهم فـــي تحقيـــق النجـــاح لألخوة 
األشـــقاء والنجاح لســـباقاتنا المحلية 
في نفـــس الوقت، شـــكرًا لجميع ابناء 
الذيـــن  المخلصيـــن  الوطـــن  وبنـــات 

ينظمـــون جميـــع ســـباقات الســـيارات 
ـــا، وحرصهم على رفع  ا وخارجيًّ محليًّ
اســـم بلدهـــم عالًيـــا، األمر الـــذي جعل 
العالـــم أجمـــع يشـــيد بهـــم وحرفيتهم 
العاليـــة فـــي تنظيم مختلف ســـباقات 
البحريـــن مـــن  الســـيارات ممـــا جعـــل 
كفاءاتهـــا  تـــورد  باتـــت  التـــي  الـــدول 

للخارج”.
أن  عيســـى  بـــن  عبـــدهللا  وأضـــاف   
حظـــي  طالمـــا  البحرينـــي  المارشـــالز 
الدولـــي  االتحـــاد  مســـئولي  بإشـــادة 
مختلـــف  ومســـئولي  للســـيارات 
“نحـــن  وقـــال  العالميـــة،  البطـــوالت 

منظمـــي  بإمكانيـــات  ا  جـــدًّ فخـــورون 
االتحاد البحريني للســـيارات وحكامنا 
وجميع كوادرنا المحلية التي كســـبت 
ثقـــة العالـــم في تبوء المناصـــب العليا 
في لجان دولية تابعة لالتحاد الدولي 
تنظيـــم  فـــي  وتســـاهم  للســـيارات، 

ســـباقات دوليـــة وإقليميـــة وعالميـــة، 
وهذا ليس بجديـــد عليهم، فبصماتهم 
واضحـــة في تحقيق هـــذه النجاحات 

التي نفتخر بها”.
 وتبادل عدد من المنظمين البحرينيين 
صوًرا عبر وسائل التواصل االجتماعي 

خالل تنظيمهم للسباقات التي أقيمت 
بالشـــقيقة السعودية والبحرين في آن 
واحد، وحرصوا من خالل هذه الصور 
لتحقيـــق  البعـــض  بعضهـــم  بتشـــجيع 
النجـــاح لهـــذه الســـباقات بيـــن البلدين 

الشقيقين.
الســـيارات  رياضـــة  منظمـــو  وكان 
التابعين لالتحاد البحريني للســـيارات 
قد ساهموا بعدد 127 فرًدا قد ساهموا 
جـــوالت  وثانـــي  أولـــى  تنظيـــم  فـــي 
التـــي  إي  للفورمـــوال  العالـــم  بطولـــة 
أقيمت بالدرعية التاريخية بالعاصمة 
السعودية الرياض، وفي نفس الوقت 
قـــد  الدوليـــة  البحريـــن  حلبـــة  كانـــت 
احتضنت الجولة السادسة من تحدي 
حلبة البحرين الدولية CRC والجولة 
الرابعة مـــن بطولة البحريـــن الوطنية 

لسباقات السرعة.

الصخير- االتحاد البحريني للسيارات

عبداهلل بـن عيسـى: أبنــاء الوطــن مفخــرة العالــم

من مشاركة المارشالز في تنظيم سباق الفورموال إي
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يواصـــل العـــب منتخبنـــا الوطني 
الســـلة  لكـــرة  المنامـــة  ونـــادي 
الفنـــي  تألقـــه  حســـين  مصطفـــى 
بوينـــت  ســـنترال  أكاديميـــة  مـــع 
لكـــرة  جـــراد  بوســـت  كريســـتيان 

السلة بأميركا.
وبحســـب المعلومـــات المتاحـــة لــــ 
“البالد سبورت” أن الالعب منذ أن 
وضع قدماه في األكاديمية ومثل 
قميـــص فريقـــه، وهو فـــي تصاعد 
فني كبير، وقد تحصل على إشادة 
واســـعة من ِقبـــل المشـــرفين على 
تدريبه وخصوًصا أن األرقام الذي 
يدونهـــا في غالبية المباريات التي 
تواجـــد بهـــا تعتبـــر مثاليـــة للغاية، 
باإلضافة لتمرسه في التصويبات 

الثالثية “بعيدة المدى”.
كما وصفت األكاديمية “موســـتي” 
أنـــه هـــداف بـــارع مـــع مجموعـــة 
ذكاء، مهـــارة، مطلق النار الســـريع 
تســـخينه  كيفيـــة  يعـــرف  الـــذي 
بســـرعة، وهـــذا إن دل فهـــو يـــدل 
علـــى أن الالعب تمكـــن من إثبات 

نفســـه وترك بصمة قوية رغم أنه 
في السنة األولى له.

وتعتبـــر المرحلـــة التـــي يخوضها 
األكاديميـــة  مـــع  “موســـتي”  اآلن 
تأهيليـــة وهي مهمة للغاية، حيث 
إنه ومن خـــالل هذه المرحلة يتم 
رصده باإلضافة لالعبين اآلخرين 
مـــن ِقبـــل الجامعـــات، وعلـــى إثـــر 
المستويات واألرقام التي يحققها 
الالعـــب فـــي هـــذه المرحلـــة يتـــم 
اختيـــاره مـــن إحـــدى الجامعـــات 
لمواصلـــة المشـــوار فـــي المرحلـــة 

الثانية.

مصطفى يواصل تألقه السالوي بأميركا

خطوة واحدة تفصل األهلي للتتويج بلقب دوري عيسى بن راشد ألندية الدرجة األولى للكرة الطائرة عندما يواجه 
المحرق في النهائي الثاني الذي سيقام اليوم اإلثنين على صالة عيسى بن راشد الرياضية الساعة 6:15 مساء، بينما 
يتطلع المحرق لتأجيل الحسم إلى مباراة فاصلة للمحافظة على اللقب الذي أحرزه الموسم الماضي 2019 – 2020.

وكان النهائـــي األول انتهـــى لمصلحـــة 
األهلي الذي فاز بالمباراة 3/0.

الوطنـــي  المـــدرب  بقيـــادة  المحـــرق 
محمـــد المرباطي ســـيدخل المواجهة 
بشـــعار الفوز وال بديل سواه لتعويض 
الفريـــق  وأن  خصوصـــا  خســـارته، 
ســـبق وأن أطاح باألهلـــي مرتين هذا 
الموســـم بنتيجـــة 3/2 بالقســـم األول 

و3/0 بالقسم الثاني.
تأمين االستقبال من قبل الليبرو علي 
خيـــر هللا وضاربـــي مركـــز )4( فاضـــل 

عباس ومحمد يعقوب سيكون مفتاح 
الفوز األساســـي فـــي المواجهة بعدما 
عانـــى المحـــرق من ضعف االســـتقبال 
في المواجهة األخيرة وكثرة األخطاء 
الهجوميـــة وإضاعـــة اإلرســـاالت، كما 
ويعقـــوب  عبـــاس  يكـــون  أن  ينبغـــي 
والمحتـــرف الكاميرونـــي “كودي” في 
مســـتواهم المعهود بالشـــق الهجومي 
العاليـــة،  األهلـــي  حوائـــط  لتجـــاوز 
وستكون مهمة صانع األلعاب محمود 
العافيـــة أو حســـين الحايكـــي ليســـت 

الهجوميـــة  ألعابـــه  لتوزيـــع  بالســـهلة 
بـــذكاء، فيمـــا يشـــكل العبـــا االرتـــكاز 
الشـــاخوري  وحســـن  حبيـــب  محمـــد 
دورا مهمـــا في تشـــكيل حوائط الصد 
وتنفيـــذ الكـــرات الهجومية الســـريعة 

من منتصف الشبكة.
األهلي بقيادة المدرب التونســـي منير 
بن قارة ســـيلعب باألسلوب نفسه من 
خـــالل الضغـــط علـــى منافســـه بقـــوة 
اإلرســـاالت؛ للتأثيـــر علـــى االنطالقـــة 
الهجومية ألطراف المحرق، ويشـــكل 

المحترف البرازيلي “لويس فيرناندو” 
ورقة رابحة في الهجوم واالســـتقبال 
يعتبـــر  كمـــا  الهجوميـــة،  واإلرســـاالت 
محمـــد عنـــان وناصـــر عنان أحـــد أهم 
مفاتيـــح الفـــوز فـــي تخليـــص الكرات 
الهجوميـــة باألطراف، ويعتمد الفريق 
علـــي  االرتـــكاز  العبـــي  علـــى  كذلـــك 
الصيرفـــي وعبـــاس الخبـــاز لتشـــكيل 
حوائـــط الصـــد القويـــة، فيمـــا يتطلـــع 
الليبرو محمود عبدالحسين لمواصلة 
أدائـــه الجيـــد فـــي التغطيـــة الدفاعية 
واالســـتقبال؛ ليسد مكان أيمن هرونة 
آخـــر  فـــي  الفريـــق  عـــن  غـــاب  الـــذي 

من لقاء المحرق واألهلي بالنهائي األولمواجهة ألسباب إدارية.

ــرة ــائـ ــطـ ــرة الـ ــكـ ــلـ ــن راشـــــــد لـ ــ ــي لـــــــــدوري عـــيـــســـى بـ ــ ــان ــ ــث ــ ــي ال ــائـ ــهـ ــنـ الـ

األهلـــــي للتتويـــــــج والمحـــــرق للتأجيـــــل

حسن علي

سبورت

فاز على “كان” بشعار “فيكتوريوس البحرين” في الدوري الفرنسي

ناصر بن حمد: انتصارات “باريس أف سي” دافع لمواصلة تحقيق األهداف

أكـــد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل 
خليفـــة ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال 
أن  الشـــباب  وشـــئون  اإلنســـانية 
االنتصارات التي يحققها فريق باريس 
أف سي الفرنسي بشعار “فيكتوريوس 
البحرين” في الدوري الفرنسي للدرجة 
نحـــو  التطلعـــات  مـــن  تزيـــد  الثانيـــة 
مواصلـــة الترويج لمملكة البحرين في 

المحافل األوروبية الكبرى.
 وأشـــاد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد 
أف  باريـــس  فريـــق  بفـــوز  خليفـــة  آل 
ســـي بشـــعار “فيكتوريـــوس البحرين” 
علـــى فريـــق كان بهدفيـــن نظيفين في 
األســـبوع 27 للدوري الفرنسي، مشيًرا 
سموه إلى أن الفوز يبعث على التفاؤل 
نحو تحقيق األهداف ومستقبل واعد 

للفريق في المسابقة.
 وأوضح ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد 
مملكـــة  اســـم  رؤيـــة  أن  خليفـــة  آل 
الفرنســـي  الـــدوري  فـــي  البحريـــن 

مبعـــث للفخـــر واالعتزاز ويســـاهم في 
مواصلـــة اســـتغالل الجانـــب الرياضي 
في الترويـــج لمملكة البحريـــن، مؤكًدا 
ســـموه أنه حريص على دعم ومؤازرة 
الفريق في مشـــواره لتحقيق االهداف 

المرجوة. 

