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فـــي افتتاح مؤتمر المانحين لليمن 
أعلـــن  المتحـــدة،  األمـــم  برعايـــة 
المشـــرف على مركز الملك ســـلمان 
لإلغاثـــة عبـــدهللا الربيعـــة، أمـــس، 
مليـــون   430 بــــ  الســـعودية  تعهـــد 
االســـتجابة  خطـــة  لدعـــم  دوالر 
اإلنســـانية في اليمن للعـــام 2021، 
يتـــم تنفيذها من خـــال المنظمات 
ومؤسســـات  والدوليـــة  األمميـــة 
المحليـــة  المدنـــي  المجتمـــع 

واإلقليميـــة. وقال فـــي كلمته أمام 
ممثلين عن نحـــو 100 دولة وجهة 
مانحة عبر الشاشـــة إن الســـعودية 
مســـاعداتها  تقديـــم  علـــى  دأبـــت 
للمجتمعات المحتاجة دون تمييز.

كمـــا أوضـــح أن المملكـــة تصـــدرت 
الـــدول المانحـــة للـــدول المحتاجة 
اإلقليمـــي  المســـتويين  علـــى 
والدولـــي، وفي مقدمة هذه الدول 

اليمن.

من السعودية لدعم اليمن
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تفضـــل عاهل الباد صاحـــب الجالة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، بزيـــارة إلى القيـــادة العامة لقوة 
دفاع البحرين أمس. وتأتي الزيارة الكريمة للقيادة 
العامة بمناســـبة ختام احتفاالت قوة دفاع البحرين 
بمناســـبة الذكرى الثالثة والخمســـين لتأســـيس قوة 
والمشـــاريع  باإلنجـــازات  جالتـــه  مشـــيًدا  الدفـــاع، 
العديـــدة والمهمة التي تم افتتاحها بهذه المناســـبة، 
ومقدًرا جالته الجهـــود التي قامت بها قوة الدفاع 
لاحتفـــال بالمناســـبة الوطنيـــة المجيـــدة. كما أثنى 
جالته، على الجهود التي تبذلها قوة دفاع البحرين 
للتصـــدي لفيروس كورونا )كوفيد 19( ضمن الحملة 
وعلـــى  العالمـــي،  الوبـــاء  هـــذا  لمكافحـــة  الوطنيـــة 
المســـاهمات النبيلـــة وجاهزيـــة الخدمـــات الطبيـــة 
بتوفيـــر المنشـــآت المجهـــزة بأحـــدث المســـتلزمات 
الصحيـــة العاجيـــة والتدابيـــر الوقائيـــة مـــن خال 
كـــوادر طبية مؤهلـــه ومتخصصة. وأعـــرب جالته 
اعتـــزازه بمنتســـبي قـــوة دفـــاع البحريـــن وتأهبهـــم 
الدائـــم، مؤكـــًدا أنهـــم موضـــع تقديرنا الكبيـــر وفخٌر 

للبحرين وأهلها.

“الدفـاع” حققـت إنجـازات مهمـة
ــا ــن وأهلهـ ــر للبحريـ ــوة” فخـ ــبو “القـ ــك: منتسـ ــة الملـ جاللـ

جاللة الملك في زيارة للقيادة العامة لقوة دفاع البحرين

المنامة - بنا

أبرمت وزارة اإلسكان أول عقود النسخة 
حقـــوق  تطويـــر  لبرنامـــج  التجريبيـــة 
األراضـــي الحكومية بالتعاون مع القطاع 
الخـــاص، والذي دّشـــنته الـــوزارة كإحدى 
شـــركات  إلشـــراك  الرئيســـية  المبـــادرات 
التطويـــر العقاري والمقـــاوالت في تنفيذ 
مشـــاريع الســـكن االجتماعـــي للمواطنين 
الذين تنطبق عليهم المعايير اإلســـكانية، 
حيث تقضي تلك االتفاقية التي أبرمتها 
الـــوزارة مـــع شـــركة “النمـــل” للمقـــاوالت 
ســـكنية  وحـــدة   132 ببنـــاء  والتجـــارة 
بمنطقـــة اللوزي متضمنـــة البنية التحتية 
الثانويـــة. ووقـــع االتفاقيـــة مـــن جانـــب 
وزارة اإلسكان، الوزير باسم الحمر، ومن 

جانب شـــركة “النمل” للمقـــاوالت كوريان 
فارغيس، بحضور وكيل وزارة اإلســـكان 

الشيخ خالد بن حمود آل خليفة. 
معاييـــر  بحســـب  االتفاقيـــة  وتقضـــي 
البرنامج بأن يقوم المطور العقاري ببناء 
132 وحـــدة ســـكنية متضمنـــة خدمـــات 
علـــى األرض  الثانويـــة  التحتيـــة  البنيـــة 
اإلســـكان  لـــوزارة  التابعـــة  الحكوميـــة 
بمنطقة اللوزي، على أن يقوم المطور فور 
االنتهـــاء من تشـــييد الوحدات الســـكنية 
بتســـويق الوحـــدات وبيعهـــا للمواطنيـــن 
الخدمـــات  إحـــدى  مـــن  المســـتفيدين 
التمويلية التي تتيحهـــا الوزارة، كخدمة 

تمويل الشراء أو برنامج “مزايا”.

إبرام أول عقود تطوير األراضي 
الحكومية بالشراكة مع “الخاص”

المنامة - وزارة اإلسكان
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ــلـــى صـــــرف األدويــــــة ــة عـ ــ ــاب ــ ــرق ــ ــز ال ــزيـ ــعـ مــجــلــس الـــــــــــوزراء: تـ

تسريع مسارات العمل لتنفيذ التوجهات الحكومية
المنامة - بنا

  شـــّدد ولـــي العهد رئيس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
على أهمية تكثيف وتســـريع مسارات العمل لتنفيذ 
التوجهـــات الحكومية لصالح الوطـــن والمواطنين 
من خال اللجان الوزارية والخطط والبرامج التي 
تقـــوم بتنفيذها الـــوزارات مـــع رفع تقاريـــر لتقييم 

التقدم في اإلنجاز بشكل دوري.
إلـــى ذلـــك جـــدد مجلس الـــوزراء فـــي هـــذا الصدد 
موقـــف مملكـــة البحريـــن الداعم لما جـــاء في بيان 
الســـعودية  العربيـــة  بالمملكـــة  الخارجيـــة  وزارة 
الشـــقيقة بشـــأن التقرير الذي تم تزويد الكونغرس 
األميركي به حول مقتل المواطن الســـعودي جمال 
خاشـــقجي رحمه هللا، مؤكـــًدا المجلس رفضه لكل 

ما يمس سيادة المملكة العربية السعودية.
ورأس صاحـــب الســـمو الملكـــي ولي العهـــد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء  االجتماع االعتيادي األســـبوعي 

لمجلس الوزراء الذي عقد صباح أمس عن ُبعد.
ووافـــق المجلس علـــى  مذكرة اللجنـــة الوزارية 

للشـــؤون القانونيـــة والتشـــريعية بشـــأن تعديل 
قانون تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، 
والتـــي تســـتهدف تعزيـــز اإلجـــراءات الرقابيـــة 

علـــى صـــرف األدوية التـــي تحتوي علـــى المواد 
المخدرة والمؤثرات العقلية بهدف تعزيز حماية 

المجتمع.

المنامة - بنا

أشـــاد رؤساء تحرير الصحف المحلية بالمســـتوى المتميز للجهود الوطنية 
للتصـــدي لفيروس كورونا بقيادة ولي العهد رئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، وبإســـهامات الكـــوادر الوطنية 
أعضـــاء فريـــق البحرين العاملة ضمن هـــذه الجهود والداعمـــة لها. وأعربوا 
لـــدى زيارتهـــم أمـــس غرفـــة العمليـــات التابعـــة للفريـــق الوطنـــي للتصـــدي 
لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19( فـــي مركـــز ولي العهـــد للتدريـــب والبحوث 
الطبية بالمستشفى العسكري، عن اعتزازهم وفخرهم بالكوادر الوطنية، ما 
أسهم بفاعلية في تحقيق اإلنجازات المتتالية لمملكة البحرين في التعامل 

مع الجائحة.

رؤساء التحرير: إنجازات متتالية 
للبحرين في التعامل مع “كورونا”
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األهلي يحلق بدرع دوري عيسى بن راشدعبدالمحسن النمر في البحريننتانياهو يتوعد بضرب إيران2747 سيارة تدخل البحرين في ينايرالقضاء يعيد شرعية نقيب المطار
انتصر القضاء لقيادي نقابي بشركة  «

مطار البحرين  واجه مشكلة مع 
عدد من أعضاء النقابة وقياديين 

من االتحاد الحر لنقابات عمال 
البحرين، بإلغاء قرارات وزارة العمل 

والتنمية االجتماعية وتحركات 
االتحاد لسحب الشرعية منه.

أشارت بيانات مالحية حديثة  «
إلى أن الشركات استوردت ما 

مجموعه 2747 سيارة من خالل 
ميناء خليفة بن سلمان آل 

خليفة في شهر يناير الماضي 
مقارنة بـ 2203 سيارة قبل ذلك 

بشهر.

هدد الرئيس اإلسرائيلي بنيامين  «
نتانياهو أمس اإلثنين بضرب 

إيران “في كل أنحاء المنطقة”، 
متهما إياها بتنفيذ الهجوم 

على سفينة إسرائيلية األسبوع 
الماضي في خليج عمان.

يشارك الفنان السعودي عبدالمحسن  «
النمر مع مجموعة من الفنانين 

الخليجيين في المسلسل الجديد 
“حظ الجميالت”، الذي سيبدأ تصويره 

في اليومين المقبلين في البحرين. 
وكشفت الجهات المنتجة للعمل عن 

البدء منذ أسابيع في التجهيزات.

توج األهلي بطال لدوري  «
عيسى بن راشد للكرة 

الطائرة وأصبح أول ناد يفوز 
بالمسابقة بمسماها الجديد 

بعدما هزم المحرق “حامل 
اللقب” 3/1 في النهائي الثاني 

الذي أقيم مساء أمس على صالة عيسى بن راشد الرياضية.

مليون دوالر
430

مؤنس المردي

جهود عظيمة ومفخرة وطنية
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المنامة - بنا

تلقـــى ولي العهـــد رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة، برقية شـــكر جوابية من أمير دولة 
الكويت الشـــقيقة، صاحب السمو الشـــيخ نواف األحمد الجابر 
الصبـــاح، وذلـــك رًدا على برقيـــة التهنئة التي بعثها ســـموه إليه 
بمناســـبة الذكرى الســـنوية للعيـــد الوطني لدولـــة الكويت. كما 
تلقى صاحب الســـمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
برقية شـــكر جوابيـــة مماثلة من أخيه ولي عهـــد دولة الكويت 

الشقيقة سمو الشيخ مشعل األحمد الجابر الصباح.

سمو ولي العهد رئيس 
الوزراء يتلقى شكر أمير 

الكويت وولي عهده

“ولي العهد للمنح” يعّرف على خطوات التقديم لبعثات 2022
أقــام برنامــج ولــي العهــد للمنــح الدراســية العالميــة، بالتعــاون مــع وزارة 
التربيــة والتعليــم، سلســلة محاضــرات تعريفيــة عــن بعــد لطلبــة المدارس 
البرنامــج  لبعثــات  التقديــم  لشــروط  المســتوفين  والخاصــة  الحكوميــة 
واإلعالن عن الفترة المحددة الســتالم طلبات التقديم لبعثات عام2022م 

وعن الخطوات واإلجراءات المتطلبة في هذه المرحلة.

وأعلنـــت مديـــرة الشـــئون اإلدارية 
والماليـــة بالبرنامـــج، شـــذى علـــي، 
أن اســـتالم طلبات التقديم لبعثات 
عـــام 2022 تبدأ في الفترة من 1 – 
25 مارس 2021، وذلك عبر الموقع 
www.cpisp. اإللكتروني للبرنامج

bh، وســـيخضع الطلبـــة المؤهلـــون 
لالمتحانات التأهيلية التي ينظمها 
معهـــد  مـــع  بالتعـــاون  البرنامـــج 
المصرفيـــة  للدراســـات  البحريـــن 
ذلـــك  بعـــد  مـــن   )BIBF( والماليـــة 

لتحديد مســـتوى اللغة اإلنجليزية 
الذهنيـــة،  والقـــدرات  والمهـــارات 
بالطلبـــة  االتصـــال  ســـيتم  وعليـــه 
المســـتوفين لشـــروط التقديم عبر 
البريد اإللكتروني إلبالغهم بموعد 
الـــدورات واالختبـــارات التأهيليـــة 

المخصصة.
وأشـــارت إلـــى أن شـــروط التقديم 
للبعثـــات هـــي أن يكـــون المتقـــدم 
بحرينـــي الجنســـية وفـــي الصـــف 
أن  المقـــرر  ومـــن  ثانـــوي  الثانـــي 

يتخرج مـــن المرحلـــة الثانوية في 
عـــام 2022 وأن يكون حاصالً على 
معـــدل تراكمـــي 97 % أو أكثر في 
الصف األول ثانوي والفصل األول 

من الصف الثاني ثانوي.
 مـــن جانبهـــا؛ أوضحـــت أخصائـــي 
العالقـــات العامة واإلعالم ببرنامج 
الدراســـية  للمنـــح  العهـــد  ولـــي 
العالمية، فاطمة القطان، أن مراحل 
التدريب التي يمر فيها المرشحون 
لهـــا  يخضعـــون  التـــي  والبرامـــج 
فـــي إطـــار التأهـــل لبعثـــات ســـمو 

ولـــي العهـــد، واعتماًدا علـــى نتائج 
والمعـــدل  التأهيليـــة  االمتحانـــات 
التراكمي ســـيتم اختيـــار ما ال يقل 
عن 60 مرشًحا، منهم 40 من طلبة 
المدارس الحكومية و20 من طلبة 
المـــدارس الخاصـــة، ليشـــاركوا في 

برامج تدريبية تقام عن بعد ينظمها 
البرنامج بالتعاون مع معهد البحرين 
والماليـــة  المصرفيـــة  للدراســـات 
المتحانـــات  والخضـــوع   )BIBF(
بمعاييـــر دولية خالل فتـــرة الصيف 
والعـــام األكاديمي المقبـــل ليتم بعد 

ذلـــك واعتمـــاًدا على نتائـــج التقييم 
اختيـــار الفائزيـــن ببعثـــات البرنامج 
علـــى النحـــو التالـــي: ثالثـــة طـــالب 
المـــدارس  مـــن  طالبـــات  وثـــالث 
الحكوميـــة وطالبـــان وطالبتـــان من 

المدارس الخاصة.

المنامة - بنا

استالم الطلبات 
مستمر حتى 25 

مارس الجاري

الثالثاء 2 مارس 2021 - 18 رجب 1442 - العدد 4522

البحرين تهنئ 
البوسنة والهرسك 

بذكرى االستقالل
ــبــالد صــاحــب الــجــاللــة الملك  بــعــث عــاهــل ال
العهد  ــي  ــ بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة، وول حــمــد 
الملكي األمير  السمو  الوزراء صاحب  رئيس 
سلمان بن حمد آل خليفة برقيتي تهنئة إلى 
والهرسك،  للبوسنة  الرئاسة  مجلس  رئيس 
استقالل  ذكــرى  بمناسبة  ــك،  دوديـ مــيــلــوراد 
بالده، أعربوا في البرقية عن أطيب تهانيهم 
وتمنياتهم له بموفور الصحة والسعادة بهذه 
السمو  صاحب  بعث  كما  الوطنية.  المناسبة 
ــوزراء  الـ مجلس  رئــيــس  العهد  ــي  ول الملكي 
بــرقــيــة مــمــاثــلــة إلـــى رئــيــس مــجــلــس وزراء 

البوسنة والهرسك زوران تيغلتيا.

المنامة - بنا

تفضـــل عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفة، بزيـــارة إلى القيادة العامـــة لقوة دفاع 
البحريـــن أمـــس، حيـــث كان في اســـتقبال جاللتـــه القائد 
العـــام لقـــوة دفـــاع البحرين المشـــير الركن الشـــيخ خليفة 
بـــن أحمد آل خليفة، ووزير شـــؤون الدفـــاع الفريق الركن 
عبدهللا النعيمي، ومستشـــار األمـــن الوطني قائد الحرس 
الملكي اللواء الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
ورئيس هيئة األركان، الفريق الركن ذياب النعيمي، وعدد 

من كبار الضباط.
ورافـــق جاللـــة الملـــك أثنـــاء الزيـــارة، الممثـــل الشـــخصي 

لجاللة الملك سمو الشيخ عبدهللا بن حمد آل خليفة.
وتأتـــي هـــذه الزيـــارة الكريمـــة للقيـــادة العامـــة بمناســـبة 
ختـــام احتفـــاالت قـــوة دفـــاع البحريـــن بمناســـبة الذكرى 
الثالثة والخمســـين لتأســـيس قوة الدفاع، مشيًدا جاللته 
باإلنجازات والمشاريع العديدة والمهمة التي تم افتتاحها 
بهـــذه المناســـبة، ومقدًرا جاللتـــه الجهود التـــي قامت بها 

قوة الدفاع لالحتفال بهذه المناسبة الوطنية المجيدة.
كمـــا أثنـــى جاللتـــه، علـــى الجهود التـــي تبذلها قـــوة دفاع 
البحريـــن للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19( ضمن 
الحملـــة الوطنيـــة لمكافحـــة هـــذا الوبـــاء العالمـــي، وعلى 
المســـاهمات النبيلـــة وجاهزيـــة الخدمات الطبيـــة بتوفير 

المنشآت المجهزة بأحدث المستلزمات الصحية العالجية 
مؤهلـــة  طبيـــة  كـــوادر  خـــالل  مـــن  الوقائيـــة  والتدابيـــر 

ومتخصصة.
وأثنـــاء الزيـــارة اســـتمع جاللته، إلى إيجـــاز حول الخطط 
المســـتقبلية لتطويـــر جميع أســـلحة ووحدات قـــوة دفاع 
البحرين، معرًبا عن اعتزازه بمنتســـبي قوة دفاع البحرين 

وتأهبهـــم الدائم، مؤكًدا أنهم موضع تقديرنا الكبير وفخٌر 
للبحريـــن وأهلها، متمنًيا جاللة الملك القائد األعلى لجميع 
رجال قوة دفاع البحرين البواسل دوام التوفيق والسداد 
فـــي مختلـــف مواقـــع عملهـــم المشـــرفة داخـــل البحريـــن 
والتقـــدم  الرقـــي  اســـتمرار  العزيـــز  ولوطننـــا  وخارجهـــا، 

واالزدهار.

ــا ــورونـ ــكـ ــي الـــتـــصـــدي لـ ــ ــا ف ــ ــوده ــ ــه ــ إشـــــــادة بــجــاهــزيــتــهــا الـــطـــبـــيـــة وج

جاللة الملك: منتسبو قوة الدفاع موضع تقديرنا وفخر للبحرين

سمو قرينة العاهل تهنئ الزايد لفوزها بجائزة “التمّيز البرلماني”
المـــرأة البحرينيـــة شـــريك جديـــر فـــي البنـــاء الوطنـــي

بعثـــت قرينة العاهل رئيســـة المجلس األعلى 
للمرأة صاحبة الســـمو الملكي األميرة سبيكة 
بنـــت إبراهيم آل خليفة مســـاء أمس اإلثنين 
برقيـــة تهنئة لعضو مجلس الشـــورى ورئيس 
لجنـــة الشـــؤون التشـــريعية والقانونيـــة دالل 
البرلمانـــي  االتحـــاد  إعـــالن  بمناســـبة  الزايـــد 
العربـــي عن فوزهـــا بجائزة “التمّيـــز البرلماني 

العربي” للعام ٢٠٢٠، عن فئة عضو البرلمان.

وأعربـــت قرينـــة العاهـــل عـــن فخرهـــا بهـــذا 
اإلنجـــاز المســـتحق الـــذي يأتي منســـجما مع 
مـــا تقدمـــه الزايـــد من جهـــود واضحـــة ضمن 
مســـيرتها العمليـــة الثريـــة بالعطـــاء المتميـــز 
خدمـــة لقضايـــا الوطـــن، وتقديـــم كل ما يلزم 
لإلســـهام فـــي تطويـــر منظومـــة التشـــريعات 
الوطنيـــة وإثراء فصول العمـــل البرلماني في 
وطننـــا العزيز.  وأشـــارت ســـموها إلى أن هذا 
التقديـــر العربي الرفيع يشـــكل تأكيدا إضافيا 
على ما تتحلى به المرأة البحرينية من كفاءة 

عاليـــة ومكانـــة تجعلهـــا على الدوام الشـــريك 
بإســـهاماتها  الوطنـــي  البنـــاء  فـــي  الجديـــر 
المتجـــددة، وعطاءهـــا الممتـــد علـــى امتـــداد 
مسيرتنا الوطنية.  وفي ختام البرقية، كررت 
قرينـــة عاهـــل البـــالد تهانيها الخالصـــة لدالل 
الزايـــد مـــع تمنياتها بـــدوام التوفيق لمواصلة 
العطـــاء واإلنجـــاز لخدمـــة مملكـــة البحريـــن، 
الوطـــن  لنســـاء  المشـــرقة  الصـــورة  وتقديـــم 
اللواتي تفخر بهن وتتمنى سموها لهن المزيد 

من التقدم والتفوق. سمو األميرة سبيكة بنت ابراهيم

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

صدر عن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد  «
بن عيسى آل خليفة، أمر ملكي رقم )10( لسنة 

2021، بتعيين وكيل بالديوان الملكي. ونصت 

المادة األولى من األمر الملكي، على أنه يعين 
الدكتور خليفة بن علي الفاضل وكيال للتخطيط 
والدراسات والمتابعة بالديوان الملكي. وجاء في 

المادة الثانية، أن على وزير الديوان الملكي تنفيذ 
هذا األمر ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في 

الجريدة الرسمية.

الفاضل وكيال للتخطيط والدراسات والمتابعة بالديوان الملكي



رأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة 
االجتماع االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد صباح أمس عن ُبعد.

 في مستهل االجتماع، أشاد مجلس الوزراء باللقاء 
الصحفـــي الذي أجراه صاحب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء مع رؤســـاء تحرير 
الصحـــف المحلية، والذي تفّضل ســـموه من خالله 
بتحديـــد التوجهـــات الحكوميـــة لتحقيـــق الـــرؤى 
والتطلعـــات الملكية الســـامية لعاهل البالد حضرة 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
لصالـــح الوطن والمواطن، ووّجه المجلس الشـــكر 
والتقديـــر للســـلطة التشـــريعية والقطـــاع الخـــاص 
والمجتمـــع المدني والمواطنين على ما عّبروا عنه 
مـــن تأييد واعتزاز بما تضمنه اللقاء من مســـارات 
العمل الوطني للبناء والتطور بما يحقق المستقبل 

المشرق المنشود لكافة أبناء البحرين.
 وشـــّدد صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء علـــى أهميـــة تكثيـــف وتســـريع 
الحكوميـــة  التوجهـــات  لتنفيـــذ  العمـــل  مســـارات 
لصالـــح الوطـــن والمواطنيـــن مـــن خـــالل اللجـــان 
الوزاريـــة والخطط والبرامـــج التي تقوم بتنفيذها 
الوزارات مع رفع تقارير لتقييم التقدم في اإلنجاز 

بشكل دوري.
 بعدهـــا، أكد المجلس حرص الحكومة على أهمية 
مواصلـــة تطويـــر أفـــق التعـــاون بيـــن الســـلطتين 
التنفيذيـــة والتشـــريعية لبلـــوغ األهداف الســـامية 
التـــي ترتكـــز عليهـــا مســـيرة العمـــل الوطنـــي فـــي 
تحقيـــق تطلعات المواطنين باعتبارها الغاية التي 

تلتقي حولها جهود كافة أعضاء فريق البحرين.
 ثـــم أكـــد مجلـــس الـــوزراء علـــى موقـــف مملكـــة 
البحريـــن الثابـــت في الوقوف إلـــى جانب المملكة 
العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة، فهي بقيـــادة خادم 
الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز 

آل ســـعود وولـــي العهـــد صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األميـــر محمد بن ســـلمان بن عبدالعزيز آل ســـعود 
األمـــن  ارتـــكاز  ومحـــور  االســـتراتيجي،  العمـــق 
العربـــي واإلقليمـــي، وعامل االســـتقرار األساســـي 
فـــي المنطقة واالقتصـــاد العالمـــي. وجدد مجلس 
الـــوزراء في هـــذا الصـــدد موقف مملكـــة البحرين 
الداعم لما جاء في بيان وزارة الخارجية بالمملكة 
العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة بشـــأن التقرير الذي 
تـــم تزويـــد الكونغـــرس األميركـــي به حـــول مقتل 
المواطـــن الســـعودي جمال خاشـــقجي رحمه هللا، 
مؤكـــًدا المجلـــس رفضـــه لـــكل مـــا يمـــس ســـيادة 

المملكة العربية السعودية.
الحوثـــي  ميليشـــيات  قيـــام  المجلـــس  أدان  ثـــم   
اإلرهابيـــة بإطالق صاروخ بالســـتي باتجاه مدينة 
الرياض ومســـيرات مفخخة باتجاه مدينة جازان 
الســـعودية  العربيـــة  بالمملكـــة  مشـــيط  وخميـــس 
الشـــقيقة، واســـتمرارها فـــي اســـتهداف األعيـــان 
المدنيـــة والمدنييـــن، وانتهاكهـــا الصـــارخ للقانـــون 

الدولي واإلنساني.
 ثم نظر المجلس فـــي الموضوعات المدرجة على 

جدول أعماله وقّرر ما يلي:
 أوالً: الموافقة على المذكرات التالية:

القانونيـــة  اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون  1. مذكـــرة 
والتشـــريعية بشـــأن تعديـــل قانـــون تنظيـــم مهنة 
الصيدلـــة والمراكـــز الصيدليـــة، والتـــي تســـتهدف 
تعزيـــز اإلجـــراءات الرقابيـــة على صـــرف األدوية 
التـــي تحتـــوي علـــى المـــواد المخـــدرة والمؤثرات 

العقلية بهدف تعزيز حماية المجتمع.
 2. مذكـــرة اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون القانونيـــة 
والتشـــريعية بشـــأن تعديل قانون المواد المخدرة 

والمؤثـــرات العقليـــة، حيـــث يرتكـــز التعديـــل على 
تشـــديد العقوبـــات وإحـــكام اإلجـــراءات الرقابيـــة 
لمكافحة اإلتجار بهذه المواد بما يساهم في زيادة 

حماية المجتمع من مخاطر هذه المواد.
 3. مذكـــرة اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون القانونيـــة 
والتشريعية بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات 

تعزز الحماية القانونية للطفل.
القانونيـــة  اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون  4. مذكـــرة 
والتشريعية بشأن التصديق على النظام األساسي 

لالتحاد العربي للمحميات الطبيعية.
5. مذكـــرة وزيـــر الخارجية بشـــأن إنشـــاء قنصلية 
عامـــة لمملكـــة البحريـــن فـــي مدينـــة دبـــي بدولـــة 
تعزيـــًزا  الشـــقيقة،  المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات 
للعالقـــات األخويـــة الوطيدة بين البلديـــن، ودعًما 

للخدمات التي تقدم للمواطنين في الخارج.
6. مذكرة وزير شـــؤون الشـــباب والرياضة بشـــأن 
تحويل مبالـــغ الدعم الحكومـــي واإلعانات المقرر 
تقديمهـــا لجميـــع الهيئـــات الخاصـــة العاملـــة فـــي 
شـــؤون  وزارة  إلـــى  والرياضـــة  الشـــباب  ميـــدان 

الشباب والرياضة.
القانونيـــة  اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون  7. مذكـــرة 
 5 علـــى  الحكومـــة  ردود  بشـــأن  والتشـــريعية 
اقتراحات برغبة ومشـــروع تعديـــل قانون مقدمة 

من مجلس النواب.
ثانيا: استعرض المجلس الموضوعات التالية:

1. مذكـــرة اللجنـــة الوزاريـــة للمشـــاريع التنمويـــة 
والبنية التحتية بشأن أعمال اللجنة لعام 2020.

2. مذكـــرة وزير الداخلية حول الملخص التنفيذي 
إلنجـــازات قطاع التحـــول اإللكتروني لعام 2020، 
والتـــي أظهـــرت النتائـــج اإليجابيـــة لهـــذا التحول 
على صعيد توفير تكاليف الخدمة وتقليل الوقت 
الخدمـــات  لتنفيذهـــا وزيـــادة حزمـــة  المخصـــص 
اإللكترونيـــة المتكاملة التي تســـاهم في تحســـين 

جودة الخدمات للمواطنين والمقيمين والزوار.

المنامة - بنا

تسريع تنفيذ التوجهات الحكومية وتقارير دورية لتقييم التقدم 
ـــي   ـــي واإلقليم ـــن العرب ـــكاز األم ـــور ارت ـــتراتيجي ومح ـــق االس ـــعودية العم ـــوزراء: الس ـــس ال مجل

سمو ولي العهد رئيس الوزراء مترئسا جلسة مجلس الوزراء
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3. مذكرة سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء 
بشـــأن اإلجـــراءات المقترحـــة لطلبـــات زيـــارة 

الوفود الرسمية لمملكة البحرين.

مواصلة تطوير 
التعاون بين 

السلطتين لتحقيق 
تطلعات المواطنين 

رؤى جاللة الملك 
ترسم المستقبل 

المنشود ألبناء 
الوطن

الحوثيون مستمرون 
في االنتهاكات 

الصارخة للقانون 
الدولي 

زيادة حزمة 
الخدمات اإللكترونية 

المقدمة من 
“الداخلية”

 إنشاء قنصلية 
عامة للبحرين 

في دبي دعًما 
لمواطنينا بالخارج

رفض كل ما يمس 
سيادة المملكة 

العربية السعودية

تحويل مبالغ الدعم 
لجميع الهيئات 

العاملة في ميدان 
الرياضة



المحليـــة  الصحـــف  تحريـــر  رؤســـاء  قـــام   
صباح أمس بزيارة لغرفة العمليات التابعة 
للفريـــق الوطني للتصـــدي لفيروس كورونا 
)كوفيـــد 19( في مركز ولـــي العهد للتدريب 
والبحـــوث الطبية بالمستشـــفى العســـكري 
لاطـــاع علـــى آلية ســـير العمل واألقســـام 
المختلفة فيها، إلى جانب االســـتراتيجيات 
والخطـــط الموضوعـــة للتعامل مع فيروس 
التعامـــل مـــع  كورونـــا، وآخـــر مســـتجدات 
الفيروس، حيث أشادوا بالمستوى المتميز 
للجهـــود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا 
بقيـــادة ولـــي العهد رئيس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد 
آل خليفـــة، وبإســـهامات الكـــوادر الوطنيـــة 
أعضـــاء فريق البحريـــن العاملة ضمن هذه 
الجهود والداعمة لها. ونّوه رؤساء التحرير 
المميـــز  والمســـتوى  المبذولـــة  بالجهـــود 
للكـــوادر الوطنيـــة ومســـارات العمـــل فـــي 
مختلف أقسام غرفة العمليات، معربين عن 
اعتزازهـــم وفخرهم بالكوادر الوطنية، وما 
يتمّتعون به من جهوزية عالية في مختلف 
كورونـــا،  فيـــروس  مـــع  التعامـــل  مراحـــل 
الخطـــط  بمختلـــف  النجـــاح  عـــّززت  التـــي 
الموضوعة، وأســـهمت بفاعلية في تحقيق 
اإلنجـــازات المتتاليـــة لمملكـــة البحرين في 
التعامـــل مـــع جائحـــة فيـــروس كورونا في 
كافـــة مراحلـــه، وهـــو ما ســـاهم فـــي حفظ 
والمقيميـــن  المواطنيـــن  وســـامة  صحـــة 

والحصول على اإلشادات الدولية.

تدابير استباقية

 مـــن جهته، أشـــاد رئيس تحريـــر صحيفة 
أخبـــار الخليج أنور عبـــد الرحمن بالجهود 
المميـــزة التـــي تقوم بهـــا مملكـــة البحرين 
من خـــال أبطال الفريق الوطني للتصدي 
لفيـــروس كورونـــا الـــذي يعمل علـــى مدار 
الســـاعة للحفـــاظ على ســـامة المواطنين 
والمقيميـــن في ظل جائحة كورونا، وثّمن 
عالًيـــا توجيهـــات ودعـــم صاحـــب الســـمو 
الملكي ولي العهـــد رئيس مجلس الوزراء 
للتصـــدي  الوطنـــي  للفريـــق  الامحـــدود 
لفيـــروس كورونا في كافـــة عمله الوطني 

المخلـــص والمتميز المتمثـــل في التصدي 
للجائحـــة والســـعي الدائـــم للتأكيـــد علـــى 
أن  الخطـــوات االحترازيـــة، مؤكـــًدا  أخـــذ 
مملكة البحرين تعد من أوائل الدول التي 
اتخـــذت إجراءات وتدابير اســـتباقية في 
هذا الشأن. وأعرب رئيس تحرير صحيفة 
أخبار الخليج عن اعتزازه بالكوادر الطبية 
الوطنيـــة المؤهلة وما تقـــوم به من جهود 
كبيـــرة للحـــد مـــن ارتفـــاع نســـبة اإلصابـــة 
الخطـــط  خـــال  مـــن  كورونـــا  بفيـــروس 
المســـتمرة،  التوعيـــة  وبرامـــج  المحكمـــة 
والتأكيد على اتباع الخطوات االحترازية 

عبدالرحمـــن  وجـــّدد  الجميـــع،  قبـــل  مـــن 
الدعوة للمواطنين والمقيمين إلى االلتزام 
بتعليمـــات الفريق الوطني الطبي للتصدي 
لفيروس كورونـــا ونصائحه الطبية والتي 
مـــن شـــأنها أن تســـهم كثيًرا فـــي الحد من 
انتشـــار الفيروس وســـرعة رجـــوع الحياة 
الـــى طبيعتها، في ظـــل الدعم الكبير الذي 

تقدمه الحكومة.