 وتمنى ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة كل التوفيـــق والنجـــاح للفريق 
فـــي مباراتـــه القادمـــة أمـــام دنـــكارك، 
الفريـــق  يواصـــل  أن  ســـموه  متطلًعـــا 

االنتصارات.
 وحقـــق باريس أف ســـي انتصاًرا على 

فريـــق كان )2/صفـــر( في األســـبوع 27 
للدوري الفرنســـي، حيث سجل الهدف 
األول الالعب جيتان الورا في الدقيقة 
37 والهـــدف الثانـــي أكســـيل بامبا في 
الدقيقـــة 86، ورفـــع باريـــس أف ســـي 

رصيده إلى 44 نقطة.

فرحة الفريق بالفوز

االثنين 1 مارس 2021 - 17 رجب 1442 - العدد 4521

سمو الشيخ ناصر بن حمد

تغطية - المكتب اإلعالمي:

لكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد  حـــدد 
القـــدم الســـاعة 6:15 من مســـاء 
يـــوم الخميـــس المقبـــل موعـــًدا 
النطالق المبـــاراة النهائية لكأس 

جاللـــة الملـــك، للموســـم الرياضي 
.2021 - 2020

بيـــن  النهائيـــة  المبـــاراة  وســـتقام 
ناديي األهلي والرفاع على استاد 
البحريـــن الوطنـــي يـــوم 4 مـــارس 
الجاري، إذ ســـتكون مسك الختام 

لمسابقة “أغلى الكؤوس”.
علـــى  الثالثـــة  المبـــاراة  وتعتبـــر 

مســـتوى نهائيـــات البطولـــة التـــي 
لهمـــا  ســـبق  إذ  النادييـــن،  تجمـــع 
خـــالل  مناســـبتين  فـــي  االلتقـــاء 
المباراة النهائية لـ “أغلى الكؤوس”، 
وفـــاز   1991 العـــام  آخرهـــا  وكان 
يومهـــا األهلـــي، كمـــا تعـــد المباراة 

فك الشراكة بين 
علـــى  الفريقيـــن 
عـــدد  مســـتوى 
األلقاب، إذ حقق 
البطولـــة  نـــاد  كل 

في 5 مناسبات.
إلـــى ذلك، يعقد عند 11 من صباح 
غـــد الثالثاء، االجتماع التنســـيقي 
للمبـــاراة النهائيـــة، وذلـــك في مقر 
االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القـــدم، 
وســـيتم فيـــه االتفاق علـــى األمور 

اإلدارية والتنظيمية كافة. 

ويقام عند 4.30 من مساء الثالثاء 
المؤتمـــر الصحافـــي الـــذي يســـبق 
المبـــاراة النهائيـــة عبـــر المنظومـــة 
اإللكترونيـــة، وســـيحضره مـــدرب 

وقائد كل فريق.

الصحافي ــر  ــم ــؤت ــم وال التنسيقي  ــاع  ــم ــت االج ــًدا  ــ غ
تحديــــد موعــد نهائـي “أغلـى الكـؤوس”

أحمد مهدي

مصطفى حسين



استخدام نحو 300 ألف جرعة إضافية من اللقاح في مارس
 كشف وكيل وزارة الصحة وليد المانع 
أنـــه ســـيتم اســـتخدام 300 ألف جرعة 
إضافيـــة من التطعيم المضاد لفيروس 
وفقـــًا  الجـــاري،  مـــارس  فـــي  كورونـــا 

لجدول التوزيع وكمية الطلبيات.
وأشـــار إلى أن الخطـــوات تأتي ترجمة 
الحملـــة  إطـــار  فـــي  المملكـــة  لجهـــود 
الوطنية للتطعيم، حيث سيتم تكثيف 
برنامج التطعيم في مارس الجاري مع 

وصول جرعات التطعيم.

وقـــال وكيل وزارة الصحـــة إن الفريق 
لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي 
أولوياتـــه  ضمـــن  وضـــع  كورونـــا 
وصحـــة  ســـامة  علـــى  المحافظـــة 
المواطنيـــن ووقايتهـــم مـــن الفيروس 
عبـــر توســـيع حملـــة التطعيم الشـــاملة 
ألخـــذ التطعيمات المضـــادة للفيروس، 
وتكثيـــف حملـــة التحصيـــن لمواجهـــة 
الجائحة لذا فقد تم اإلسراع بخطوات 
التنســـيق لمضاعفـــة طلبـــات جرعـــات 
التطعيمـــات مـــن أجـــل حملـــة تطعيـــم 

وفقـــًا  الجـــاري  مـــارس  فـــي  موســـعة 
لكميات الجرعات التي سيتم استامها 
من الشـــركات المصنعة بحسب جدول 

التوزيع.
أفـــراد  جميـــع  مبـــادرة  بأهميـــة  ونـــوه 
المجتمـــع البحرينـــي للتســـجيل ألخـــذ 
التطعيـــم المضاد للفيروس، بما يســـهم 
فـــي دعـــم الجهـــود المبذولـــة للتصدي 
للجائحة والحفاظ على صحة وسامة 
الجميـــع، واكتســـاب مناعـــة مجتمعية 
كافيـــة لمنـــع انتقـــال الفيـــروس، داعيا 

الجميـــع التســـجيل للتطعيـــم المضـــاد 
لفيـــروس كورونا “كوفيـــد - 19”  الذي 
وفرته البحرين بشـــكل مجاني للجميع 
مـــن  يبلغـــون  ممـــن  للجميـــع  ويمكـــن 
العمـــر 18 عاًمـــا فما فوق، عبـــر الموقع 
الصحـــة  لـــوزارة  التابـــع  اإللكترونـــي 
)healthalert.gov.bh( أو مـــن تطبيـــق 

مجتمع واعي.
وثمـــن الوكيل المانـــع اإلقبال على أخذ 
كورونـــا،  لفيـــروس  المضـــاد  التطعيـــم 
األمر الذي يعكس المســـئولية الوطنية 

ووجود الوعي المســـؤول الذي يتســـم 
بـــه الجميـــع وحرصهـــم علـــى الحفـــاظ 
على صحة وسامة أنفسهم وعوائلهم 

ومحيطهم المجتمعي.

المنامة - وزارة الصحة

“الدفاع المدني” ينفذ 200 ألف عملية تطهير للشوارع والمباني
الحوطـــي: حمايـــة األرواح والممتلـــكات وتأميـــن الســـامة للمواطنيـــن والمقيميـــن أولويـــة قصـــوى

أكـــد المديـــر العام لـــإدارة العامـــة للدفاع 
المدنـــي العميـــد علـــي الحوطـــي أن دعـــم 
وتوجيهـــات وزيـــر الداخليـــة الفريـــق أول 
الشـــيخ راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفـــة، لها 
الفضـــل األساســـي فـــي وضـــع أساســـيات 
تطويـــر الدفـــاع المدنـــي وتنميـــة قـــدرات 
واآلليـــة  التقنيـــة  وتجهيزاتـــه  منســـوبيه 
التقنيـــات  ألحـــدث  األنســـب  واالســـتثمار 
والتكنولوجيا الخاصة بالسامة والوقاية 
وسبل القيادة الميدانية الحديثة للوصول 
المطلـــوب،  االحترافـــي  المســـتوى  إلـــى 
وتطبيق أحدث أساليب الحماية والسامة 
العامة وفق منظور شامل لحماية األرواح 
والممتلكات، مشـــيدا كذلك بمتابعة رئيس 
األمـــن العـــام ر لعمليـــة التطويـــر وتعزيـــز 

الجهود الهادفة لتحقيق السامة العامة.
اليـــوم  بمناســـبة  تصريـــح  فـــي  وأوضـــح 
يوافـــق  الـــذي  المدنـــي  للدفـــاع  العالمـــي 
األول مـــن مارس من كل عـــام ويأتي هذا 

العـــام تحت شـــعار “يد تبنـــي ويد تحمي”، 
أن التخطيـــط االســـتباقي والمرونـــة فـــي 
تقييـــم الوضع وإعـــادة الهيكلـــة باإلضافة 
إلـــى الدعم الامحـــدود للتجهيز اآللي من 
أهـــم األســـباب األداء االحترافـــي من قبل 
منســـوبي اإلدارة العامـــة للدفـــاع المدني، 
تغطيـــة  فـــي  االعتيـــادي  بعملهـــا  ســـواء 
الباغـــات اليوميـــة التي تقع ضمـــن دائرة 
اختصاصهـــا أو تلـــك المتعلقـــة بإجراءات 

التعامل مع جائحة كورونا.
وأضـــاف أن حمايـــة األرواح والممتلـــكات 
للمواطنيـــن  العامـــة  الســـامة  وتأميـــن 
مـــا  وهـــو  قصـــوى،  أولويـــة  والمقيميـــن، 
يتـــم العمـــل عليـــه من خـــال رفع ســـرعة 
بمـــا  الجاهزيـــة  ومســـتويات  االســـتجابة 
يشـــمل كافة أوجه الحمايـــة المدنية ومن 
بينهـــا أعمال المســـاعدة واإلنقـــاذ وإطفاء 
الباغـــات  عـــدد  بلـــغ  حيـــث  الحرائـــق، 
والعمليـــات التـــي باشـــرتها اإلدارة 16579 

باغًا خال العام الماضي.
وأشار إلى أن اإلدارة العامة للدفاع المدني 

وفـــي اطـــار جهودهـــا لمكافحـــة كورونـــا، 
نفذت 192528 عمليـــة تطهير اعتبارا من 
تاريخ 26 فبراير 2020 للشوارع والمباني 
والمنشـــآت والمحات التجارية والمرافق 
العامـــة والخاصة، وتدريب وتأهيل 2219 
شـــخصا مـــن القطاعيـــن العـــام والخـــاص 
دورة   369 وعقـــد  التطهيـــر  مجـــال  فـــي 
االتصـــال  تقنيـــة  باســـتخدام  ومحاضـــرة 
المرئي تماشيًا مع اإلجراءات االحترازية.

وتابـــع: باإلضافة إلى اإلشـــراف على 107 

التنظيـــف  عمليـــات تطهيـــر مـــع شـــركات 
بمختلـــف محافظات المملكـــة، وبلغ العدد 
الكلـــي للمتدربيـــن مـــن المتطوعين 6062 
متطوعًا من الجنســـين ابتـــداًء من تاريخ 
23 مارس 2020، حيث تم اإلشـــراف على 
عمليات التطهير للمتطوعين البالغ عددها 
1401 عمليـــة بمختلـــف مناطـــق المملكـــة 
مـــن قبـــل اإلدارة العامـــة للدفـــاع المدني، 
باإلضافـــة إلى اســـتحداث نقطة ثابتة في 
مطـــار البحريـــن الدولي كانت مـــن مهامها 

المشـــاركة فـــي خطـــة إجـــاء المواطنيـــن 
العالقيـــن فـــي الخـــارج وتطهيـــر حافـــات 
نقل المسافرين وأمتعتهم وتطهير الخيام 
التابعـــة لـــوزارة الصحـــة ومراكـــز الفحص 
وجميـــع المراكـــز الصحيـــة فـــي مختلـــف 

مناطق المملكة.
وأكـــد مديـــر عـــام اإلدارة العامـــة للدفـــاع 
المدنـــي بأن اإلدارة تعمـــل جنبا إلى جنب 
وبشـــكل منسق مع إدارات وزارة الداخلية 
ومختلـــف مؤسســـات الدولـــة للعمـــل على 
مواجهة جائحة كورونا، حيث شـــمل ذلك 
التنســـيق مع إدارة الصحـــة العامة بوزارة 
المختلفـــة  المحاليـــل  العتمـــاد  الصحـــة 
المســـتخدمة لعمليات التطهيـــر، باإلضافة 
المهـــن  لتنظيـــم  الوطنيـــة  الهيئـــة  إلـــى 
والخدمـــات الصحيـــة والمجلـــس األعلـــى 
للبيئـــة للتأكـــد من إجـــراءات التخلص من 
المواد الخطـــرة وأنواع المحاليل المطهرة 
الصديقة للبيئة، فيما تم التنسيق مع وزارة 
األشـــغال وشـــئون البلديـــات والتخطيـــط 
العمرانـــي للتعريف باألخطـــار البيولوجية 

العامـــة  النظافـــة  وإجـــراءات  للمخلفـــات 
والتطهير باإلضافة إلى التدريب والرقابة 
على الشركات ذات العمالة والقوة البشرية 
الوقائيـــة  اإلجـــراءات  وتنظيـــم  الكبيـــرة، 
بسكن العمالة الوافدة بالتنسيق مع وزارة 

العمل والتنمية االجتماعية.
وعلـــى صعيـــد التوعية والتثقيـــف، قامت 
اإلدارة العامـــة للدفاع المدني ببذل جهود 
كبيـــرة لتنميـــة وتعزيز الوعـــي المجتمعي 
والحمايـــة  الوقائيـــة  الســـامة  بوســـائل 
مـــن المخاطـــر فـــي المنزل والشـــارع وفي 
المنشآت والمصانع وأماكن العمل وغيرها، 
مـــن خال تنفيـــذ عدد كبير مـــن الحمات 
التـــي تســـتهدف جميـــع فئـــات وأطيـــاف 
التواصـــل  وســـائل  باســـتخدام  المجتمـــع 
المختلفـــة والتـــي كانـــت من أهمهـــا )حملة 
الســـباحة،  بـــرك  متطلبـــات الســـامة فـــي 
حملة الســـامة في تركيب ســـخان المياه، 
حملة السامة في السكن المشترك، حملة 
التأكد من اشتراطات السامة في األندية 

الرياضية(.

المنامة - وزارة الداخلية

وكيل “الصحة”: 
توسيع حملة التطعيم 

في الشهر الجاري
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السيف - الملكية لألعمال اإلنسانية

الملكيـــة  المؤسســـة  اختتمـــت 
البرنامـــج  اإلنســـانية  لألعمـــال 
“جلســـات  الترفيهـــي  العائلـــي 
 565 فيـــه  وشـــاركت  عائليـــة”، 
عائلـــة مـــن األســـر المكفولة في 
المؤسســـة بواقـــع 3352 فـــردا، 
إذ ُأقيـــم بالتعـــاون مـــع منطقـــة 
واتر جاردن على مدار شـــهرين 
عبـــر توفيـــر جلســـات مصممـــة 
بعنايـــة علـــى الشـــاطئ المقابل 
بمحافظـــة  الســـياحية  للمعالـــم 
العاصمـــة، مع االلتـــزام بالتباعد 
االجتماعـــي وجميع اإلجراءات 
االحترازية.وقـــال  والتدابيـــر 
األميـــن العـــام للمؤسســـة مصطفى 
الســـيد إنـــه انطاقـــًا مـــن الرعايـــة 

التـــي يحظى بهـــا األيتـــام من قبل 
جالـــة الملـــك في مملكـــة البحرين 
حرصت المؤسسة الملكية لألعمال 
جالـــة  ممثـــل  بقيـــادة  اإلنســـانية 
الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون 
الشباب سمو الشيخ ناصر بن حمد 
اســـتمرار جميـــع  علـــى  آل خليفـــة 
خدماتها لأليتام واألرامل، دون أي 
تأثير مـــع تطبيق جميع اإلجراءات 

االحترازيـــة. ولفـــت الســـيد الى أن 
نجـــاح البرنامـــج تحقق بمســـاهمة 
ودعـــم العديـــد من الجهـــات أبرزها 
إدارة واتـــر جـــاردن، واللولـــو هايبر 
وميغـــا  نســـتله،  ومـــاء  ماركـــت، 
شـــيبس، ومجمـــع التنيـــن، ومطعم 
وينغ مان، ومطعم أوربن سايس، 
ومـــازا، والديـــوان الملكـــي، ووزارة 
الداخلية، ومجلس أمانة العاصمة.

السيد: كورونا حرمتنا من قضاء وقت ممتع مباشر مع األيتام
3 آالف فرد في “جلسات عائلية” على الشاطئ

المنامة - بنا

افتتـــح نائـــب قائـــد خفر الســـواحل 
العميد جاسم محمد الغتم  “الدورة 
التخصصيـــة الســـابعة عشـــرة فـــي 
العلوم البحرية” بمشاركة 14 ضابط 
خفـــر  قيـــادة  منتســـبي  مـــن  صـــف 
الســـواحل، وذلـــك بجنـــاح التدريب 
البحري بحضور آمر جناح التدريب 
البحـــري ورؤســـاء فـــروع التدريب، 
مـــع التقيد باإلجـــراءات االحترازية 

الصادرة عن الفريق الوطني الطبي 
لمكافحة فيروس كورونا.

وبهـــذه المناســـبة ، ألقـــى نائب قائد 
خفر الســـواحل كلمة أشار فيها إلى 
أهـــداف ومخرجـــات الـــدورة التـــي 
تتضمـــن مرحلتيـــن نظريـــة وعملية 
وتستمر لمدة 12 أسبوعًا وتأتي في 
إطـــار الخطة الســـنوية لقيـــادة خفر 

السواحل لرفع كفاءة منتسبيها.

 افتتاح الدورة التخصصية الـ17
في العلوم البحرية

المنامة - وزارة الداخلية

مـــع قرب أســـبوع المرور لهذا العـــام 2021، 
إعانـــات  للمـــرور  العامـــة  اإلدارة  وضعـــت 
توعوية في مواقع مختلفة بكل محافظات 
المملكـــة تتضمن مســـاهمات األطفال ضمن 
األخيـــرة  المروريـــة  المســـابقة  مخرجـــات 
للرســـم الحر لمختلـــف المراحل الدراســـية.

وأشـــارت اإلدارة إلـــى أن اللوحـــات الفنيـــة التي 
شـــارك بها الطلبة تحمل رسائل توعوية مرورية 
من شـــأنها أن تســـاهم فـــي الحمـــات التوعوية 
التـــي تقـــوم بهـــا اإلدارة ضمـــن االســـتراتيجية 
الســـنوية، كمـــا تعـــد المبـــادرة تشـــجيعا لمواهب 
األطفـــال والشـــباب إذ تهـــدف لتبنـــي المبدعيـــن 
فـــي مختلـــف المجـــاالت ومنهـــا تصويـــر األفام 
الجرافيكيـــة  والتصاميـــم  والرســـم  التوعويـــة 
وتوظيفهـــا لتحقيـــق األهـــداف ضمن مســـابقات 

مرورية ومبادرات مستمرة تتبناها اإلدارة.

رسائل توعوية 
للسائقين من خالل 

رسومات لألطفال

6 سيدات بحرينيات بلجنة إعداد “الميثاق” بنسبة 13 %
ــق الـــرجـــال والـــنـــســـاء بــالــمــشــاركــة ــاء كــفــلــت حـ ــت ــف ــاســت الـــدعـــوة ل

 نّظـــم المجلس األعلـــى للمرأة بالتعاون مع هيئة التشـــريع والرأي 
القانونـــي محاضـــرة عن بعد بعنـــوان “التوازن بين الجنســـين في 
ميثاق العمل الوطني والقوانين والتشريعات الوطنية” استعرض 
خالهـــا كيف كرَّس الميثاق ودســـتور مملكـــة البحرين لعام 2002 
المشـــروع  انطاقـــة  مـــع  البحرينيـــة  المـــرأة  حقـــوق  مشـــروعية 
اإلصاحي لعاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة، مروًرا بتأســـيس المجلس األعلى للمرأة والعمل المســـتمر 
على تطوير واستكمال منظومة التشريعات والقوانين والقرارات 
المعنية بتفعيل طاقات المرأة ورفع مساهمتها في تنمية وطنها.

 وجرى تنظيم هذه المحاضرة تزامًنا مع احتفاالت مملكة البحرين 
بالذكـــرى العشـــرين إلقـــرار ميثاق العمـــل الوطنـــي، وبالتعاون مع 
هيئـــة التشـــريع والـــرأي القانونـــي، وقدمهـــا محمد وليـــد المصري 

المستشار القانوني في المجلس األعلى للمرأة.
 وتحـــدث المصري خال المحاضرة عن لجنة إعداد الميثاق التي 
لن 13 % من  ضمت في عضويتها ســـت ســـيدات بحرينيات شـــكَّ
مجمـــوع أعضـــاء اللجنة، مشـــيًرا إلى أن الدعوة لاســـتفتاء على 
الميثـــاق يومـــي 14 و15 فبرايـــر عـــام 2001 أكـــدت حـــق الرجال 

والنســـاء البحرينييـــن البالغين مـــن العمر 21 عاًما في المشـــاركة، 
ونـــال هذا الميثاق موافقـــة 98.4 % ممن لهم حق في التصويت، 
وبلغت نســـبة تصويت النســـاء 49 % من إجمالي المشاركين مما 
يعكـــس التفاعـــل اإليجابي للمـــرأة مع الدور الجديد الذي شـــكلت 
مامحـــه المرحلـــة الجديـــدة التـــي تخطوهـــا التنميـــة السياســـية 

بالمملكة.
 وأشـــار إلـــى أنه عقـــب الموافقة الشـــعبية على الميثـــاق الوطني، 
أصدر جالة الملك في 24 فبراير 2001 المرســـوم رقم )6( لســـنة 
2001 بإنشـــاء “لجنة تفعيل ميثاق العمـــل الوطني” والتي تهدف 
إلـــى مراجعـــة جميـــع القوانيـــن والتشـــريعات الوطنيـــة واقتـــراح 
التعديـــات واآلليـــات الازمـــة لتنفيـــذ مبـــادئ الميثـــاق وقـــد تـــم 
تشـــكيل اللجنـــة بموجـــب قرار مجلـــس الـــوزراء رقم )15( لســـنة 
2001 وترأســـها ولي العهد رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، وضمت في عضويتها 16 عضًوا 
منهـــم ســـيدتان، وعقـــب عمـــل متواصل اســـتمر نحو العـــام صدر 
الدستور المعدل في 14 فبراير 2002 متضمًنا الكثير من المبادئ 
التـــي تدعـــم دور المرأة في المجتمع بما ال يـــدع مجاالً إلغفاله أو 

تحجيمه.