نموذج ملهم

 إلـــى ذلـــك، قـــال رئيـــس تحريـــر صحيفة 
األيام عيسى الشايجي إن مملكة البحرين 

قّدمت نموذًجا ملهًمـــا للبلدان األخرى في 
طريقة إدارتها لملف جائحة كورونا، وذلك 
مـــن خـــال حزمـــة التدابير التـــي اتخذتها 
للتصـــدي للفيروس خال الفترة الماضية، 
مبيًنـــا أنَّ اضطاع العناصر المؤهلة إلدارة 
ملـــف الجائحـــة مّكـــن البحرين مـــن تقدير 
القـــرارات  واتخـــاذ  المناســـب  الموقـــف 
مصلحـــة  فـــي  تصـــب  التـــي  الناجحـــة 
المواطنين والمقيمين فيها وتحافظ على 
االقتصاد، وهو ما انعكس على المؤشرات 
االقتصادية ونســـب الوفيات مقارنة بعدد 

اإلصابات وحاالت التعافي.

وأكـــّد أن غرفـــة العمليـــات تعتبـــر نموذًجا 
ـــا لكيفية التعامل المباشـــر مع األزمات  حيًّ
مثـــل جائحة فيروس كورونا، حيث تعمل 
الغرفـــة لمدة 24 ســـاعة وعلى مدار 7 أيام 
دون انقطـــاع، وهـــو األمـــر الـــذي انعكـــس 
باتخـــاذ قرارات مناســـبة للتعامل مع خطر 

انتشار الفيروس.
وأشـــار إلى حديث صاحب السمو الملكي 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء مـــع 
أكـــّد  حيـــث  الصحـــف،  تحريـــر  رؤســـاء 
ســـموه أن المواطن هو مصـــدر قوة فريق 
البحريـــن، وألن البحرينـــي يحـــب التحدي 
ويعشـــق اإلنجـــاز فقـــد اتضـــح ذلـــك فـــي 
مواجهـــة الفيـــروس، وأثبـــت المجتمـــع أن 
لديه كوادر وطنية مخلصة وروًحا جامعة 
وعزًمـــا ال ينضـــب، مؤكـــًدا أن هـــذا مـــا تّم 
رؤيتـــه بالفعل في غرفـــة العمليات، حيث 
يشعر الجميع بالفخر لكونه جزًءا من هذه 
المهمـــة الوطنيـــة النبيلـــة والتضحيـــة في 
ســـبيل الوطن وأمنه الصحي واســـتقراره 

االقتصادي.

رسالة إنسانية

 بدوره، قـــال رئيس تحرير صحيفة الباد 
مؤنس المردي إن فريق البحرين نجح في 
الحـــد من انتشـــار فيروس كورونا بشـــكٍل 
أكبـــر من خال العمـــل الوقائـــي والتدابير 
االســـتباقية  والخطـــوات  االحترازيـــة 
التـــي تمـــت بالفتـــرة الماضيـــة، 
والتـــي تتطلـــب تعاوًنا أكبر من 
بالتعليمات  لالتـــزام  المجتمـــع 
معـــدالت  لخفـــض  الصحيـــة 
اإلصابة بالفيروس والمساهمة 
المجتمـــع  مناعـــة  زيـــادة  فـــي 

لانتقال لمرحلة التعافي.
وأشـــار المـــردي إلـــى أن أبطال 
بغرفـــة  العامليـــن  البحريـــن 
العمليـــات يســـهرون مـــن أجـــل 
الســـامية  التوجيهـــات  تنفيـــذ 
بالحفـــاظ علـــى أمـــن وســـامة 
وصحـــة المواطنين والمقيمين 
علـــى حـــد ســـواء، وهـــذه هـــي 
الرســـالة اإلنسانية التي تكّرس 
الحضاريـــة  البحريـــن  صـــورة 
وواحـــة  للســـام  كمينـــاء 
للتعايش بيـــن جميع المكونات 

واألطياف.
وأكد المردي أن فريق البحرين 
بقيـــادة صاحب الســـمو الملكي 
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
ا في  الـــوزراء قّدم نموذًجـــا حيًّ
أن تكـــون المملكـــة بالصفـــوف 
التـــي  البلـــدان  مـــع  األماميـــة 
تواجه انتشـــار الجائحة سواء 
فـــي  الشـــفافية  خـــال  مـــن 
إعان الحـــاالت منذ اكتشـــاف 
بالفيـــروس  قائمـــة  حالـــة  أول 
فـــي المملكة مروًرا بالمشـــاركة 
مـــع بلـــدان العالـــم المتقدم في 
للقـــاح  الســـريرية  التجـــارب 
التطعيـــم  توفيـــر  ثـــم  كورونـــا 
للجميـــع  المختلفـــة  بأنواعـــه 
وبالمجـــان، األمـــر الذي ســـاهم 
مـــن  إشـــادات  صـــدور  فـــي 
المنظمات الدولية مثل منظمة 
الصحـــة العالميـــة وغيرهـــا من 

الجهات الدولية.

جهود جبارة

من جهتـــه، قال رئيـــس تحرير 
صحيفـــة الوطن إيهـــاب أحمد: 
جبـــارة  جهـــوًدا  اليـــوم  “رأينـــا 
لمواجهـــة  الكواليـــس  خلـــف 
الجائحـــة في غرفـــة العمليات، 
وهذا العمـــل المميز الذي تقوم 
يســـتحق  الشـــابة  الكـــوادر  بـــه 
منا جميًعا اإلشـــادة وهو محل 
اعتزاز من كل مواطن”، مضيًفا 
الوطنيـــة  الكـــوادر  جهـــود  أن 
لحمايـــة المجتمع من تداعيات 
تســـتدعي  كورونـــا  فيـــروس 
منا جميًعـــا االلتـــزام بتعليمات 
الفريق الوطني الطبي للتصدي 
لفيروس كورونا وهو أبسط ما 
يمكن تقديمه للكوادر الوطنية 
التـــي تعمـــل ليـــل نهـــار لحماية 

المجتمع من هذا الفيروس.

المنامة - بنا

رؤساء تحرير الصحف المحلية: كوادرنا الوطنية محل اعتزاز
ــى صــحــة الــمــواطــنــيــن ــات” لــلــحــفــاظ عــل ــي ــل ــعــم ــرون بــــ “غـــرفـــة ال ــاهـ ــا سـ ــن أبــطــال

المردي: فريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد رئيس الوزراء قدم نموذج الريادة
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 يسر مجلس إدارة شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة  ش.م.ب. دعوة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة 2020 المقرر عقدها يوم الثالثاء الموافق  23 مارس 2021 وذلك في تمام الساعة 11.00 صباحًا،
 عبر وسائط االتصال المرئي ) زووم ( و عليه نوجه السادة المساهمين الكرام إلى ضرورة إتباع التعليمات و الخطوات األرشادية التالية لضمان مشاركتهم في األجتماع بكل مرونة:

1 - إرسال طلب حضور األجتماع مع صورة واضحة من البطاقة الشخصية أو من جواز السفر للمساهم أو من سيمثله باألضافة إلى نسخة من بطاقة التفويض ورقم األتصال على البريد األلكتروني  
agm@bdfs.bh وذلك للتحقق من هوية وصف الحاضر وذلك قبل 24 ساعة على األقل من موعد إنعقاد األجتماع.

2 - بعد إستالم كافة المستندات والمعلومات المطلوبة، سوف يتم تزويد من يود الحضور برابط نظام التواصل المرئي  ) زووم (  وذلك قبل موعد إنعقاد الجمعية ليتسنى له تثبيت البرنامج سواء كان على األجهزة 

الخلوية أو الحاسب اآللي، كما يشترط وجود خاصية الصوت والصورة.

 وفي حال عدم اكتمال النصاب، فسيكون األجتماع الثاني في يوم األحد 4 أبريل ٢٠٢١، على أن يعقد األجتماع الثالث إذا إقتضى األمر في يوم األحد  ١١ أبريل ٢٠٢١  في نفس الزمان و عبر وسائط االتصال المرئي ) زووم ( 
وذلك لمناقشة وإقرار البنود المدرجة في جدول األعمال أدناه: 

مالحـــظـــــــــات هـــامــــة:
- يحق للمساهمين المسجلين في سجل الشركة في 24 ساعة السابقة لالجتماع الحضور شخصيًا أو تعيين وكيل لحضور األجتماع والتصويت بالنيابة عنهم بشرط أال يكون مثل هذا الوكيل مديًرا أو موظف في الشركة )ما لم يكن الوكيل من أقارب المساهم من الدرجة األولى(.

- يجب على الوكيل أو الممثل المعين أعاله أن يحمل بطاقة الهوية إلى األجتماع كدليل على الهوية والتوقيع. لن يسمح للوكيل أو الممثلين الذين ال يقدمون الهوية المطلوبة بالدخول أو التصويت في إجتماع الجمعية العامة.
- تنص المادة )203(  من قانون الشركات التجارية الصادر بمرسوم بقانون رقم )21(  لسنة 2001 م على أنه: * اليجوز توكيل أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي الشركة لحضور األجتماع. يرجى من السادة المساهمين إيداع هذا التوكيل قبل 24 ساعة من موعد األجتماع لدى مسجلي 
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فــــاروق يــوســــف المـــــؤيـــد
 رئيــس مجلس اإلدارة

1 - قــراءة محضــر إجتمــاع الجمعيــة العامة العادية الســابق المنعقد بتاريخ 24 مــارس 2020 والمصادقة عليه.

2 - مناقشــة تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشــركة للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2020 والتصديق عليه.

3 - اإلســتماع إلى تقرير مدققي الحســابات عن حســابات الشــركة للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2020.

4 - مناقشــة البيانــات الماليــة المدققــة للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2020، والتصديق عليها.

5 - إعتمــاد توصيــة مجلس اإلدارة بشــأن التخصيصــات التالية لعام 2020:

       أ - توزيــع أربــاح نقديــة علــى المســاهمين بنســبة 25  % مــن رأس المــال، أي مــا يعادل 3،556،799 دينار بحريني، وســيتم دفع األرباح فــي موعد أقصاه 11 أبريل 2021.

6 - تخصيــص مبلــغ 65,000 دينــار بحرينــي لمكافــأة أعضاء مجلس اإلدارة، وذلــك بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة والســياحة.

7 - مناقشــة تقريــر حوكمــة الشــركات لعــام 2020 وإلتزام الشــركة بمتطلبــات وزارة الصناعة والتجارة والســياحة، و مصرف البحرين المركــزي والمصادقة عليه.

8 - التبليــغ والموافقــة علــى العمليــات التــي جــرت خــالل الســنة الماليــة المنتهيــة 31 ديســمبر 2020 مع أٍي من األطــراف ذات العالقة كما هو مبين في االيضــاح رقم 20 من البيانات المالية تماشــيًا مع المادة 189 من قانون الشــركات التجارية.

9 - إبــراء ذمــة أعضــاء مجلــس اإلدارة في مــا يتعلق بتصرفاتهم عن الســنة المالية المنتهية في 31 ديســمبر 2020.

10 - تعييــن مدققــي الحســابات لمراقبة حســابات الشــركة لعام 2021 وتخويل مجلــس اإلدارة بتحديد أتعابهم. 

11 - مــا يســتجد من أعمــال طبًقا للمادة 207 من قانون الشــركات التجارية.

تاريخ إجتمــاع الجمعية العامة
)تاريــخ موافقة المســاهمين(

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

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

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

23 مارس 2021

٢٤ مارس 2021

٢٥ مارس 2021

٢٨ مارس 2021

١١ أبريل 2021

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

التاريخالحدث

جــدول أعمال إجتماع الجمعيــة العامة العادية

جــدول أعمــال إجتماع الجمعيــة العامة غير العادية
1 - قــراءة محضــر إجتمــاع الجمعيــة العامة غير العادية الســابق المنعقد في 26 مــارس 2019 والمصادقة عليه.

2 - تعديل المادة )29( من النظام األساسي للشركة المتعلق بتعيين مجلس اإلدارة ومدته وذلك بحذف الفقرة )أ( منها والتي تنص على أنه “يجوز لحكومة مملكة البحرين أن تعين ما ال يزيد عن عضوين منهم ال يكون لهما حق التصويت”.

3 - تعديــل المــادة )35( مــن النظــام األساســي للشــركة المتعلقــة باختصــاص مجلــس اإلدارة لتمكين مجلس اإلدارة مــن التصرف بما يخدم مصلحة الشــركة واالمتثــال للمتطلبات المطبقة حديًثــا لكاتب العدل والتــي تتطلب صالحيات أكثر 

صراحة مما هو مذكور حالًيا في النظام األساســي. )حســب المســودة المرفقة(.

4 - الموافقــة علــى إعــادة صياغــة عقد التأســيس والنظام األساســي للشــركة ليشــمل جميع التعديالت الســابقة، وبما يتوافق مع التعديالت في قانون الشــركات ومتطلبــات الجهات الرقابية.

5 - تفويــض رئيــس مجلــس اإلدارة أو مــن يقــوم الرئيــس بــدوره بتفويضه للتوقيع لدى كاتب العدل على عقد التأســيس والنظام األساســي المعّدليــن وفًقا لما ذكر في البندين الســابقين أعاله.

دعــوة لحضور إجتمــاع الجمعية العامــة العادية و غير العادية



الملـــك  جاللـــة  مستشـــار  اســـتقبل 
للشـــؤون الدبلوماســـية، الشيخ خالد 
خليفـــة،  آل  محمـــد  بـــن  أحمـــد  بـــن 
امـــس،  القضيبيـــة  بقصـــر  بمكتبـــه 
مستشار مجلس التنمية االقتصادية 
الشـــيخ  ورحـــب  ليندســـي.  إيـــان 
خالـــد بن أحمـــد بن محمـــد آل خليفة 
بإيـــان ليندســـي، معرًبـــا عـــن تقديـــره 
للجهـــود المتواصلة لمجلـــس التنمية 
االقتصاديـــة التي تعكس دوره المهم 

في دعم مســـيرة التنمية والمساهمة 
مســـتدام  اقتصـــاد  تحقيـــق  فـــي 
ومؤثر، وحرصه على إســـناد مختلف 
التـــي  المبـــادرات  ودعـــم  القطاعـــات 
تعزز المناخ االقتصادي واالستثماري 

لمملكة البحرين.
وأكد ليندســـي حرصه على التواصل 
المســـتمر معه في كل ما شـــأنه تعزيز 
اإلقليميـــة  البحريـــن  مملكـــة  مكانـــة 

والدولية وعلى المستويات كافة.

أشـــاد نائـــب رئيس جمعيـــة المقاولين 
خلـــف حجيـــر بمضاميـــن حديث ولي 
العهـــد رئيـــس الوزراء صاحب الســـمو 
 الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفـــة إلـــى رؤســـاء تحريـــر الصحف 
المحليـــة، مؤكـــدا أن حديـــث ســـموه 
درس رســـم نهجـــا لرؤيـــة مســـتقبلية 
قادرة على تحقيق المزيد من التنمية 
والنمـــاء فـــي ظل العهـــد الزاهر لعاهل 
البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة.
وأضـــاف أن ســـموه فـــي حديثه وضع 
كافـــة مؤسســـات المملكـــة وأجهزتهـــا 
مســـؤولياتهم  أمـــام  التنفيذيـــة 
تجـــاه المواطـــن والوطـــن فـــي تعزيز 
وحفظ المقومات األساســـية لألســـرة 
والمجتمـــع، موضحا أن كلمات ســـموه 
بلـــورة إســـتراتيجية وطنيـــة شـــاملة 

لالستدامة النماء االقتصادي، بجانب 
تنويـــع مصـــادر الدخـــل وتفعيـــل دور 
القطـــاع الخـــاص؛ بهدف توفير ســـبل 
الحيـــاة الكريمـــة للمواطـــن البحرينى 

في حاضره ومستقبله.
صاحـــب  طمـــوح  أن  حجيـــر  وشـــدد 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  الملكـــي  الســـمو 
مجلس الوزراء الالمحدود في تنمية 
ورفعـــة الوطن أســـس لمفهوم “تجاوز 
أن  مضيفـــا  الوطـــن”،  لبنـــاء  الممكـــن 
البحريـــن برؤيـــة ســـموه قـــادرة علـــى 
الوصـــل إلى آفـــاق أكبر علـــى مختلف 
األصعـــدة، منوهـــا بالجهـــود الحثيثـــة 
مـــن ســـموه للقضـــاء علـــى التحديات 
مســـيرة  تواجـــه  التـــي  والمعوقـــات 
فـــرص  وتنويـــع  االقتصـــادي  التقـــدم 

االستثمار بكل إصرار وعزيمة.
للنهـــوض  ســـموه  رؤيـــة  إن  وقـــال 

بالقطاع االقتصادي في البالد رسمت 
إلـــى  الوصـــول  فـــي  طريـــق  خارطـــة 
اقتصاد متنوع قائم على االبتكار، إلى 
جانب كونها تســـعى في إيجاد حلول 
للتحديـــات التـــي قـــد تواجـــه التطور 
االقتصـــادي وجعـــل تلـــك التحديـــات 
أكثر مواءمة، مشـــددا أن رؤية سموه 

لرفعـــة  المســـتقبلية  النظـــرة  تجســـد 
الوطـــن، موضحـــا أن حديـــث ســـموه 
أكـــد على التقـــدم االقتصـــادي لمملكة 
المؤشـــرات  مختلـــف  فـــي  البحريـــن 

االقتصادية.
وأعرب حجير عن بالغ شكره وتقديره 
لصاحـــب الســـمو ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلـــس الـــوزراء، على مـــا تحقق من 
إنجازات كبيـــرة في مواجهة فيروس 
والتصـــدي   ،)19 )كوفيـــد  كورونـــا 
للتداعياتـــه االقتصاديـــة والتأثيـــرات 
الســـلبية الناجمـــة عن تلـــك الجائحة، 
مشـــيرا إلى أن نجاح سموه في قيادة 
فريـــق البحرين نموذج متفردا في فن 
إدارة األزمـــات ومحـــل فخـــر واعتزاز 
نموذجـــا  المملكـــة  أصبحـــت  أن  بعـــد 
عالميا يحتذى بهـــا في آليات التعامل 

مع األزمات بكفاءة واقتدار.

الجفير - جمعية الصحفيين

أعلنت أســـرة تحرير صحيفـــة المرأة عن انطالق العـــدد التجريبي األول لها 
على الفضاء اإللكتروني. 

وقالت الصحيفة التي تصدر عن هيئة المرأة العربية في بيان صحفي 
لهـــا إن إطالق العدد األول مـــن المولود الصحفي الجديد والذي طال 
انتظـــاره يمثـــل انعطافه مهمـــة في ظهور أول صحيفـــة عربية تعالج 
انشـــغاالت المـــرأة وقضاياهـــا بأســـلوب صحفـــي متطـــور يدمـــج بين 
الحرفـــة الصحفيـــة والتفاعل الحي مع وســـائط التكنولوجيا والواقع 
االفتراضـــي فـــي اإلعالم بـــروح متجددة تتســـم بالحيويـــة واإليقاع 
الســـريع علـــى الموقـــع الرســـمي للصحيفـــة www.almaraa.org، كما 
وقالـــت رئيســـة جمعية الصحفييـــن، رئيســـة التحرير، عهدية أحمـــد: نتطلع 
إلـــى أن تكون صحيفة المـــرأة إضافة نوعية إلى عالم الصحافة اإللكترونية 
التفاعليـــة مـــن خالل طرح القضايـــا المهمة للحوار الهـــادف وإبراز نجاحات 

المرأة العربية في جميع حقول العمل واإلبداع.

انطالق العدد األول من “صحيفة المرأة”

local@albiladpress.com
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خارطة طريق في الوصول القتصاد متنوع

مركز لصيانة انقطاعات الكهرباء و41 مشروعا لتقوية الشبكة

ــس الـــــــوزراء ــيـ ــي الـــعـــهـــد رئـ ــ ــة ســـمـــو ولـ ــ ــرؤي ــ ــد ب ــي ــش ــر ي ــي ــج ح

ـــوزارة لتوفيـــر فـــرص عمـــل للعاطليـــن “تنســـيقي العاصمـــة” يتباحـــث مـــع ال

لمحافظـــة  التنســـيقي  المجلـــس  أشـــاد 
العهـــد  ولـــي  لقـــاء  بمضاميـــن  العاصمـــة 
رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة 
مـــع رؤســـاء تحريـــر الصحـــف المحليـــة، 
للوضـــع  تحليـــال واضحـــا  والـــذي حمـــل 
تستشـــرف  مســـتنيرة  ورؤيـــة  الراهـــن، 
المســـتقبل، وخططا تنموية واعدة تعزز 
من مســـيرة العمـــل الوطني التي أرســـى 
لعاهـــل  اإلصالحـــي  المشـــروع  دعائمهـــا 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيسى آل خليفة، مؤكدا حرص المجلس 
على السير والعمل وفق رؤى وتوجيهات 
ســـموه لتحقيـــق تطلعـــات القيـــادة نحـــو 
المزيد من التنمية والتطوير في مختلف 

المجاالت.
جاء ذلك خالل ترؤس المحافظ الشـــيخ 
هشـــام بن عبدالرحمن آل خليفة اجتماع 
لمحافظـــة  الثانـــي  التنســـيقي  المجلـــس 
 ،2021 الثالثـــة  دورتـــه  فـــي  العاصمـــة 
والـــذي عقد عن بعد عبـــر تقنية االتصال 
المرئـــي بمشـــاركة األعضـــاء مـــن ممثلي 
اســـتعرض  حيـــث  المختلفـــة،  الجهـــات 
المجلـــس خطـــة هيئـــة الكهربـــاء والماء 
للعام الجاري، والتي بينت أبرز المشاريع 
التنموية والخدميـــة المزمع تنفيذها في 
المحافظـــة، والمتمثلـــة في إنشـــاء مركز 

رئيـــس للصيانـــة الطارئـــة الهـــادف إلـــى 
مراقبة شـــبكة توزيع الكهرباء على مدار 
الســـاعة من خـــالل مركز التحكـــم، األمر 
الذي من شـــأنه اإلسراع في إعادة التيار 
حال وجود انقطاعات في وقت قياســـي 

ال يتجاوز الساعتين.
المشـــاريع  أبـــرز  الخطـــة  تناولـــت  كمـــا 
المســـتقبلية للهيئة، ودورها في تحسين 
التـــي تقدمهـــا، ومـــن  جـــودة الخدمـــات 
أبرزهـــا تطويـــر شـــبكة الجهـــد العالي من 
لتقويـــة  مســـاندا  مشـــروعا   41 خـــالل 
شـــبكة توزيع الكهرباء، ومد 132 كم من 
الكابـــالت األرضيـــة، وتركيـــب أكثـــر من 
185 ألـــف عـــداد ذكـــي لقـــراءة الكهرباء، 
وانتهـــاء الهيئـــة مـــن 10 مشـــاريع إلنارة 
الطـــرق مـــن أصـــل 16 مشـــروعا تعتـــزم 

تنفيذها في المحافظة.
أما فيما يخـــص إدارة توزيع المياه، فقد 
بينت الخطة بأن الهيئة تعمل على تنفيذ 
10 مشاريع كبرى بالمحافظة خالل العام 
الجـــاري، وتتمثـــل في مشـــروع البحرين 
مارينا، وشـــرق سترة اإلسكاني، وتطوير 
كل مـــن كورنيش الملك فيصل، وشـــارع 
الفاتـــح، وشـــارع الشـــيخ جابـــر األحمـــد 
الصبـــاح، والحديقـــة المائيـــة، والواجهـــة 
الخطـــة  اســـتعرضت  كمـــا  البحريـــة، 
المبـــادرات الهادفـــة إلـــى رصد تســـربات 
الميـــاه والحـــد مـــن إهدارها باســـتخدام 

العديد من التقنيات الحديثة.
واطلع المجلـــس كذلك على عرض حول 
مشاريع ومبادرات وزارة العمل والتنمية 
االجتماعية الخاصة بمحافظة العاصمة، 

والتـــي تهـــدف إلـــى توفيـــر فـــرص عمل 
لتوظيـــف الباحثيـــن عـــن عمل مـــن أبناء 
الوطنـــي  البرنامـــج  ضمـــن  المحافظـــة، 
للتوظيف في نسخته الثانية الذي يسعى 
لتوفير 25 ألف وظيفة، وتحسين المزايا 
التأمينيـــة للعاطليـــن، وتدريـــب وتأهيل 
الكوادر الوطنية، وتحسين جودة معاهد 
عـــدد  إلـــى  إضافـــة  الخاصـــة،  التدريـــب 
المســـتفيدين مـــن الفعاليـــات والبرامـــج 
واألنشـــطة والبحـــوث االجتماعيـــة فـــي 

مراكز التنمية االجتماعية بالعاصمة.
الجهـــود  مســـتجدات  المجلـــس  وتابـــع 
فيـــروس  جائحـــة  لمكافحـــة  الوطنيـــة 
المتعلقـــة  اإلحصـــاءات  وآخـــر  كورونـــا، 
بارتفـــاع معـــدالت اإلصابـــة فـــي الفتـــرة 
األخيـــرة، مشـــددين على ضـــرورة التزام 
اإلجـــراءات  اتبـــاع  بمواصلـــة  الجميـــع 
االحترازيـــة؛ للحد من انتشـــار الفيروس 
وضمـــان ســـالمة المجتمع مـــن المخاطر، 
كمـــا أكـــد المجلـــس علـــى ضـــرورة زيادة 
التوعية فـــي المحافظة وذلك من خالل 
المـــواد اإلعالميـــة والمنشـــورات وكذلك 
توزيـــع الكمامـــات علـــى المناطـــق التـــي 
تكثـــر فيهـــا حـــاالت االصابـــة خصوصـــا 
التي تـــزداد فيها كثافـــة العمالة الوافدة، 
داعيـــن األهالي ألخذ التطعيم بما يضمن 

تحصين كافة أفراد المجتمع.

محرر الشؤون المحلية

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - بنا

دور مهم لـ “التنمية االقتصادية” في دعم مسيرة التنمية

بناء 132 وحدة للسكن االجتماعي في “اللوزي” 
“الخاص” مع  بالشراكة  الحكومية  األراضي  تطوير حقوق  أول عقود  إبرام 

عقـــود  أول  اإلســـكان  وزارة  أبرمـــت 
النســـخة التجريبيـــة لبرنامـــج تطويـــر 
حقـــوق األراضي الحكوميـــة بالتعاون 
مـــع القطـــاع الخـــاص، والـــذي دّشـــنته 
الـــوزارة كإحـــدى المبادرات الرئيســـية 
العقـــاري  التطويـــر  شـــركات  إلشـــراك 
والمقاوالت في تنفيذ مشـــاريع السكن 
االجتماعـــي للمواطنيـــن الذين تنطبق 
حيـــث  اإلســـكانية،  المعاييـــر  عليهـــم 
تقضـــي تلـــك االتفاقيـــة التـــي أبرمتها 
الـــوزارة مع شـــركة “النمـــل” للمقاوالت 
والتجـــارة ببنـــاء 132 وحـــدة ســـكنية 
البنيـــة  متضمنـــة  اللـــوزي  بمنطقـــة 

التحتية الثانوية.
وزارة  جانـــب  مـــن  االتفاقيـــة  ووقـــع 
اإلســـكان، الوزيـــر باســـم الحمـــر، ومن 
للمقـــاوالت  “النمـــل”  شـــركة  جانـــب 
وكيـــل  بحضـــور  فارغيـــس،  كوريـــان 
وزارة اإلســـكان الشيخ خالد بن حمود 

آل خليفة.
معاييـــر  بحســـب  االتفاقيـــة  وتقضـــي 
البرنامـــج بـــأن يقـــوم المطـــور العقاري 
132 وحـــدة ســـكنية متضمنـــة  ببنـــاء 
خدمـــات البنية التحتيـــة الثانوية على 
لـــوزارة  التابعـــة  الحكوميـــة  األرض 
أن  علـــى  اللـــوزي،  بمنطقـــة  اإلســـكان 
يقوم المطور فور االنتهاء من تشـــييد 
الوحدات الســـكنية بتسويق الوحدات 
وبيعهـــا للمواطنيـــن المســـتفيدين مـــن 
التـــي  التمويليـــة  الخدمـــات  إحـــدى 

تتيحها الوزارة، كخدمة تمويل الشراء 
أو برنامج “مزايا”.

وصـــرح وزيـــر اإلســـكان بـــأن برنامـــج 
تطويـــر حقـــوق األراضـــي بالتعاون مع 
القطـــاع الخاص يأتي ضمـــن مبادرات 
القطـــاع  إلشـــراك  المســـتمرة  الـــوزارة 
الخـــاص فـــي تنفيـــذ مشـــاريع الســـكن 
األمـــر  تحقيـــق  بهـــدف  االجتماعـــي، 
الملكـــي الســـامي ببنـــاء 40 ألف وحدة 
ســـكنية، وتنفيًذا للمحور المتعلق بهذا 
الشـــأن في برنامـــج الحكومة، مشـــيًرا 
إلـــى أن هـــذا البرنامـــج يعـــد أحـــد أبرز 
أولويـــات الحكومة برئاســـة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفة، خصوًصا وأنه يعد أحد الحلول 

المبتكرة لتوفير السكن االجتماعي.
أن  المؤّمـــل  مـــن  إنـــه  الوزيـــر  وقـــال   
يمثـــل تنفيـــذ مشـــروع اللـــوزي خطوة 
جديـــدة علـــى صعيـــد تعزيـــز التعـــاون 
بيـــن القطاعيـــن الحكومـــي والخـــاص 

لتوفيـــر مشـــاريع الســـكن االجتماعـــي 
ســـيعزز  وأنـــه  الســـيما  للمواطنيـــن، 
مـــن رؤيـــة تقديـــم الخدمـــات الفورية 
للمواطنيـــن؛ من خـــالل توفيـــر قاعدة 
كبيـــرة مـــن المعـــروض مـــن الوحـــدات 
السكنية ذات الكلفة المناسبة، وإتاحة 
شـــرائها من خالل الخدمات التمويلية 
التـــي تتيحهـــا الـــوزارة، ليمثـــل خيـــاًرا 
ا ضمن الخيارات المتنوعة التي  إضافيًّ

تتيحها الوزارة أمام المواطنين.
ونـــّوه المهنـــدس الحمـــر إلـــى أن فكرة 
الشـــراكة مع القطـــاع الخـــاص تمكنت 

خـــالل الســـنوات األخيـــرة أن تحقـــق 
نتائج إيجابية، كبرنامـــج “مزايا” الذي 
تمكن مـــن تلبية أكثر من 7000 خدمة 
إســـكانية، األمـــر الـــذي يعكـــس إقبـــال 
المواطنيـــن علـــى الخيـــارات الفوريـــة 

التي تتيحها الوزارة.
تســـتهدف  الـــوزارة  أن  الوزيـــر  وأفـــاد 
مـــن خـــالل هـــذا البرنامج حـــال نجاح 
نسخته التجريبية بناء 15 ألف وحدة 
سكنية على األراضي الحكومية، األمر 
الذي ســـيوفر عدًدا كبيًرا من الوحدات 
تناســـب  تنافســـية  بأســـعار  الســـكنية 
المســـتفيدين مـــن خدمـــة التمويـــالت 

اإلسكانية.
من جهته، أعرب فارغيس عن سعادته 
بتوقيع هذه االتفاقية، مشيًدا ببرنامج 
تطويـــر حقـــوق األراضي، الـــذي يتيح 
للقطـــاع الخـــاص الفرصـــة لالســـتثمار 
في توفير مشـــاريع السكن االجتماعي 
بالمملكة، مؤكًدا أن هذا البرنامج يمتاز 
ستســـهم  كبيـــرة  اقتصاديـــة  بجـــدوى 
فـــي تحقيـــق المنفعـــة المشـــتركة بين 

القطاعين الحكومي والخاص.
وأكد أن الشـــركة ملتزمة تماًما بتوفير 
وحـــدات ســـكنية ذات جـــودة مرتفعة 
اإلســـكان  وزارة  اشـــتراطات  تطابـــق 
هـــذا  يكـــون  ألن  متطلًعـــا  الفنيـــة، 
المشـــروع تمهيـــًدا لمزيد مـــن التعاون 
مـــع وزارة اإلســـكان مســـتقبالً لتنفيـــذ 

مشاريع السكن االجتماعي بالمملكة.