 ولفـــت إلـــى أن الفصل األول من ميثـــاق العمل الوطني أكد كفالة 
الحريات الشـــخصية والمســـاواة بين المواطنين والعدالة وتكافؤ 
الفـــرص كدعامـــات أساســـية للمجمـــع، ويقـــع علـــى الدولـــة عبء 
كفالتهـــا للمواطنيـــن جميًعا بـــا تفرقة، إضافة إلـــى أن المواطنين 
متســـاوون أمـــام القانون في الحقوق والواجبـــات، ال تمييز بينهم 
بســـبب الجنـــس أو األصـــل أو اللغـــة أو الديـــن أو العقيدة، وأشـــار 
أيًضا إلى الفصل الثاني الذي نص على حق الشعب في المشاركة 
في الشـــؤون العامة، حيث يتمتع المواطنون رجاالً ونســـاًء بحق 
المشـــاركة في الشـــؤون العامة والحقوق السياســـية بما فيها حق 

االنتخاب والترشيح طبًقا ألحكام القانون.
وأوضـــح المصـــري أن المـــادة األولى من دســـتور مملكـــة البحرين 
ترجمـــت مـــا جاء في الميثـــاق عندما نصت الفقرة )هــــ( منها على 
أن للمواطنيـــن رجاالً ونســـاًء حق المشـــاركة في الشـــؤون العامة 
والتمتع بالحقوق السياســـية، بما فيها حق االنتخاب والترشـــيح، 
وذلك وفًقا للدســـتور و للشـــروط واألوضاع التـــي يبينها القانون، 
وال يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق االنتخاب أو الترشيح 
إال وفًقا للقانون، فيما نصت المادة الرابعة على أن العدل أســـاس 
الحكـــم، والتعاون والتراحم صلة وثقـــى بين المواطنين والحرية 

والمســـاواة واألمـــن والطمأنينـــة والعلـــم والتضامـــن االجتماعـــي 
وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة.

كمـــا تمـــت اإلشـــارة خـــال المحاضـــرة لقانـــون مباشـــرة الحقوق 
السياســـية والنمـــوذج الوطنـــي للتـــوازن بيـــن الجنســـين، والدور 
النوعي الذي تقوم به الســـلطة التشـــريعية لدعـــم جهود المجلس 

األعلى للمرأة لتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

المجلس األعلى للمرأة ينظم محاضرة التوازن بين الجنسين في “الميثاق”

وليد المانع
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أسامة الماجد

تقدم النجمة هدى حسين 
عملها الرمضاني الجديد “كف 

ودفوف”مع المخرج منير 
الزعبي الذي يباشر هذه األيام 

تنفيذه في البحرين وسط 
االحترازات الطبية، وهو من 

تأليف الكاتب حمد شمالن 
الرومي، وإنتاج إيغل فيلمز، 

وبطولة نخبة من النجوم، 
بينهم هبة الدري وحمد 

أشكناني، ومن المقرر أن 
يرى النور خالل شهر رمضان 

المقبل.

لقد مضى على أول تجربة مســرحية في البحرين نحو 90 ســنة، وإذا تصفحنا هذا التاريخ البد أن نتســاءل: هل اســتطاع المسرحيون 
في البحرين أن يكونوا مسرحا له خصائصه ومميزاته؟ هل عندنا المسرح الذي يعيش بين الشعب ويصبح جزءا من حياته؟ المسرح 

الذي يعمل لصالح الناس وينطلق من حاجاتهم ورغباتهم؟

تلك كانت محاور الندوة التي أقامتها “البالد” عن بعد، وشارك بها كل من األديب راشد نجم أمين عام أسرة األدباء والكتاب، والناقد 
المسرحي يوسف الحمدان، والفنان خالد الرويعي رئيس مسرح الصواري، وفيما يلي نستعرض أهم ما جاء في الندوة:

راشد نجم:
العنـــوان فـــي حـــد ذاتـــه جميـــل جـــدا، 
المســـرح  “مميـــزات وخصائـــص  وهـــو 
البحريني”. بالشـــك لكل مسرح في أي 
بلـــد خصائصه ومميزاته يســـتند إليها، 
والبحرين ومن خالل السرد التاريخي 
فيهـــا   انتقـــل  التـــي  المراحـــل  وكل 
للمســـرح البحريني على مدى 90 سنة، 

هل استطاع أن يكون شاغل الناس؟
بالمقاييـــس والمفاهيم البـــد أن نفصل 
بيـــن مرحلـــة مـــا قبـــل 1970 وبعدهـــا؛ 
الســـليم  التأســـيس  أن  أعتقـــد  ألنـــي 
للمســـارح فـــي البحريـــن بدأ فـــي العام 
1970 مع تأســـيس مســـرح أوال، ومن 
ثـــم المســـارح األخرى، والتـــي صاحبها 
تراخيـــص مـــن الحكومـــة وانتخابـــات 
وإدارات ولجان عاملة، ولجان تشـــرف 
علـــى العـــروض المســـرحية، ولـــم يعـــد 
العرض المســـرحي مزاجـــا فرديا مثلما 

كان األمر في السابق. 
وتابع نجم: بالشك لقد أصبح المسرح 
البحرينـــي قريبـــا مـــن اهتمـــام النـــاس 
والجمهـــور وأصبح يناقـــش الكثير من 
القضايـــا المهمـــة، فعلـــى ســـبيل المثال 
عتيـــج”  “كرســـي  مســـرحية  ناقشـــت 

الفســـاد اإلداري، وهـــذا كان فـــي العـــام 
1970 وفـــي ذلـــك الوقت لـــم يكن أحد 

يجرؤ على طرح مثل هذه المسألة. 
مهمـــة  دعامـــة  اآلن  يشـــكل  المســـرح 
فـــي  أوال  النـــاس،  حيـــاة  فـــي  جـــدا 
تقدمهـــا  التـــي  العـــروض  اســـتمرارية 
المسارح، وأيضا بوجود النص المحلي 
أســـماء  وهنـــاك  الحقيقـــي،  بمفهومـــه 
اختطـــت لنفســـها نهجـــا فـــي التأليـــف 
عقيـــل  المعـــاودة،  عبدالرحمـــن  مثـــل 
خليفـــة  بـــركات،  عبدالرحمـــن  ســـوار، 
يوســـف  الحمـــر،  عيســـى  العريفـــي، 
الحمـــدان وغيرهم، وكذلك المخرجين 
األكاديمييـــن  المحترفيـــن  والممثليـــن 
الذين ســـاهموا بشـــكل كبير في نشاط 

المسرح البحريني، وازدهاره.
كل ما تقدم هي أســـس وظواهر مهمة 
جدا أكدت أن المسرح البحريني أصبح 
موجـــودا اآلن على الخارطـــة الثقافية 
وبقـــوة بالرغـــم من كل مشـــاكله، وهذا 
موضـــوع آخر. هنـــاك جوانـــب مضيئة 
في الحراك المســـرحي البحريني  الذي 
صمـــد طـــوال 50 ســـنة بالرغـــم من كل 

المعوقات؛ ألن هناك من يضحي.

يوسف الحمدان:
نظـــل نبحـــث عـــن أســـئلة أخـــرى: هـــل 
الحركـــة المســـرحية ومنذ الســـبعينات 
مع تأســـيس الفرق األهلية، استطاعت 
أن تشـــكل تيارا مســـرحيا يحمل روحا 
حداثيـــة مغايـــرة تتماشـــى مـــع الرؤى 
فـــي  التجريبيـــة  الجديـــدة  الحداثيـــة 
ظـــل  أم  والعالمـــي،  العربـــي  المســـرح 
هـــذا الحـــراك رهـــن القضية والرســـالة 
الدعوية ورهـــن اإلمكانات المتواضعة 
التـــي تحـــاول أن تجتهـــد مـــن أجل أن 
يظـــل هـــذا المســـرح كهمـــزة وصل بين 

من يعمل فيه وبين الجمهور.
الحراك المسرحي في البحرين متبعثر 
ولـــم يســـتطع أن يختـــرق النواميـــس 
القهرية ، إذ لم يكن هناك مسرح يحمل 
اتجـــاه، إلـــى أن جـــاءت فرقـــة مســـرح 
الصـــواري التـــي أحدثـــت انقالبـــا هائال 
وخطيـــرا جدا فـــي الحراك المســـرحي 
البحريني، أوال باالشتغال على مناطق 
التجريـــب، ومعالجة الـــرؤى المختلفة 
الجديدة، وأيضا في عدم االتكاء على 
الحالة األفقية السردية النصية الثابتة 

الجامدة.
ســـفينة  ربـــان  إلـــى  الحمـــدان  وأشـــار 

التجريـــب الفنـــان عبـــدهللا الســـعداوي 
الذي قـــاد تلـــك المرحلة قبل تأســـيس 
خـــالل  مـــن  الصـــواري  مســـرح  فرقـــة 

أنشطة نادي مدينة عيسى.
نســـتطيع القـــول “الكالم للحمـــدان” إن 
فرقـــة الصواري هـــي أول من أخرجت 
المســـرح البحرينـــي من إطـــاره الضيق 
إلـــى النطـــاق العربـــي والعالمـــي، وهي 
أيضـــا أول فرقـــة عربيـــة تحصـــل على 
جائـــزة أفضـــل إخـــراج فـــي مهرجـــان 
دولي، وهو مهرجان القاهرة التجريبي، 
وذلك بفوز عبدهللا الســـعداوي بجائزة 
أفضل إخـــراج عن مســـرحية الكمامة. 