المنامة - وزارة اإلسكان

خلف حجير

البرنامج يضمن أسعاًرا 
تنافسية... وتنفيذ 

15 ألف وحدة في 
نسخته الثانية

جهود عظيمة ومفخرة وطنية
Û  عندما زرنا كرؤســاء تحرير للصحف المحلية )أمس( غرفة العمليات

التابعــة للفريــق الوطنــي للتصــدي لفيــروس كورونا )كوفيــد 19( في 
مركــز ولــي العهد للتدريب والبحوث الطبية بالمستشــفى العســكري، 
وشــاهدنا حجــم العمــل والجهــد العظيــم الذي تقــوم به هــذه الغرفة، 
أدركت ســبًبا جوهرًيا من أســباب تمكن مملكة البحرين وتميزها في 
مواجهــة جائحــة فيــروس كورونــا ونيلها اإلشــادات من المؤسســات 
والجهات المتخصصة إقليميا وعالمًيا، فقد أســندت إلى هذه الغرفة 
إدارة ومراقبــة  بامتيــاز، وهــي  نبيلــة وثقيلــة نجحــت فيهــا  مهمــة 
فيــروس كورونــا حتــى قبــل ظهــور أي حالة مــن اإلصابــة بالفيروس 
قبل أكثر من عام، وذلك بما توافر فيها من مقومات النجاح والتميز، 
مــن كــوادر طبيــة بحرينيــة مؤهلــة تأهيــال علمًيــا وطبًيا وفــق أرقى 
المســتويات، وعقــول بحرينيــة واعيــة فــي إدارتهــا وفــق توجيهــات 
صاحــب الســمو الملكــي األمير ســلمان بن حمد آل خليفــة ولي العهد 

رئيس الوزراء.
Û  ،ففي الوقت الذي لم يكد يسمع العالم فيه شيًئا عن فيروس كورونا

كانــت هــذه الغرفــة للعمليــات تعمــل بــكل همــة ونشــاط بهــدف الحد 
مــن انتشــاره والحفاظ علــى صحة وســالمة المواطنيــن والمقيمين، 
تنفيًذا لحرص وتأكيد األمير سلمان بن حمد آل خليفة على ضرورة 
االســتعداد للجائحــة والعمــل على خلــق مراكز طبيــة موازية للمراكز 
الموجــودة، لكيــال يكــون هناك أي ضغط على أي مستشــفى طبي وال 
تتوقــف إجــراء العمليــات العاجلــة وغيــر العاجلــة للمواطــن والمقيم 
واســتمرار كل الخدمــات الطبيــة، وهــو أمــر لــم نجــده فــي كثيــر مــن 

الدول المتقدمة.
Û  بهــذه الجهــود الدؤوبــة للعامليــن بغرفــة العمليــات التابعــة للفريــق

للتدريــب  العهــد  ولــي  بمركــز  كورونــا  لفيــروس  للتصــدي  الوطنــي 
والبحــث الطبــي وتنفيذها األفكار المتقدمة لســمو ولي العهد رئيس 
الــوزراء ورؤيتــه البعيــدة والثاقبــة، وبالكــوادر الطبيــة والمتطوعين 
المخلصيــن، اســتعد فريــق البحرين جيًدا لــإدارة والتصدي لجائحة 
قاسية، وكان له ما أراد ومن أجله عمل وخطط، بالحفاظ على صحة 
وســالمة الجميع، وباتت مملكة البحرين نموذُجا ناجًحا يحتذى في 
التعامل الواعي مع فيروس كورونا )كوفيد 19( والتصدي النتشــاره 
بالمواجهة االســتباقية والخطط المدروســة واإلجراءات االحترازية 
الفاعلــة، بــل وكانت من أوائل الدول التي تمكنت من توفير مختلف 
اللقاحــات لمواطنيهــا والمقيميــن علــى أراضيهــا واســتيعاب اإلقبــال 
الكبيــر علــى التطعيم ببدائل وخيارات كثيرة تؤدي لتحقيق الغايات 

المنشودة.
Û  وإذا كنــا نقــول ونؤكد أن مركز ولي العهد للتدريب واألبحاث الطبية

هــو مفخــرة وطنية ونتــاج رؤية لقائد محنك يعلي من قيمة وأهمية 
البحث العلمي كأساس للتقدم الشامل وديمومته، فإننا نهنئ أنفسنا 
بهذا الصرح الكبير، ونشعر بكل الطمأنينة بإدارة تلك الخلية العاملة 
بغرفــة العمليــات التابعــة للفريــق الوطني للتصدي لفيــروس كورونا، 
التي تتابع لحظة بلحظة كل ما يخص صحة المواطنين والمقيمين.

moanes.almardi@albiladpress.com
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“باس” تعّزز التحول الرقمي في قطاع الطيران بالبحرين
 أبرمت شركة خدمات مطار البحرين 
“بـــاس”، أمـــس، شـــراكة مـــع عمالقـــة 
التقنيـــة العالمية “إس إيـــه بي” ترمي 
إلى إحداث التحّول الرقمي في قطاع 
الطيران البحريني والنهوض بالقطاع 

في أعقاب أزمة الجائحة العالمية.
ويتوقع االتحـــاد الدولي للنقل الجوي 
)إياتا( أن تشهد منطقة الشرق األوسط 
ا بنسبة 4.4 % في رحالت  ا سنويًّ نموًّ
المســـافرين حتـــى العـــام 2039، فـــي 
وقت فرضـــت ظروف الجائحة قيوًدا 
هائلة على قطاع السفر العالمي. ومن 
المنتظر أن يقود اســـتخدام التقنيات 
المبتكـــرة حركة االنتعـــاش في قطاع 
فـــي ضـــوء  البحريـــن،  فـــي  الطيـــران 
توقعات بنمّو ســـوق المطارات الذكية 
العالمية إلى 22.6 مليار دوالر بحلول 

العـــام 2025، وفًقـــا لشـــركة “ريبـــورت 
لينكر”.

مطـــار  خدمـــات  شـــركة  وتعاملـــت 
البحريـــن خـــالل العـــام 2019 مع 8.5 
حقيبـــة  مالييـــن  و8  مســـافر  مليـــون 
أمتعـــة، وقّدمـــت 6.5 مليـــون وجبـــة 
علـــى متـــون الطائـــرات، كمـــا تعاملت 
الشـــحن.  مـــن  طـــن  ألـــف   125 مـــع 
وتعمـــل الشـــركة علـــى دمج ســـتة من 

ا، والتي  خطـــوط األعمال دمًجـــا رقميًّ
تشـــمل العمليات األرضية، والشـــحن، 
الطائـــرات،  وهندســـة  والتمويـــن، 
والتعلـــم والتطويـــر، ومركـــز تدريـــب 
هندســـة الطائـــرات، وذلك في ســـبيل 

دعم االبتكار في الطيران.
للشـــركة،  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال   
سلمان المحميد، إن الشركة احتاجت 
إلـــى التحّلـــي بالقـــدرة علـــى المتابعـــة 

الفوريـــة والشـــاملة لعملياتها ولحركة 
أهدافهـــا  ضمـــن  وذلـــك  المســـافرين، 
الرامية إلى إرساء أرفع معايير األداء 
العالـــي في مجـــال خدمـــات الطيران، 
التحـــول  لنـــا  يتيـــح  “ســـوف  مضيًفـــا 

العمـــل  بـــي”  إيـــه  “إس  مـــع  الرقمـــي 
بسالسة على إحداث الدمج والتكامل 
بين أقســـام العمليات وإدارة المواهب 
والمشـــتريات، إلتاحة خدمات أرضية 
نموذجيـــة  ســـفر  وتجـــارب  متفوقـــة 
للمســـافرين مـــع عـــودة النشـــاط إلـــى 

قطاع السفر العالمي”.
مـــن  الجديـــدة،  الشـــراكة  وبموجـــب 
المقـــّرر أن توّظـــف “بـــاس” مجموعـــة 
مـــن الحلـــول الســـحابية التي تشـــمل 
 S/4HANA باقـــة تطبيقـــات األعمـــال
إيـــه  “إس  مـــن  الفوريـــة  للتحليـــالت 
بـــي”، وباقة إدارة رأس المال البشـــري 
SuccessFactors لتطويـــر المواهب 
لـــدى أكثر مـــن 3,000 موظف، إضافة 
إلـــى الحل “أريبـــا” Ariba من “إس إيه 
بـــي” لعمليـــات المشـــتريات والتوريـــد 

اإللكترونية.

التنفيـــذي  المديـــر  أّكـــد  جانبـــه،  مـــن 
المعّيـــن حديثـــًا لشـــركة “إس إيه بي” 
في البحريـــن والعراق، حســـن صالح، 
شـــركة  مـــع  المبرمـــة  الشـــراكة  أن 
خدمات مطـــار البحرين فـــي التحّول 
الرقمي ستشـــهد إتاحة الشركة منصة 
اإلدارات،  لجميـــع  مشـــتركة  رقميـــة 
لتمكيـــن  البيانـــات  “مركـــزة  بوســـعها 
عمليات اتخاذ القرار الفورية وخفض 
التكاليف ودعم تنمية المواهب الشابة 
البحرينيـــة”، مضيًفـــا “ســـوف تصبـــح 
شـــركة خدمات مطـــار البحرين قادرة 
علـــى العمل بأمـــان راســـخ وموثوقية 
عاليـــة وأداء مثالـــي، والمســـاهمة في 
جعـــل قطـــاع الطيـــران فـــي البحريـــن 

أكثر حيوية ومرونة”.

المحرق - باس
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“المرصد”: “العدالة اإلصالحية” إنجاز بمسيرة اإلصالحات
ــل ــة الطفـ ــة لحمايـ ــريعات الهادفـ ــع التشـ ــن بوضـ ــادة البحريـ ــد ريـ تأكيـ

أشاد المرصد العربي لحقوق اإلنسان 
بإصـــدار قانـــون العدالـــة اإلصالحيـــة 
البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  لألطفـــال 
اللتـــزام  اســـتكماال  يأتـــي  والـــذي 
مملكـــة البحرين الدولي الناشـــئ عن 
انضمامها لالتفاقيـــة الدولية لحقوق 
الطفـــل، والبروتوكولين االختياريين 
الملحقين باالتفاقيـــة، معتبرا أن هذا 
القانـــون يمثـــل إنجـــازا جديـــدا فـــي 
مســـيرة اإلصالحـــات الواســـعة التـــي 
تقـــوم بها مملكـــة البحرين في مجال 
حمايـــة حقـــوق اإلنســـان، كمـــا يمثـــل 
خطـــوة مهمة في بناء دولـــة القانون 

والمؤسسات.
القانـــون  هـــذا  أن  المرصـــد  وأضـــاف 
ســـيعزز بشـــكل كبيـــر مـــن المنظومة 
التشـــريعية الداعمة لحقوق اإلنسان 

في مملكـــة البحريـــن، والتي تحرص 
القيادة السياســـية فـــي المملكة على 
باســـتمرار،  وتحديثهـــا  تطويرهـــا 
بمـــا يتماشـــى مـــع المعاييـــر الدوليـــة 
المعترف بهـــا؛ لتعزيز وحماية الوضع 
مـــن  باعتبارهـــم  لألطفـــال  القانونـــي 
الفئـــات األولـــى بالرعايـــة واالهتمـــام 

في المجتمع.
د المرصد العربي لحقوق اإلنسان  وشدَّ
علـــى أن تحقيـــق العدالـــة اإلصالحية 
القانـــون  هـــذا  خـــالل  مـــن  لألطفـــال 
الشـــاملة  الرعايـــة  وتوفيـــر  الجديـــد 
لهم، سيســـاعد بشكل كبير في إخراج 
العقابيـــة  المنظومـــة  مـــن  األطفـــال 
وإجراءاتهـــا الجنائيـــة، وإدخالهم إلى 
منظومـــة الحماية واإلصـــالح وإعادة 
التأهيـــل والدمج فـــي المجتمع، على 
نحو يمكنهم من بناء شخصيتهم في 

ظـــل بيئة إصالحيـــة تقدم لهـــم كافة 
أشـــكال الحمايـــة الالزمـــة، فضال عن 
تأهيلهـــم للمشـــاركة بشـــكل فاعل في 
بنـــاء ونهضة مجتمعهـــم، انطالقا من 
اإليمان الراســـخ بأن الطفل هو اللبنة 
لبنـــاء  األساســـية  والركيـــزة  األولـــى 

المجتمعات.
وأكد المرصد العربي لحقوق اإلنسان 

أن مملكـــة البحريـــن بإصدارهـــا هـــذا 
القانـــون تؤكـــد ريادتهـــا فـــي تطويـــر 
التشـــريعات الداعمـــة لحماية حقوق 
الطفل على المستوى العربي، السيما 
مكمـــال  جـــاء  الجديـــد  القانـــون  وأن 
المملكـــة  أصدرتهـــا  أخـــرى  لقوانيـــن 
لحمايـــة حقـــوق الطفـــل، ومـــن أهمها 
قانـــون الطفـــل رقـــم 37 لســـنة 2012 
والمشـــاريع التابعـــة له، ومنها إنشـــاء 
مركـــز حمايـــة الطفـــل الـــذي يختص 
تعـــرض  حـــول  البالغـــات  بتلقـــي 
األطفال لإلساءة أو اإليذاء بمختلف 
اللجنـــة  إنشـــاء  وكذلـــك  أشـــكاله، 
تختـــص  التـــي  للطفولـــة  الوطنيـــة 
بإقرار خطط العمل واإلســـتراتيجية 
الوطنيـــة؛ لتعزيـــز وتطويـــر البرامـــج 
الضامنـــة لحقوق الطفل في المجتمع 

البحريني.

المنامة - المرصد العربي لحقوق اإلنسان

المنامة - وزارة الداخلية

استقبل مدير عام اإلدارة العامة للدفاع 
المدنـــي العميـــد علـــي الحوطـــي، مديـــر 
إدارة الشـــؤون اإلداريـــة العقيـــد خالـــد 
اإلدارة؛  منتســـبي  مـــن  وعـــدد  الكعبـــي 
بمناســـبة حصـــول اإلدارة علـــى شـــهادة 
 :  2015( اآليـــزو  الجـــودة  إدارة  نظـــام 

9001( للمرة الثالثة على التوالي.
المدنـــي  الدفـــاع  عـــام  مديـــر  وأشـــاد 
بتوجيهـــات وزير الداخليـــة الفريق أول 
الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة 
بمســـتويات  لالرتقـــاء  الكامـــل  ودعمـــه 
األداء بالدفاع المدني وتقديم الخدمات 

وفـــق معايير الدقـــة والكفاءة وســـرعة 
اإلنجـــاز، منوها في الوقت ذاته بمتابعة  
رئيس األمن العام الفريق طارق الحسن 
لإلدارة وما يتلقاه منتسبوها من رعاية 

واهتمام مستمرين.
وأعرب مدير عام اإلدارة العامة للدفاع 
إدارة  بحصـــول  اعتـــزازه  عـــن  المدنـــي 
الشـــؤون اإلداريـــة على شـــهادة اآليزو، 
مشـــيدا بـــدور مديـــر ومنتســـبي اإلدارة 
فـــي تطبيـــق سياســـة الجودة بمـــا يعزز 
مـــن االحترافيـــة والمهنيـــة فـــي تقديـــم 

الخدمات للمواطنين والمقيمين.

“الدفاع المدني” تنال “اآليزو” للمرة الثالثة

سلمان المحميد

أكــد القائــم بأعمــال المحامــي العــام، رئيس وحدة التحقيق الخاصة، محمد الهزاع، أن إنشــاء وحدة التحقيق الخاصة فــي فبراير 2012 بموجب قرار 
النائب العام كجهة قضائية مســتقلة ضمن النظام القضائي الذي يتمتع باســتقاللية كاملة، إنما يؤكد حرص البحرين على تطبيق مبادئها الدســتورية 
في المجاالت كافة، الســيما حقوق اإلنســان وإنشــاء العديد من المؤسســات الحقوقية لتقوم بدورها في حماية حقوق اإلنســان ومن خالل الحقوق 
والضمانات الدستورية المتعلقة بهذا الجانب، والتزاًما بتوصية اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق رقم 1716، المتعلقة بالتحقيقات الخاصة 

في وقائع التعذيب والمعاملة القاسية والالإنسانية، وتباشر اختصاصاتها بالتحقيق والتصرف في ذلك النوع من الوقائع وفًقا للمعايير الدولية.

وأكـــد الهـــزاع، أن الوحـــدة تعتبـــر وحـــدة 
ـــا، وأحد األجهزة  فريدة مـــن نوعها إقليميًّ
القليلـــة فـــي العالـــم التي تباشـــر التحقيق 
وحرًصـــا  االدعـــاءات،  هـــذه  مثـــل  فـــي 
مـــن البحريـــن لمواكبـــة الجهـــود الدوليـــة 
المبذولـــة لمواجهـــة تلك الجريمـــة، مؤكًدا 
أن الوحـــدة تعتبر حجر الزاوية في مجال 
حقوق اإلنســـان في البحرين، لتكون جهة 
قضائيـــة مســـتقلة ضمن النظـــام القضائي 
نيابـــة  عضـــو  رئاســـة  وتحـــت  بالبحريـــن 
بدرجـــة محامي عـــام، ويعاونـــه محققون 
متفرغون تماًما مـــن أعضاء النيابة للعمل 
بالوحـــدة، مدعوًمـــا بالخبـــراء فـــي الطـــب 
الشـــرعي واألدلـــة الماديـــة، وهو مـــا يؤكد 
جدية مملكـــة البحرين فـــي رعاية حقوق 
اإلنسان، ووفًقا لمقتضيات إنشاء الوحدة 
تـــم تعييـــن مستشـــارين مســـتقلين  فقـــد 
لدعم الوحدة بالخبـــرات الالزمة ولتقديم 

المشورة.
وكشـــف رئيس وحدة التحقيـــق الخاصة، 
عـــن أن الوحـــدة تمّكنـــت قبل أســـبوع من 
االســـتجابة الفورية واالنتقال السريع بعد 
تلقيها “بـــالغ” من أحد المراكـــز والوصول 
مـــن مقرهـــا للمركز والتحقق في الشـــكوى 
حـــول ادعـــاء تعذيـــب، وإجـــراء التحقيق 
المطلـــوب والفحـــوص الطبية والشـــرعية 
الالزمـــة ورفع تقرير عـــن الحادثة في أقل 
من ساعتين ونصف، مؤكًدا أن االستجابة 
ا فـــي رصد  الفوريـــة للشـــكاوي مهمـــة جـــدًّ
اآلثـــار في حالـــة وجود أي شـــبهة تعذيب 
أو عنف فـــي التعامل، موضًحا أن الوحدة 
لديها “محققـــة”، لمتابعة أي قضايا تخص 

إلـــى طبيبـــة شـــرعية  النســـاء، باإلضافـــة 
اإلنـــاث  عليهـــن  المجنـــى  علـــى  للكشـــف 
وطبيـــب نفســـي يقـــوم بإجـــراء الفحوص 
وإعـــداد  والنفســـية  الطبيـــة  والكشـــوف 
التقاريـــر الالزمـــة التـــي توّضـــح تفصيـــالً 
اآلثـــار األصلية والنفســـية، وتقديم العالج 
الصحي والنفســـي للمجنى عليهم وتكرار 

مقابالتهم ومتابعة عالجهم.
وأشـــار الهـــزاع، إلـــى أننـــا فـــي البحريـــن، 
وزارة  مـــن  تتلقـــى  الوحـــدة  بـــأن  نفخـــر 
الداخليـــة مشـــكورة إخطـــارات بادعاءات 
تعذيـــب، وهـــو مـــا يؤكـــد العمـــل المهنـــي 
والجـــاد والشـــفافية التـــي تتعامـــل معهـــا 
فـــي  عليهـــا  والقائمـــون  الداخليـــة  وزارة 
متابعـــة ورصد أي تهاون في هذا الجانب، 
واهتمامها وحرصها وتطبيقها لكل مبادئ 

حقوق اإلنسان.

أول محاضرة للعامة

جاء ذلـــك خـــالل المحاضـــرة اإللكترونية 
عبر زووم حول وحـــدة التحقيق الخاصة 
وتطبيقاتها لمباديئ بروتوكول اسطنبول 
لتقصـــي وتوثيق حـــاالت التعذيب، والتي 
نظمتهـــا هيئة التشـــريع والـــرأي القانوني، 
ضمـــن برنامجها إضـــاءات قانونية صباح 
يوم أمس، وألقاها القائم بأعمال المحامي 
العـــام، رئيـــس وحـــدة التحقيـــق الخاصة، 

محمد الهزاع.

الوحدة وأقسامها

خـــالل  الهـــزاع،  المحامـــي  واســـتعرض 

للعامـــة ألول  نّظمـــت  محاضرتـــه والتـــي 
مرة، إنشـــاء الوحدة وأقســـامها وأهدافها 
عـــن  بعدهـــا  ليتحـــدث  واختصاصاتهـــا، 
“برتوكـــول إســـطنبول لتقصـــي وتوثيـــق 
حـــاالت التعذيـــب”، ملقًيـــا الضـــوء علـــى 
دراســـته  أهميـــة  وأســـباب  البرتوكـــول 
ومبـــادئ البرتوكـــول التـــي يتـــم تطبيقها 
عـــن  لمحـــة  مســـتعرًضا  الوحـــدة،  فـــي 
التعذيـــب فـــي التاريـــخ، وإنشـــاء األمـــم 
 ،1945 ســـنة  دوليـــة  كمنظمـــة  المتحـــدة 
واإلعالن العالمي لحقوق اإلنســـان 1948، 
والقانون الدولي اإلنساني 1949، وإنشاء 
العهـــد الدولـــي الخاص بالحقـــوق المدنية 
الخـــاص  الدولـــي  والعهـــد  والسياســـية، 
واالجتماعيـــة  االقتصاديـــة  بالحقـــوق 
والثقافية ســـنة 1966، وانضمام البحرين 
للعهـــد األول عـــام 2006، والعهـــد الثانـــي 
2007، وانضمامهـــا إلـــى اتفاقية مناهضة 
التعذيب بموجب المرسوم بقانون رقم 4 

لسنة 1998.
وتطـــّرق الهـــزاع ألعمـــال أقســـام الوحدة 
الســـتة وهي شعبة شـــئون المجنى عليهم 
والشـــهود، والشـــرطة القضائية واالتصال 
والمعلومـــات  والتحقيـــق  واإلعـــالم، 
الشـــرعي  والطـــب  اإلداريـــة  واألعمـــال 
والدعم النفســـي، مشـــيًرا إلـــى أن الوحدة 
تتابـــع من خالل شـــعبة االتصال واإلعالم 
كافـــة وســـائل اإلعـــالم ومراقبـــة وســـائل 
الشـــبكة  االجتماعـــي ومواقـــع  التواصـــل 
العنكبوتيـــة “اإلنترنـــت” لرصـــد أي وقائـــع 
الـــالزم  تتعلـــق بأعمـــال الوحـــدة التخـــاذ 

بشأنها.

األهداف

وأشـــار المحامـــي الهزاع، إلـــى أن أهداف 
عـــّدة تـــم وضعهـــا، وعلـــى رأســـها ضمـــان 
مساءلة مرتكبي جرائم التعذيب وإساءة 
ا، وإشـــاعة ثقافة  ا وتأديبيًّ المعاملـــة جنائيًّ
المســـاءلة، وكســـب ثقـــة المتقاضيـــن في 
التحقيـــق  وحـــدة  وحرفيـــة  اســـتقاللية 
الخاصـــة، والدفـــاع عـــن كرامـــة المجنـــى 
عليهـــم وحقهـــم فـــي الحياة وفـــي حماية 
وإثبـــات  واألدبيـــة  الجســـدية  حرمتهـــم 
الحق في طلـــب التعويض لهم ورعايتهم 
للمجنـــى  الحمايـــة  وتأميـــن  وتأهيلهـــم، 

عليهم والشهود طبًقا ألحكام القانون.
وتطـــّرق الهزاع إلى اختصاصات الوحدة، 
وهي التحقيـــق والتصرف فـــي ادعاءات 
التعذيـــب والمعاملـــة القاســـية والمهنيـــة 
وفًقا للمعايير العالمية وتحديد المسئولية 
أو  للهيئـــة  األوراق  وإحالـــة  التأديبيـــة 
اإلجـــراءات  التخـــاذ  الحكوميـــة  للدائـــرة 
إجـــراءات  أي  أو  المحتملـــة  التأديبيـــة 
قانونيـــة أخرى في إطـــار صالحيات تلك 
الهيئـــة أو الدائرة، مشـــيًرا إلـــى أنها توّلت 
جميـــع القضايا الناشـــئة عن أحـــداث عام 
اللجنـــة  تقريـــر  تضمنهـــا  والتـــي   2011

البحرينية لتقصي الحقائق، إلى جانب أي 
قضية يقّرر النائـــب العام إحالتها للوحدة 

للتحقيق فيها.

برتوكول اسطنبول

لتقصـــي  اســـطنبول  برتوكـــول  وحـــول 
وتوثيق حاالت التعذيب، بين الهزاع بأنه 
يعـــد أهم وثيقـــة تتناول المبـــادئ الدولية 
فـــي كواجهـــة حـــاالت التعذيـــب، ويجمع 
العديد من اإلرشادات، التي استمر العمل 
والبحـــث والتحليـــل العلمـــي عليها لثالث 
ســـنوات بنخبـــة متخصصـــة مـــن الخبراء 
فـــي القانـــون والصحـــة وحقوق االنســـان 
تجـــاوز عددهـــم 75 خبيـــًرا ومتخصًصـــا 
مـــن 15 دولـــة ينتمـــون إلـــى 40 منظمـــة 
ومؤسسة معنية بحقوق اإلنسان، تمّكنوا 
مـــن وضـــع معاييـــر حيـــة ونابضـــة لســـبل 
التحقيـــق والتقصي للكشـــف عـــن حاالت 

التعذيب ومواجهتها.
وتابـــع بالقول، بأن البحرين قامت بتقنين 
المبـــادئ الواردة فـــي البرتوكول في قرار 
النائب العام رقم 26 لسنة 2013، بإصدار 
التحقيـــق  وحـــدة  ألعمـــال  التعليمـــات 
الخاصـــة، وهـــي بمثابة دليل استرشـــادي 

متكامل تتناول تفصيالً، طبيعة وأهداف 
واختصاصهـــا  وصالحيتهـــا  الوحـــدة 
وتشكيلها ومهام أقسامها ومهام أعضائها 
واألجهزة المعاونة لها وصفات ومؤهالت 
أعضائهـــا وأســـاليب جمـــع األدلـــة المادية 

والفنية.
علـــى  الضـــوء  الهـــزاع  المحامـــي  وألقـــى 
استقاللية الوحدة والشفافية وتنمية ثقة 
الضحية بجهة التحقيق، وحماية الشهود، 
واإلجـــراءات  والمســـئولية  والبالغـــات 
التحقيقيـــة ودليـــل عمل المحققيـــن وفًقا 
لبرتوكول اسطنبول والتحريات، وتوقيع 
الفحـــص الطبـــي الشـــرعي علـــى المجني 
والمفاجـــئ  الـــدوري  والتفتيـــش  عليهـــم، 
والخبـــراء واألطباء، واتخـــاذ اإلجراءات 
التحقيـــق،  علـــى  التأثيـــر  لعـــدم  الالزمـــة 
واالتصـــال بالجهـــات األخـــرى، واالطـــالع 
القضائيـــة  الجهـــات  تحقيقـــات  علـــى 
واإلدارية ومباشرة الدعوى الجنائية أمام 

المحاكم المختصة.

رد على األسئلة

ورد رئيـــس وحـــدة التحقيـــق علـــى كافة 
األســـئلة، مؤكًدا أن الوحدة جهة مستقلة 
ال ترتبـــط بأي جهة، ولكن لها تعاون وثيق 
فيما يختص بعملها بكافة الجهات، ومنها 
الجهـــات العالميـــة التـــي تعمل فـــي نفس 
المجال، مشـــيًرا إلى أنها تتلقى الشـــكاوي 
من الجميع وبكل الطرق المعروفة ســـواء 
بالتواصـــل أو االتصـــال، مؤكـــًدا أنها تتابع 
حتـــى لـــو وجدت ورقـــة تركت لهـــا تحت 
البـــاب، بـــل إن عمـــل الوحـــدة طـــال حتى 

البالغات القديمة.
 وحول عدد القضايا التي وصلت للقضاء 
وأحكامهـــا، رد الهزاع، أن هناك العديد من 
القضايـــا التـــي وصلت إلـــى المحكمة وتم 
الحكـــم فيهـــا بأحـــكام امتدت من الشـــهر 

الواحد إلى 7 سنوات.

ــعــالــم ــال ــة ب ــل ــي ــل ــق ــزة ال ــ ــه ــ ــوق اإلنـــــســـــان... ومــــن األج ــقـ ــة حـ ــاي ــم ــح ــة ل ــص ــن م
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انطالق عربي ودولي قوي لحملة # متضامن_مع_السعودية
أطلقــت مجموعــات حقوقيــة وعدد واســع من النشــطاء الخليجييــن والعرب 
صباح أمس اإلثنين، حملة دولية واسعة النطاق على تويتر وبقية المنصات 
اإلعالميــة تحــت عنــوان )متضامــن مــع الســعودية(، تزامًنا مــع موعد خطاب 

الرئيس األميركي جو بايدن والذي سيتناول فيه العالقات مع المملكة.

ودعا المحامي محمد العثمان عبر حسابه 
بتويتر إلى “االتفاق مع روســـيا والســـماح 
لهـــا بقاعدة في الخليـــج أو تبوك، وإدخال 
منظومـــة دفاعيـــة متنوعـــة مـــن الروســـي 
حزمـــة  وعقـــد  والصينـــي،  واألوروبـــي 

اتفاقات اقتصادية مع الصين”.
وقال عبدهللا الشـــاعر “سعودية العز، بيت 
وحكامهـــا  للســـعودية  محبتنـــا  اإلســـام، 
أبنـــاء  ونحـــن  هللا،  حفظكـــم  توصـــف،  ال 

البحرين معكم”.
وقـــال المغرد أحمد مـــن مصر”على الدول 
العربيـــة واإلســـامية أن تنبـــذ أي خـــاف 
بينهـــا وتتكاتـــف وتتضامـــن مـــع المملكـــة 
العربيـــة الســـعودية والوقـــوف معهـــا ضد 
أي اعتداء خارجي على ســـيادتها وشأنها 
الداخلي، علينا أن ال نكّرر أخطاء الماضي، 
وإال فســـيكون المصيـــر ســـيًئا والعواقـــب 

وخيمه وال تحمد عقباها”.
مـــع  وقالًبـــا  شـــويطر”قلًبا  أمينـــه  وقالـــت 
الشقيقة الكبرى السعودية، قبلة المسلمين 
ومنارة اإلســـام، كلنا فداء ودون المملكة 

العربية السعودية”.
وقـــال المغرد زمان الـــوزان “بايدن يكافئ 
اإلصـــاح  ويعاقـــب  اإليرانـــي  االســـتبداد 

السعودي”.
وقال ســـعود العصيمي “كل عربي ومسلم 
متضامـــن مـــع الســـعودية ضـــد أي قول أو 

فعل يسيء لها وألهلها”.
وقـــال خالـــد بـــن نويصـــر “متضامـــن مـــع 
المملكـــة ضـــد الحملة المســـعورة الموجهة 
بالكويـــت  ونحـــن  الحرميـــن،  بـــاد  ضـــد 
نستشـــعر هـــذا الخطر في تشـــويه ســـمعة 
هـــذا  مـــن  القصـــد  أن  ونعـــرف  المملكـــة، 
التشـــويه هو ابتزاز رخيص وسافر، ونشد 
علـــى يـــد حكومتنـــا، ونؤيد بيـــان الكويت 

المؤيد للمملكة”.
إلـــى ذلـــك، قـــال يوســـف البنعلـــي “مملكة 
البحرين ســـتظل داعمة لمواقف شقيقتها 
الكبـــرى المملكة العربية الســـعودية وتقف 
ـــا واحًدا معها فـــي وجه أي مخططات  صفًّ

تستهدفها”.
وقالـــت فتحيـــة المطـــوع “لـــو العالـــم كلـــه 
وقـــف ضـــد قيادتـــي ســـيظل كل ســـعودي 

وعربي أصيل درًعا وحماية”.
مـــع  “متضامـــن  القطيفـــان  عضـــو  وقـــال 

السعودية، قلًبا وقالًبا”.
وغّرد عواد الزايد “ال زال الحوثي المجرم 
يطلق صواريخه على أهلنا في السعودية 

بشـــكل عشـــوائي وحتى نعلم أن اجتثاث 
هذه النبتة اإلجرامية أولوية بالنسبة لنا”.

وعلـــى ذات الصعيد، صّرح المنســـق العام 
للحملـــة الدوليـــة الحقوقـــي فيصـــل فوالذ 

لــــ “البـــاد”: بـــأن الحملـــة عكســـت موقـــف 
شـــعوب العالم برفضها التقريـــر األميركي 
المســـّيس وتضامنهـــا الكبيـــر مـــع المملكـــة 
العربية الســـعودية قيادة وشعًبا، وستقوم 

الحملـــة ببرامـــج وأنشـــطة كبيـــرة قادمـــة 
بالمحافل الحقوقية الدولية”.

وتابع بالقول: “وســـنهتم بتدشين البرامج 
الازمة للتصدي للمشاريع الغربية الرامية 

لبـــث الفوضـــى بالمنطقـــة، باســـم حقـــوق 
اإلنســـان والديمقراطيـــة، وال تتكلـــم عـــن 
االنتهاكات اإليرانية والممارسات الشنيعة 

لحلفائها بالمنطقة”.
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 إبراهيم النهام

مقترح نيابي مستعجل لمكافأة “الصفوف األمامية”
ــا” ــ ــ ــورون ــ ــ ــة “ك ــ ــه ــ ــواج ــ ــي م ــ تــــقــــديــــًرا لـــتـــضـــحـــيـــاتـــهـــم فـ

ســيتقدم بجلســة النــواب اليــوم كالً مــن النــواب )إبراهيــم النفيعــي وخالد بو عنق ومحمد العباســي ومحمــد بو حمود 
وأحمد األنصاري( بمقترح بصفة مستعجلة بشأن القيام بحملة وطنية للمساهمة بمكافأة العاملين والمتطوعين في 

الصفوف األمامية والمتطوعين في الصفوف األمامية لمكافحة فيروس كورونا.

 وأشـــارت المذكرة اإليضاحية للمقترح 
بـــأن “مملكـــة البحرين دأبـــت في تنفيذ 
كافـــة  علـــى  االســـتباقية  اإلجـــراءات 
الجوانـــب لمكافحـــة انتشـــار فيـــروس 
بفضـــل  المملكـــة  نالـــت  وقـــد  كورونـــا، 
من هللا ومـــن ثم التوجيهات الســـامية 
لعاهـــل البـــاد صاحـــب الجالـــة الملك 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، وقـــرار  حمـــد 

الحكومـــة، والجهـــود الوطنية المبذولة 
مـــن قبـــل الحملـــة الوطنيـــة لمكافحـــة 
فيـــروس كورونا بقيـــادة ومتابعة ولي 
العهـــد رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
آل  بـــن حمـــد  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي 
خليفة، بإشـــادة دولية وأممية واســـعة 
النطاق”. وأضافت “إن الجهود الدؤوبة 
الكبيـــرة  والتضحيـــات  المتواصلـــة 

التـــي قامت بها مختلـــف الفرق الطبية 
والصفوف األمامية على كافة األصعدة 
والمســـتويات مـــن أجل إنقـــاذ البحرين 
مـــن براثن هـــذا الوباء الخطيـــر، حيث 
إنهم في موقع المواجهة المباشـــرة مع 
الوبـــاء وممـــن يواصلون الليـــل والنهار 
مـــن أجـــل مواصلـــة العمـــل ضـــد هـــذا 

الفيروس الخطير”.

نتقـــّدم  ذلـــك،  ضـــوء  “وفـــي  وزادت 
بهـــذا االقتـــراح للقيـــام بحملـــة وطنيـــة 
العامليـــن  بمكافـــأة  للمســـاهمة 
والمتطوعيـــن فـــي الصفـــوف األمامية 
تشـــارك  كورونـــا،  فايـــروس  لمكافحـــة 
فيها الشـــركات والمواطنون، ومختلف 
الجهـــات في مملكـــة البحريـــن، لتقديم 
مختلـــف المســـاهمات منهـــا الماديـــة أو 
العينيـــة وذلـــك لمكافـــأة العامليـــن في 
الصفـــوف األماميـــة ورد الجميـــل لهـــم 
علـــى تلـــك الجهـــود وعلـــى تضحياتهم 
بحياتهـــم مـــن أجل صد هـــذا الفيروس 

الخطير”.

أحمد األنصاري محمد بو حمود  محمد العباسي خالد بو عنق إبراهيم النفيعي

المحرق - جمعية المحرق الخيرية

المحـــرق  جمعيـــة  مـــن  وفـــد  زار 
الخيريـــة برئاســـة رئيـــس مجلـــس 
اإلدارة صـــاح بوحســـن وبحضور 
مملكـــة  تقويـــم  لجنـــة  رئيـــس 
البحريـــن طـــال إبراهيـــم الناجم، 
عبـــدهللا  اإلدارة  مجلـــس  وعضـــو 
التنفيـــذي  الرئيـــس  بوجيـــري، 
لشركة لمرير االستشارية، الرئيس 
التنفيذي السابق لمجموعة البركة 
المصرفية عدنان عبدالملك، وذلك 
في إطـــار حرص جمعيـــة المحرق 
الخيريـــة على مد جســـور التعاون 
والتواصـــل مـــع جميـــع الداعميـــن 
ورحـــب  الجمعيـــة.  لمشـــروعات 
عبدالملـــك بوفـــد جمعيـــة المحرق 
الخيريـــة، معبًرا عـــن اعتزازه بهذه 

الزيـــارة وبديمومـــة التواصـــل مـــع 
الجمعيـــة، وتقديـــره للمشـــروعات 
المهمـــة  واالجتماعيـــة  الخيريـــة 
والنبيلة التـــي تقوم بها على أكمل 
المجتمـــع  لـــدور  تجســـيدا  وجـــه 
المدنـــي الـــذي يخـــدم المواطنين، 
ويســـهم في تحسين مســـتوياتهم 
فـــي  ومســـاعدتهم  المعيشـــية 

مواجهة األعباء المعيشية.
مـــن جانبـــه، أعـــرب بوحســـن عـــن 
خالص شكره وامتنانه لدور عدنان 
عبدالملـــك في النهـــوض واالرتقاء 
بمختلف المشـــاريع اإلنسانية التي 
تنجزهـــا الجمعيـــة، مؤكـــًدا أن هذا 
الـــدور ليس وليد اللحظة وإنما هو 

ممتد منذ سنوات عديدة.

“ المحرق الخيرية” تشيد بإسهمات عبدالملك

إبراهيم النهام

40 نائبا: نحو إصدار بيان يرفض المساس بسيادة السعودية
ــن ــي ــت ــك ــل ــم ــم ــع ال ــمـ ــجـ ــي: روابــــــــــط الـــــــــدم ووحــــــــــدة الـــمـــصـــيـــر تـ ــ ــس ــ ــي ــ ــس ــ ال

يعتزم أعضاء مجلس النواب البحريني التقدم بطلب إلصدار بيان في جلسة اليوم الثالثاء حول رفض المساس 
بسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وكل ما من شأنه المساس بقيادتها واستقالل قضائها، والتأكيد على 

دور المملكة المحوري في تعزيز األمن والسلم اإلقليمي والدولي ومكافحة اإلرهاب والعنف والفكر المتطرف.

من جانبه، أكد رئيس لجنة الشـــؤون 
الخارجيـــة والدفـــاع واألمن الوطني 
السيســـي  النـــواب محمـــد  بمجلـــس 
البوعينيـــن أحد مقدمـــي الطلب “أن 
جميـــع  بموافقـــة  النيابـــي  اإلجمـــاع 
أعضـــاء مجلس النـــواب على التقدم 
بيـــان حـــول رفـــض  بطلـــب إصـــدار 
المســـاس بســـيادة المملكـــة العربيـــة 
مـــن  مـــا  وكل  الشـــقيقة  الســـعودية 
شـــأنه المســـاس بقيادتها واستقال 
قضائهـــا، والتأكيد علـــى دور المملكة 
المحـــوري فـــي تعزيز األمن والســـلم 
ومكافحـــة  والدولـــي  اإلقليمـــي 
اإلرهـــاب والعنف والفكـــر المتطرف، 
جاء ليعكس اإلرادة الشعبية لشعب 
البحرين وتعبيرا عن الموقف الداعم 

للمملكة العربية الســـعودية الشقيقة 
ضد ما ُيشن عليها من حملة إعامية 
وسياسية من خال إعادة فتح ملف 
جمال خاشـــقجي والذي بـــات اليوم 
الوســـيلة المثلى الســـتغالها؛ بهدف 
مهاجمة المملكة العربية الســـعودية، 
رغم فصل القضاء الســـعودي النزيه 
فيـــه، األمر الذي فيـــه محاولة للمس 
بالقيـــادة الكريمـــة للشـــقيقة الكبـــرى 
الســـعودي  القضائـــي  ولاســـتقال 
فـــي  أساســـية  ركيـــزة  هـــو  والـــذي 
المنظومـــة العدليـــة النزيهـــة، داعيـــا 
“جميـــع الـــدول الخليجيـــة والعربية 
العالـــم  دول  وجميـــع  واإلســـامية 
لدعـــم  مشـــابهة  مواقـــف  التخـــاذ 
الشـــقيقة الكبـــرى ضـــد كل مـــا ُيحاك 

ضدهـــا في محاولـــة خائبـــة لزعزعة 
اســـتقرارها والتكســـب مـــن القضايا 

المحسومة في ملفات أخرى”.
المملكـــة  اســـتهداف  “أن  وأضـــاف 
خـــال  مـــن  الســـعودية  العربيـــة 
االســـتنتاجات  علـــى  االعتمـــاد 
المغلوطـــة الواردة فـــي التقرير الذي 
تـــم تزويـــد الكونغـــرس األمريكي به 
هـــو أمر مرفوض يرفضه كل إنســـان 
شـــريف، والقصـــد مـــن تـــداول هـــذا 
التقرير في الوقـــت الراهن هو النيل 
من سمعة المملكة العربية السعودية 
والـــذي جاء بالتزامـــن مع العديد من 

المحاوالت الخائبة األخرى”.
إصـــدار  “أن  إلـــى  السيســـي  وأشـــار 
البيـــان مـــن مجلـــس النـــواب يأتـــي 

شـــعبيا  خليجيـــا  موقفـــا  ليعكـــس 
واضحا يرفض فيه المساس بسيادة 
المملكة العربية الســـعودية الشقيقة 
وكل ما من شـــأنه المســـاس بقيادتها 
واســـتقال قضائهـــا والتأكيـــد علـــى 
دور المملكـــة المحـــوري فـــي تعزيـــز 
األمـــن والســـلم اإلقليمـــي والدولـــي 
ومكافحـــة اإلرهاب والعنـــف والفكر 

المتطرف، وهـــو واجب وطني يأتي 
تجســـيدا لوحـــدة الرؤية السياســـية 
المشـــترك  والمصيـــر  اإلســـتراتيجية 
االعتـــدال  سياســـة  علـــى  وتأكيـــًدا 
التي تســـير وفقهـــا المملكـــة العربية 

السعودية”.
الشـــؤون  لجنـــة  رئيـــس  وشـــدد 
الخارجيـــة والدفـــاع واألمن الوطني 
بمجلس النواب على ضرورة أن يقف 
البيت الخليجي والعربي واإلسامي 
موقفـــا جـــاًدا يؤكد مـــن خاله دعمه 
الكامـــل للمملكـــة العربية الســـعودية 
أي  ورفـــض  إجراءاتهـــا  كافـــة  فـــي 
محاولـــة الســـتهداف قيادتهـــا والتي 
تتمثـــل بخـــادم الحرمين الشـــريفين 
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

وولي عهده.
وأكـــد “أن مـــا يربط مملكـــة البحرين 
بالمملكة العربية السعودية هو أعظم 

مـــن روابـــط الجيرة، بل هـــي روابط 
دم ونســـب ووحـــدة مصيـــر وتاريخ 
مشـــترك، فـــكل مـــا يمـــس الشـــقيقة 
الســـعودية يمـــس مملكـــة البحريـــن 
األمر الذي يستلزم معه وقفة شعبية 
تؤكد وقوف المملكة بكامل أطيافها 
ومؤسســـاتها في وجه االستنتاجات 
الخاطئـــة وغير المبـــررة الواردة في 
ورفـــض  االســـتخباراتي،  التقريـــر 
كل مـــا من شـــأنه المســـاس بســـيادة 
المملكة العربية الســـعودية الشقيقة، 
خصوصا في ظل هذه األوضاع غير 
المســـتقرة إقليميـــا وعالمًيـــا والتـــي 
تستلزم معها وحدة خليجية وعربية 
وإســـامية فـــي ظـــل ما تتعـــرض له 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية والتـــي 
هـــي صمـــام األمـــان والمدافـــع األول 
عـــن المصالـــح الخليجيـــة والعربيـــة 

واإلسامية”.

البالد- مكتب النائب محمد السيسي البوعينين

محمد السيسي البوعينين



انتصــر القضــاء لقيــادي نقابــي واجــه مشــكلة مــع قيادييــن مــن االتحــاد 
الحــر لنقابــات عمــال البحرين، وذلك بإلغــاء قــرارات وزارة العمل والتنمية 

االجتماعية وتحركات االتحاد لسحب الشرعية منه.

وقـــال محامـــي نقيـــب شـــركة مطار 
محيـــي  عبدالقـــادر  ســـيد  البحريـــن 
إن  المـــا،  أســـامة  محمـــد،  الديـــن 
المحكمـــة الكبـــرى اإلداريـــة أصدرت 
حكمـــا تاريخيـــا فـــي مســـيرة العمـــل 
النقابـــي في مملكـــة البحرين بتاريخ 
29 ينايـــر 2020 يلغي جميع قرارات 
وزارة العمـــل ومـــا يترتـــب عليـــه من 

آثار.
وذكـــر بـــأن المحكمـــة ثّبتت شـــرعية 
لمجلـــس  عبدالقـــادر  ســـيد  رئاســـة 
اإلدارة، وبينـــت حرفيـــا في حيثيات 
هـــو  عبدالقـــادر  ســـيد  بـــأن  الحكـــم 
الممثـــل القانونـــي المنتخـــب لنقابـــة 

شركة مطار البحرين.
محكمـــة  أيـــدت  كمـــا  وواصـــل: 
الثانيـــة  المدنيـــة  العليـــا  االســـتئناف 
فـــي تاريـــخ 27 أبريـــل 2020 حكـــم 
الدرجة األولـــى الصادر عن المحكمة 
الكبرى اإلدارية، ورفضت اســـتئناف 

وزارة العمـــل، وشـــددت في حيثيات 
الحكم بأن الجمعية العمومية للنقابة 
هـــي صاحبـــة الحق وهـــي المختصة 
بأمورهـــا، وفقـــا لنص المـــادة 13 من 
النقابـــات العماليـــة، وأكـــدت  قانـــون 
ع لم يخول  المحكمة على أن المشـــرِّ
أي  العمـــل(  )وزارة  اإلداريـــة  الجهـــة 
ســـلطة او حـــق فـــي عـــزل أو إيقاف 
مجلـــس إدارة أي نقابة عن ممارســـة 

حقها النقابي.
التمييـــز  محكمـــة  رفضـــت  وتابـــع: 
الطعـــن المقـــدم ضد الحكـــم، وثبتت 
التمييـــز  بمحكمـــة  المشـــورة  غرفـــة 
)الدائرة السادسة( بتاريخ 15 نوفمبر 
2020 حكـــم الدرجـــة األولـــى وحكم 
فـــي  وبينـــت  االســـتئناف،  محكمـــة 
حيثيات الحكم بـــأن الطعن بالتمييز 
برمته فاقد لسببه وعلى غير أساس.

وتابـــع: أكـــدت محكمـــة التمييز خلو 
اإلدعـــاء  حجـــة  يؤيـــد  مـــا  األوراق 

بالتزوير أو ينال من ســـامة العملية 
االنتخابية، وعليه يكون القرار فاقدا 
ســـببه القانونـــي الصحيـــح ويتعيـــن 

القضاء إلغاءه.
وبيـــن المحامـــي أســـامة المـــا بأن 
القضاء أنصف النقابـــة وأعاد حقها 
المســـلوب ووضع حـــدا للتجاوزات 

على قانون النقابات العمالية.
محكمـــة  حكـــم  بـــأن  المـــا  ولفـــت 
التمييـــز يحمـــل فـــي تفاصيله عدة 
مبـــادئ قانونيـــة تبعد الشـــكوك عن 
كانـــت  التـــي  الخاطئـــة  األعـــراف 
تتعاطى بهـــا النقابات في اعتمادها 

او اســـتمدادها الشرعية الفعلية من 
عـــدة أوراق غيـــر ملزمة قانونيا من 
وزارة العمل أو االتحادات العمالية، 
فـــي  هـــي  النهائيـــة  القـــرارات  وأن 
يـــد الســـلطة العليـــا للنقابـــات، وهي 

الجمعية العمومية.
درجـــات  فـــي  األحـــكام  وقـــال: 
التقاضـــي الثاث أكدت اســـتقالية 
النقابات وثبتت تفاصيل الشخصية 
االعتباريـــة للنقابـــات والتـــي كانت 
مســـلوبة بســـبب بعـــض اإلجراءات 
والممارســـات الخاطئـــة التي كانت 
تفرض علـــى النقابات مـــن الجهات 

اإلدارية.
وقـــال إن هذه األحـــكام وحيثياتها 
جديـــدة  قانونيـــة  مبـــادئ  ثبتـــت 
تصحـــح المفهـــوم الخاطـــئ وتضع 
غيـــر  اإلداريـــة  للتصرفـــات  حـــدا 
المســـؤولة التـــي من شـــأنها تعطيل 
عمـــل المنظمات النقابيـــة والتحكم 
ســـلب  طريـــق  عـــن  قراراتهـــا  فـــي 
الجمعيات العمومية حقهم األصيل 

في منظماتهم.
وذكرت المحكمـــة بحيثيات حكمها 

األوراق  مـــن  ثابـــت  كان  لمـــا  بأنـــه 
)وزارة  األولـــى  المدعـــى عليهـــا  أن 
العمـــل( أصـــدرت القـــرار المطعـــون 
عليـــه بتاريـــخ 14 أغســـطس 2019 
القانونـــي  الممثـــل  ســـند  بإلغـــاء 
للمدعية )النقابة( للدورة االنتخابية 
لوجـــود  اســـتنادا   )2023  2019-(
شـــكوى من االتحـــاد الحـــر لنقابات 
عمـــال البحرين بعـــدم صحة انعقاد 
الجمعيـــة العموميـــة التي تـــم فيها 
انتخـــاب مجلس إدارة النقابة، وهو 
مـــا لم يقـــم عليه دليل مـــن األوراق 
، فضًا عـــن أن الجمعيـــة العمومية 
“بالطعـــن”  المختصـــة  هـــي  للنقابـــة 
بإيقـــاف أو عـــزل أعضـــاء مجلـــس 
اإلدارة، وأن حل المنظمات النقابية 
العماليـــة ومجالـــس إداراتهـــا يكون 
وفقا لإلجـــراءات المنصوص عليها 
بنـــاًء  أو  األساســـي،  نظامهـــا  فـــي 
علـــى شـــكوى حكـــم قضائـــي، وهو 
ما لـــم يتوافر في خصـــوص النزاع 
الماثـــل، إذ خلـــت األوراق مما يفيد 
بطان العمليـــة االنتخابيـــة للدورة 
االنتخابية، أو صدور حكم قضائي 

بحل مجلـــس إدارة النقابة، وهو ما 
لم يخول المشـــرع الجهـــة اإلدارية 
ثمة ســـلطة في هـــذا الشـــأن، إذ إن 
حـــل المنظمـــات النقابيـــة العماليـــة 
وفقـــا  يكـــون  إداراتهـــا  ومجالـــس 
لإلجـــراءات المنصـــوص عليهـــا في 
نظامها األساسي، أو بناًء على حكم 
قضائـــي وفقا لحكم المادة )١٧( من 

القانون المشار إليه.
وكانت نقابـــة المطار قد أعلنت عن 
انسحابها من عضوية االتحاد الحر، 
وهو ما قـــاد األخير لتحـــركات ضد 
اإلدارة القائمة وشكل مجلس ادارة 
آخـــر فـــي 15 ينايـــر 2020. وجـــاء 
توزيـــع مناصبهـــا االداريـــة كاآلتي: 
محمـــد عبدالرحمن الجو در رئيســـا 
للنقابـــة، وغ ازي جمعـــة المهزع نائبا 
لـــه، فيما تـــم انتخاب مريـــم صالح 
الياســـي أمينا للســـر يســـاعدها أح
وصالـــح  بوحســـان،  حســـن  مـــد 
عبدالمنعم بودالمـــة األمين المالي، 
ومريم إبراهيم الماجد مســـاع دا له، 
وبعضويـــة محمـــد خالـــد المريخي 

في مجلس اإلدارة.

رئيس االتحاد الحر متوسطا إدارة النقابة بقيادة الجودر الجمعية العمومية بقيادة سيد عبدالقادر

القضاء يعيد شرعية نقيب المطار بإلغاء قرارات “ العمل”
المحامـــي المـــا: مـــن مبـــادئ حكـــم محكمـــة التمييـــز إلغـــاء األعـــراف الخاطئـــة وأوراق “العمـــل”
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غالطونا في المعلومات ... وال معادلة للدراسة اإلكلينيكية عبر األونالين
قالت اللجنة الوطنية لتقويم المؤهالت العلمية، في ردِّها على ما ورد في “البالد” في عددها الصادر بتاريخ 1 مارس 
بشــأن شــكاوى الدارســين لتخصــص الطب البشــري فــي الجامعات الصينية وتأخــر معادلة مؤهالتهــم، إنه تم تنفيذ 
الســنة الدراســية الســريرية )اإلكلينيكيــة( فــي المستشــفيات الجامعية التابعــة لجامعاتهم في الصيــن، وذلك خالًفا 
للحقيقــة، حيــث تبيــن الحًقــا مــن خــالل الردود الــواردة ضمن إجــراء التحقق من صحــة المؤهل وصحــة المعلومات 
الواردة في الوثائق المقدمة من الطلبة عن طريق المستشار الثقافي بجمهورية الصين، بأن هؤالء الطلبة قد أكملوا 
مــا تبقــى مــن الســنة الســريرية اإلكلينيكية عبر المنصــات اإللكترونية، مع أنهــم وقعوا على تعهد بتحمل المســئولية 

القانونية في حال عدم صحة أي معلومات تقدموا بها عند تقديم طلبات المعادلة.

وأشـــارت إلـــى أن “طريقـــة تنفيذ 
هذا التدريب بالشكل المشار إليه 
ال يمكـــن قبولها، حيـــث إن تنفيذ 
سنة سريرية )إكلينيكية( تتطلب 
مهـــارات عمليـــة تخضـــع للتقييم 
والمتابعة واإلشراف المباشر من 
الجامعـــة وهي جزء مـــن المنهج 
الطبـــي فـــي الدراســـة وال تعطى 
أو تمنـــح أي شـــهادة علميـــة فـــي 
بعـــد  إال  الطبيـــة  التخصصـــات 
إتمام وإنجاز هذه السنة بالشكل 
الصحيـــح والســـليم”. وفيما يلي 

نص رد اللجنة كاما:
 أوالً: اســـتنادًا للمرســـوم بقانـــون 
بشـــأن   1995 لســـنة   )19( رقـــم 
تـــم  العلميـــة  المؤهـــات  تقويـــم 
تشـــكيل اللجنة الوطنيـــة لتقويم 
المؤهـــات العلميـــة المعنية وفق 
التنظيمية  والقـــرارات  المرســـوم 
لهـــا بمعادلـــة وتقويـــم المؤهات 
العلميـــة فوق الشـــهادة الثانوية 
  البحريـــن  مملكـــة  لمواطنـــي 
مؤسســـات  مـــن  لهـــم  الصـــادرة 
التعليـــم العالـــي األجنبيـــة خارج 
المملكـــة، كمـــا تتولـــى التوصيـــة 
التعليـــم  وبرامـــج  بمؤسســـات 
بالدراســـة  الموصـــى  العالـــي 
المملكـــة، وتتكـــون  فيهـــا خـــارج 
هـــذه اللجنـــة مـــن ممثلـــي كافـــة 
القطاعات الوظيفية واألكاديمية 

فـــي المملكة المرشـــحين من قبل 
قطاعاتهـــم كممثـــل عـــن األطباء 
مرشـــح مـــن قبـــل وزارة الصحـــة 
وممثـــل عن المهندســـين مرشـــح 
من قبل وزارة األشـــغال وشـــئون 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي 

وغيرهم.
الوطنيـــة  اللجنـــة  تقـــوم  ثانًيـــا: 
بتأديـــة مهامهـــا وفـــق القـــرارات 
المنظمة إلجراءات عملها كالقرار 
الـــوزاري رقم )337( لســـنة 2016 
بتشـــكيل اللجنة الوطنية لتقويم 
وتنظيـــم  العلميـــة  المؤهـــات 
إجـــراءات عملها، والقرار الوزاري 
رقم )887/م ع ن/2018( بتعديل 
بعض أحكام القـــرار رقم )337/م 
اللجنـــة  بتشـــكيل   )2016 ن/  ع 
المؤهـــات  لتقويـــم  الوطنيـــة 
العلميـــة وتنظيم إجراءات عملها 

والقرارات التنظيمية األخرى.
بالشـــكوى  يتعلـــق  فيمـــا  ثالًثـــا: 
المرفوعـــة من الطلبـــة الحاصلين 
غيـــر  معادلـــة  قـــرارات  علـــى 
مســـتوفية من مؤسســـات تعليم 
عاٍل بجمهورية الصين، نفيد بأن 
اللجنـــة تتولـــى دراســـة الطلبـــات 
حـــدة  علـــى  كاً  إليهـــا  الـــواردة 
للتحقـــق من اســـتيفاء المؤهات 
بالضوابـــط  وإلتزامهـــا  العلميـــة 
والمعايير واالشـــتراطات المقررة 

وفـــق القـــرارات التنظيمية لعمل 
اللجنـــة، وفـــي حـــال تبيـــن للجنة 
أن هناك أي مخالفة وعدم التزام 
ال  فإنـــه  والمعاييـــر،  بالضوابـــط 
يمكـــن لهـــا االســـتيفاء، وال تملك 

حق االستثناء من ذلك.
الطلبـــة  هـــؤالء  تقـــّدم  رابًعـــا:   
مؤهاتهـــم  معادلـــة  بطلبـــات 
العلميـــة الطبيـــة مع اإلقـــرار عند 
تقديـــم الطلب بأنه قـــد تم تنفيذ 
الســـريرية  الدراســـية  الســـنة 
)اإلكلينيكيـــة( في المستشـــفيات 
لجامعاتهـــم،  التابعـــة  الجامعيـــة 
حيـــث  للحقيقـــة،  خاًفـــا  وذلـــك 
تبيـــن الحًقـــا مـــن خـــال الـــردود 
الـــواردة ضمن إجراء التحقق من 
صحة المؤهل وصحة المعلومات 
الواردة فـــي الوثائق المقدمة من 
المستشـــار  طريـــق  عـــن  الطلبـــة 
الثقافـــي بجمهوريـــة الصين، بأن 
هـــؤالء الطلبة قد أكملوا ما تبقى 
من السنة الســـريرية اإلكلينيكية 
المنصـــات  عبـــر   )Clerkship(
بأنهـــم  العلـــم  مـــع  اإللكترونيـــة، 
قـــد وقعـــوا علـــى تعهـــد بتحمـــل 
المســـئولية القانونيـــة فـــي حـــال 
عدم صحـــة أي معلومات تقدموا 
بهـــا عند تقديم طلبـــات المعادلة، 
وعليه فإنـــه كان من األولى ومن 
منطلق المســـئولية الملقاة عليهم 

المعلومـــات  بإعطـــاء  االلتـــزام 
الخاصـــة  والصحيحـــة  الدقيقـــة 
بالطلب عند التقدم للمعادلة وأن 
يقـــّروا بتنفيذ جزء مـــن البرنامج 
الدراســـي عـــن طريـــق التعلم عن 
بعـــد. ناهيك عن أن طريقة تنفيذ 
هذا التدريب بالشكل المشار إليه 
ال يمكـــن قبولهـــا، حيث ال يتصّور 
ســـريرية  ســـنة  تنفيـــذ  يتـــم  أن 
مهـــارات  تتطلـــب  )إكلينيكيـــة( 
عملية تخضـــع للتقييم والمتابعة 
واإلشـــراف المباشـــر من الجامعة 
وهي جزء من المنهج الطبي في 
الدراســـة وال تعطـــى أو تمنح أي 
شـــهادة علميـــة فـــي التخصصات 
الطبيـــة إال بعد إتمام وإنجاز هذه 
السنة بالشكل الصحيح والسليم، 
وعـــادة تكـــون ممنهجـــة بجميـــع 
األساســـيات الطبية التـــي تعلمها 
طيلة الســـنوات الدراســـية ويتم 
وتحديـــد  فيهـــا  الطالـــب  تقييـــم 
مســـتواه التحصيلـــي )مـــن قبـــل 
للمؤسســـة  ينتســـبون  أطبـــاء 
التعليميـــة ذاتهـــا وعامليـــن فـــي 
يجـــب  أنهـــا  أي  المستشـــفيات( 
أن تكـــون تحت إشـــراف مباشـــر 
وتقييم مباشر من أساتذة أطباء 
فـــي المستشـــفى الجامعـــي التي 

يطبق فيها هذه السنة.
فـــي  بأنـــه  يخفـــى  ال  خامًســـا: 

ظـــل الجائحـــة العالميـــة حاولـــت 
الجامعـــات إيجـــاد حلـــول بديلـــة 
وإغـــاق  وتعطيلهـــا  للدراســـة 
لمنـــع  وذلـــك  الجامعـــي،  الحـــرم 
تفشـــي المـــرض وعـــدم االضـــرار 
بمصالح الطلبة من خال السماح 
لهم بمواصلة الدراســـة الجامعية 
عبـــر المنصـــات اإللكترونية، لكن 
التحـــدي الكبيـــر كان مـــن نصيب 
  ســـواء  الطـــب  كليـــات  طلبـــة 
المحلية أو األجنبيـــة الخارجية 
التعليـــم  فـــي  يعتمـــدون  الذيـــن 
الجانـــب  علـــى  أساســـي  بشـــكل 
العملـــي والتطبيق الســـريري في 
المستشـــفيات الجامعيـــة، ونظًرا 
ال  التـــي  البرامـــج  هـــذه  لطبيعـــة 
خـــال  مـــن  دراســـتها  يتصـــور 
كانـــت  اإللكترونيـــة،  المنصـــات 
الخيـــارات المتاحـــة بيـــن تأجيل 
الدراســـة وبين الحضور المباشـــر 
مـــا  وهـــذا  اســـتثنائية  بصفـــة   
معادلـــة  خـــال  مـــن  تـــم رصـــده 
دول  مـــن  الطبيـــة  المؤهـــات 
فضـــا  ومصـــر،  كاألردن  أخـــرى 
عـــن مؤسســـات التعليـــم العالـــي 
فـــي مملكة البحرين فـــي برنامج 

الطب البشري.
سادًســـا: أمـــا بشـــأن االدعـــاء بأن 
عادلـــت  قـــد  الوطنيـــة  اللجنـــة 
وذات  النظـــام  بـــذات  مؤهـــات 
عـــن  صـــادرة  لمؤهـــات  اآلليـــة 
المملكة األردنية الهاشمية ودولة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة فهو 
قول مـــردوٌد عليه وال أســـاس له 
مـــن الصحـــة، حيـــث إن اللجنـــة 
الوطنيـــة لـــم تعـــادل أي مؤهات 
علميـــة طبيـــة تـــم تقديـــم جـــزء 
مـــن الســـنة اإلكلينيكيـــة فيها عن 

بعـــد، وذلـــك اللتزامهـــا بالضوابط 
والمعاييـــر وتقديـــم كل الوثائـــق 
التـــي تؤكـــد علـــى تنفيـــذ جميـــع 
فيهـــا  بمـــا  الدراســـية  الســـنوات 
)اإلكلينيكيـــة(  الســـريرية  الســـنة 

باألنظمة المتعارف عليها.
ســـابًعا: أما بشـــأن القول بتواصل 
مـــع  الطبيـــة  الفرعيـــة  اللجنـــة 
الطلبـــة، فإنه ادعاء ال أســـاس له 
من الصحـــة حيث أقـــّرت اللجنة 
الفرعية الطبيـــة بعدم علمها عند 
إصدار التوصية في المرة األولى 
عـــن أي معلومـــات حـــول تطبيق 
البرنامج بالتعلم عن بعد كما أنها 
لـــم تتواصـــل مـــع الطلبـــة في أي 

شأن حول ذلك.
ثامًنا: إن اللجنة الوطنية ال تملك 
وفق القـــرارات المنظمـــة لها حق 
االســـتثناء فـــي تطبيـــق المعايير 
الخاصـــة بالمعادلة على فئة دون 
أخـــرى. ووفًقـــا لآلليـــة المقرة من 
المجلـــس األعلـــى للصحـــة  قبـــل 
لتقويـــم  الوطنيـــة  اللجنـــة  فـــإن 
فـــي  تنظـــر  العلميـــة  المؤهـــات 
طلبـــات معادلة المؤهات الطبية 
الصادرة مـــن الجامعات الصينية 
بالدراســـة  )للملتحقيـــن  الخمـــس 
فيهـــا قبل 2017م( وفق القرارات 
المعمـــول بهـــا لـــدى اللجنـــة وفي 
حال عدم اســـتيفائها يتم إحالتها 
للمجلـــس األعلـــى للصحـــة، كمـــا 
أقرت اآلليـــة أيًضا بأن المؤهات 
غيـــر المســـتوفية لعـــدم تطبيـــق 
تحـــت  العملـــي  التدريـــب  ســـنة 
إشراف الجامعة يتم إحالتها إلى 
المجلس األعلـــى للصحة إلصدار 

القرار المناسب بشأنها.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

“المؤهالت 
العلمية” ترد على 

شكاوى طلبة الطب 
البشري في الصين

محرر الشؤون المحلية

المحامي أسامة المال



تشـــريعي  تعديـــل  ^تمّكـــن 
برلماني بشأن مضاعفة غرامة تكرار 
مخالفة إشـــغال الطريق العام والتي 
تشـــمل الباعـــة الجائلين مـــن انتزاع 
موافقة مجلس بلدي المحرق، حيث 
صـــوت 5 من أصـــل 8 أعضاء لصالح 

المقترح.
وقبل التصويت، أبدى رئيس مجلس 
المرباطـــي  غـــازي  المحـــرق  بلـــدي 
تحفظـــه علـــى التعديـــل التشـــريعي، 
ومـــا يمكن أن يتســـبب به من أضرار 

اجتماعية وإنسانية.
لتحديـــد  شـــروًطا  هنـــاك  أن  وبّيـــن 
مواقع عمل الباعة الجائلة، كما يمكن 
تنظيـــم عمـــل الباعـــة الجائليـــن مـــن 
المواطنين في حال كانت أنشطتهم 
المحـــات  أنشـــطة  مـــع  ال تتعـــارض 

الموجودة على هذا الشارع.
أن  المجدمـــي  باســـم  البلـــدي  ورأى 
عدم تطبيـــق العقوبات وتشـــديدها، 
تشـــابه  العتبـــارات  وإخضاعهـــا 
مـــن  العديـــد  ســـيخلق  األنشـــطة 

اإلشكاالت، كأن يّدعي أحد الباعة أن 
نشاطه مختلف ألنه يبيع كنار أصفر، 
فيما النشاط التجاري المرخص على 

الشارع يبيع كنار أخضر.
 مـــن جانب آخـــر، دعـــا المجلس إلى 

إعادة تنظيم وضع أعمدة اإلنارة في 
القســـائم السكنية بمدينة شرق الحد 

اإلسكانية.
الكعبـــي  عبدالعزيـــز  البلـــدي  ولفـــت 
المواطنيـــن  مـــن  العديـــد  أن  إلـــى 
المســـتفيدين متضـــررون من مواقع 
األعمـــدة التـــي تغلـــق أحياًنـــا جـــزًءا 
مـــن كـــراج الســـيارة أو بـــاب المنزل، 
مما يعيـــق حركة الدخول والخروج، 
مســـاحة  حجزهـــا  إلـــى  إضافـــة 
يمكـــن اســـتغالها كموقـــف خارجـــي 

للسيارات.
المحـــرق  بلديـــة  عـــام  مديـــر  وبيـــن 
إبراهيـــم الجـــودر أن اإلنـــارة المعلقة 
أفضـــل من اإلنـــارة الثابتة من حيث 
التكلفـــة والصيانـــة إضافـــة لتقليـــل 

الحوادث عبر االصطدام بها.
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الســماح بإضافــة غرفــة مصاعــد فــي االرتــدادات الخارجية

مكتب لخدمة كبار السن بالبلدية

مـــّرر مجلس بلدي المحـــرق مقترًحا 
فـــي  مكتـــب  بتخصيـــص  يقضـــي 
الســـن ممـــن  كبـــار  البلديـــة لخدمـــة 
يواجهـــون صعوبـــة فـــي التعامل مع 
المنصـــات اإللكترونيـــة المخصصـــة 

لتقديم طلبات الخدمات البلدية.
 وأوضـــح رئيـــس المجلـــس البلـــدي 
غـــازي المرباطـــي أن هـــذا المقتـــرح 
يأتـــي فـــي إطـــار مـــا يـــرد ألعضـــاء 
المجلـــس مـــن ماحظـــات بشـــأن ما 
يواجهه كبار الســـن مـــن صعوبة في 
التعامـــل مـــع الوســـائل االلكترونية، 
ممـــا يجعلهـــم فـــي موضـــع إحـــراج، 

إضافـــة إلـــى تعطـــل طلباتهـــم نظـــًرا 
لعـــدم تمكنهم من إنجـــاز المعامات 

ا. إلكترونيًّ
 إلـــى ذلك، اســـتعرض مجلـــس بلدي 

األشـــغال  وزيـــر  موافقـــة  المحـــرق 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 
بإضافـــة  الســـماح  علـــى  العمرانـــي 
االرتـــدادات  فـــي  للمصاعـــد  غـــرف 

الخارجية للمناطق السكنية القائمة، 
بشـــرط موافقة الجيران الماصقين 

والدفاع المدني.
 وبّيـــن مديـــر عـــام بلديـــة المحـــرق 
إبراهيم الجودر أن اشتراط موافقة 
الجـــار يأتـــي فـــي إطار الخشـــية من 
تســـبب المصعـــد فـــي الكشـــف على 
الجار في حال كونه شـــفاًفا، إضافة 
إلـــى ما قد يتســـبب بـــه المصعد من 
إزعـــاج نتيجـــة مـــا يصـــدر عنـــه من 

أصوات. 
ورحـــب المجلـــس بموافقـــة الوزيـــر 
علـــى المقتـــرح مـــع بحـــث إمكانيـــة 
االستعاضة عن موافقة الجار بوضع 
اشتراطات خاصة تمنع تضرر الجار.