ومن ثم توالت المشاركات للفرقة. 
إلى جانب ذلك ظل الحراك المســـرحي 
ال يعبأ وال يهتم بأهمية االشتغال على 
جانـــب الـــورش فـــي المســـرح، بخالف 
الحـــراك  هـــذا  أثـــار  الـــذي   الصـــواري 
المســـرحية،  الـــورش  علـــى  واشـــتغل 
ممثـــل،  إعـــداد  هنـــاك  صـــار  وبالتالـــي 
وســـينوغرافيا والتي لـــم تكن معروفة 
وإعـــداد  البحرينـــي،  مســـرحنا  فـــي 
للمخـــرج، وأيضـــا التواصـــل مـــع بعض 

االتجاهات المسرحية العالمية.
ال يمكـــن أن نتحـــدث اآلن في التعميم 
ممكـــن  ولكـــن  بحرينـــي،  مســـرح  عـــن 
وتجـــارب  اتجـــاه  عـــن  نتحـــدث  أن 

خالـــد  خلفـــان”  إبراهيـــم  “الســـعداوي، 
الرويعي، وأســـماء أخرى من الشـــباب” 
حراكنـــا  فـــي  االســـتثناءات  هـــي 

المسرحي.
وأخيرا أشـــار الحمدان إلى أن المسرح 
البحرينـــي ظل فتـــرة طويلة مغيبا عن 
األسئلة، مثل ماذا نعني بالمسرح، ماذا 
نعنـــي باإلخـــراج، مـــا رؤيتنـــا الجديدة 
للمســـرح، بيـــد أن الصـــواري دخـــل في 

هذه المنطقة.

خالد الرويعي:
ال أريد أن أكون قاســـيا على أنفسنا وال 
على الحركة المســـرحية، ولكني أقول: 
ال يوجـــد لدينـــا مســـرح فـــي البحريـــن 
عندمـــا نتحدث عـــن حركة مســـرحية، 
ذخيـــرة  عـــن  التحـــدث  يعنـــي  فهـــذا 
مـــن الحـــراك والنقاشـــات، والنصـــوص 
لكـــم  أضـــرب  ودعنـــي  والتوجهـــات. 
مثـــال من أســـماء روادنـــا، فعندما أريد 
محمـــد  الفنـــان  أدرس  أن  كباحـــث 
عـــواد، ما التاريخ الذي سأســـتند إليه؟ 
ســـواء كمؤلف أو كمخـــرج أو كفان، ما 

الذخيرة التي يمتلكها...ال شيء..
ما عندنا مجرد تجارب وقفزات وليس 
حركة مســـرحية، ومشـــكلتنا أيضا هي  
التمســـك بتلك التجـــارب بحب وليس 

بمنطقية ودراسة وبمهنية. 
وتساءل الرويعي: من هو كاتب النص 
الـــذي نشـــير إليـــه بالبنـــان مـــن جميـــع 
النواحي، كالتطور فـــي النص وغيره..

ال يوجد. 
حتـــى الذي قلب المعادلة في المســـرح 
البحريني استاذنا السعداوي هو مجرد 
حالة فرديـــة، وأيضا تجربـــة الصواري 
لـــم تتناَم وتســـتمر، وبالنســـبة لمســـرح 
أوال، فهي التماعات بســـيطة، فالفنان 
عبـــدهللا يوســـف” هللا يعطيـــه الصحة 
والعافية” حصيلته وعلى مدى أربعين 

سنة أو أكثر 4 أو 5 أعمال فقط.
وتابـــع: أرجـــو أن ال يفهـــم كالمي على 
أنـــه تقليل من المســـيرة، ولكن هذا هو 
المشـــهد ككل. فنحـــن ومنـــذ 15 أو 20 
ســـنة ال يوجد عندما مســـرح بالمفهوم 
الحقيقي بل تجارب، نفتقد إلى تراكم 
وبالرغـــم  وأشـــياء عديـــدة،  الخبـــرات 
مـــن اقترابنـــا من مرور 100 ســـنة على 
توجـــد  ال  ولكـــن  البحرينـــي،  المســـرح 

مالمح لهذا المسرح.
وختـــم الرويعـــي: نفتقـــد إلـــى النظـــرة 
ترتيـــب  نعيـــد  أن  والبـــد  المســـتقبلية 
أمورنا ككيانـــات منظمة، وليس العمل 

بالتطوع.

tariq_albahhar

السالمية: أعداد الدول المشاركة في “سينيمانا 2” بازدياد

أكدت المدير الفني لمهرجان »ســـينيمانا 
الثانيـــة  بنســـخته  العربـــي«  للفيلـــم 
الـــذي  المهرجـــان  أن  الســـالمية  فاطمـــة 
ينظمه االتحاد العام للفنانين العرب من 
خالل فرعه بســـلطنة ُعمان عبر المنصة 
فـــي  كبيـــرا  تفاعـــال  اإللكترونيـــة وجـــد 
دورتـــه األولى واعتبره عشـــاق الســـينما 
اإلبداعـــات  إلظهـــار  نافـــذة  وصناعهـــا 
واألفكار الســـينمائية فـــي ظل األوضاع 

الراهنة بعد انتشار جائحة كورونا.
أن  صحافـــي  تصريـــح  فـــي  وأضافـــت 
هـــذا التفاعـــل الكبيـــر لمســـناه من خالل 
استالم اللجنة العليا للمهرجان أكثر من 
70 فيلمـــا بين روائي قصير وتســـجيلي 
مختلـــف  مـــن   )Animation( وتحريـــك 
العـــرب  إلـــى  إضافـــة  العربـــي،  الوطـــن 
المغتربيـــن في الـــدول األوربيـــة، حيث 
وصلت أعداد الدول إلى أكثر من عشـــر 

دول، وهي 
عمـــان  وســـلطنة  والســـعودية  الكويـــت 
واإلمارات والبحرين والعراق وفلسطين 
ولبنان واألردن وسوريا ومصر والمغرب 

والجزائر وليبيا وكندا.
وقالـــت الســـالمية: إن عـــدد المشـــاركين 

في هذه الـــدورة من المهرجان قد ازداد 
عـــن الـــدورة الماضية خصوصـــا األفالم 
العمانية، وهذا مؤشـــر بحراك ســـينمائي 
مبشـــر خصوصـــا في ظل اســـتمرار هذه 
الظـــروف الصعبـــة التـــي يعيشـــها العالم 
بســـبب جائحـــة الكورونـــا، إضافـــة على 
الســـمعة الطيبـــة والجهـــود المبذولة من 
مدير المهرجان خالد الزدجالي وزمالئي 
عمـــر  للمهرجـــان  اإلعالمـــي  المستشـــار 
الجاســـر، ومدير المركز اإلعالمي مفرح 
الشـــمري، حيـــث كانـــت لجهودهـــم األثر 
البالغ لوصول فكـــرة وأهداف المهرجان 
لجميـــع أنحاء الوطن العربـــي، فلهم كل 

الشـــكر والتقديـــر للجهـــود التـــي بذلوها 
فـــي دورة المهرجـــان األولـــى والجهـــود 
دورة  لتكـــون  حاليـــا؛  منهـــم  المبذولـــة 

المهرجان مختلفة كليا عن األولى.
لمهرجـــان  الفنـــي  المديـــر  وأشـــارت 
ســـينيمانا للفيلم العربي بنسخته الثانية 
العليـــا  اللجنـــة  أن  الســـالمية  فاطمـــة 
للمهرجـــان قـــررت بـــأن دورة هـــذا العام 
تلبيـــًة  عـــام وغيـــر محـــدد؛  موضوعهـــا 
لطلب المخرجين والمنتجين، وأن على 
إدارة المهرجـــان تكوين أســـماء الجوائز 
روائـــي قصيـــر  فيلـــم  أفضـــل  كالتالـــي: 
باســـم النجـــم الراحـــل محمود ياســـين، 

وأفضـــل فيلـــم تســـجيلي باســـم المنتج 
الكويتي يوسف العميري، وأفضل فيلم 
تحريك باســـم جامعة عفت من المملكة 
العربية الســـعودية.  وتقديـــرا لعطاءاته 
فـــي الســـينما العربيـــة، ذكـــرت فاطمـــة 
الســـالمية أن إدارة المهرجـــان أصـــدرت 
كتـــاب “النجـــم الذهبـــي” يتحـــدث عـــن 
مشـــوار الراحـــل الكبير محمود ياســـين 
من طفولته حتى النجومية التي وصل 
إليهـــا، والكتاب من تأليف ســـيد محمود 
ســـالم.  ونوهـــت الســـالمية أن الفرصـــة 
ال تـــزال متاحـــة لتســـجيل األفالم حتى 

تاريخ 27 مارس الجاري.

تستعد النجمة ساندرا بولوك للعودة إلى الشاشة  «
الفضية بعد أكثر من عامين من الغياب، من 
 The Lost City خالل فيلمها المرتقب عرضه

of D. وأعلنت شركة Paramount المنتجة 
للعمل، بدء تجهيز فيلم ساندرا بولوك 

الجديد على أن يشارك ببطولته إلى جانب 
الممثلة العالمية، نجم هولييود تشانينج 

تاتوم، ومن المقرر أن يصل العمل دور 
العرض حول العالم في 15 أبريل من 

العام المقبل 2022.

وتخوض بولوك من خالل العمل  «
مغامرة خيالية رومانسية من 
خالل قصة تؤلفها حول مدينة 
مفترضة، ولكنها تكتشف فيما 
بعد أن األسطورة التي تخيلتها 

هي حقيقة، وأن المدينة المزعومة 
موجودة في مكان ما.

وتدور األحداث حول مؤلفة  «
رومانسية ناجحة يتم اختطافها 

من قبل صائد كنز شرير، 
ويجبرها على التعاون مع عارض 

األزياء )تاتوم(؛ وذلك ألنهما انجرفا 
إلى مغامرة أغرب من الخيال. 

وتمت كتابة السيناريو الخاص 
بـ The Lost City of D بواسطة 
المؤلفة دانا فوكس، ويتصدى 

لإلخراج الفيلم آدم وآرون ني.

جانب من الندوة مسرحية كرسي عتيق 

نجم: المسرح 
البحريني موجود 

على الخريطة 
الثقافية وبقوة

الرويعي: ال يوجد 
عندنا مسرح في 

البحرين وإنما 
تجارب وقفزات

الحمدان: الحراك 
المسرحي متبعثر 

و “الصواري” 
أحدثت االنقالب

“^” تنظم ندوة عن خصائص ومميزات المسرح البحريني

The Lost City of D جديد ساندرا 
بولوك في السينما
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عقـــدت الجامعـــة الخليجيـــة مؤتمـــًرا صحافًيـــا يـــوم الخميـــس 
الماضـــي؛ إلعـــان تفاصيل مشـــاركتها في دوري الســـيدات لكرة 
الســـلة للموســـم 2020 – 2021 والذي ينظمه االتحاد البحريني، 
وذلك في مقر الجامعة بســـند، بحضور مجموعة من اإلعاميين 
ورئيـــس الجامعـــة الخليجيـــة مهنـــد المشـــهداني ونائـــب رئيس 
الجامعة للشـــؤون األكاديمية هشـــام المرصفـــاوي والمدير الفني 
الكابتن حســـن الجســـمي والمـــدرب العـــام الكابتن جاســـم بهمن 

ومدير الفريق ثائر الراميني إضافة لعدد من الاعبات. 
وخال المؤتمر، استعرضت “الخليجية” خططها المستقبلية في 
الشأن الرياضي وتطلعاتها فيما يخص تطوير المواهب الطابية 
الرياضيـــة، إضافة الســـتعداداتها لهذا الدوري وتشـــكيلة الفريق 

والزي الرسمي األساسي واالحتياطي. 
ن مهند المشـــهداني أن مبـــادرة “الخليجية”  وفـــي هذا الصدد، بيَّ
بالمشـــاركة فـــي هـــذا الـــدوري قـــد جـــاءت انطاًقا مـــن حرصها 
علـــى تطوير الفريق بشـــكل مســـتمر، وإبراز المهـــارات الرياضية 
الطابية عبر توســـيع مشـــاركاتهم الخارجيـــة ودمجهم في عدد 

من البطوالت الجامعية والوطنية. 
كمـــا عبـــر المشـــهداني عـــن اعتـــزازه بهـــذه المبـــادرة التـــي تعـــد 
األولـــى من نوعها على مســـتوى جامعات مملكـــة البحرين، مبيًنا 

أن الجامعـــة الخليجيـــة مســـتعدة لتقديـــم كافـــة الدعـــم الـــازم 
لاســـتثمار فـــي الطاقـــات الشـــبابية ولارتقاء بمفهـــوم الرياضة 

الجامعية واألنشطة الطابية. 
كمـــا أكـــد المديـــر الفنـــي الكابتن حســـن الجســـمي علـــى جاهزية 
الفريـــق للمشـــاركة فـــي الـــدوري رغـــم كافـــة الصعوبـــات التـــي 
واجهتهم مؤخًرا بســـبب جائحة كوفيد 19، مشيًدا بكافة الدعم 
الذي قدمته إدارة الجامعة و وحدة الخدمات الطابية للفريق. 
وفي الســـياق ذاته، قالت الطالبة والاعبة حوراء الجفيري “لقد 
حظينـــا بدعم ال محـــدود من رئيـــس الجامعة مهند المشـــهداني 
ومـــن إدارة الجامعـــة، وإن هـــذا الدعم هـــو المصدر الـــذي يلهمنا 
لتطويـــر أداء فريقنا والوصـــول إلى المزيد مـــن اإلنجازات التي 

نرفع بها اسم جامعتنا”.

الشـــيف ولفغانغ باك يزور البحرين في موسم الفورما 1. 
و فـــي هذه المرة يقدم عشـــاء “ما ميـــزون” بطابع المطعم 
األســـطوري فـــي ويســـت هوليوود فـــي ســـبعينيات القرن 
الماضـــي. باســـتخدام مكونـــات مـــن أســـواق المزارعيـــن 
المحلييـــن تـــم إعـــداد أطبـــاق مميـــزة و جريئـــة جذبـــت 

المشاهير و النجوم من جميع أنحاء العالم.  
يدعوكـــم الشـــيف ولفغانغ بـــاك لتناول العشـــاء في الهواء 
الطلـــق حيـــث يقـــدم قائمـــة مـــن 5 أطبـــاق تضـــم األطباق 
التـــي اشـــتهرت فـــي “ما ميزون”. ســـوف تأخـــذك األجواء 
الى الســـبعينيات فـــي لوس أنجلوس، اســـتعد لقضاء ليلة 
ال تنســـى في مطعم كت .شـــاي بعد الظهيرة لعيد األم في 

باي فيو  
شـــاي بعد الظهيرة لعيد األم المســـتوحى مـــن األزهار، من 
إعـــداد شـــيف الحلويـــات عمـــاد بوكلـــي. ُيقـــدم مـــع انواع 
السندويشـــات الخفيفة و السكونز و الكوكتيات الخاصة 
و اختيـــارك مـــن أنواع الشـــاي. مع باقة من الـــورد لتهديها 

لمن تحب.أمسية “سوشي” بجانب المسبح.  
انضـــم إلينا في الهواء الطلق بجانب المســـبح لاســـتمتاع 
بالنسيم البارد وغروب الشمس الساحر و اإلطالة الرائعة 

المحيطـــة بخليـــج البحريـــن.  تلـــذذ بأصنـــاف الطعـــام من 
القائمـــة اليابانية الجديدة والتي تضم لفائف الساشـــيمي 
و أصنـــاف أخـــرى ُمعـــدة من شـــيف السوشـــي ديلييب مع 
المشـــروبات المنعشة و موســـيقى الدي جي.  برانش يوم 

الجمعة للسيدات في مطعم كت للشيف ولفعانغ باك 
اســـتمتع باألطباق اللذيذة اللتي يعدها فريق ولفغانغ باك، 
مع مشروبات غير محدودة للسيدات برفقة من تحب في 
أفضل برانش على اإلطاق. إنضموا لنا في شرفة المطعم 

المطل على أفضل إطالة لخليج البحرين.

الســلة لكــرة  الســيدات  دوري  فــي  مشــاركتها  أعلنــت  الشــيف ولفغانــغ بــاك يــزور المملكــة فــي “الفورمال 1”
الجامعة الخليجية تستعرض خططها الرياضية “الفورسيزون البحرين” يقدم عشاء “ما ميزون”
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إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

الخليـــج  سامســـونج  شـــركة  أعلنـــت 
أمـــام  الفرصـــة  إتاحـــة  عـــن  لإللكترونيـــات، 
هواتفهـــا  أحـــدث  علـــى  للحصـــول  عمائهـــا 
 Galaxy مجموعـــة  مـــن  الجديـــدة  الذكيـــة 
S21 Series 5G عبـــر مبادلتهـــا مع أجهزتهم 

القديمـــة، وذلك لفترة زمنية محدودة حتـــى 30 أبريل 2021. ويمكن للعماء 
مبادلة هواتفهم الذكية أو ســـاعتهم الذكية أو جهازهم اللوحي من أي عامة 
 Galaxyأو Galaxy 21+ أو Galaxy S21 تجاريـــة والحصـــول علـــى هواتـــف
S21 Ultra مع توفير ما يصل إلى 287 ديناًرا. وســـيتمكن المســـتخدمون من 
الحصول على هاتف ذكي جديد من مجموعة Galaxy، عبر استبدال ما يصل 

إلى ثاثة أجهزة قديمة، بما في ذلك األجهزة ذات الشاشات المتصدعة.
وتعليًقـــا على المبـــادرة، قال رئيس قســـم الهواتف المتحركة في سامســـونج 
الخليـــج لإللكترونيـــات، عثمـــان البـــورا “يعـــد توفيـــر البرامج التـــي تركز على 
العماء وتلبي احتياجاتهم وترتقي بمســـتوى حياتهم، إحدى أهم القيم التي 
تحـــرص سامســـونج على اســـتمراريتها. ويتجـــه غالبية المســـتهلكين لترقية 
أجهزتهم الذكية على نحو مستمر وألسباب مختلفة، ما يعني زيادة حاجتهم 
للحصـــول على فرص وعروض اســـتثنائية لاســـتفادة من هواتفهـــم القديمة 
إلـــى أقصى حد ممكـــن. األمر الذي دفعنا لمنح المســـتخدمين الفرصة لترقية 
أجهزتهم القديمة ومبادلتها مع هواتف Galaxy S21 Series 5G بأقل تكلفة 
ا باســـتخدام هـــذه الهواتف. ونحن على  ممكنـــة، لعيش التجارب الجديدة كليًّ
ثقة تامة بأن مثل هذه المبادرات ســـتوفر للعماء القدرة على االســـتفادة من 
أحـــدث التقنيـــات عبر عملية بســـيطة ومريحـــة وذات قيمة مضافـــة، ونتطلع 
للتعرف على تجارب محبي هواتف Galaxy، الذين سيستفيدون من برنامج 

التبادل الرائد، والحصول على أجهزة جديدة”.

“سامسونج” تستبدل الهواتف الذكية الجديدة بالقديمة

مذكـــرة  أوريجيـــن  مجموعـــة  وقعـــت 
تفاهم مع الجمعية األهلية لدعم التعليم 
والتدريب، وذلـــك إلدارة وتنفيذ ملتقى 
أوليـــاء أمـــور الطلبـــة ذوي االحتياجات 
أكتوبـــر  تنفيـــذه  والمزمـــع  الخاصـــة 
القـــادم 2021، وذلـــك ضمن المســـؤولية 
االجتماعيـــة التـــي تحملها علـــى عاتقها 
المجموعة تجاه كافة شـــرائح المجتمع 
كـــوادره  وبالخصـــوص  البحرينـــي، 
البشـــرية، وفـــي إطـــار دعمهـــا للتعليـــم 

والتدريب في المملكة. 
حضـــر مراســـم توقيـــع مذكـــرة التفاهم، 
كًا مـــن الدكتور أحمـــد البناء – الرئيس 
التنفيذي لمجموعة أوريجين، األستاذة 
صفـــاء عبدالغني – مديـــر أول العاقات 
العامـــة واإلعـــام بمجموعـــة أوريجين، 
األســـتاذ ســـيد حمـــزة شـــرف – رئيـــس 

مجلـــس إدارة الجمعيـــة األهليـــة لدعـــم 
صالـــح  األســـتاذ  والتدريـــب،  التعليـــم 
العلميـــة  اللجنـــة  رئيـــس   - عبدالرضـــا 
للملتقى، واألســـتاذ نبيل السلمان رئيس 

لجنة االرشاد األكاديمي
ويستهدف هذا الملتقى األول من نوعه 
فـــي المملكـــة والخليـــج العربـــي أولياء 
االحتياجـــات  ذوي  مـــن  الطلبـــة  أمـــور 

الخاصـــة، ممـــن تتـــراوح أعمارهـــم مـــن 
وتشـــمل  عاًمـــا.   20 وحتـــى  أعـــوام   4
االحتياجـــات  ذوي  مـــن  الطلبـــة  فئـــات 
متازمـــة  التعلـــم،  صعوبـــات  الخاصـــة 
داون، التخلف العقلي البسيط، التوحد، 
اإلعاقات الجسدية، اإلعاقات السمعية، 
اإلعاقـــات البصريـــة، اضطـــراب تشـــتت 

االنتباه وفرط الحركة، وبطء التعلم.