فيضان المجاري

بلـــدي  مجلـــس  ^اســـتعرض 
المحـــرق خال االجتماع مشـــكلة 
رقـــم  المجـــاري  محطـــة  فيضـــان 
)B16( عند تقاطع ريا بشـــكل شبه 
يومـــي بالقـــرب مـــن مدخـــل نادي 

سماهيج.

غازي المرباطي

إبراهيم الجودر

تغليظ عقوبة “الجائلة” تعبر بأغلبية ضئيلة
ــد” ــح ــم “شـــــرق ال ــائ ــس ــي ق ــدة اإلنـــــــارة فـ ــمـ تــنــظــيــم وضــــع أعـ

سيدعلي المحافظة

للتربيـــة  إنمـــاء  مركـــز  رئيـــس  قـــال 
الخاصة عبدالرحمـــن الغانم لـ “الباد” 
لفيـــروس  الســـلبية  التأثيـــرات  إن  
علـــى  فـــادح  بشـــكل  أثـــرت  كورونـــا 
قطـــاع مؤسســـات التربيـــة الخاصـــة 
ين  وبـــأن أغلـــب المراكـــز تعانـــي األمرَّ

اقتصاديا.
التحـــاق  توقـــف  بـــأن  الغانـــم  وأكـــد 
األطفال في تلك المؤسســـات تطبيقا 
نتيجـــة  أو  االحترازيـــة  لإلجـــراءات 
عزوف األهل عن إلحاق أبنائهم خوفا 
عليهـــم، وضع مراكـــز التربية الخاصة 

في وضع ال يحسدون عليه.
وبيـــن بـــأن انقطـــاع فئـــة األطفال من 

عـــن  الخاصـــة  االحتياجـــات  ذوي 
الحضـــور للمراكـــز، يؤثـــر بشـــكل كبير 
مهاراتهـــم،  وتنميـــة  تطورهـــم  علـــى 

خصوصـــا وأنهم يعانـــون من صعوبة 
والتطبيقـــات  البرامـــج  اســـتخدام 
بعـــد،  عـــن  للتعلـــم  اإللكترونيـــة 

مســـتدرًكا بـــأن “تدريبهـــم وتعليمهـــم 
يتطلب إلحاقهم بشـــكل مباشر؛ نظرا 
البرامـــج  تلـــك  تطبيـــق  لخصوصيـــة 

والحاجة إلى متخصصين مؤهلين”.
وفـــي ذات االتجـــاه، لفـــت الغانم إلى 
أن األضـــرار التـــي لحقت بمؤسســـات 
التربية الخاصة وســـير عملها؛ بسبب 
إلـــى  أدى  االحترازيـــة،  اإلجـــراءات 

إغاق عدد منها بشـــكل نهائي نتيجة 
انخفـــاض اإليـــرادات الماليـــة بصورة 
اللتزاماتهـــا  تســـديدها  دون  تحـــول 

المختلفة.
وتابـــع أن “الرســـوم الماليـــة المختلفة 
تشـــكل عبئـــا كبيـــرا كرســـوم التأمين 
االجتماعي، وارتفـــاع تكاليف فواتير 
الميـــاه والكهرباء، وما يلزم من توفير 

األدوات والمـــواد الخاصـــة ممـــا يزيد 
من الكلفة المالية التشغيلية”.

الســـلبية  التأثيـــرات  “أن  وأردف 
هـــذه أدت أيضـــا إلـــى فقـــدان العمالة 
واالختصاصييـــن العامليـــن فـــي هذا 
المجـــال لوظائفهم بســـبب عدم قدرة 
أصحـــاب العمل على ســـداد أجورهم، 

خصوصا لغير البحرينيين”.
الرســـوم  خفـــض  إلـــى  الغانـــم  ودعـــا 
الحكومية والكلفة التشغيلية كرسوم 
التأمين االجتماعي ورســـوم الكهرباء 
والمـــاء، ورفع نســـبة دعـــم األجور أو 
زيـــادة المـــدة الزمنيـــة لفتـــرة الدعـــم، 
وكذلـــك العمل على وضع آلية لصرف 
الدعم الخاص باألطفال ذوي اإلعاقة 
من خال مؤسسات التربية الخاصة.

ــا ــي اقتصاديـ ــز تعانـ ــب المراكـ ــة لــــ “^”: أغلـ ــة الخاصـ ــاء للتربيـ ــز إنمـ ــس مركـ رئيـ

صعوبة التعليم عن بعـد لذوي االحتياجـات الخاصـة

عبدالرحمن الغانم 

إبراهيم النهام
لوضع آلية لصرف 

دعم ذوي 
اإلعاقة عبر 
مؤسساتهم

ارتفاع كلفة 
الخدمات 

التشغيلية أفقد 
كثيرين وظائفهم

الحبس عاًما وغرامة ألفي دينار... عقوبة الطبيب “المتسّتر”
أقـــّرت لجنة الشـــؤون الخارجية والدفاع 
واألمـــن الوطنـــي مجلـــس النـــواب نـــص 
قانـــون  مـــن   231 رقـــم  المـــادة  تعديـــل 
علـــى  التعديـــل  نـــص  حيـــث  العقوبـــات 
)يعاقـــب بالحبـــس مـــدة ال تقل عن ســـنة 
وبالغرامـــة التي ال تقل عن 200 دينار وال 
تتجـــاوز 2000 دينـــار أو بإحـــدى هاتيـــن 
العقوبتيـــن مـــن قـــام فـــي أثنـــاء مزاولته 
مهنـــة طبيـــة أو صحيـــة بالكشـــف علـــى 
مصـــاب  بإســـعاف  أو  متوفـــي  شـــخص 
بـــه عامـــات  بإصابـــة جســـيمة وجـــدت 
تشير إلى أن وفاته أو إصابته من جناية 
أو جنحـــة أو إذا توافـــرت ظـــروف أخرى 
تدعـــو إلى االشـــتباه في ســـببها ولم يبلغ 

السلطة العامة بذلك(.
وبحســـب اللجنـــة فـــإن المقتـــرح بقانون 

يهـــدف فـــي ضـــوء مذكرتـــه اإليضاحيـــة 
المرفقـــة إلـــى تشـــديد العقوبـــة المقـــررة 
للجريمة الواردة بالمـــادة 231 من قانون 
العقوبـــات والتي تعاقـــب كل من قام في 
أثنـــاء مزاولتـــه مهنـــة طبيـــة أو صحيـــة 
بالكشف على شخص متوفى أو بإسعاف 
بـــه  وجـــدت  جســـيمة  بإصابـــة  مصـــاب 
عامـــات تشـــير إلى أن وفاتـــه أو إصابته 
توافـــرت  إذا  أو  جنحـــه  أو  جنايـــة  مـــن 
ظـــروف أخـــرى تدعو إلـــى االشـــتباه في 

سببها ولم يبلغ السلطة العامة بذلك.
ونصـــت المـــادة األولى فـــي التعديل في 
االقتراح بقانون على أن “يســـتبدل بنص 
المـــادة 231 من قانـــون العقوبات الصادر 
بالمرســـوم بقانـــون رقم 15 لســـنة 1976 
النص اآلتي: )يعاقب بالحبس مدة ال تقل 
عن ســـنة وبالغرامة التي ال تقل عن 200 
دينار وال تتجـــاوز 2000 دينار أو بإحدى 

هاتيـــن العقوبتيـــن مـــن قـــام فـــي أثنـــاء 
مزاولتـــه مهنة طبية أو صحية بالكشـــف 
على شـــخص متوفي أو بإسعاف مصاب 
بإصابة جسيمة وجدت به عامات تشير 
إلـــى أن وفاتـــه أو إصابتـــه مـــن جناية أو 
أخـــرى  توافـــرت ظـــروف  إذا  أو  جنحـــة 
تدعـــو إلى االشـــتباه في ســـببها ولم يبلغ 
الســـلطة العامـــة بذلـــك(. فيمـــا كان فـــي 
النـــص األصلي للمـــادة )يعاقـــب بالغرامة 
التـــي ال تتجاوز عشـــرة دنانيـــر( والهدف 

مـــن التعديـــل وفًقـــا للجنـــة فـــي تشـــديد 
العقوبـــة للجريمـــة المقـــررة بالنص محل 
التعديـــل وذلـــك لمـــا تمثلـــه مـــن خطورة 
والحاجـــة إلـــى تشـــديد العقوبـــة المقررة 
لتحقيـــق الردع ضد الفعـــل المجرم بنص 
المـــادة ســـالفة الذكـــر، وذلك علـــى النحو 
الذي فصلته المذكرة اإليضاحية المرفقة 

باالقتراح بقانون محل الرأي القانوني.
المستشار القانوني بمجلس النواب أحمد 
البـــدري أكد فـــي معرض عرضـــه لتعديل 
القانـــون أن االقتراح يهدف بقانون محل 
الـــرأي إلى تغليظ العقوبة الواردة بالمادة 
رقـــم 231 مـــن قانون العقوبـــات على من 
قـــام فـــي أثنـــاء مزاولتـــه مهنـــة طبية أو 
صحية بالكشـــف على شخص متوفى أو 
إســـعاف مصاب بإصابات جسيمة وتبين 
ا من  لـــه وجـــود عامات تشـــير إلـــى أن أيًّ
الوفـــاة أو اإلصابـــة الجســـيمة ناجمة عن 

جناية أو جنحه أو اشتبه في سبب الوفاة 
أو اإلصابـــة الجســـيمة ورغم ذلك لم يبلغ 
الســـلطات العامة بأمر الوفـــاة أو اإلصابة 
الجســـيمة. وأشار إلى أن االقتراح يسهم 
فـــي إباغ مـــن يقومون بالكشـــف الطبي 
على شـــخص متوفي أو مصاب بإصابات 
جســـيمة من جريمة الجنايـــة أو الجنحة 
فـــي قيـــام الســـلطات العامـــة بالتحقيـــق 
في أمر تلك الجرائم والعمل على كشـــف 
مرتكبيهـــا وتقديمهـــم للمحاكمة الجنائية 
ممـــا يـــؤدي فـــي نهايـــة األمـــر إلـــى الحد 
مـــن ارتـــكاب الجرائـــم وهـــو مـــا يتحقـــق 
معـــه الغرض من العقوبـــة بتحقيق الردع 
بنوعيـــه العام والخاص، فالـــردع العام أو 
ما يسمى بالتخويف الجماعي يحمل في 
ا للكافة بالمصير الذي  طياته تحذيًرا قويًّ
ينتظـــر مـــن يرتكـــب الجريمـــة. وأوصت 
اللجنة بتوافق جميع أعضائها الحاضرين 

بالموافقة على االقتـــراح بقانون بتعديل 
المـــادة 231 من قانـــون العقوبات الصادر 
بالمرســـوم بقانـــون رقم 15 لســـنة 1976 
نظـــًرا لوجاهة األســـس والمبـــادئ العامة 

التي يستند إليها.
وبالنسبة لمدى تناسب العقوبة المقترحة 
مـــع الجـــرم المرتكـــب، فقد أكـــدت وزارة 
الصحة أنها ليست الجهة المختصة حيث 
ينعقـــد االختصـــاص ببحث تلك المســـألة 
اإلســـامية  والشـــؤون  العـــدل  لـــوزارة 

واألوقاف ومجلس القضاء األعلى.
عـــدم  فأكـــدت  الداخليـــة  وزارة  أمـــا 
الموضـــوع،  فـــي  بالنظـــر  اختصاصهـــا 
أمـــا وزارة العـــدل والشـــؤون اإلســـامية 
واألوقـــاف فبّينـــت عـــدم اســـتباقها لرأي 
الحكومـــة فـــي دراســـة االقتـــراح بقانون 
لحيـــن إحاطتهـــا علًمـــا بـــه ودراســـته من 

جانبها وإبداء رأي نهائي فيه.

فرض سياسة 
“التخويف الجماعي” 

لكل من ينوي 
ارتكاب الجريمة

علوي الموسوي



tariq.albahar@albiladpress.com 10
الثالثاء 2 مارس 2021 - 18 رجب 1442 - العدد 4522

أكد ساشا بوران كوهان بأنه 
لن يمثل أي فيلم جديد من 

سلسلة Borat وسيتوقف 
عن لعب الشخصية: “لقد 

أكتفيت و أصبح األمر 
خطيرا للغاية، في بعض 
المرات كنت ألبس سترة 
مضادة للرصاص وأذهب 

لتصوير مشهد!”

ــر ــاص ــع ــم ــي الـــقـــديـــم وال ــج ــي ــل ــخ لــديــنــا رمـــــوز لـــم ولــــن تــتــكــرر فـــي تــاريــخــنــا ال

عيسى بن خليفة: لدينا موروث شعبي كبير ومهم في جميع المجاالت

شاعر وإعالمي وباحث ومؤلف بحريني قدم الكثير من األعمال، ويعد رافدا فاعال في مجاالت مختلفة ومتنوعة أثرت الساحة اإلعالمية والشعرية في مملكة 
البحرين، فقد أخذ على عاتقه العمل على بث ونشــر هذه الثقافة المهمة التي تترجم المخزون الثقافي الوطني الموجود عندنا.   إنه الشــاعر واإلعالمي الشــيخ 

عيسى بن خليفة آل خليفة الذي نستضيفه في هذا اللقاء:

نود أن نتحدث عن برنامج تاريخ  «
المحرق، وهل وجدتم معوقات في 

تنفيذه؟

برنامـــج تاريـــخ المحـــرق مـــن البرامج 
التـــي أعتـــز بهـــا، فهـــي توثـــق تاريخـــا 
مهمـــا وحقبـــة زمنية مهمة مـــن تاريخ 
مملكـــة البحريـــن، ولقـــد حرصت على 
تضميـــن البرنامج بكل مـــا كانت تزخر 
به هذه البقعة الجغرافية في البحرين 
مـــن عـــادات وتقاليـــد وفنـــون ونهضة 
عمرانيـــة. إنهـــا قلـــب الوطـــن النابـــض 
بكل ما هو جميل. وكان عملنا في هذا 
البرنامـــج ميســـر وللـــه الحمـــد والمنة، 
ولم تكـــن هناك معوقات، ولقد وجدت 
الحماسة من جميع أفراد طاقم العمل 
الذيـــن عملـــوا معـــي بجـــد وإخـــاص 
وتفـــاٍن كبيـــر. كذلـــك وجـــدت التعاون 
من كل شخص ســـمع عن عقدي العزم 
العمـــل علـــى هـــذا البرنامـــج، فالبعض 
منهـــم زودني بصور قديمـــة، وآخرون 
حرصـــوا علـــى الظهـــور فـــي البرنامـــج 
حيـــن طلبـــت منهـــم، فلم يتـــردد منهم 
أحـــد أبـــدا. وهذا فـــي اعتقادي ســـبب 
إنتاج العمل بالشكل الذي شاهدتموه. 

يعد برنامج تاريخ الرفاع أيضا من  «
البرامج المهمة، حدثنا عنه؟

مـــاذا أقـــول عن الرفـــاع وعـــن المكانة 
التـــي تحظـــى بهـــا فـــي نفســـي وفـــي 
نفـــس كل بحرينـــي، لقـــد فكـــرت فـــي 
لألجيـــال  وحفظـــه  تاريخهـــا  توثيـــق 
القادمـــة، وبالفعل قمت بالبحث وجمع 
كل  وعـــن  عنهـــا  المهمـــة  المعلومـــات 
مـــن ســـكن أرضهـــا منذ ســـنين طويلة، 
ووجـــدت التعاون ممن حولـــي، الذين 
وعمـــل  الفكـــرة  لبلـــورة  شـــجعوني 
البرنامـــج، وفعـــا رأى البرنامـــج النور 
تلفزيـــون  علـــى شاشـــة  ســـنتين  بعـــد 

البحرين ولله الحمد.
لماذا المحرق والرفاع؟ «

من في سني يعرف إجابة هذا السؤال 
طبعـــا، ولكـــن مـــن فـــي ســـنكم قـــد ال 
يعون ما تعنيـــان المحرق والرفاع في 
مملكـــة البحرين، إنهمـــا تمثان رمزين 
تاريخييـــن مهميـــن فـــي بلدنـــا، فمن ال 
يعـــرف تاريخهما الحافـــل باإلنجازات 
فـــي تأســـيس ونهضـــة ورفعـــة بلدنـــا 
الغالـــي؟ وهـــذا مـــا قصدته مـــن خال 
لحفـــظ  والرفـــاع؛  المحـــرق  توثيـــق 
والنســـيان،  الضيـــاع  مـــن  تاريخهمـــا 
الحاليـــة  األجيـــال  لتعريـــف  وأيضـــا 
بأهميتهمـــا في تاريـــخ مملكة البحرين 

القديم والحديث.
توجد الكثير من المعلومات في  «

الكتب وصفحات اإلنترنت والمنتديات 
أيضا، كيف تستنبط المعلومات 

الصحيحة منها؟

إن هـــذه الخطـــوة تعد أهـــم الخطوات 
برنامـــج  أي  فـــي  عليهـــا  أعمـــل  التـــي 
وثائقـــي أو تاريخي، وهـــي التأكد من 
صحـــة المعلومة والبحث في المصادر 
الموثوقـــة التـــي تعنـــى بتاريـــخ بلدنا؛ 
ألننـــي أعتبر عملي هذا أمانة تاريخية 
ويجـــب علـــيَّ أداؤها علـــى أكمل وجه 

وإن شاء هللا قد وفقت.
نعلم بأنه لديك الكثير من البرامج  «

التي تعنى بالسير الشخصية، حدثنا 
عنها؟

البرامـــج  مـــن  النوعيـــة  هـــذه  أعتبـــر 
مهمـــة؛ ألن لدينـــا رمـــوز وأيقونـــات لم 
ولـــن تتكـــرر فـــي تاريخنـــا الخليجـــي 
القديـــم والمعاصر؛ لـــذا يهمني كباحث 
وإعامي أن أوثقها للحفاظ عليها، فقد 
عملـــت برنامجـــا بعنـــوان “لعبـــد العزيز 
شأن عظيم”، وبرنامج “ شعاع المجد”، 
وبرنامج “سمو الشيخ أحمد بن محمد 
آل خليفة رحمه هللا”، وحاليا أنا بصدد 
تصوير برنامج يتنـــاول حياة المغفور 
له بإذن هللا الشـــيخ عيســـى بن راشـــد 

آل خليفـــة، وكذلـــك برنامـــج المغفـــور 
لـــه بإذن هللا الشـــيخ عبـــدهللا بن خالد 
آل خليفـــة. جميـــع هـــذه الشـــخصيات 
أثـــرت في تاريخ البحرين في مختلف 
المجـــاالت، والبد من توثيق ســـيرتهم؛ 
الوطنيـــة  إنجازاتهـــم  علـــى  للوقـــوف 

المختلفة.
هل لديك برنامج مفضل أو أقرب  «

إليك من غيره؟

جميـــع برامجـــي أعتز وأفخـــر بها ولها 
مكانـــة في قلبي، ولكـــن برنامج “خيل 
أهل البحريـــن” له مكانة خاصة؛ ألنني 
أعشـــق الخيل البحرينيـــة، وأفاخر بها 
فـــي جميـــع المحافـــل، ولقـــد ذهب بي 
االعتـــزاز بها حد الســـفر ألكثـــر من بلد 
أوروبـــي؛ لتوثيق تواجد نســـلها هناك، 
وكيف وصلت ألنحـــاء العالم وحققت 
هـــذا االنتشـــار الجميل الـــذي يفخر به 

كل بحريني.
سمعنا أنك بصدد إصدار كتاب عن  «

الخيل أيضا، لماذا؟

الخيـــل البحرينيـــة األصيلـــة تعـــد من 
والمميـــزة،  المهمـــة  الوطنيـــة  ثرواتنـــا 
فليس لها شـــبيه حول العام، وبشهادة 
المعنييـــن في جميع الـــدول، والبد من 
وكيـــف  وأصالتهـــا،  تاريخهـــا  توثيـــق 
اســـتطاع حـــكام البحريـــن “آل خليفـــة 
الكـــرام” الحفـــاظ عليها وعلى ســـامة 
نســـلها من االختـــاط؛ لتبقـــى دماؤها 
نقيـــة خالصة. لهذا الســـبب قررت بعد 
نجـــاح البرامج التي عملتها عن الخيل 
إصـــدار الكتـــاب؛ حتـــى يكـــون مرجعا 
الخيـــل  بشـــأن  والمهتميـــن  للباحثيـــن 

عندنا وفي المنطقة أيضا.
عيسى بن خليفة الشاعر أين هو؟ «

فـــي اســـتراحة محـــارب، لقـــد كتبـــت 
قصائد كثيرة في السابق ونالت شهرة 
واســـعة وكان لي اهتمامات كبيرة في 

هذا الجانب، وصدر لي ديوان بعنوان 
“دمعـــة يتيـــم”، وكنـــت صاحـــب فكرة 
إنشـــاء جمعية الشـــعر الشعبي، بعد أن 
رفعتهـــا إلـــى حضـــرة صاحـــب الجالة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه 
هللا حيـــن كان وليـــا للعهـــد، بحضـــور 
خليفـــة  آل  أحمـــد  بـــن  خالـــد  الشـــيخ 
رئيس الديوان، ومجموعة من شعراء 
البحرين المعروفين. وشاركت وأقمت 
الشـــعرية  األمســـيات  مـــن  مجموعـــة 
المحليـــة والخليجيـــة، منهـــا أمســـيات 
لكبار الشـــعراء وعلى رأســـهم صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير خالـــد الفيصل، 
وكذلـــك أقمـــت المســـابقات الشـــعرية 
اختتمتهـــا  والتـــي  الشـــابة  للمواهـــب 
بأمســـية شـــعرية شـــارك فيهـــا أقطاب 
الســـاحة الشـــعرية في الخليـــج، وهم: 
المغفـــور له الشـــيخ عيســـى بن راشـــد 
آل خليفـــة، وصاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير بدر بن عبدالمحســـن آل سعود، 
وصاحب الســـمو األميـــر عبدالعزيز بن 

سعود آل سعود “السامر”.
أعمالك التلفزيونية جميعها تعنى  «

بالتراث والتاريخ، ما الرسالة التي 
تريد إيصالها للجمهور من خاللها؟

بالنسبة لي كباحث ومؤلف في مجال 
التاريـــخ والتـــراث البحرينـــي، أخـــذت 
علـــى عاتقـــي توثيـــق تاريخنـــا القديم 
ونقلـــه للجمهـــور البحرينـــي والعربـــي 
أيضـــا؛ حتـــى تســـتفيد منـــه األجيـــال 
القادمـــة، وليعلـــم النـــاس مـــا لدينا من 
موروث شـــعبي كبيـــر ومهم في جميع 

المجاالت.

 توجان محمد خليل
طالبة بجامعة البحرين

عيسى بن خليفة

في بولندا

فريق برنامج تاريخ المحرق

tariq_albahhar

News of the World لتوم هانكس .. هل يستحق المشاهدة

يعتبـــر فيلم News of the World للنجم 
الكبيـــر تـــوم هانكـــس العـــودة الكبيرة له 
والفـــام الويســـترن أو ”الكاوبـــوي“ التي 
تقـــدم صـــورة جميلة لفتـــرة مـــن الزمن، 
فيلـــم عـــن حكواتـــي يقـــص لنـــا قصصـــا 
يقرأهـــا من صحـــف يقتنيها في عدد من 
الـــدول التي تتجـــول فيهـــا، ويعتبر هذا 
الفيلم الذي تقدمـــه منصة نتفلكس أول 
إنتـــاج كاوبـــوي للنجـــم المخضـــرم تـــوم 
هانكس في حياتـــه المهنية، وفيه يقدم 
دور الكابتن ”جيفرسون كايل كيد“، الذي 
يســـافر اآلن مـــن بلـــدة إلى مدينـــة ليقرأ 
األخبـــار مقابـــل “عشـــرة ســـنتات” وذلك 
فـــي العـــام 1870، بعد ســـنوات معدودة 

من الحـــرب األهلية األميركيـــة، ويحمل 
حقيبته ويروي في كل تجمع لألميركان 
مضمـــون الصحف مـــن أخبار وقصص ال 

يعلمون عنها من الواليات األخرى. 
يشـــارك ”كيد“ حكايات الكوارث المدمرة 
والتعامات السياسية والمغامرات التي 
تجتـــاح جميع أنحـــاء العالـــم، لكنه يجد 
نفسه في مغامرة خاصة به عندما يأتي 
عبـــر جوانا البالغة من العمر 10 ســـنوات 
التـــي تقدمهـــا النجمـــة الصغيـــرة )هيلينا 
زينغل( على الطريق. وقد أخذها شـــعب 
”كيـــوا” وترعرعت كواحدة مـــن قومهم، 
ولكـــن كان يجـــري إعادتهـــا إلـــى عمتهـــا 
البيولوجيـــة وعمها عندمـــا ُقتل الجندي 

الذي كان يرافقها.
رحلة نراها تواجه العديد من التحديات 
عبـــر مئـــات األميـــال مـــن البريـــة التي ال 

ترحـــم، ورحلـــة يمكن أن تـــرى كل منهما 
مكاًنا يدعوه إلى الوطن.

مـــن  توقعنـــا  ممـــا  أكثـــر  تقليـــدي  فيلـــم 
المخـــرج بـــاول غرينغـــراس، دون تلميح 
مـــن تحـــركات الكاميرا المحمومـــة باليد 
في األفق، كاميرا تتجول بصورة جميلة 
في الطرق برحلة غربية في كل شـــيء، 
بقليـــل مـــن اإلثـــارة خصوصا مع مشـــهد 
المناظـــر  فـــي  دقائـــق   10 لمـــدة  دمـــوي 
الطبيعيـــة، فضـــا عـــن دراماتيكية “أنت 
غيـــر مرحب بـــه هنا” تسلســـل فـــي بلدة 
خارجـــة عن القانـــون إلى الـــوراء، حيث 
”كيـــد“ يثيـــر ثـــورة بينهم قبـــل أن يخرج 

منها.
الفيلـــم توصـــل  مواجهـــات كثيـــرة فـــي 
االثنيـــن إلـــى حافـــة المـــوت، خصوصـــا 
الفتـــاة  أن  جيفرســـون  يشـــعر  عندمـــا 

عنيـــف وال  الصغيـــرة، ضحيـــة مجتمـــع 
يرحم، وحتى أقاربها الذين سلمهم إياها 
ينتهـــي بهـــم األمـــر معهـــا إلـــى ربطها من 
ساقها كأي دابة، بعدما كان أوصاهم بأن 
يجلبـــوا لها القصـــص ويعلموهـــا القراءة 

والكتابة.
فـــي الحقيقـــة ليـــس هنـــاك الكثيـــر الذي 
 News of the يحـــدث حقـــا خال فيلـــم
World ومع ذلك، فإن الجودة المعروضة 
من خال أمـــام أو خلف الكاميرا تضمن 
أن الفيلم في مستوى عاٍل جدا، الحركة 
المكثفة ممتازة خصوصا بين تسلسات 

الرحلة على الطريق.
بعد نجـــاح فيلـــم The Dig، فمن المؤكد 
أن News of the World بالقـــدر نفســـه 

.Netflix من النجاح من إنتاجات

يشارك الفنان السعودي عبدالمحسن النمر مع مجموعة من الفنانين  «
والفنانات الخليجيين في المسلسل الجديد “حظ الجميالت” الذي سيبدأ 
تصويره خالل اليومين المقبلين في البحرين، وكشفت الجهات المنتجة 

للعمل عن البدء منذ أسابيع في التجهيزات والمتابعة لمواقع التصوير، كما 
تم أيًضا عمل تجارب أداء لبعض الوجوه الشابة الذين سيقومون بأدوار ثانوية، 

ومن المتوقع أن يصل النجم السعودي النمر إلى العاصمة البحرينية خالل 
األسبوع المقبل للبدء بالتصوير.

مسلسل “حظ الجميالت” تدور في ثالثين حلقة، في فترة السبعينات من  «
القرن الماضي، عن قصص واقعية وخيالية في الوقت نفسه، والفكرة 

الرئيسة تتمحور حول ما يقال بأن الفتيات الجميالت ليس لديهن حظ، وكيف 
أن عامل الحظ له دور مهم في الحياة، كما يتطّرق المسلسل لموضوع زواج 

الخليجيين من نساء غير خليجيات. العمل تأليف الكاتب حسين المهدي، 
وإخراج حسين الحليبي، ويشارك في بطولته وتمثيله: الفنان القدير جاسم 
النبهان وعبدالمحسن النمر وجمعان الرويعي ومحمد الدوسري وشيماء 

رحيمي وسلوى الجراش وإيمان الحسيني وسارة العنزي وغيرهم.

طارق البحار

النمـــــر فــــي البحريـــن لتصويـــر

 “حظ الجميالت”
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

أميركا ستندم على استخدام الوسائل العدوانية مع السعودية
تقرير وكالة المخابرات المركزية األميركية الكاذب والملفق بحق الشـــقيقة 
الكبرى المملكة العربية السعودية أعزها هللا ونصرها وهذا االبتزاز الرخيص 
والمفضوح وتســـهيل مهمة اإلرهاب بمضمونه العلمي أو مدلوله السياسي، 
كل ذلك يحدد مسائل مهمة وخطيرة تقوم بها إدارة الرئيس األميركي جو 
بادين، والسيما فيما يتعلق بدعم األجندة اإليرانية واالنحياز الواضح إلى 
حقبة الفوضى والتخريب واألخطار والتهديدات، فقضية جمال خاشقجي 
قضيـــة منتهية والقضاء الســـعودي العادل قال كلمتـــه باتخاذه اإلجراءات 
القضائيـــة الالزمـــة، ومحاولة بايدن وإدارته إعـــادة القضية بمعلومات غير 
صحيحة وملفقة وال تســـتند على أي دليل وال مبادئ وأســـس، توجه غبي 
مكشـــوف الســـتغالل وابتـــزاز الســـعودية والتقليل مـــن قدراتهـــا وطاقاتها 
ونشـــاطها الواســـع والفعـــال فـــي كل المجـــاالت السياســـية واالقتصاديـــة 

والثقافية واإلعالمية وغيرها من المجاالت.
لقد اصطف العالم العربي واإلسالمي بأكمله في الدفاع عن المملكة العربية 
الســـعودية، وقريبا ســـتبلغ الخسائر التي ستصيب اإلدارة األميركية بسبب 
حماقتها وعدم التوازن أضعافا مضاعفة، وستندم على استخدام الوسائل 

العدوانيـــة مـــع الســـعودية التي تتحـــدث كل صفحـــات التاريخ عـــن قوتها 
وانتصاراتهـــا ووقوفهـــا في وجه التمـــادي واألباطيل وصد كل من يســـعى 
لخلخلـــة منطقتنـــا وتعريضهـــا للمخاطـــر وتدميـــر المنجـــزات، فالســـعودية 
وبصورة شـــمولية “ســـواء عرف الرئيس األميركي جو بايدن أم لم يعرف” 
تقـــود العالـــم بكل مـــا تحمله الكلمـــة من معنـــى، وجعلت العروبـــة محصنة 
ضـــد المؤامرات وســـدت الفجوات أمام قـــوى الباطل ومطامـــع المغامرين، 
وســـتقف بحزم ألصحاب الطفولة السياسية وقصر النظر سواء كانت دوال 

أو منظمات أو وكاالت استخبارات. 
إن هـــذا الواقع الجديـــد والمثير لإلدارة األميركية كان متوقعا بالشـــعارات 
والبرامـــج التـــي أطلقها الرئيس بايدن في فترة االنتخابات، بيد أن الكارثة 
الحقيقيـــة ســـتجهز عليهـــم وســـتعاني إدارتهـــم مـــن التمـــزق واالرتباكات، 
والســـبب بســـيط للغاية... من يضع يده في يد الســـعودية والملك ســـلمان 
يكـــون نجاحـــه أكبر وله مـــن البقاء الطويـــل، وعلى ســـبيل اإليضاح وحده 
نقـــول.. أين هم مـــن ذاكرة التاريخ مـــن حاولوا معاداة الســـعودية ووقفوا 

ضدها؟.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

نعم كلنا محمد بن سلمان
لـــم تقـــف الواليـــات المتحدة ضد زعيـــم عربي إال وكان على حـــق، وقد أظهرت 
سياســـاتها األخيرة ضد الســـعودية عبر تقرير الســـي آي أيه الركيك الذي حاول 
اســـتثمار موضوع مقتل المواطن الســـعودي جمال خاشقجي، كمحاولة البتزاز 

المملكة وإضعاف هيبتها، وهو أمر صعب المنال ألسباب عدة.
أولهـــا أنـــه أســـلوب مكـــرر ومتوقـــع ومستنســـخ مـــن األســـاليب الســـابقة إلدارة 
أوبامـــا البائـــدة التي كانت تزايد على أوراق ما يســـمى بالســـجناء السياســـيين 
وحقـــوق اإلنســـان وحرية الـــرأي، مخولة نفســـها الحق بأن تدس أنفها بشـــؤون 
الدول العربية، وتؤلب الشعوب على أنظمتها تحت شعارات العدالة والمساواة 

والديمقراطية.
ثانيهـــا، النقلـــة الهائلة التي أحدثها األمير محمد بن ســـلمان للمواطن الســـعودي 
علـــى كل المســـتويات، كرفـــع ســـقف الحريـــات ومنـــح المـــرأة حقوقهـــا المدنية 
واالنفتـــاح االقتصـــادي الكبير، ومحاربة الفســـاد ومالحقة المفســـدين، وتمكين 
الشـــباب السعودي، واألهم “الســـعودة” التي طالت أغلب القطاعات االقتصادية 

والحكومية، وأنزلت البطالة ألقل مستوياتها.
الســـبب الثالـــث، االنتهـــاكات الجســـمية التي قامت بهـــا الواليـــات المتحدة في 
الفتـــرات األخيـــرة ضـــد الســـود بعـــدد مـــن الواليـــات األميركية، ومـــا حدث في 
مبنى “الكابيتول” من قمع واســـتخدام حي للســـالح ضد المتظاهرين، وتكليب 
حســـابات “السوشـــال ميديا” الخاصة بالرئيس الســـابق دونالـــد ترامب، يضاف 
إليها تاريخ الواليات المتحدة األســـود في انتهاكات حقوق اإلنسان في العديد 

من الدول، كالعراق وفيتنام وأفغانستان، والطابور يطول.
النقطـــة الرابعـــة، ردود الفعـــل الكبيـــرة داخل الســـعودية التي شـــجبت التحرك 
األميركـــي مكشـــوف النوايـــا تجـــاه األمير محمـــد بن ســـلمان، والتأييـــد العربي 
والدولي الذي القاه بيان الخارجية السعودية، حيث أوصلت “كلها على بعضها” 

رسالة واضحة لألميركان بأن الواقع اليوم بات مختلفا.
إن االصطفـــاف الـــذي أظهـــره الشـــعب الســـعودي خلـــف قيادتـــه الحكيمة يؤكد 
أن علـــى الواليـــات المتحدة إعادة النظر بسياســـاتها فـــي إدارة األزمات وابتزاز 
الـــدول، وفي خســـارتها المتصاعدة لحلفائها التاريخييـــن، ونمو التوجه العربي 

واإلسالمي نحو الشرق.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

ما أحاط بَحَنَكي الَفَرس
موضـــوع اليـــوم يســـتحق االســـتحضار مـــن جوانـــب عدة، ولـــه عالقـــة وطيدة 
بتطـــور الحيـــاة ومتغيراتهـــا ألنه علم يتصـــف باإلحكام المتضمـــن فنون تهذيب 
النفـــس وتحقيـــق الحق والعمل به، لذلك قد يراه البعـــض صعًبا أو مقتصًرا على 
فئـــات معينة وهبها هللا ذلك بالفطرة، وهـــذا يحصل عندما نتحدث عن الحكمة 
والحكماء، وصرنا نســـتبعد زماًنا يولد فيه لقمان الحكيم، فاسمحوا لنا في هذه 
المســـاحة المتجددة أن نلوم أنفســـنا قليالً، كما في الحكمة المشـــهورة “ألوُم مْن 
ال يعُد اللوَم منقصًة” ألننا جميًعا نمتلك المعرفة، وهي األســـاس الذي ينقلنا إلى 
تلك المرحلة التي تعد أعلى المراتب التي يصل إليها اإلنسان الحكيم، لكنها قد 
تكـــون فـــي مرحلة تالية بعد الفلســـفة، وتتطلب جهًدا ال يســـتهان به من االتزان 

العقلي.
المغـــزى مـــن ذلـــك كله، والحكمة نور القلـــب كما يقال.. يمكننـــا تعريفها على أنها 
القيام بما ينبغي في الوقت الذي ينبغي، باعتبارها النظرة العميقة العملية التي 
ترتبـــط بالذكاء ودقة المالحظة، فهذا يعني أنها علم يكتســـب من الحياة أيًضا، 
لذلـــك والرأي شـــخصي هنا، فـــإن الحكمة ذات عالقة بالعلـــم والعمل وال تنفصل 
إطالًقا عن خط اإللهام والتفكير اإلبداعي ألنها علم تبحث فيه حقائق األشـــياء 
كمـــا هـــي عليه وفق درجة من اإلحكام، وذلك يســـاعد فعلًيا على بلورة متكاملة 
لالســـتفادة مـــن إمكانيـــات الطاقـــة البشـــرية، ويســـتدعي هـــذا العلـــم اســـتدامة 
منهجيتـــه مـــن خالل التـــدرب عليه بمختلف الوســـائل واألســـاليب والعمل على 
توثيـــق أبـــرز النتاجات والمحصـــالت في ذلك، كمـــا تم توثيقها فـــي الحضارات 
الســـابقة في الشـــعر واألدب، والتي اتخـــذت من القرآن الكريـــم أنموذًجا لها في 
الكثيـــر من المواقف والتجارب الحياتية، أمـــا نحن اليوم.. أين نرى الحكمة في 

عصرنا هذا؟
من واقعنا الحضاري اليوم فإن الحكمة نراها ترافق اإلبداع في بعض األحيان، 
وطالما أننا في عالم متغير باســـتمرار وحظينا بالعديد من الفرص التي منحتنا 
الكثيـــر مـــن التجـــارب والخبـــرات وصرنا في بقعـــة كونية منفتحـــة على بعضها 
انفتاًحا تقنًيا، فإننا أجدر حضارة تستحق توثيق الحكمة والحكماء ألننا رسخنا 
أروع صـــور التفاعـــل الحقيقـــي بين العلـــم والعمـــل.. المعرفة والعقـــل، وجاءت 

حصيلة الحكمة محكمة في نظرة حاكم، عظمة قائد، منهجية عالم.
لذلـــك وقبل أن يجـــدر بنا الختام هنا.. دعونا نعطـــي الحكمة حقها في التعريف 
اللغوي ألن األصل يقول: “ما أحاط بَحَنَكي الفرس” سميت بذلك ألنها تمنعه من 

الجري الشديد وتذلل الدابة لراكبها، أي الغرض منها أوالً وأخيًرا هو التوجيه.

د. حورية الديري

الوحـــدة العربية ُحلٌم لكل عربي بأن تتوحـــد أقطاره جميًعا في وطٍن عربٍي 
واحد، وأن تتصرف أقطاره بحرية وتتمتع بخيرها االقتصادي، وفي فبراير 
1958م تحققـــت أول وحـــدة عربيـــة بيـــن القطريـــن الســـوري والمصري في 
“الجمهوريـــة العربيـــة المتحدة” التي اســـتمرت حتى 1961م، وعاشـــت هذه 
الوحـــدة ُعمًرا قصيًرا لـــم تتمكن من إنجاز أهدافها ولم ينل الشـــعب العربي 

ثمارها.
وبعد وأد هذه الوحدة اليتيمة تراجع العمل الوحدوي العربي، وبدأت مسيرة 
تمزيـــق األقطـــار العربية وضرب نســـيجها الوطني الواحد تلو اآلخر، ونشـــر 
كل أشـــكال العصبيات العرقية والطائفية والمذهبية والعشـــائرية التي نمت 
وازدهرت في عصر غياب الوحدة الذي أدى إلى تردي األمن القومي العربي 
واألمـــن القطـــري، وجالـــت الحـــروب البينيـــة واشـــتدت الصراعـــات، وغابت 

التنمية رغم ما تملكه أقطارنا من موارد، وانتشر بين أرجائها البؤس.
إن الوحـــدة العربيـــة ال ُتمثـــل هدًفا قومًيـــا عاطفًيا، بل هـــي حاجة وجودية 

ألمتنـــا، وإنســـانية لنا، وركيـــزة سياســـية واقتصادية واجتماعيـــة ألقطارنا، 
وضـــرورة تنمويـــة وأمنية لوطننا العربي، لـــذا كان وأد الوحدة لمنع الوحدة، 
وتجزئتها، وسلب حريتها، لتكون ضعيفة ومتأخرة. إن تحقيق الوحدة بين 
األقطار العربية ضمانة أساســـية لقوتهـــا وركيزة الزدهارها وعنوان لتحقيق 
تفوقهـــا في كل المجاالت، فتحقيق الوحدة العربية ُيحقق أهداف مشـــروع 
األمـــة النهضـــوي، وهي أهداف سياســـية واقتصادية واجتماعية مشـــروعة 
لألمـــة العربيـــة وشـــعبها الـــذي يتمنـــى أن ينعم بثمـــار هذه األهـــداف، وعلى 
األقطـــار العربيـــة أن تعمل جاهـــدة لتحقيق األهداف العربية لكل المشـــاريع 
العربية المشـــتركة وتطويرها وتنميتها اقتصادًيا من خالل الســـوق العربية 
المشـــتركة، وإلغاء عوائق النقـــل الجمركي واالنتقال البشـــري بين أقطارها، 
والتعـــاون المثمر فـــي كل المجاالت الماليـــة والصناعيـــة والزراعية والثروة 
الحيوانيـــة والمائيـــة والثقافيـــة والغذائيـــة والتقنيـــة والتكنولوجية وصواًل 

لتحقيق الوحدة االقتصادية العربية.

عبدعلي الغسرة

الوحدة العربية

فـــي كتـــاب الدكتـــورة منـــى فضـــل “المركزيـــة التعليـــم فـــي البحرين” الصـــادر في 
)2016م(، والـــذي يقـــع فـــي 518 صفحـــة من الحجم المتوســـط، مقســـم إلى أربعة 
فصـــول، متناولـــة مفهـــوم اإلدارة ومســـار تطورهـــا فـــي الفصـــل األول، ثـــم مفهوم 
الالمركزية واألنماط المدرســـية في الفصل الثاني، وأهم ممارسات مدير المدرسة 
اإلداريـــة ونمطهـــا القيادي فـــي الفصل الثالث، مركزة على تفســـير نتائج الدراســـة 
الميدانية ومناقشـــتها في الفصل الرابع واألخير، وبدورنا ســـنغطي انطالق اإلدارة 
العامـــة والتنظيـــم اإلداري لمملكة البحرين من مدينة المحـــرق “أم المدن”، مع بدء 
عهـــد المغفور له الشـــيخ عيســـى بن علـــي آل خليفة حاكـــم البحرين خـــالل الفترة 

)1869 - 1932م(.
ذكرت الدكتورة فضل، في معرض تقديمها عن اإلدارة العامة المحلية في البحرين 
أن المملكـــة عرفـــت “اإلدارة المحليـــة منـــذ عهـــد بعيـــد بالرغم من حداثـــة التنظيم 
اإلداري فيهـــا، وتأثـــر ظهورهـــا –أي اإلدارة العامـــة – “بتفاعـــل عوامـــل اجتماعيـــة 
وحضارية واقتصادية وسياسية في المجتمع” ومن هذه العوامل المؤثرة التدخل 
البريطاني في شـــؤون المنطقة عمومًا بما فيها البحرين واكتشـــاف النفط وتنظيم 
مؤسسات الحكم ما قبل االستقالل وما بعده حتى وقتنا الحاضر. وعليه فلم يكن 
هذا التطور مفاجئا بل بشكل تدريجي لعبت فيه قوى خارجية كبريطانيا ومحلية 
اقتصاديـــة وسياســـية دورًا محوريـــًا، مـــا نتـــج عنـــه اتخاذ البـــالد مركـــزًا للعمليات 
التجارية كتجارة اللؤلؤ والتبادل الســـلعي والخدمي لعموم إمارات الخليج العربي 

آنذاك واعتبار ميناء المحرق من الموانئ الخليجية المهمة، هنا برزت أهمية القيام 
بإصالحـــات فـــي اإلدارة المحلية ذات عالقـــة بتطوير حركة المرافـــئ والصادرات 
والـــواردات جابهتها تحديات تنموية وإصالحية اقتصاديـــة واجتماعية وبطبيعة 
الحال سياســـية، ولعـــل من أهم هذه اإلصالحات، تلـــك المتعلقة بتلبية احتياجات 
المواطنيـــن لتعليـــم حديث نظامـــي وتوفير فرص عمل مســـتقرة تحكمها عالقات 
قانونيـــة بيـــن أصحاب األعمـــال والقوى العاملـــة، إلى جانب الحاجـــة إلى خدمات 

صحية وطبية وقانونية ومجموعة من اإلجراءات المنظمة لهذه األمور.
في هذا الصدد، يشـــير الدكتور محمد أحمد عبدهللا والدكتور بشـــير زين العابدين 
مـــن جامعـــة البحريـــن فـــي كتابهمـــا “تاريـــخ البحريـــن الحديـــث )1500 - 2002م(” 
الصـــادر فـــي )2009( إلـــى ألنـــه مـــع اســـتالم الحكـــم فـــي )1869م(، وضـــع الشـــيخ 
عيســـى بـــن علي آل خليفة األســـس الراســـخة للدولة والذي اتخـــذ مدينة المحرق 
مركـــزًا لحكمـــه كونهـــا العاصمة السياســـية للبحريـــن، “فاهتم بالتطويـــر واإلصالح 
والتنظيم ســـواء علـــى صعيـــد اإلدارة الداخلية أو التنظيمـــات الجديدة فازدهرت 
التجـــارة وعـــد عهده العصر الذهبي للغوص، وأهـــم ما أنجز في عهده تنظيم والية 
العهد، وتأســـيس البلديات، وتأسيس دائرة الشـــركة، والمكتب الجمركي، وإصالح 
المحاكـــم، وكذلـــك إدارة التعليم األهلـــي والنظامي للبنين والبنات وإنشـــاء النظام 
الصحي والمستشـــفيات، وغيرها من الترتيبات اإلداريـــة واإلصالحات التي نقلت 

البحرين إلى العصر الحديث”. وللمقال تتمة.

hmaalmahdi 
@gmail.com

حسين المهدي

المحرق واإلدارة العامة والتنظيمية منذ 152 عاما )1(
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نسبة الحجوزات

 الفلل المتوفــــــــــرة 

.no م  البناء م  األرضالتصميمــرقم الفيال

.0184A365.7 m261.0 m

.02

.03

.04

.05

122
117
119
146

C
C
C
C

384.9 m

403.2 m

404.9 m

390.2 m

245.0 m

245.0 m

245.0 m
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BD السعر

145,000

145,000

150,000

150,000

150,000
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المتاح ��

الحجوزات

AMAN VILLAS 13دوار

36779771
جعفر النكال

66622127
حسن محفوظ

36744700
أحمد سلمان

36026222
هاني إبراهيم
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Vacancies Available
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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17140000  or  PR@AG-BH.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 

PAINT WITH COLOR 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39936654  or  PAINTWITHCOLOR@YAHOO.COM 

HABITAT DECOR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39451139  or  ABDUL@MBMGRP.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

ITALIAN PALACE PIZZA 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17717127  or  ISA.ALAWADHI.CONT2556@GMAIL.COM 

Leaders international contracting 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 39699957  or  a.a.qarata.bh@gmail.com 

UNITER SAFETY AND SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39825444  or  ateyatr@hotmail.com 

UNITER SAFETY AND SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 39825444  or  ateyatr@hotmail.com 

SEA STAR CONSTRACTION 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

 17677025  or  ADMIN@SEASTAR_GROUPS.COM 

ARAB VAPE GENERAL TRADE 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36667606  or  MORSLON@HOTMAIL.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17140001  or  pr@ag-bh.com 

MAGIC COLOR FIXED AND REMOVE ADVERTISEMENT 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33022259  or  ALWANI007@HOTMAIL.CO 

Noor alkawther coldstore 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33022259  or  ALWANI00@HOTMAIL.COM 

RADHWAN BAKARY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39432349  or  RADHWANBAKERY@GMAIL.COM 

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

  ADVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17148451  or  NAYEF_FAQEEH@TATWEERPETROLEUM.COM 

New Layyah Construction of buildings 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 36292745  or  FATEMAYUSUF2019@GMAIL.COM 

SAFEENA NOOH WORLD CARPENTRY 
has a vacancy for the occupation of

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

Lure of the East Salon 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 39596161  or  NAEEMA_2008@HOTMAIL.COM 

FATEN BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39999704  or  info@fatensalon.com 

THE HEALTHY WORLD FOR MEDICAL UNITS MANAGEMENT WLL 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE BOY / FARRASH 
 suitably qualified applicants can contact
 36362446  or  DR.AHNAF@GMAIL.COM 

Muharraq STP Company BSC c 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17560540  or  goanhee.jang@muharraqstp.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 37134855  or  zahidkhantrd@yahoo.com 

Diet Delight Dietetics Center W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17534499  or  BOYET@DIETDELIGHTBH.COM 

SNOWFALL AIR CONDITIONING 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17701545  or  SNOWFALL.AC@GMAIL.COM 

AIRTEL ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39457868  or  ADNN@NPRA.GOV.BH 

Iraqi House Grill 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33465549  or  FADHELEYAD11@GMAIL.COM 

Dessange Beauty Center WLL 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17710271  or  hrvp@alghalia.com 

Long life karak 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33148488  or  BAHRAIN955@HOTMAIL.COM 

Mother Scent Kitchen 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact
 17610313  or  KSULTAN71@GMAIL.COM 

Air resources limited - forreign branch 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 77929777  or  salwa.albalushi@aiswift.com 

AL REEM PALACE ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33027027  or  MD@ALREEMPALACE.COM 

AL BUTI Contracting &DOCUMENTS CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39944373  or  AHMED_70_70@LIVE.COM 

AL AHAD AL ZAHER STATIONERY 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33733812  or  RABABMUBARAK82@GMAIL.COM 

Pine medical items w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17280248  or  NEEL@PINEDENTALLAB.COM 

COOL LINE COOLING WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 38880082  or  DUAA.ALASMI@GMAIL.COM 

DELHI NIGHTS RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39870784  or  SONU.820.SK@GMAIL.COM 

ABU NABEEL GADOON BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36501504  or  ABUNABEEL04@GMAIL.COM 

AlMansoori Workover Service W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact
 17556880  or  talshaala@almansoori.biz 

Wqas Cargo 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39228875  or  jasnoorcarservice@gmail.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

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

  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

  SHEETMETAL INSTALLER 
 suitably qualified applicants can contact

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

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

  SHEETMETAL INSTALLER 
 suitably qualified applicants can contact

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

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

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 

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

  SALESMAN 
 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 

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 

CIGALAH PHARMACY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17232170  or  HANY@CGMED.COM 

ALZAYANI PROMOTIONS CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PROGRAMMER(COMPUTER) 
 suitably qualified applicants can contact

 13676765  or  SALEH.ALZAYANI@GMAIL.COM 

Perlatino contracting 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 36746770  or  HAMRAWI51@GMAIL.COM 

ASLAM FOOD STUFF 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17466817  or  MOHDBALUCH58@GMAIL.COM 

Don hairdressing salon 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39065151  or  ZAKICOM2202@HOTMAIL.COM 

J k construction w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33227211  or  BEENANAIR52@GMAIL.COM 

COSETTE GOODS RE-EXPORT & OTHER TO LOGISTICS 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39545224  or  TAHAPACKAGING@GMAIL.COM 

PINK ROSSES TAILORING AND EMBROIDER 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 34443540  or  MEEM7755@HOTMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 35531722  or  INFOCORPB@GMAIL.COM 

KASHIF LINE BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34438588  or  KLBUILDER@YAHOO.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39000116  or  MOSAWI67@HOTMAIL.COM 

Kingdom Security Protection Services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

QUDSAYYA COLD STORES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33939357  or  MEGO81.2@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17810484  or  WPARKAR.79@GMAIL.COM 

Real Value Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36767312  or  INFO@REALVALUECONTRACTING.COM 

Golden Park Land Real Estate S.P.C owned by Muhammad Saleem Mugh 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 77166539  or  SPARKLINKBH@GMAIL.COM 

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 

GREEN CHANNAL PRINTING 
has a vacancy for the occupation of

  PRINTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17241049  or  SALMAN@GCCBAH.COM 

Star Lion Contracting Services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36606011  or  STARLIONSERVICE@GMAIL.COM 

EXPERTISE HOSPITALITY MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  MANAGER (FINANCIAL AFFAIRS) 

 suitably qualified applicants can contact
 36955566  or  unni@expertisebahrain.com 

MOBILY BOX SHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36464655  or  ELTAF.BUALI@GMAIL.COM 

SAAJ TECHNICAL MECHANICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17242583  or  INFO@SAAJTECH.COM 

BARAKAT PALACE COFFEE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33992562  or  MAHABUB.NET750@GMAIL.COM 

RED SEA RESTAURANT WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17533293  or  SALEHREDHA@GMAIL.COM 

JM Bangladesh Contracting Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35191967  or  jaberahmed0171@gmail.com 

BRIGHT BEAM CONSULTING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17668597  or  RYNNA@BRIGHTBEAM.OUTLOOKGROUP.COM.QA 

NASEEJ PALACE PUBLIC RELATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33646842  or  RUBEENAIBRAHIM.2008@YAHOO.COM 

PYRAMID CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33269729  or  MIFTIKHAR087@GMAIL.COM 

WARAICH EQUIPMENT RENTAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR (FORKLIFT) 
 suitably qualified applicants can contact

 33118837  or  QAISERMW@HOTMAIL.COM 

Crystal Light Auto Shine 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36828117  or  BAHRAIN280@HOTMAIL.COM 

Al sheriya Construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33853237  or  ALHASHIRDOCUMENTS@GMAIL.COM 

Blu Steel Films W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39747999  or  FAKHRO@BLUSTEELFILMS.COM 

ALBAIT ALBAHRAINI  FOR FURNITURE AND CURTAINS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35688143  or  NADA.APAYAT@GMAIL.COM 

Techlab Services Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39100202  or  techlabintl@gmail.com 

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

  ADVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36391000  or  SALES@KANSTRADINGCOWLL.COM 

Play Restaurant and Lounge S.P.C. Owned by Sevens Hotels & Resor 
has a vacancy for the occupation of

  HUMAN RESOURCES CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 16666661  or  ajit@sevensholding.com 

JIDD ALI PHONE FOR REPAIR OF COMMUNICATION EQUIPMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34551553  or  SAGEER91189@GMAIL.COM 

Clinica Joelle S.P.C owned by Zainab Mohamed Abdulla Neama 
has a vacancy for the occupation of

  MEDICAL CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 36698333  or  ZAINAB.NEAMA@GMAIL.COM 

CAFE CINO 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17253032  or  zainab.pro@jawad.com 

HAMCO LOGISTICS CO S.P.C OWNED BY BILAL AHMAD MIAN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 63666602  or  mianbilal@hamcologistics.com 

U S Financial Advisory and Audit Firm E.S.T. 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 66660065  or  e.hamed@usfaaf.com 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 36368180  or  HJAMEEL400@GMIAL.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 

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 

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

  MASON 
 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

  ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION) 
 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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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 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 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.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 

Professional touch for services 
has a vacancy for the occupation of

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

Kedar Jewellery Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39575847  or  KEDAR.JEW@GMAIL.COM 

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

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39471947  or  remya@vlite.co 

Bab al Burj for Painting and Sculptors S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36345062  or  BALJINDERGULF1981@GMAIL.COM 

ALFONON GATE FOR WOOD CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 35668812  or  AMMG1977@HOTMAIL.COM 

Ataturk Salon 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33427700  or  ABBAS86Z88@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17212216  or  KAMAL66@BATELCO.COM.BH 

Alfanar Company Bahrain - Branch of a Foreign Company 
has a vacancy for the occupation of

  DATA ENTRY OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17464112  or  MOHAMMAD.KUTKUT@ALFANAR.COM 

ANSTM Marketing and Promotion W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  INSTALLER(NOTICE BOARD) 
 suitably qualified applicants can contact

 36902090  or  HAYSAM_RADWAN@YAHOO.COM 

Idaam trading 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact
 33231808  or  ICCIDAAM@GMAIL.COM 

AMAZING STAR Maintenance W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36528801  or  hemanthpsingh@yahoo.com 

GIGABAH FOR MARKETING & PROMOTION BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 32203936  or  OLIVERLEA.100@GMAIL.COM 

S T TECHNOLOGY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33701470  or  RIMSPC5@GMAIL.COM 

ART MARINE REPAIR MACHINARY CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36448216  or  BABURAJSANA@GMAIL.COM 

ALIZA HOME ELECTRONICS And Goods Transport 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33033058  or  DR.SIDRAIFTIKHAR@GMAIL.COM 

Horain AC Repairing Co S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35531230  or  INFO@PISTARTUP.CO 

OPEN MIND CONSTRUCTION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contact
 39210105  or  knmadhu1166@gmail.com 

KUWAIT GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636161  or  MUAATHALAIDY@GMAIL.COM 

MULTI KEY Consulting & Marketing Services S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34248870  or  AFZALBALOUCH5@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39882792  or  FORKANDXN90@GMAIL.COM 

ALYA GATE TEXTILES AND TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33881163  or  JMAM393@GMAIL.COM 

WAJIHA ALEEM BUILDING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33112368  or  WADOCUMENTS.BH@GMAIL.COM 

AL MAKEENA AUTO SERVICES & SPARE PARTS Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 37745987  or  GIGOJMAMPILLY@GMAIL.COM 

U P C WORLD TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 34656577  or  BAHRAIN@UPCPRODUCTS.COM 

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

  TECHNICAL SALESMAN (SPARE-PARTS) 
 suitably qualified applicants can contact
 39470697  or  pramacrecruit@gmail.com 

DAEHSAN MARGIN FREE SUPER MARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39868706  or  JAWAD_DAWOD@HOTMAIL.COM 

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

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 34449929  or  SARONA2112@OUTLOOK.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33834322  or  EMAHMOOD421@GMAIL.COM 

ALNAKHLA FOR COMBINED FACILITIES SUPPORT ACTIVITIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33555166  or  MCS.BH@YAHOO.COM 

EDIHT  FOR  CLEARANCE OF GOVERNMENT TRANSACTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 34595652  or  MOHAMED.ALFARDAN97@GMAIL.COM 

EDIHT  FOR  CLEARANCE OF GOVERNMENT TRANSACTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34595652  or  MOHAMED.ALFARDAN97@GMAIL.COM 

DESERT PEARL SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34024046  or  ZEESHAN0253@GMAIL.COM 

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

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 38400289  or  MUHAMMADSHAHZAD0514744@GMAIL.COM 

JASMEEN INTERIOR DECORATION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33451945  or  RANANDEEM20001@GMAIL.COM 

ALRAAY INTERNATIONAL TO DEVELOP CITIES 
has a vacancy for the occupation of

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

KHAN ELECTRICAL INSTALLATIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 38126375  or  FAIQSHAH45@GMAIL.COM 

KHAN ELECTRICAL INSTALLATIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 38126375  or  FAIQSHAH45@GMAIL.COM 

INDIAN INSTITUTE FOR PERFORMING ARTS 
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER(MUSIC) 
 suitably qualified applicants can contact

 39680606  or  IIPAOFFICE03@GMAIL.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 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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 

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 

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 

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 

ALMUTANABY RECLAMATION CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17402651  or  noho@hotmail.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 

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 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

ALKARRAR INTERNATIONAL Fabrication Workshop 
has a vacancy for the occupation of

  SHEET METAL WORKERS (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17414719  or  HUSSAIN2025@HOTMAIL.COM 

Al Zahraa district COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39193884  or  ALIKADHEM@LIVE.COM 

SMART SCREENING TECHNOLOGY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17213958  or  INFO@SST-NDT.COM 

Relay Engineering Limited 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39980260  or  ANDREW.WRANKMORE@RELAY-ENGINEERIN.COM 

Al Ramadi Landscaping and Reclamation S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39954448  or  ALRAMADI448@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

AL MAANI BEAUTY SALOON Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 36426440  or  almaani.saloon@gmail.com 

Three stars for meat and poultry W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39244948  or  ABUSAJAD.MEATFRESH@GMAIL.COM 

SAHI CARGO HANDLING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33790669  or  SAHIIRFAN30@GMAIL.COM 

Burak Cold Store 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17341222  or  BU3EESA90@GMAIL.COM 

ISA ALSHEALA RENTING AND LEASING OF OTHER PERSONAL AND HOUSEHOLD GOODS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33656333  or  SUN999FLOWER@GMAIL.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 35309554  or  KULDIPRAM946@GMAIL.COM 

SILENT SPECIALTY CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 37700302  or  ABDULLA24HH@GMAIL.COM 

KETHA VALLEY CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39682833  or  JALGAWI@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 

MEICA Contracts & Services Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 33451245  or  VANKASA@HOTMAIL.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 34063283  or  1003903079@QQ.COM 

AUTO CLOVER CAR  ACCESSORIES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38866853  or  ABOJAFFER6@GMAIL.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 

ALNAKHLA FOR COMBINED FACILITIES SUPPORT ACTIVITIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33555166  or  MCS.BH@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 

ALI SALMAN ABDULHASAN / MOOJ TOOQ - 9573 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33040217  or  BNDLAL94@GMAIL.COM 

FADHEL HASAN EBRAHIM MATTER)DANAT ALMATTAR(9273 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39956691  or  AHMED_MA6AR@HOTMAIL.COM 

MOHAMED AHMED MOHSEN AHMED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37737499  or  LAZURD_CLEARANCE@HOTMAIL.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 

AL-AWADI INTERIOR DESIGN AND CONTRACTING  CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33624451  or  FAWAZ@ALAWADIDESIGN.COM 

FOOZ SPA 
has a vacancy for the occupation of

  MANICURIST 
 suitably qualified applicants can contact

 39660877  or  FOOZBEAUTYCENTRE@HOTMAIL.COM 

MAGIC CARPET CONSTRACTION 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33292419  or  WADEEA.AHMED90@GMAIL.COM 

Grill man cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39451015  or  SAHAF71@HOTMAIL.COM 

KROOF MEDICAL EQUIPMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 17246697  or  abdulzahragroof@gmail.com 

HAYAT AL BARAKAH TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33888406  or  QASWACONTRA313@GMAIL.COM 

MERCURY CARGO 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 
 suitably qualified applicants can contact

 36323206  or  MERCURYCARGO123@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

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

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17720016  or  H.ALJAD@NASSERPHAMRACY.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 

SAHARA HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  RESERVATIONS CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 17211102  or  BABHOTELBH@GMAIL.COM 

HIDADA LTD.CO. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 36228526  or  mmellaithy@hidada.com.sa 

ALKHEDER FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17415153  or  ALKHEDER111@HOTMAIL.COM 

Blisslab 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17720016  or  G.EBRAHIM@NASSERPHARMACY.COM 

Blisslab 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17720016  or  G.EBRAHIM@NASSERPHARMACY.COM 

RED NEEL VEGETABLES AND FRUITS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39872272  or  jafeerbasheer86@gmail.com 

Shut down mechanical material supplies 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 33336161  or  ALMADEH707@HOTMAIL.COM 

G D C Auto Services 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 36606994  or  AHGASSAB@YAHOO.COM 

HOLIDAYS LADIES BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 33388827  or  JIN2N@HOTMAIL.COM 

FATENAT ALKHALEEJ BEAUTY CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39332314  or  BEAUTY.GULF@HOTMAIL.COM 

Alrbaih for finishing and decor 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39443433  or  sawsan.nooe@gmail.com 

PRUDENT SOLUTIONS W .L .L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17456180  or  INFO@PRUDENTSOLUTIONS.NET 