لتنفيــذ ملتقــى أولياء أمــور ذوي االحتياجــات الخاصة
“أوريجين” و“األهلية لدعم التعليم” توقعان مذكرة تفاهم

حققت شـــركة البحرين المالية )بي.اف.سي(، الرائدة واألقدم 
فـــي مجال تحويـــل األمـــوال وصـــرف العمـــات األجنبية في 
المملكـــة، إنجـــازًا هامـــًا مع افتتـــاح فرعها في مجمـــع دلمونيا. 
يعـــزز الفرع الجديد في قالـــي مكانة بي.اف.ســـي باعتبارها 

الشركة ذات أوسع شبكة فروع بالبحرين في مجالها.
تم افتتاح الفرع رسميا من قبل المدير العام - قطاع التجزئة، 
ديبـــاك نير، بحضـــور الرئيس التنفيذي لمجمع دلمونيا الشـــيخ 
محمـــد دعيـــج خليفـــة آل خليفـــة، باإلضافـــة إلـــى مســـؤولين 

آخرين من شركة بي.اف.سي. ومجمع دلمونيا.
يقـــع الفرع فـــي الطابـــق األرضي بمجمـــع دلمونيـــا بالقرب من 
أســـواق التميمي. وسيكون الفرع مفتوحًا للعماء من الساعة 
العاشـــرة صباحًا وحتى العاشـــرة مســـاًء طوال أيام األسبوع. 
ويقـــدم الفـــرع مجموعـــة متنوعة مـــن منتجات بي.اف.ســـي 
لتحويـــل األمـــوال عالميًا بطرق ســـريعة وموثوقـــة ، باإلضافة 
إلـــى خدمـــة شـــراء وبيـــع أكثـــر مـــن 40 عملـــة عالمية بأســـعار 

الصرف الرائدة في السوق.
بمناســـبة االحتفـــال بافتتـــاح الفرع، قال المديـــر العام - قطاع 

التجزئـــة، ديباك نير “ نحن ملتزمـــون بفتح فروعنا في مواقع 
استراتيجية في جميع أنحاء البحرين لنضمن للعماء تجربة 
ســـهلة ومريحـــة لتحويـــل األمـــوال لعائاتهـــم فـــي أوطانهـــم. 
وقـــد مّثل هـــذا الفـــرع تحدًيا وحماســـًا بنفس الوقـــت للتمكن 
مـــن افتتاحه في ظل هذا الوباء. سنســـتمر في تقديم أحدث 
الخدمـــات الماليـــة لعمائنا بما يتماشـــى مـــع رؤيتنـــا المتمثلة 
فـــي أن نكـــون العامة التجارية الموثوقـــة للتحويات المالية 

وصرف العمات األجنبية.

رائــدة  في تحويــل األموال وصــرف العمــالت األجنبية
“البحرين المالية” تفتتح فرعها بمجمع دلمونيا

فريــق جامعــة البحريــن يجتــاز الجولــة األولــى للمســابقة

“الوطني” يدعم الطلبة في “ديكاثلون الطاقة الشمسية”

بـــادر بنـــك البحريـــن الوطنـــي، انطاًقا 
تقـــّدم  لدعـــم  الراميـــة  جهـــوده  مـــن 
وتمّيز المملكة فـــي مختلف القطاعات 
واألصعـــدة، برعاية فريق طلبة جامعة 
البحرين خال مشاركتهم في ُمسابقة 
ديكاثلون الطاقة الشمســـية، المسابقة 
العالمية للجامعات والتي تأسست في 

الواليات المتحدة األميركية.
 تـــم إنشـــاء المســـابقة مـــن قبـــل وزارة 
تجمـــع  وهـــي  األميركيـــة،  الطاقـــة 
جامعـــات مـــن أنحـــاء العالـــم لتصميـــم 
وبناء وتشـــغيل منازل مستدامة تعمل 
بالطاقة الشمســـية. وتأهل فريق طلبة 
جامعـــة البحريـــن لمواصلة منافســـات 
لتصفيـــات  اجتيـــازه  بعـــد  المســـابقة 
الجولـــة األولى بنجـــاح. وُتركِّز منظمة 
مســـابقة ديكاثلون الطاقة الشمسية – 
الشرق األوسط على 7 محاور رئيسية، 
وتشمل كل من االستدامة والمستقبل 
واالبتـــكار والطاقـــة النظيفـــة، إضافـــة 
إلى التنقل والحلول الذكية والسعادة. 
وحـــرص بنـــك البحرين الوطنـــي على 
دعم الطلبة الُمشـــاركين في المســـابقة 
عبـــر  وذلـــك  البحريـــن،  جامعـــة  مـــن 
رعايتـــه الذهبيـــة لهم، وليوفـــر للفريق 
كافة المتطلبـــات الازمة للتنافس في 

المسابقة.
الرئيـــس  قـــال  المناســـبة،  وبهـــذه 
التنفيـــذي لبنك البحرين الوطني، جان 

ا بدعم  كريســـتوف دورانـــد “نعتـــز جـــدًّ
هـــؤالء الطلبة الذين ُيمثلـــون البحرين 
فـــي مشـــاركتهم بهذا الحـــدث الدولي، 
ونســـعى دائًما في “البحريـــن الوطني” 
المعرفـــة  آفـــاق  بتوســـيع  للمســـاهمة 
ودعـــم المبـــادرات المبتكـــرة في قطاع 
التعليم. وتشـــّكل هذه المسابقة فرصة 
مميزة الستعراض رؤية المملكة حول 
ســـبل االستفادة من الطاقة المتجددة، 

جنًبـــا لجنـــب مع تســـليط الضـــوء على 
مواهبنـــا الوطنية وعـــرض إمكانياتهم 

وإنجازاتهم المتنوعة”.
جامعـــة  رئيـــس  قـــال  جهتـــه،  ومـــن   
البحريـــن، الدكتور ريـــاض حمزة “نحن 
فخـــورون بنجاح طابنـــا بالتأهل لهذه 
المســـابقة المهمـــة، ونـــرى بأنهـــا فرصة 
استثنائية لنســـتعرض المكانة الدولية 
وبمـــا  البحريـــن،  لمملكـــة  المرموقـــة 

يتوافـــق مـــع رؤيتهـــا الُموجّهـــة لتكون 
بلـــًدا رائـــًدا فـــي قطـــاع التعليـــم علـــى 
ويعتبـــر  والعالـــم.  المنطقـــة  مســـتوى 
حصـــول طلبتنـــا على الرعايـــة والدعم 
من مؤسســـة رائدة مثـــل بنك البحرين 
الوطنـــي، حافـــًزا كبيـــًرا لهـــم للمثابـــرة 
والوصـــول إلـــى مســـتويات أعلـــى من 
نتطلـــع  المنطلـــق،  هـــذا  التمّيـــز. ومـــن 
للمزيد من الشراكات والفرص الُمميزة 

لعرض مواهبنا المحلية”.
 ويعتبـــر فريق جامعة البحرين الُممثل 
الوحيـــد لمملكة البحرين في مســـابقة 
ديكاثلـــون الطاقـــة الشمســـية. ويتألف 
أقســـام  مـــن  عضـــًوا   20 مـــن  الفريـــق 
مختلفـــة بالجامعة، بما في ذلك قســـم 
العلوم وقســـم الهندســـة وقســـم تقنية 
تشـــهد  أن  الُمقـــرر  ومـــن  المعلومـــات. 
المســـابقة ُمنافســـة 18 فريًقـــا يمثلون 

عدًدا من دول وجامعات المنطقة.
الُمشـــّيدة  المنـــازل  عـــرض  وســـيتم 
مـــن ِقبـــل الِفـــرق الُمشـــاركة بمســـابقة 
ديكاثلون الطاقة الشمســـية – الشـــرق 
إكســـبو  دبـــي  فـــي معـــرض  األوســـط، 
2020. وســـيتم كذلك عرض ابتكارات 
الطلبة عبر تغطية تلفزيونية وإعامية 
محلية، إقليمية ودولية. وســـُيعلن عن 
الفائزيـــن بالمســـابقة فـــي نهايـــة عـــام 
2021، وسيتم بناء التصميم الفائز في 

قرية دبي للطاقة الشمسية.
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جزيرتان متجاورتان.. الفارق الزمني بينهما 21 ساعة
فوجــئ مســتخدمون للمنصــات االجتماعية، مؤخــرا، بمقطع 
فيديــو يكشــف أن الفــارق الزمني بين جزيرتيــن متجاورتين 
يصــُل إلــى 21 ســاعة، علمــا أن المســافة الفاصلــة بينهمــا ال 

تتعدى 4 كيلومترات.
وهاتــان الجزيرتان تســميان “ديوميدي” الكبرى و”ديوميدي” 
الصغرى، وتقعان في مضيق “بيرينغ” الذي يفصل بين قارتي 
آســيا وأميركا. ويعود هذا التفاوت إلى خط التاريخ الدولي، 
وهو خٌط وهمي يمر عبر المحيط الهادي، ويضبط الزمن عبر 
العالــم. وهــذا الخــط الوهمــي يمر مــن القطب الشــمالي حتى 
القطــب الجنوبي، ألجــل وضع الحدود الزمنيــة لليوم واليوم 
الــذي يليــه. وتتقــدم جزيرة “ديوميــدي” الكبرى بيــوم واحد، 
زمنيــا، علــى نظيرتهــا الصغرى، علما أنهمــا قريبتان للغاية من 
بعضهمــا البعــض. وتقــع الجزيرتان بين أراضــي كل من والية 

أالسكا في الواليات المتحدة وسيبيريا في روسيا.
وتوجــد جزيرة “ديوميــدي” الكبرى في الجانب الروســي من 
خــط التاريــخ، بينمــا تقــع “ديوميــدي” الصغــرى فــي الجانــب 
األميركــي. وفــي فصــل الصيف، يتقلــص الفــارق الزمني بين 
الجزيرتيــن المتجاورتيــن إلــى 20 ســاعة. وهــذا األمــر غيــر 
معــروف بشــكل كبير، ولم يجــر االنتباه إليه، أخيرا، إال عندما 
شاع في مقطع على منصة “تيك توك”. وكتب أحد مستخدمي 

المنصة “ثمة أشياء غريبة في هذا العالم”، مشيرا إلى الفارق 
الزمني بين الجزيرتين. والطريف في األمر، أنه بوســع المرء 
أن يسير من إحدى الجزيرتين نحو األخرى مشيا، في فصل 
الشــتاء، ألن الميــاه تكــون متجمدة. وتســاءل معلقــون “ماذا 
لــو كان شــخٌص مــا يعمــل فــي جزيــرة ويســكن فــي أخــرى؟ 
سيســير وفق أي توقيت؟”. واكُتشــفت هاتان الجزيرتان من 
قبار البحار الروسي الدنماركي، فيتوس بيرينغ، في السادس 
عشــر مــن أغســطس 1728. وجزيرة “ديوميــدي” الكبرى غير 
مأهولة، في حين تضم جزيرة “ديوميدي” الصغرى ما ال يقل 

عن 110 من األشخاص.