Modern Abrasives Middle east WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17466778  or  MWWBAH@BATELCO.COM.BH 

JAHECON SPC 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER/OPERATOR(EARTH DRILLING MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

JAHECON SPC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17720627  or  SHIJITH@BAHRAINGREETINGS.ME 

DHAWI CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33009600  or  alayanibade@yahoo.com 

UTILITY AIR CONDITIONING & REFIGERATION SERVICES 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 17592389  or  ali@utilityacrs.com 

Boulevard Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

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

  DRAFTSMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17730804  or  enquiry@unicorpwll.com 

SIDRAT AL MUNTAHA BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39842912  or  ALIII_4000@HOTMAIL.COM 

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

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

ALBADO PAINTING & DECORATION CENTRE S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact
 17403340  or  albadocente@gmail.com 

BASSMAN CONTRACTING & TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17297345  or  BASSMANCONSTRUCTION@YAHOO.COM 

QUETTA & KANDAHAR NAMKIN ROAST RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33846661  or  ABEDBH6@GMAIL.COM 

DALOAAT ALHARAH ABAYAT 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact
 36664467  or  zuhairalqubiti@gmail.com 

Alsoudan contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34089625  or  SAADALLLANA88@GMAIL.COM 

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

  MASON 
 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 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17731881  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

INTERNATIONAL MARKETING COMPANY W.L.L CLEANTEC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

INTERNATIONAL MARKETING COMPANY W.L.L CLEANTEC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

INTERNATIONAL MARKETING COMPANY W.L.L CLEANTEC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

INTERNATIONAL MARKETING COMPANY W.L.L CLEANTEC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@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 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@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 

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 

Capital security services s.p.c 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 66646662  or  ABDULLA_ALASOOMI@HOTMAIL.COM 

Kingdom Security Protection Services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

Kingdom Security Protection Services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

SILVER CITY CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39188855  or  SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

Equilibrium Fitness 
has a vacancy for the occupation of

  INSTRUCTOR(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 36884001  or  FKABALAOUI@GMAIL.COM 

Anamta Beauty Salon 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39111510  or  CRAZY.FOOFA88@GMAIL.COM 

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

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

SHAMS ALIRAQ RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39593981  or  Sh.alairaq.cargo@Gmail.com 

Boulevard Gardens maintenance and beautification of sites 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33220455  or  JASERCONT@GMAIL.COM 

Almuqtader trding 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39919331  or  Almuqtader.skips@gmail.com 

Seven doors bakery 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39404841  or  SEVENDOORS819@YAHOO.COM 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17224578  or  INFO@JANIKINGBAHRAIN.COM 

YJM CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 39222727  or  JABER-HASAN@HOTMAIL.COM 

VAM SYSTEMS  FZC   FOREIGN BRANCH 
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER SOFTWARE SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17533701  or  VINAY.NAIR@VAMSYSTEMS.COM 

NAJD ALATHEYA FOR LOCAL IRONING BUSINESS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33386000  or  JABOR65@HOTMAIL.COM 

SHADES INTERNATIONAL OPTICS - PARTNERSHIP 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17550169  or  CONTACT@GUTS.BH 

HUAWEI TECHNOLOGIES BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17568708  or  MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.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 

Mahid services For Clearance of Government Transactions 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37126333  or  NABEEL0203@HOTMAIL.COM 

FILTER CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 39395796  or  SUKOON2015@GMAIL.COM 

Shamal electro mechanical contracting company WLL 
has a vacancy for the occupation of

  ENGINEER(MECHANICAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33348546  or  semcoproperties@gmail.com 

Tasty Foods Grains Packing Company - Partnership 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39910399  or  HAKEEMLMRA@YAHOO.COM 

Al-Resala Medical Complex W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SPECIALISED DENTIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17680088  or  JAMAL_KEH@HOTMAIL.COM 

ANWAR ABDULLA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36262227  or  a7medy88@gmail.com 

Manhaj alkhaleej  gate coldstore 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 77199011  or  EXP.SEV4DOC@GMAIL.COM 

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

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

V -  MARINE 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 33366615  or  WAEL@V-MARINE.COM 

JOOSHAN TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17233580  or  ACCUNTS@ALJOOSHAN.COM 

BAHRAIN SIGN PRINTING SERVICES AND FIXD advertisement 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17233535  or  gm@GULFTROPHY.net 

INDIA STATION CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39600649  or  MOHDFARDANLMRA@GMAIL.COM 

Interior Hub Trading in other industrial products raw material 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 39888624  or  RAHEELWELDING@GMAIL.COM 

SPECTRUM OILFIELD SOLUTIONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38888886  or  hks777@gmail.com 

Rivan Properties Company WLL 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER(OFFICE) 
 suitably qualified applicants can contact

 77100330  or  CS@RIVANBH.COM 

Davies & mills co. .wl.l 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39725445  or  MARTIN.STRATFORD@d-millS.COM 

BCONNECT Telecommunications and Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 32248000  or  INFO@MEETC.CO 

Bell Racing Helmets International Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17839999  or  ay@bellhelmet.bh 

SA Al Faisaliyah Real Estate S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 17564616  or  MAHER@RETAJ.COM.BH 

MAQ Marine Services 
has a vacancy for the occupation of

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

MAHAR AL PANJAB CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 34400130  or  ANSIRMEH@YAHOO.COM 

Technical support trading 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33373553  or  Y.M.H132@gmail.COM 

ORANGE SALON 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(MEDICAL,DENTISTRY&VETERINARY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17644700  or  MAHMOOD@ORANGE-BH.COM  
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اختتمـــت يـــوم الجمعـــة الماضـــي علـــى 
مضمار الســـرعة بحلبة البحرين الدولية 
“موطـــن رياضـــة الســـيارات في الشـــرق 
األوســـط” فعاليـــات الجولـــة الرابعـــة من 
لســـباقات  الوطنيـــة  البحريـــن  بطولـــة 
السرعة التي تقام بتنظيم نادي سباقات 
البحرينـــي  )BDRC( واالتحـــاد  الســـرعة 
للســـيارات ونـــادي البحريـــن للدراجـــات 
الناريـــة وبالتعـــاون مـــع حلبـــة البحريـــن 

الدولية.
 وشـــهدت الجولـــة الرابعـــة مـــن البطولة 
األكثـــر شـــعبية فـــي المنطقـــة مشـــاركة 
خليجية واســـعة مـــن البحرين والكويت 
مضمـــار  علـــى  واإلمـــارات  والســـعودية 
الســـرعة، وتمكن فريق بحرين 1 بسائقه 
خالد البلوشي، وذلك ضمن فئة البرومود 

من خطف لقب موسم 2021 لصالحه.

وأشـــاد الشـــيخ ســـلمان بـــن عيســـى آل 
خليفة الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين 
فريـــق  حققـــه  الـــذي  باإلنجـــاز  الدوليـــة 
بحريـــن1 وســـائقه خالد البلوشـــي قائالً: 
“نهّنئ ســـمو الشـــيخ عبد هللا بن حمد آل 
خليفـــة الممثل الشـــخصي لجاللة الملك 
المفدى وخالد البلوشي وفريق بحرين1 
ريســـنغ لخوضهم موســـم رائع وتنافسي 
وحصولهـــم علـــى لقـــب البطولـــة مبكـــًرا 

ضمن فئة البرومود”.
علـــى  بحريـــن1  فريـــق  ســـيطر  “حيـــث 
هـــذه البطولة منـــذ انطالقهـــا، وتصدروا 
جوالتها األربع حتى اآلن، وبالطبع فهذه 
النتائج أتـــت بالجهود الكبيـــرة المبذولة 
وجميـــع  البحرينيـــة  الكـــوادر  قبـــل  مـــن 
أعضـــاء الفريق، هذا اإلنجـــاز الذي تفخر 
بـــه مملكة البحرين على مســـتوى محلي 
وعالمي. نتمنى لهم استمرار النجاح في 

مشاركاتهم المقبلة، وذلك في منافسات 
فئـــة  للســـيارات   NHRA العالـــم  بطولـــة 
البرومـــود لموســـم 2021 فـــي الواليـــات 
مـــارس  خـــالل  األميركيـــة  المتحـــدة 

الجاري”.
وتمّكـــن خالد البلوشـــي من خطف اللقب 
بعد تحقيقـــه لزمن وقـــدره 3.689 ثانية 
بسرعة 328.22 كم في الساعة، ومتقدًما 
على منافســـه المباشر سائق فريق بابكو 
موتورســـبورت هانـــي علـــي الـــذي حقق 
زمـــن وقـــدره3.778 ثانيـــة. وذلـــك منـــح 
البلوشـــي رصيد نقاط يبلغ 1464 نقطة، 

وبتصـــدر كبيـــر وفـــوزه بالبطولـــة علـــى 
الرغم من عدم انتهاء البطولة بعد.

مـــن  ســـائقين  ســـتة  أيًضـــا  تمكـــن  كمـــا 
خطـــف ألقـــاب فئاتهـــم علـــى الرغـــم من 
عـــدم انتهـــاء البطولة وذلك فـــي جولتها 
الختاميـــة والتي ســـتنطلق في منتصف 
أبريـــل المقبـــل، حيـــث تمكـــن هاني علي 

مـــن خطـــف لقـــب األنديكـــس 8.5، عبيد 
البلوشـــي خطف لقب الكومبيتشـــن 4.5، 
حســـين محمـــد تألـــق فـــي فئـــة الســـوبر 
ســـتريت V8، بينما محمود محمد خطف 
لقـــب فئـــة األوت لـــو 4 ســـلندر ونـــواف 

المناعي فئة األوت لو 6 سلندر.
لفئـــة  مفتوحـــا  مـــازال  اللقـــب  بينمـــا 

األنديكـــس 10.5 والتـــي يتصدرهـــا علي 
يتصدرهـــا   9.0 األنديكـــس  عبـــدهللا، 
فئـــة ســـوبر ســـتريت  الكعبـــي،  حمـــدان 
يوســـف  يتصدرهـــا  الناريـــة  للدراجـــات 
8.5 يتصدرهـــا  األنديكـــس  فئـــة  هـــالل، 
علـــي بهـــرام، وحمـــد أحمـــد يتصـــدر فئة 

الستريت فايت للدرجات النارية.

الصخير - حلبة البحرين الدولية

خالـــــد البلوشــي يخطـــف لقـــــب البرومــــود

أصـــدر االتحاد البحريني لكـــرة الطاولة قرارا برفع عقوبة 
اإليقاف عن جميع الالعبين.

الرســـمي  حســـابه  عبـــر  رســـميا  بيانـــا  االتحـــاد  ونشـــر 
باإلنســـتغرام جاء فيه “ انطالقا مـــن مبدأ إعطاء الفرصة 
ألبنائنـــا الالعبيـــن للعـــودة لممارســـة نشـــاطهم فـــي اللعبة 
واستئناف مسيرتهم الرياضية فيها، ووفقا ألحكام النظم 
واللوائح المعمول بها لدى االتحاد والصالحيات المخولة 
لمجلـــس إدارة االتحـــاد في هذا الصـــدد، فقد قرر مجلس 
اإلدارة اعتبـــارا من تاريخه رفع عقوبـــة اإليقاف للفترات 
المتبقية عن الالعبين المنتســـبين لالتحاد الصادر بحقهم 

هذه العقوبة )إيقاف(”.
وأضـــاف البيـــان “يأتي ذلك أيضـــا في إطـــار دور االتحاد 
فـــي تطوير اللعبـــة بالمملكة ورعايته العبيها ومنتســـبيها 
االنضبـــاط  التـــزام  نحـــو  وتشـــجيعا  معنويـــا  ودعمهـــم 
والمحافظـــة على الروح الرياضيـــة، ويؤكد مجلس إدارة 
االتحـــاد هنا حرصه على اســـتمرار العالقة المترابطة بين 
كافة أســـرة لعبة كرة الطاولة بالمملكة والتعاون المستمر؛ 

علـــى  المحافظـــة  أجـــل  مـــن 
مكتسباتها”.

وعلى ضوء ذلك البيان، فقد 
رفعـــت عقوبـــة اإليقـــاف عن 
الوطنـــي  المنتخـــب  العـــب 
األول محمـــد عباس، والذي 

 6 لمـــدة  أوقـــف  كان 
أشـــهر، األمـــر الـــذي 
قدرتـــه على  يعنـــي 

مســـيرته  اســـتكمال 
نـــادي ريـــد  االحترافيـــة مـــع 

ســـتارت )Red Start( الصربي 
الـــذي لعب معه منذ بداية الموســـم 
الحالي 2020 – 2021 قبل أن يعود 
إلـــى البحريـــن مجـــددا دون القدرة 
بإلغـــاء  إال  مجـــددا  العـــودة  علـــى 

عقوبة اإليقاف.

محمــد عبــاس اســتفاد مــن القــرار الســتكمال احترافه
اتحاد الطاولة يلغي إيقاف الالعبين

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

يقيـــم االتحـــاد البحريني لكـــرة القدم 
المؤتمر الصحافي الذي يسبق المباراة 
النهائيـــة لـــكأس جاللـــة الملـــك، اليوم 
الثالثاء، عنـــد 4.30 عصًرا، وذلك عبر 

تقنية االتصال المرئي عن بعد. 
المؤتمـــر  االتحـــاد  وســـيخصص   
الصحافي لمدربي الفريقين المتأهلين 
للنهائـــي وهمـــا ناديـــا األهلـــي والرفاع 
إضافـــة إلى قائـــدي الفريقين، علًما أن 
المباراة النهائية ســـتقام يوم 4 مارس 
الجـــاري علـــى االســـتاد الوطنـــي عنـــد 

6.15 مساًء. 
 وســـيقوم المركـــز اإلعالمـــي باالتحاد 
البحرينـــي لكـــرة القـــدم بالتنســـيق مع 
المختلفـــة،  اإلعـــالم  وســـائل  ممثلـــي 
المنظومـــة  عبـــر  المؤتمـــر  لتغطيـــة 

اإللكترونية.
من جهة أخرى، ســـتبث قناة البحرين 

الرياضيـــة برنامًجـــا خاًصـــا بالمبـــاراة 
النهائيـــة لمســـابقة “أغلـــى الكـــؤوس”، 
وذلـــك بدًءا من أمس حتى األربعاء 3 

مارس.
حلقـــات   3 “الرياضيـــة”  وســـتخصص 
للحديـــث حـــول نهائـــي كأس جاللـــة 
الملـــك، ضمن إطار التغطية اإلعالمية 

المكثفـــة للنهائـــي الكبيـــر، إذ ســـيكون 
 3 الحلقـــات موزعيـــن علـــى  ضيـــوف 
حلقـــات، وســـتبث كل حلقـــة مباشـــرة 
يومًيا عند 9.30 مســـاًء فـــي البرنامج 

الذي سيحمل اسم )أغلى الكؤوس(
وســـتخصص الحلقـــة األولـــى لنجـــوم 
الفـــن البحرينـــي، وهم:أحمـــد مبـــارك، 
عبدالرحمـــن بوصابـــر، جعفر الســـاري 
الثانيـــة  أمـــا الحلقـــة  والبســـام علـــي. 
الالعبيـــن:  لقدامـــى  فســـتخصص 
مرجـــان عيـــد، محمـــد ســـلمان، عدنان 
إبراهيـــم وخالـــد تـــاج، فيمـــا الحلقـــة 
الثالثـــة واألخيـــرة فتكـــون مخصصة 
للتحليل الفنـــي، وضيوفها هم: محمد 
ســـالمين، عبدالرحمن المالكي، حسين 
بابـــا ونـــادر العوضـــي. والبرنامـــج من 
اإلعالمـــي عيســـى  وتقديـــم  إشـــراف 

شريدة.

تدشين برنامج خاص عبر “القناة الرياضية” حتى األربعاء
اليوم المؤتمر الصحافي لنهائي كأس جاللة الملك

منح االتحاد اآلســـيوي لكـــرة القدم، 
القـــدم،  لكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد 
 A المجموعـــة  مباريـــات  اســـتضافة 
لكأس االتحاد اآلســـيوي لكرة القدم 
2021، والتـــي سيشـــارك فيها ممثل 
المملكـــة نـــادي الحد، والتي ســـتقام 
بنظـــام التجمـــع مـــن دور واحـــد في 

الفترة 23 وحتى 29 مايو المقبل.
العهـــد  أنديـــة  المجموعـــة  وتضـــم 
اللبنانـــي والوحـــدة الســـوري والنصر 

العماني.
ممثـــل  فـــإن  متصـــل،  صعيـــد  علـــى 
ســـيلعب  المحـــرق  نـــادي  المملكـــة 
مباريـــات مجموعتـــه C التـــي تضـــم 
الفلســـطيني  بالطـــة  مركـــز  أنديـــة 
والســـلط األردني واألنصـــار اللبناني 

في األردن.
يأتـــي ذلـــك تأكيـــًدا لما نشـــره “البالد 
ســـبورت” حول اســـتضافة البحرين 

لمباريـــات الحـــد، وانتقـــال المحـــرق 
لألردن للعب هناك.

ويشـــارك الحـــد في البطولـــة بصفته 
بطـــال لـــدوري ناصر بن حمـــد الممتاز 
للموســـم الماضي 2020-2019، فيما 
المحـــرق بصفته بطال لـــكأس جاللة 

الملك، في الموسم الماضي أيًضا.
وكان االتحـــاد اآلســـيوي لكرة القدم 
قـــرر إقامـــة دور المجموعـــات بنظام 
التجمـــع فـــي دولة واحـــدة ومن دور 
واحـــد؛ نظـــًرا للظـــروف الراهنـــة مع 

فيروس كورونا.

البحرين تستضيف المجموعة A بكأس االتحاد اآلسيوي

الحد سيلعب 
على أرضه.. فيما 

المحرق سيلعب 
في األردن

صدر عن ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
المجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  خليفـــة 
األعلى للشـــباب والرياضـــة، رئيس اللجنة 
األولمبيـــة البحرينية قرار رقـــم )11( لعام 

االتحـــاد  تشـــكيل  إعـــادة  بشـــأن   2021
للـــدورة  للجميـــع  للرياضـــة  البحرينـــي 

االنتخابية 2021 - 2024.
 وجـــاء فـــي المادة )1( من القـــرار أنه يعاد 
تشـــكيل مجلس إدارة االتحـــاد البحريني 
للرياضـــة للجميـــع فـــي دورتـــه الجديـــدة 

عيســـى  الســـيد  برئاســـة   2024  -  2021
الرفاعـــي  محمـــد  عبدالرحيـــم  محمـــد 
وعضويـــة كال من الســـادة: أحمد عبدهللا 
أحمـــد بـــن هنـــدي المناعي، أحمد يوســـف 
عبـــدهللا يوســـف، مهـــا صالـــح حســـين آل 
شـــهاب، عمـــار أحمد غلـــوم البنـــاي، أحمد 

صباح سلمان السلوم، هدى السيد حسين 
رضي هاشم القالف.

 وجـــاء في المـــادة )2( على األميـــن العام 
وكافـــة المعنييـــن تنفيـــذ هذا القـــرار - كل 
فيمـــا يخصـــه - ويعمـــل بـــه اعتبـــاًرا مـــن 

تاريخ صدوره.
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عيسى عبدالرحيمسمو الشيخ خالد بن حمد 

أحمد مهدي

اليوم قرعة كأس خليفة بن سلمان لكرة السلة
ــى الـــهـــواء مــبــاشــرة ــل ــة ع ــي ــاض ــري ــن ال ــري ــح ــب ســتــنــقــلــهــا قــنــاة ال

تقام عند الســـاعة السادســـة والنصف 
قرعـــة  الثالثـــاء،  اليـــوم  مســـاء  مـــن 
كأس  لبطولـــة  الخامســـة  النســـخة 
خليفـــة بن ســـلمان لكـــرة الســـلة، على 
صالـــة اتحاد كرة الســـلة بـــأم الحصم، 
وســـتكون منقولة على الهواء مباشرة 

عبر قناة البحرين الرياضية.
األيـــام  فـــي  الســـلة  اتحـــاد  وأجـــرى 
الماضية ترتيبات خاصة لهذه القرعة 
حتـــى تظهـــر االحتفالية بشـــكل رائع، 
ألن البطولـــة لهـــا أهمية كبيـــرة، كونها 
تحمـــل اســـًما غالًيا على قلـــوب جميع 
الوطـــن  فقيـــد  وهـــو  البحرينييـــن، 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة 

بن سلمان آل خليفة،
حيـــث أعـــد االتحـــاد برنامجـــا خاصـــا 

لعملية إجراء القرعة. 
ـــا  وأعـــّد اتحـــاد الســـلة برنامًجـــا خاصًّ
حيـــث  القرعـــة،  مراســـم  لحفـــل 
بطـــل  مـــدرب  الحفـــل  سيســـتضيف 
النســـخة األخيرة فريـــق األهلي أحمد 
جـــان، وقائـــد الفريـــق البطـــل محمـــد 

قربـــان، فيمـــا ســـيدير القرعـــة عضـــو 
الســـلة أســـامة  مجلـــس إدارة اتحـــاد 

الكوهجي. 
وســـيكون متصـــدر الـــدور التمهيـــدي 
لدوري زين هذا الموسم فريق المنامة 
ووصيفه فريق المحرق على رأس كل 
مجموعة، علـــى أن يتم إجراء القرعة 

بيـــن الفـــرق العشـــرة األخـــرى للتوزيع 
على المجموعتين. 

البدايـــة  فـــي  البطولـــة  وســـتلعب 
بطريقـــة إخـــراج المغلوب مـــن مباراة 
واحـــدة، علـــى أن يقـــام الـــدور نصـــف 
النهائـــي بنظـــام “Best Of 3”، ليتأهـــل 
مـــن  ســـيقام  الـــذي  للنهائـــي  فريقـــان 

بطولـــة  وســـتنطلق  واحـــدة.  مبـــاراة 
كأس خليفة بن ســـلمان يوم 6 مارس 

الجاري بإقامة الدور التمهيدي. 
لجميـــع  الدعـــوة  االتحـــاد  ووّجـــه 
تحـــت  المنضويـــة  المحليـــة  األنديـــة 
مظلتـــه لحضـــور ممثـــل عـــن كل نـــاٍد 
علـــى  التأكيـــد  مـــع  القرعـــة  لمراســـم 
كافـــة  باتخـــاذ  ســـيقوم  االتحـــاد  أن 
التدابير االحترازية والطبية المتعلقة 

بفيروس كورونا.
وكانت بطولة كأس خليفة بن ســـلمان 
قد انطلقت في الموسم الرياضي -20
2017-6 حينمـــا تزينـــت باســـم فقيـــد 
الوطـــن صاحب الســـمو الملكي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة، حيث 
ظفـــر بلقـــب النســـخة األولـــى فريـــق 
المحـــرق، ثم تمّكن المنامة من تتويج 
اسمه في ســـجالت الفائزين بالبطولة 
بعـــد أن ظفـــر بلقـــب النســـخة الثانية، 
بعدهـــا تـــّوج الرفـــاع بالـــكأس الثالثة، 
قبـــل أن يظفـــر األهلي بلقب النســـخة 

الرابعة الماضية.

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

حسن علي

مشاركة خليجية 
واسعة على 

مضمار السرعة



E عبداهلل بن عيسى يهّنئ بنجاح استضافة الفورموال
هنأ الشيخ عبدهللا بن عيسى آل خليفة 
البحريني  االتحاد  ادارة  مجلس  رئيس 
الملكي  السمو  صاحب  أخــاه  للسيارات 
رئيس  الفيصل  سلطان  بن  خالد  األمير 
مجلس إدارة االتحاد السعودي للسيارات 
نــجــاح سباق  الــنــاريــة على  والـــدراجـــات 
الشقيقة  استضافته  الــذي   E الفورموال 
ــرى الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة  ــكــب ال
الدرعية  بحلبة  الماضي  األسبوع  نهاية 
كسباق  مرة  وألول  بالرياض  التاريخية 
انــجــازًا  الكبرى  الشقيقة  لتسجل  ليلي 

جديدًا في عالم رياضة السيارات.
ــد الــشــيــخ عـــبـــدهللا بـــن عــيــســى آل  ــ وأكـ

المملكة  حققته  الــذي  النجاح  أن  خليفة 
البطولة  هـــذه  فــي  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة 
الــتــوالــي  عــلــى  الــثــالــثــة  للسنة  الــعــالــمــيــة 
ــا ويــؤكــد  عــالــمــيًّ يــعــّزز مــن مكانتها  إنــمــا 
إمكانيات  مــن  بــه  مــا تحظى  مــن جديد 
استضافة  على  الفائقة  والــقــدرة  هائلة 
العالمية،  الــســبــاقــات  مختلف  وتنظيم 
والالمحدود  الكبير  الــدعــم  خــالل  ومــن 
مــن لــدن الــقــيــادة الــرشــيــدة وتــحــت ظل 
الملك  الشريفين  الحرمين  خــادم  قيادة 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب 
السمو الملكي األمير محمد بن سلمان آل 
مجلس  رئيس  نائب  العهد،  ولــي  سعود 
ــاع، حــفــظــهــم هللا  ــدفــ ــ ــر ال ــ الـــــــوزراء وزيـ

المشرقة  الــصــورة  عكس  مما  ورعــاهــم، 
للمملكة الحبيبة التي تواصل عزمها بناء 
والطموح  والــواعــد  المشرق  المستقبل 
2030 مــعــّززة  ــة عـــام  ــ ــار رؤي ضــمــن إطــ
العامين  في  تحقق  الــذي  النجاح  بذلك 
الماضيين، ليفتح هذا السباق آفاًقا أكبر 
إلظهار  السعودية  الكبرى  الشقيقة  أمام 
والتطور  الضخمة  وإمكانياتها  قدراتها 
واالزدهــار الذي تعيشه في ظل قيادتها 

الحكيمة.
وقد أشاد الشيخ عبدهللا بن عيسى آل 
خليفة بالخطوات التي يقوم بها االتحاد 
النارية  والدراجات  للسيارات  السعودي 
وعلى رأسه أخوه صاحب السمو الملكي 

األمــيــر خــالــد بــن ســلــطــان الــفــيــصــل في 
بها  واالرتــقــاء  السيارات  رياضة  تطوير 
له االنعكاس اإليجابي  مما كان ومــازال 
البطولة  ــذه  هـ خــصــوًصــا  المنطقة  فــي 
القوية التي تزور منطقة الشرق األوسط 

األمير محمد بن سلمان خالل حضوره سباق الفورموال إي الدرعيةللمرة الثالثة.

الصخير ـ االتحاد البحريني للسيارات

توج األهلي بطال لدوري عيســى بن راشــد للكرة الطائرة وأصبح أول ناد يفوز 
بالمســابقة بمســماها الجديد بعدما هزم المحرق “حامل اللقب” 3/1 في النهائي 
الثانــي الــذي أقيــم مســاء أمــس االثنين علــى صالة عيســى بن راشــد الرياضية 
ليضيــف لقــب الــدوري الرابع إلى خزائنــه ويحقق االنتصار الثانــي على المحرق 

ويجرده من اللقب بعدما ألحق به الخسارة في النهائي األول 3/0.

علي  الشيخ  قــام  المباراة  نهاية  وبعد 
االتــحــاد  رئــيــس  خليفة  آل  محمد  بــن 
ــدوري  ال بــدرع  البطل  األهــلــي  بتتويج 
والــمــيــدالــيــات الــذهــبــيــة فــيــمــا كسب 
ــيــات الــمــركــز الــثــانــي  الــمــحــرق مــيــدال

الفضية.
وانتهت أشواط اللقاء كالتالي 25-22، 
طاقم  ــإدارة  ب  24-24  ،25-21  ،24-26
الحكام الدولي المكون من األول جعفر 

المعلم والثاني سيد جعفر حسين.
بــيــن  تـــكـــافـــئـــا  شـــهـــد  األول  الــــشــــوط 
حيث   20-20 النتيجة  لغاية  الفريقين 
اعتمد الفريقان على احراز النقاط من 
األطــــراف الــهــجــومــيــة، وكـــان “كـــودي” 
بتحقيقه  المحرق  لــدى  األبــرز  الطرف 
يعقوب  لمحمد  غياب  وســط  نقاط   6
وفــاضــل عــبــاس، أمــا األهــلــي فقد قدم 
عنان  محمد  بطله  كان  جماعيا  عرضا 

بتحقيقه  هجوميا  ــرز  ــ األب كـــان  الـــذي 
ــوم لــيــخــطــف  ــجـ ــهـ ــن الـ ســـبـــع نـــقـــاط مــ
ويـــواصـــل   22-20 ــفــريــق  ــل ل الـــتـــقـــدم 
االرتــبــاك  حــالــة  مــن  الــتــقــدم مستفيدا 
ــمــحــرق واألخـــطـــاء الــمــتــعــددة  لـــدى ال
ارساالت  اضاعة خمسة  والتي شملت 
وعدة أخطاء هجومية كلفتهم خسارة 
الشوط 22-25،ولم يتمكن المحرق من 
احراز إال نقطة واحدة من حائط الصد.
ــشـــوط الــثــانــي يــتــجــه لــصــالــح  ــان الـ كــ
ارتكب  بعدما   23/20 المتقدم  األهلي 
12 خطأ مباشر على مستوى  المحرق 
االرســــاالت، وعــرف  الهجوم وإضــاعــة 
الكرة األولى لدى  األهلي كيف يزعزع 
المحرق وغاب كودي تماما عن المشهد 
الهجومي، وقد أشرك المرباطي حسن 
الــذي  بــدال مــن محمد يعقوب  الــحــداد 
فــقــد تــركــيــزه فـــي االســتــقــبــال ليمنح 

الحداد  لــدخــول  وكــان  التقدم  النسور 
تأثير كبير في تقليص الفارق، قبل أن 
يخرجه المرباطي عند النتيجة 24-21 
ويدخل محمد يعقوب لتنفيذ االرسال 
فريقه  لصالح  اللقاء  مجريات  ليقلب 
أن  قــبــل   24-24 الــفــريــقــان  ويــتــعــادل 
يحرز يعقوب نقطة مباشرة 24-25، ثم 
ضربة ساحقة لكودي أنهى بها الشوط 

 .26-24

الثالث  الــشــوط  عــاد األهــلــي بقوة فــي 
وكان الطرف األفضل بأدائه الجماعي 
اذ  الهجومية  الخيارات  تعدد  في ظل 
الصغير وفيرناندو  احرز كال من عنان 
ــهــجــوم  ــن ال ــاط مــ ــقـ ــيـــرفـــي 3 نـ والـــصـ
كانت  كــرات   4 حوائطهم  واصــطــادت 
مناصفة بين الخباز والصيرفي ليتقدم 
أن  المحرق  واستطاع   14-11 الألهلي 
فاضل  ارســاالت  بفضل  الفارق  يقلص 

استمر  األهــلــي  ولــكــن   ،16-14 عــبــاس 
واالستماتة  الــقــوي  الهجومي  بــأدائــه 
الــفــوز  ثــم   ،22-19 ليتقدم  الــدفــاعــيــة 

بالشوط 25-21.
في الشوط الرابع فرض األهلي أسلوبه 
الفني وتقدم منذ البداية واشهر حكم 
من  كــال  على  حــمــراء  بطاقتين  اللقاء 
ليمنح  عباس  وفاضل  العافية  محمود 
ــدم العــبــو  ــ 4-7 وقـ نــقــطــتــيــن  ــلـــي  األهـ

األهــلــي فــاصــال هــجــومــيــا رائــعــا وبــرز 
والهجوم  الصد  في  والصيرفي  الخباز 
وقد   22-20 األهــلــي  ليتقدم  الــســريــع 
نجح المحرق في معادلة النتيجة -22
22 ووصلت النتيجة 24-24 بعدما برز 
فاضل عباس بالنقاط األخيرة قبل أن 
 24  -  25 سريعة  ضربة  الخباز  يحرز 
بها  أنهى  للصيرفي  أخــرى  كــرة  تبعتها 

الشوط 26 - 24.