حــذرت شــرطة لنــدن مــن تعــرض 
لعمليــات ســرقة تســتهدف  المــارة 
حقائبهم وهواتفهم المحمولة أثناء 

مرورهم في شوارع العاصمة.
بعــض  إن  الشــرطة:  وقالــت 
المجرمين يســتخدمون الدراجات 
فــي اســتهداف المــارة واختطــاف 
حقائبهــم بصــورة مفاجئــة موجهة 
تحذيرا إلى الضحايا، عبر صفحتها 

الرسمية على “تويتر”.
المــارة  أعــداد  قلــة  “رغــم  وكتبــت 
يــزال  ال  المدينــة،  شــوارع  فــي 
أنشــطتهم  يواصلــون  المجرمــون 
الهواتــف  خطــف  تســتهدف  التــي 
الذيــن ال  الضحايــا  مــن  المحمولــة 

ينتبهون لهذا األمر”.
وحذرت الشرطة البريطانية المارة 
باتخــاذ الحيطــة والحــذر وتجنــب 
استخدام الهاتف المحمول بالقرب 
مــن حافــة الرصيف أو أثنــاء عبور 

الطريق.

شرطة لندن تحذر من 
“لصوص الدراجات”

تخطــط شــركة عمالقــة قريبــا لتدفئة آالف المنــازل باالعتماد على الفضالت البشــرية، 
فــي تجربــة هي األولى من نوعها بحســب ما ذكرت تقاريــر إعالمية. وأوضح صحيفة 
“إندبندنت” البريطانية أن شركة “ثيمز ووتر” ستستخدم في تجربتها الحرارة الزائدة 
المستعادة من عملية معالجة مياه الصرف الصحي لتدفئة أكثر من 2000 منزل جديد 
في كينغستون، جنوب غربي لندن. وذكرت “بدال من إعادة كل المياه الدافئة المعالجة 
النهائية إلى النهر مباشرة، سيتم التقاط حوالي ثلثها وإرسالها إلى مركز طاقة جديد، 

للمساعدة في تسخين المياه المتصلة بمنطقة كامبريدج السكنية في كينغستون”.
وفــي حــال نجحــت هــذه التجربــة، فإنــه ســيصبح باإلمــكان توفيــر مــا يصــل إلــى 7 

“غيغاوات ساعة” من الحرارة منخفضة الكربون سنويا.

قالــت الشــرطة الهندية، أخيــرا، إن ديك مصارعة أودى بحياة الشــخص الذي يربيه، 
فــي حادثــة تســلط الضوء على المبارزة المحظورة في البلد اآلســيوي، لكنها تنتشــر 
فــي عــدد من الواليات، الســيما في المناطق الريفية. وبحســب صحيفــة “الغارديان” 
البريطانيــة، فــإن الرجــل الهنــدي لقــي حتفــه، جنوبي البــالد، عقب إصابته بالســكين 

الذي وضعه في ساق الديك.
وقام الرجل الهندي بوضع السكين في ساق الديك حتى يدخل في مبارزة مع طير 

آخر، لكن الحيوان الذي يربيه ارتد إليه وأصابه بشكل خطير في منطقة الفخذ.
ولفــظ الرجــل أنفاســه مــن جراء نزيف الــدم الحاد قبل أن يصل إلى المستشــفى في 

والية تيالغانا، في وقت سابق من األسبوع الجاري.

قريًبا في بريطانيا.. فضالت اإلنسان مصدر للطاقة

“انقلب السحر على الساحر”.. ديك يقتل صاحبه

من عرض أزياء كريستيان سيريانو في جوثام هول 
في مدينة نيويورك )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

قــررت محكمــة أبوظبــي المدنيــة فــي 
اإلمارات، رفــع قيمة التعويضات التي 
إثــر  لطبيــب،  بتأديتهــا  امــرأة  ألزمــت 
“بصقها” عليه، إلى 20 ألف درهم )نحو 

5400 دوالر(.
وطالــب الطبيــب بإلزام المشــكو عليها 

بدفع 250 ألف درهم، إثر الحادثة.
وكان الطبيــب قد رفــع دعوى قضائية 
على هذه المرأة، أشار فيها إلى نشوب 
خالف بينه وبينها لدى زيارتها لمكتبه 
بالبصــق  قامــت  وأنهــا  بالمستشــفى، 
عليه أمام جميع الموجودين، موضحا 
أنــه “طبيــب ذو مكانــة مرموقة ولديه 
خبــرات واســعة داخــل الدولــة، تمتــد 
لنحــو 38 عامــا”، ولفــت إلــى أن هــذه 
الحادثــة قــد لحقت بــه أضــرارا مادية 
وأدبيــة، مما حداه لرفع دعواه الماثلة، 
مقدما ســندات لدعــوى تضمنت حكما 
صــادرا مــن المحكمــة الجزائيــة قضى 
بإدانتها باالعتداء على ســالمة جسمه 

بالبصق عليه.

محكمة أبو ظبي تغرم 
امرأة بصقت على طبيب

بعد نصف قرن من مســيرة فنية مظفرة 
حصــد فيهــا العديــد من الجوائــز، يواجه 
التركــي  والكاتــب  الكوميــدي  الممثــل 
رّشــح  الــذي  غيــزان،  موجــدت  الشــهير 
األمــم  لــدى  الحســنة  للنيــات  كســفير 
المتحــدة عقوبــة الســجن بتهمــة “إهانة” 

الرئيس رجب طيب إردوغان.
البالــغ مــن  وقــد يكــون هــذا المســرحي 
فــي  ضحيــة  أحــدث  عامــا،   77 العمــر 
المعركــة التي شــنها الرئيس التركي ضد 

من يسميهم “الفنانين المزعومين”.
وقــال غيزان ممازحا فــي مقابلة هاتفية 
مع وكالة فرانس برس “ُمنع ورود اسمي 

في الكلمات المتقاطعة”.
ويالحــق الممثــل الكوميــدي قضائيــا مع 
زميلــه متيــن أكبينار البالغ مــن العمر 79 
عامــا؛ بســبب تعليقــات أدليــا بهــا أثنــاء 
برنامــج تلفزيونــي علــى قنــاة “هالك تي 

في” المعارضة. 
وقــال غيــزان وقتهــا “ال يمكنــك يا رجب 
وطنيتنــا.  تختبــر  أن  إردوغــان  طيــب 

اعرف حدودك”.

لكن أكبينار ذهب إلى أبعد من ذلك قائال 
“إذا فشــلنا فــي تحقيــق الديموقراطيــة 
)...( قــد ينتهــي األمــر بالزعيــم معلقا من 
قدميه أو مســمما في قبو كما حدث في 

كل األنظمة الفاشية”.
وأثارت تلك التعليقات استياء إردوغان 

حقــوق  عــن  المدافعــون  يتهمــه  الــذي 
اإلنســان بالنزعة االســتبدادية، خصوصا 
منــذ محاولــة االنقــالب عليــه فــي العــام 
بعقوبــة  العــام  المدعــي  2016. وطالــب 
فــي  أشــهر  و8  ســنوات   4 إلــى  تصــل 

السجن للممثلين الكوميديين.

ممثل تركي شهير يواجه السجن بتهمة “إهانة” إردوغان

مغنية الفالمنكو جوهانا خيمينيز تغني خارج مقر الرئاسة اإلقليمية 
األندلسية خالل احتجاج لتسليط الضوء على الصعوبات التي يواجهها 

قطاع أزياء الفالمنكو بسبب قيود فيروس كورونا ، في إشبيلية )أ ف ب(

موجدت غيزان

وافــق قاضــي فيدرالــي علــى تســوية ماليــة مقدمــة مــن شــبكة “فيســبوك” 
األميركيــة للتواصــل االجتماعــي تقــدر بـــ 650 مليــون دوالر للمســتخدمين 
الذيــن رفعــوا دعــوى قضائية ضدها؛ بســبب اقتحــام خصوصيتهم بواســطة 
“بصمــة الوجــه”. واعتبر القاضــي األميركي جيمس دوناتو أن التســوية التي 
تعــد واحدة من أكبر الدعــاوى القضائية المتعلقة بالخصوصية على اإلطالق 

“حكما تاريخيا”، بحسب مجلة “بيزنس إنسايدر” األميركية.
وبنــاء علــى حكــم القاضــي، ســيحصل 1.6 مليــون شــخص مــن ســكان والية 
إلينــوي انضمــوا إلــى الدعــوى القضائيــة علــى تعويضــات ال تقــل عــن 345 
دوالرا. وكتب القاضي دوناتو: “بشكل عام، تعتبر هذه التسوية مكسبا كبيرا 
للمســتهلكين في منطقة الخصوصية الرقمية المتنازع عليها بشــدة، كما تعد 
هذه التســوية أكثر قيمة ألن فيســبوك وشــركات التكنولوجيا الكبرى األخرى 
دائمــا مــا يواصلون محاربة االقتــراح القائل بأن انتهاك الخصوصية القانوني 

يمثل ضررا حقيقيا”.
يشــار إلــى أن “فيســبوك” حــاول في األصل تســوية دعــوى إلينــوي القضائية 

مقابل 550 مليون دوالر، ولكن القاضي الذي ترأس القضية رفض عرضها.

“حكم تاريخي”... تغريم “فيسبوك” بأكثر من نصف مليار دوالر

يوســف  المصــري  الفنــان  توفــي 
شــعبان، األحد، عــن عمر ناهز 90 
عامــا، متأثــرا بإصابتــه بفيــروس 

كورونا.
وكان الفنــان المخضــرم يوســف 
شــعبان قــد دخــل وحــدة العناية 
المركــزة فــي مستشــفى “الدقي” 

بالعاصمــة المصريــة، الثالثــاء. وكان شــعبان قد بــدأ العمل في الســينما قبل التخرج 
من معهد الفنون المسرحية بعام، حيث رشحه المخرج بركات للمشاركة في بطولة 
فيلــم “فــي بيتنا رجــل”. وتوالت أعمال الفنان بعد ذلك حتى بلغ إنتاجه على شاشــة 
الســينما 110 أفــالم، كمــا حقــق نجاحــا كبيــرا فــي الدرامــا التلفزيونيــة، وشــارك في 

بطولة 130 مسلسال أبرزها: “المال والبنون، ورأفت الهجان”.
كما شارك في بطولة 50 عرضا مسرحيا، وتم انتخابه نقيبا للممثلين المصريين في 

الفترة الممتدة من 1997 إلى 2003.

وفاة الفنان المصري الكبير يوسف شعبان

الجزيرتان تقعان في مضيق بيرينغ
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