ــه ــن ــزائ ــن الـــبـــطـــولـــة واضـــــــاف الـــلـــقـــب الــــرابــــع إلـــــى خ ــ ــرق م ــحـ ــمـ جـــــرد الـ

األهلي يحلق بدرع دوري عيسى بن راشد

علي بن محمد يهدي رئيس األهلي خالد كانو درع الدوري

الصيرفي وعنان يحتفالن بالدرع جانب من اللقاء

األهالوية يتوجون باللقب األهلي البطل متوجا باللقب
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األهلي يكسب سماهيج بدوري اليد
ــي مــــبــــاراة مــؤجــلــة ــ ــي الـــتـــضـــامـــن ف ــق ــت ــل ــوم االتــــفــــاق ي ــ ــي ــ ال

انــتــصــاره الخامس  حــقــق فــريــق األهــلــي 
بـــدوري أنــديــة الــدرجــة األولـــى لكرة اليد 
ــظــيــره ســمــاهــيــج  وذلـــــك عــلــى حـــســـاب ن
مــؤجــلــة  مـــبـــاراة  فـــي   )26/29( بــنــتــيــجــة 
ــة الــرابــعــة والــمــجــمــوعــة  لــحــســاب الــجــول

الثانية أقيمت مساء اإلثنين.
وانتهى الشوط األول بتقدم األهلي بفارق 
رصيد  أصــبــح  وبــذلــك   ،)10/12( هدفين 
المركز األول دون  )15 نقطة( في  األهلي 
خسارة، وسماهيج بخسارته الثانية صار 
رصيده )8 نقاط( وتبقى له مباراة أخيرة 

أمام االتحاد.
النصف  من خالل  األهلي  للمباراة،  عــودة 
بــحــراســة  بـــقـــوة  ضــــرب  لــلــشــوط  األول 
القوي والمحكم  حسين محفوظ ودفاعه 
أن  إال   ،)8/2( الــفــعــال  الــســريــع  وهــجــومــه 

الــنــصــف األخــيــر وبــشــكــل تــدريــجــي عــاد 
ــاعـــي نـــوًعـــا ما  ــدفـ بــتــصــحــيــح وضـــعـــه الـ
والـــهـــجـــومـــي بــشــكــل أفـــضـــل وتــســجــيــل 
ــداف عبر الــدائــرة ورمــيــات الــجــزاء  األهــ

واالختراق ليخرج متخلًفا )12/10(. 
وفي الشوط الثاني، سار الفريقان بشكل 
أفــضــلــيــة  ــذ  أخــ ــلـــي  األهـ أن  إال  مــتــقــارب 
االختراقات  عبر  األهــداف  بفارق  التقدم 
وسماهيج   ،)17/21( البعيد  والتصويب 
ورغم نجاحه في مجاراة األهلي وتقليص 
في  وقــع   ،)25/23( مــرة  من  ألكثر  الفارق 

أخطاء كثيرة كلفته الخروج خاسًرا.
الجولة  مــبــاراة مؤجلة مــن  الــيــوم  وتــقــام 
فريقي  بين  األولــى  للمجموعة  الخامسة 
ــاق فــي الــســاعــة 6.30  ــفـ الــتــضــامــن واالتـ

مساًء.
لقاء األهلي وسماهيج

المهاجم  البسيتين مع  نادي  تعاقد 
صفوف  ليمثل  “فابيو”  البرتغالي 
الــفــريــق األول لــكــرة الــقــدم خــالل 
الموسم  مــنــافــســات  مــن  تبقى  مــا 
 .2020-2021 الــحــالــي  الــريــاضــي 
ــــالعــــب  ــد مـــــع ال ــاقــ ــعــ ــ ــت ــ وجــــــــاء ال
الــبــرتــغــالــي؛ لــيــعــزز صــفــوف فريق 
النتشال  الساعي  الزرقاء  السفينة 
أنه  نفسه وإنقاذ موقفه، خصوًصا 
األخير  قبل  الــمــركــز  حــالــًيــا  يحتل 
بن  نــاصــر  دوري  ترتيب  سلم  فــي 
كما  نقاط،   7 برصيد  الممتاز  حمد 
أن التعاقد مع “فابيو” تعزيز لخط 
الــمــقــدمــة، إذ اعــتــمــد الــفــريــق في 
القسم األول على خدمات المهاجم 
الـــبـــرازيـــلـــي جــــونــــاثــــان. ويـــقـــود 
خالد  الوطني  الــمــدرب  البسيتين 
تاج، والذي يهدف لظهور مختلف 

ــــجــــوالت الــثــمــانــي  ــي ال ــلــفــريــق فـ ل
مــنــافــســات دوري  مـــن  الــمــتــبــقــيــة 
ناصر بن حمد الممتاز. وسيخوض 
البسيتين لقاًء مهًما الجولة المقبلة 
الترتيب،  مــتــذيــل  المالكية  ــام  أمـ
وذلك يوم األحد المقبل عند 6.30 
بن  الشيخ علي  استاد  مساًء على 

محمد آل خليفة.

برتغالي يدعم كرة البسيتين

أشاد بجهود األمير 
خالد بن سلطان 

ودعم القيادة 
الرشيدة

أحمد مهدي

فابيو

علي مجيد

حسن علي )تصوير: )عبدالرسول الحجيري(
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الواليات المتحدة تطالب “الحوثي” بوقف هجماتها عبر الحدود

السعودية تتعهد بتقديم 430 مليون دوالر لدعم اليمن

لليمن  المانحين  مؤتمر  افــتــتــاح  فــي 
المشرف  المتحدة، أعلن  برعاية األمم 
ــمــان لــإغــاثــة  ــمــلــك ســل عــلــى مـــركـــز ال
تعهد  اإلثنين،  أمــس  الربيعة،  عبدهللا 
لدعم  دوالر  مليون   430 بـ  السعودية 
ــة فــي  ــيـ ــانـ ــسـ ــة اإلنـ ــابـ ــجـ ــتـ خـــطـــة االسـ
من  تنفيذها  يتم   ،2021 للعام  اليمن 
والــدولــيــة  األمــمــيــة  المنظمات  خـــال 
المحلية  المدني  المجتمع  ومؤسسات 

واإلقليمية.
وقال في كلمته أمام ممثلين عن نحو 
الشاشة  عبر  مانحة  وجهة  دولــة   100
الـــســـعـــوديـــة دأبـــــت عــلــى تــقــديــم  إن 
المحتاجة  للمجتمعات  مــســاعــداتــهــا 

دون تمييز.
تــصــدرت  ــمــمــلــكــة  ال كــمــا أوضـــــح أن 
على  المحتاجة  للدول  المانحة  الدول 
وفي  والــدولــي،  اإلقليمي  المستويين 

مقدمة هذه الدول اليمن.
واليمن  الــيــوم  نجتمع  “إنــنــا  وأضـــاف: 
ويزيد  كــبــيــرة،  إنسانية  أزمـــة  يــواجــه 
ــاة الــصــحــيــة  ــانـ ــعـ ــمـ ــتــهــا الـ ــن صــعــوب مــ
ــن جــــــراء جــائــحــة  واالقـــتـــصـــاديـــة مــ
كوفيد – 19، وما تقوم به الميليشيات 
الــحــوثــيــة االنــقــابــيــة الــمــدعــومــة من 
ــران مـــن تــصــعــيــد كــبــيــر فـــي اليمن  ــ إيـ
كانت  التي  مــأرب،  خصوصا محافظة 
ماذا آمنا للنازحين في اليمن”، مشيرا 
عملها  لتصعد  ذلــك  تجاوزت  أنها  إلــى 

اإلرهابي لتهدد دول الجوار.

وقف الهجمات

ــر الــخــارجــيــة  ــ مــن جــانــبــه، طــالــب وزي
وقــادة  الــحــوثــي  ميليشيا  األمــيــركــي، 
االنقاب بوقف هجماتهم عبر الحدود.
أمام  كلمته  في  بلينكن  أنتوني  وقــال 
وجهة  دولـــة   100 نــحــو  عــن  ممثلين 
إال  تعالج  لن  اليمنية  “األزمـــة  مانحة، 

بجهد مستدام”.
191 مليون  أن باده ستقدم  أكد  كما 
دوالر لألزمة اليمنية هذا العام، مشيرًا 

مليارات   3 أكثر من  بــاده  تقديم  إلى 
دوالر منذ بدء األزمة اليمنية.

البريطاني  الــدولــة  وزيـــر  أعــلــن  فيما 
 87 الــشــرق األوســــط، تقديم  لــشــؤون 
هــذا  لليمن  إسترليني  جنيه  مــلــيــون 

العام.

وقف المجاعة

غوتيريش،  أنتونيو  أعلن  جانبه،  من 
األمــيــن الــعــام لــألمــم الــمــتــحــدة، أمس 
االثنين، أن الوضع اإلنساني في اليمن 

في أسوأ حاالته.
ــال فــي كــلــمــتــه، “مــســاعــدات دول  وقــ
لــلــيــمــن ســاهــمــت فـــي تخفيف  جــــوار 
أي  أن  إلــى  مشيرا  اإلنسانية”،  األزمــة 
عواقبه  ستكون  للمساعدات  خفض 

كارثية.
مليارات   3 من  أكثر  “نحتاج  تابع  كما 
ــف  ــ ووقـ الـــيـــمـــن  لـــمـــســـاعـــدة  دوالر 
المجاعة”، مشيرا إلى أن نصف أطفال 

الباد يعانون الجوع وسوء التغذية.
وقـــــال غــوتــيــريــش فـــي كــلــمــتــه عبر 
أن  المانحين  جميع  “أنــاشــد  الــشــاشــة 

المجاعة  لوقف  بسخاء  نــداءنــا  يلبوا 
ــاد”، مــضــيــفــا “كــل  ــ ــب ــ الـــتـــي تــجــتــاح ال
دوالر مهم”. وشدد أن ال حل عسكريا 
ــرار وقــف كامل  إقـ فــي اليمن ويــجــب 
إلطاق النار، موضحًا أن ثلثي السكان 
غير  لرعاية صحية  بحاجة  الباد  في 

متوفرة.

أسوأ كارثة إنسانية

عالميا  نــداء  المتحدة  األمــم  وأطلقت 
أمـــس ، لــتــمــويــل اســتــجــابــتــهــا لــألزمــة 
اإلنسانية في اليمن، حيث تسبب أكثر 
من ست سنوات من الحرب في أسوأ 

كارثة إنسانية في العالم.
2014 عندما  اليمن عام  وبدأت حرب 
من  المدعومون  الحوثيون  استولى 
إيران على العاصمة صنعاء وجزء من 
شمال الباد. كما أودى الصراع بحياة 
نحو 130 ألف شخص ونتج عنه أسوأ 
ــزح 4  كــارثــة إنــســانــيــة فــي الــعــالــم، ونـ

مايين يمني من منازلهم.
ــاء  ــفــيــروس ووبـ وتــســبــبــت جــائــحــة ال
بين  الــحــاد  التغذية  وســـوء  الــكــولــيــرا 
األطفال إلى آالف الوفيات اإلضافية. 

الصحية  المرافق  نصف  أن  إلى  يشار 
في اليمن مغلقة أو مدمرة.

الــمــتــحــدة، سيواجه  األمـــم  وبــحــســب 
بين  مــن  شخص  مليون   16 مــن  أكثر 
29 مليونا الجوع في اليمن هذا العام، 
ــف يمني  وهــنــاك مــا يــقــارب مــن 50 أل
فــي ظــروف  بالفعل  “يــمــوتــون جــوعــا 

تشبه المجاعة”.
كــذلــك، تــحــّذر وكــــاالت تــابــعــة لألمم 
طــفــل  ــــف  ألـ  400 أن  مــــن  الـــمـــتـــحـــدة 
خطر  يواجهون  الخامسة  ســن  تحت 
الحاد في  التغذية  الموت جّراء سوء 
عن   22% بنسبة  ــادة  ــ زي فــي   ،2021
المتحدة  األمــم  وكــانــت   .2020 الــعــام 
الــعــام  اإلغــاثــيــة جمعت  والــمــنــظــمــات 
الماضي 1,9 مليار دوالر من أصل 3,4 
مليار دوالر كان يحتاجها البلد الفقير.

إلى   2020 فــي  التمويل  نقص  وأّدى 
إنــســانــيــا  بــرنــامــجــا   41 مـــن   15 وقـــف 
رئيسيا في اليمن، حسبما أفادت األمم 
الماضي،  سبتمبر  نهاية  في  المتحدة 
فــيــمــا تــراجــعــت نــســبــة تــوزيــع الــمــواد 
الصحية  الخدمات  وُأوقفت  الغذائية 

في أكثر من 300 مرفق صحي.

دبي - العربية.نت

المشرف على مركز الملك سلمان لإلغاثة عبد الله الربيعة في افتتاح مؤتمر المانحين 

بغداد ـ وكاالت

عــلــى الـــرغـــم مـــن عـــــودة الـــهـــدوء 
في  الناصرية  مدينة  إلــى  النسبي 
الــعــراق،  جــنــوب  قــار  ذي  محافظة 
بعد أيام من التظاهرات التي سقط 
والقتلى،  الــجــرحــى  عــشــرات  فيها 
أمس  بــغــداد  فــي  مسيرة  انطلقت 
ــلــتــضــامــن مـــع مــطــالــب  ــن؛ ل ــيـ ــنـ اإلثـ

المدينة الجنوبية.
تفريق  إلى  األمنية  القوى  وعمدت 
فوقع  تجمعهم،  ومــنــع  المحتجين 
المحتجين  مــن  عــدد  بين  احتكاك 
فــيــمــا تقدمت  ــيــة.  األمــن ــوات  ــقـ والـ
الـــقـــوات األمــنــيــة بــاتــجــاه ســاحــة 

كهرمانة لمنع أي تجمعات. 
أهل  مطالب  مع  تضامنا  ذلــك،  أتى 

الناصرية.

يذكر أن 5 محتجين على األقل لقوا 
الماضية،  ــام  األيــ خـــال  مصرعهم 
آخرون   175 من  أكثر  أصيب  فيما 
المحتجين  بين  االشتباكات  خال 
ما  بحسب  الناصرية  فــي  واألمـــن، 
فيما  رويــتــرز،  وكــالــة  سابقا  نقلت 
أكد مصدر طبي أن معظم الوفيات 

نجمت عن طلقات رصاص.
ــدأت يــوم  ــ ــت الـــتـــظـــاهـــرات بـ ــانـ وكـ
األحد الماضي عندما أطلقت قوات 
األمن النار لتفريق متظاهرين كانوا 
الحكومة  مبنى  اقتحام  يحاولون 
الــحــجــارة.  مستخدمين  المحلية 
وطالب المتظاهرون بإقالة محافظ 
للمتظاهرين  وبــالــعــدالــة  الناصرية 

الذين قتلوا منذ العام 2019.

بغداد تؤازر الناصرية.. تظاهرة في ساحة التحرير

فيينا ـ وكاالت

عبر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي 
عن قلق الوكالة “البالغ” إزاء تقاعس طهران عن تقديم تفسير 

لوجود جزيئات يورانيوم في إحدى منشآتها غير المعلنة.
لمجلس  افتراضي  اجتماع  خال  اإلثنين  أمس  غروسي  وقال 
اليورانيوم  جزيئات  من  العديد  “وجــود  إن  الوكالة  محافظي 
بشرية المنشأ، بما فيها تلك ذات التكوين النظائري المتغير، في 
أحد المواقع اإليرانية، التي لم يتم إباغ الوكالة عنها، هو دليل 
واضح على أن مواد نووية أو معدات ملوثة بمواد نووية كانت 

موجودة في ذلك الموقع”.
وأضاف غروسي في بيان له أنه “بعد 18 شهرا لم تتمكن إيران 
لوجود  تقنيا  والموثوق  والكامل  الضروري  التفسير  تقديم  من 
المواد  أن  من  بالغ”  بقلق  “تشعر  الوكالة  وأن  الجزيئات”،  هذه 
غير  الموقع  ذلك  في  كانت موجودة  ربما  المعلنة  غير  النووية 
المواد  إيــران مستمرة في عدم اإلبــاغ بمثل هذه  المعلن، وأن 

النووية بموجب اتفاقية الضمانات”.
وذكر غروسي أن “نتائج تحليل العينات البيئية التي أخذت العام 
2020 في موقعين منها، كشفت عن وجود جزيئات يورانيوم 
بشرية المنشأ”، وأن الوكالة نقلت هذه النتائج واألسئلة الناجمة 

عنها إلى طهران.
وأضاف غروسي أنه تم إباغ طهران أن وقف أو تقييد وصول 
المفتشين الدوليين للمواقع النووية سيكون له تأثير سلبي على 
التي  التفتيش  عمليات  تحويل  عــدم  إلــى  ودعــا  الوكالة.  عمل 
تجريها هيئته في إيران إلى “ورقة مساومة” توضع على طاولة 
مفاوضات  بإطاق  الكبرى  القوى  تفكر  وقت  في  المفاوضات، 

إلعادة إحياء االتفاق النووي المبرم العام 2015.

لم تقدم تفسيرات بشأن آثار اليورانيوم في موقع غير معلن
“الذرية”: ال سلمية لمشروع إيران النووي دون تفتيش

القدس المحتلة ـ وكاالت

ــدد الـــرئـــيـــس اإلســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــيــن  هــ
نتانياهو أمس اإلثنين بضرب إيران “في 
كل أنحاء المنطقة”، متهما إياها بتنفيذ 
الهجوم على سفينة إسرائيلية األسبوع 

الماضي في خليج عمان. 
هذا  أن  الــواضــح  “مــن  نتانياهو:  وقـــال 
الــعــدو األكبر  ــران هــي  إيـ عمل إيــرانــي. 
إلســرائــيــل وســنــضــربــهــا فــي كــل أنــحــاء 

المنطقة”.
هذا  أن  الــواضــح  “مــن  نتانياهو:  وقـــال 
عمل إيراني )...( إيران هي العدو األكبر 
إلســرائــيــل وســنــضــربــهــا فــي كــل أنــحــاء 

المنطقة )...(”.
وشدد نتانياهو على أن باده لن تسمح 

لطهران بامتاك قدرات نووية.
ــدفــاع اإلســرائــيــلــي بيني  ــر ال ــان وزيـ وكـ
“تقييمه  إن  ــد  ــ األحـ ــال  قــ قـــد  غــانــتــس 
ــران مــســؤولــة عن  ــ الــمــبــدئــي” هــو أن إي

الذي استهدف سفينة مملوكة  االنفجار 
لشركة إسرائيلية في خليج عمان.

اإلسرائيلية  البث  لهيئة  غانتس  وقــال 
البنية  ــضــرب  ل تــســعــى  “إيـــــران  “كـــــان”: 
األســاســيــة اإلســرائــيــلــيــة والــمــواطــنــيــن 
القريب  السفينة  موقع  اإلسرائيليين. 
نسبيا من إيران يثير فكرة، وتقييم، أن 

اإليرانيين هم من فعلوها”.
وتابع غانتس قائا: “هذا تقديري .. حتى 
اآلن وعلى مستوى التقييم المبدئي في 

ظل قرب المكان وسياق األحداث”.
وتــعــرضــت الــســفــيــنــة نــاقــلــة الــســيــارات 
التي تحمل اسم )إم. في هيليوس راي( 
الخميس  بين  عمان  خليج  في  النفجار 

وصباح الجمعة.
ــي أمـــيـــركـــي إن  ــاعـ ــؤول دفـ ــسـ ــال مـ ــ وقـ
االنفجار تسبب في حدوث فتحات في 
جانبي جسم السفينة. ولم يتضح سبب 
االنفجار حتى اآلن ولم ترد تقارير عن 

وقوع ضحايا.
لألمم  ماحية  بــيــانــات  لــقــاعــدة  وطبقا 
الــمــتــحــدة تــمــلــك شــركــة شــحــن فــي تل 
أبيب تسمى راي شيبينج السفينة ناقلة 
السيارات من خال شركة مسجلة في 

جزيرة آيل أوف مان.

حملها مســؤولة الهجوم على السفينة اإلسرائيلية في خليج عمان
نتانياهو يتوعد بضرب إيران “في كل أنحاء المنطقة”

أسوان ـ وكاالت

ــفــتــاح  ــري عــبــدال ــمـــصـ ــيـــس الـ ــرئـ ــدد الـ ــ شـ
الــســيــســي، أمـــس اإلثــنــيــن، عــلــى ضـــرورة 
“تــوحــيــد الــجــهــود لــدعــم األطـــر واآللــيــات 

اإلفريقية؛ لمنع وتسوية النزاعات”.
ــال كــلــمــة ألــقــاهــا الــرئــيــس  ــك خـ ــاء ذلـ جـ
لمنتدى  االفتتاحية  الجلسة  المصري في 
أسوان للسلم والتنمية، والتي أضاف فيها 
حلت  التي  الثقيلة  األعــبــاء  “بخاف  أنــه 
على عاتق دولنا بسبب جائحة کورونا، ال 
النزاعات  إفريقيا تعاني من أخطار  تزال 
المسلحة، والحروب األهلية، بما يهدد من 

استدامة األمن في القارة”.
تحاول  اإلرهــاب  باتت سهام  “كما  وتابع: 
تــقــويــض اســتــقــرار شــعــوبــنــا، فــضــا عما 
ــرة لــلــحــدود  ــ ــاب ــر عــ ــواهــ ــن ظــ ــبــه مــ تــجــل

مــثــل تــهــريــب وانــتــشــار األســلــحــة، 
المنظمة  الـــجـــرائـــم  ــفــاقــم  وت

والهجرة  بالبشر،  واإلتــجــار 
ــنـــزوح  ــشــرعــيــة، والـ غــيــر ال

ضــرورة  على  السيسي  وشــدد  القسري”. 
“تــوحــيــد الــجــهــود لــدعــم األطـــر واآللــيــات 
اإلفــريــقــيــة لــمــنــع وتــســويــة الـــنـــزاعـــات، 
مع  للتعامل  الــقــارة  دول  قــدرات  وتعزيز 
عن  القائمة، فضا  والمخاطر  التهديدات 
المرأة  النهوض بدور  التركيز على  أهمية 
واالستثمار  ــن،  واألمــ السلم  أجــنــدة  فــي 
في تطبيق نهج وقائي لألزمات، والعمل 
على توثيق العاقة بين األطراف الفاعلة 
بما  والتنمية،  واألمن  السلم  في مجاالت 
الــجــذريــة  األســبــاب  معالجة  فــي  يسهم 

للنزاعات”.
المستدام  السام  تحقيق  أن  أيضا  وأكــد 
من  الــخــارجــة  الـــدول  تحصين  “يتطلب 
الــنــزاعــات ضــد االنــتــكــاســات عــن طريق 
بناء قدرات مؤسساتها على الصمود، 
وتــمــكــيــنــهــا مـــن تـــأديـــة مــهــامــهــا 
ــع عجلة  ــ ــيــهــا ودفـ إل ــمــوكــلــة  ال

التنمية”.

السيسي: توحيد الجهود لتسوية النزاعات اإلفريقية
رانغون ـ أ ف ب

ــة  ــورمــي ــب ــى الـــزعـــيـــمـــة ال ــ ــت إلـ ــهـ وجـ
التي  تشي  ســو  ســان  أونـــغ  المدنية 
تاحق قضائيا بانتهاك قانون متعلق 
الصحية  التدابير  وخرق  باالتصاالت 
تهمتان  كــورونــا،  فــيــروس  لمكافحة 
جديدتان أمس االثنين فيما يتصاعد 
ــام  ــبــاد غــــداة أكــثــر أي الــتــوتــر فــي ال
االنقاب في  التظاهرات دموية منذ 

األول من فبراير.
يــوم  األقـــل  عــلــى  18 شخصا  وقــتــل 
ــد، وفــقــا لــألمــم الــمــتــحــدة التي  األحــ
اســتــنــدت فــي ذلـــك إلـــى “مــعــلــومــات 

موثوقة”.
وباتت سو تشي الحائزة نوبل السام 

انتهاك  بتهمة  أيــضــا  ماحقة 
قانون متعلق باالتصاالت 

ــــض عــلــى  ــريـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ و”الـ
اضــطــرابــات عــامــة” كما 
أوضحت المحامية ناي 

بعد جلسة  بــرس  فــرانــس  لوكالة  تــو 
االستماع التي حضرتها المتهمة عبر 

تقنية الفيديو أمس االثنين.
ــاس  ــ ــه ســــو تـــشـــي فــــي األسـ ــواجــ ــ وت
أجــهــزة  امــتــاكــهــا  إحــداهــمــا  تهمتين 
في  مسجلة  غــيــر  الســلــكــيــة  اتــصــال 
تدابير  لخرقها  والثانية  إقامتها،  مقر 
احتواء فيروس كورونا، وهي أسباب 

يعتبرها مراقبون دوليون مبالغ بها.
إلى  المتظاهرون  الخوف، عاد  ورغم 

الشوارع أمس فيما التوتر يتصاعد.
وقرب سجن “إنسين” السيئ السمعة 
ــغـــون، أطــلــقــت قــــوات األمــن  فــي رانـ
تجمعوا  مــتــظــاهــريــن  عــلــى  الـــنـــار 
ــيــات  لـــاحـــتـــجـــاج عـــلـــى عــمــل
اليوم  في  الكثيرة  التوقيف 
مباشر  لبث  وفقا  السابق، 
التواصل  وســائــل  على 

االجتماعي.

توجيه اتهامين جديدين إلى أونغ سان سو تشي

محكمة إسرائيلية: السجن 
عامين لنائبة فلسطينية

فلسطينية  حقوقية  مؤسسة  قــالــت 
بالسجن  إن محكمة إسرائيلية قضت 
الفلسطينية  الــنــائــبــة  بــحــق  لــعــامــيــن 
لتحرير  الشعبية  “الجبهة  والعضو في 
فلسطين” خالدة جرار والمعتقلة منذ 

أكتوبر 2019.
“محكمة  أن  الضمير  وأكــدت مؤسسة 
أصدرت  العسكرية  اإلسرائيلية  عوفر 
حكما على جرار بالسجن مدة 24 شهرا 
التنفيذ  وقـــف  مــع  شــهــرا  و12  فعليا، 

لمدة 5 سنوات منذ يوم خروجها.

القدس المحتلة ـ أ ف ب

الوكالة الذرية قلقة من وقف إيران عمليات المراقبة والتفتيشرئيس الوزراء اإلسرائيلي نتانياهو

باريس ـ أ ف ب

اإلثنين  أمس  فرنسية  أدانــت محكمة 
ــبـــق نــيــكــوال  ــفــرنــســي األسـ الــرئــيــس ال
واســتــغــال  الــفــســاد  بتهم  ســـاركـــوزي 
الــنــفــوذ وحــكــمــت عــلــيــه بــالــســجــن 3 

سنوات بينها سنة مع النفاذ.
لكن ساركوزي البالغ من العمر 66 عاًما 
ــن يــــودع الــســجــن لــعــدم صــــدور أمــر  ل

إحالة بحقه.
ــاركـــوزي، الـــذي أكـــد على  واســتــمــع سـ
ــه لــم يــرتــكــب “أدنــــى عمل  الـــــدوام أنـ
بالحكم  النطق  إلــى  بالفساد”،  يتعلق 
الصادر ضده وهو يقف أمام المحكمة، 
وبـــدا غير مــتــأثــرا. ولــم يــدل الرئيس 

بأي  ومــحــامــوه  السابق  اليميني 
مغادرتهم  لــدى  تصريحات 

القاعة.
كـــمـــا حـــكـــم الــقــضــاة 
على  العقوبة  بنفس 
قــــاضــــي الــتــحــقــيــق 

ــيــر والــمــحــامــي  ــزب ــق جـــيـــرار اي ــســاب ال
ــابـــق تــيــيــري  ــسـ الــشــهــيــر لــلــرئــيــس الـ
المحاماة  ممارسة  حظر  مع  إيرتزوغ، 
لمدة 5 سنوات بحق األخير. كما أدينا 

بانتهاك أسرار المهنة. 
فساد”  “مــيــثــاق  أن  المحكمة  اعــتــبــرت 
قد ُأبرم بين الرجال الثاثة. إال أنها لم 
توافق على طلب النيابة العامة بفرض 
عقوبة السجن لمدة 4 سنوات، من بينها 
صورة  أن  العتبارها  النفاذ،  مع  سنتان 
الرئاسة الفرنسية “تضررت” جراء هذه 

القضية التي كانت لها “آثار مدمرة”.
يأتي الحكم فيما يواجه ساركوزي 
17 مارس محاكمة  اعتبارا من 
ثــــانــــيــــة تـــــعـــــرف بــقــضــيــة 
تمويل  حول  “بيغماليون” 
ــتــه لــانــتــخــابــات  حــمــل
ــام  ــ ــع ــ الــــرئــــاســــيــــة ال
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كشـــف اســـتبيان جديد أجراه “بيت.
فـــي  للوظائـــف  موقـــع  أكبـــر  كـــوم”، 
الشرق األوسط، بعنوان “العمل الحر 
في منطقة الشـــرق األوسط وشمال 
إفريقيـــا 2021”، أن األعمـــال الحـــرة 
فـــي جميـــع  متزايـــًدا  إقبـــاالً  تشـــهد 

أنحاء المنطقة.
العـــدد  آراء  االســـتبيان  وكشـــف 
المتزايد من المهنيين الذين يلجأون 
أهـــم  تتمثـــل  حيـــث  الحـــر،  للعمـــل 
العوامـــل التي تدفعهـــم لهذا االتجاه 
فـــي تحقيق كســـب إضافي )55 %(، 
 ،)%  24( جديـــدة  مهـــارات  وتعلـــم 
والقيام بالمهام التـــي يفضلونها )11 
%( والقـــدرة علـــى التحكـــم بجدول 

عملهم )7 %(.
المنطقـــة  فـــي  المهنيـــون  ويّتجـــه 
لعيـــش أســـلوب حيـــاة أكثـــر مرونة، 
مع قدر أكبر من االستقاللية وفرص 
للمجيبيـــن،  فوفًقـــا  جديـــدة.  عمـــل 
تتمثـــل أفضـــل جوانـــب العمـــل الحر 
فـــي استكشـــاف المزيد مـــن الفرص 
الوظيفيـــة )50 %(، وتعزيـــز المرونة 
بيـــن  التـــوازن  وتحســـين   ،)%  23(
الحياة المهنية والشخصية )22 %(، 
وخفض مســـتويات التوتر وتحسين 

المديـــرة  قالـــت  و   .)%  5( الصحـــة 
اإلداريـــة للموارد البشـــرية في بيت.
كوم، ُعال حداد “يسلط هذا االستبيان 
الضوء على العوامل الرئيســـية التي 
أدت إلـــى إحـــداث تغييـــرات جذرية 
في ســـوق العمـــل بالمنطقـــة. ويتفق 
المجيبـــون على أن المرونة والفرص 
التي توفرها األعمال الحرة من أكثر 
العوامـــل جاذبية وســـبب زيادة عدد 
األشـــخاص الذيـــن يتجهـــون لتبنـــي 
أســـلوب العمل الحر. ويســـتمر بيت.
كوم في تحقيق رسالته عبر تسهيل 
التواصـــل بيـــن العاملين المســـتقلين 
والشـــركات فـــي المنطقـــة، ودعمهم 
في مســـيرة نموهم فـــي ظل التطور 

التكنولوجي الحالي”.

األعمال الحرة تشهد إقبااًل متزايًدا بالمنطقة

توفــر مجموعــة واســعة مــن المنتجــات والخدمــات بالمطار

“زين البحرين” تدّشن متجرها بمبنى المسافرين الجديد

دّشـــنت زين البحرين، متجرها الجديد 
فـــي مبنى المســـافرين الجديـــد بمطار 
البحرين الدولي، حيث توفر مجموعة 
واســـعة من المنتجـــات والخدمات، ما 
يضمـــن للمســـافرين الدولييـــن البقـــاء 

على اتصال أثناء زيارتهم للمملكة.
 ويأتـــي افتتـــاح متجـــر زيـــن الجديـــد، 
ا،  الـــذي يعمـــل على مدار الســـاعة يوميًّ
تأكيـــًدا على جهود الشـــركة المســـتمرة 
عمالئهـــا  احتياجـــات  تلبيـــة  فـــي 
وتطلعاتهـــم والوفـــاء بوعدهـــا بتقديم 
األفضـــل مـــن حيـــث الجـــودة والقيمة 
وأحدث الخدمات المبتكرة للمسافرين 
القادميـــن إلـــى المملكـــة ولعمـــالء زين 

البحرين في الوقت نفسه.
 وفـــي متجرهـــا الجديـــد، توفـــر زيـــن 
مطـــّورة،  تجربـــة  لعمالئهـــا  البحريـــن 
فضـــالً عن مجموعة واســـعة ومتنوعة 
مـــن الخدمات مثـــل باقـــات المكالمات 
كمـــا  المناســـبة.  اإلنترنـــت  وبيانـــات 

ســـتتوافر في المتجر الجديد بطاقات 
كبيـــرة  الجديـــدة ومجموعـــة  الهاتـــف 
والملحقـــات.  واألدوات  األجهـــزة  مـــن 
وكجزء من رحلة التحول الرقمي التي 
البحريـــن، سيســـتضيف  زيـــن  تتبانهـــا 
المتجر الجديد مرفًقا لـ “الفرع الذكي”؛ 

وجهـــاز الخدمـــة الذاتيـــة الـــذي يتيـــح 
للمســـتهلكين شـــراء باقـــات برودبانـــد 
منزليـــة جديدة ومســـبقة الدفع وآجلة 
الدفـــع دون الحاجـــة إلـــى التعامـــل مع 
موظفي الشـــركة. وتعتبر هذه الخدمة 
أول شاشـــة لمس رقمية ذاتية الخدمة 

مـــن نوعهـــا تطلقهـــا شـــركة اتصـــاالت 
فـــي البحرين.  وقال المديـــر التنفيذي 
فـــي  لألفـــراد  والمبيعـــات  للتســـويق 
“نحـــن  الكتبـــي  البحريـــن، عمـــار  زيـــن 
ملتزمـــون بتزويد عمالئنا في البحرين 
بتجربـــة سلســـة، ولذلـــك فقـــد اتخذنـــا 
خطـــوات مهمـــة نحـــو تحســـين تجربة 
مـــن اســـتراتيجيتنا  العمـــالء وكجـــزء 
لدفـــع الرقمنـــة، قمنا بتحســـين متجرنا 
اإللكترونـــي الـــذي تـــم إطالقـــه مؤخًرا 
والـــذي يتيـــح للعمـــالء شـــراء األجهزة 
اإللكترونية المتميزة عبر اإلنترنت. إن 
إضافـــة مرفق الفرع الذكي في المتجر 
الذي تـــم افتتاحـــه مؤخـــًرا يؤكد على 
االهتمـــام بتلبيـــة االحتياجات الدقيقة 
ـــا  والمختلفـــة للعمـــالء البارعيـــن رقميًّ
ما يســـمح لنا بتقديم خدمات ســـريعة 
وفعالـــة لهـــم، تأكيـــًدا على التـــزام زين 
البحريـــن الدائم بتقديم أفضل الحلول 

التقنية لعمالئها”.

ُعال حداد

أعلنت شــركة الزين، إحدى أشــهر العالمات التجارية للمجوهرات في البحرين، عن 
إطــالق معــرض الذهــب الســنوي “كنوز البحريــن” الذي ســيعرض مجموعات فريدة 
مــن نوعهــا تصــور التــراث العربــي الغني فــي التصاميــم الحديثة والعملية. ســيقام 
المعــرض فــي الفتــرة مــن 1 مــارس إلــى 10 أبريــل علــى مســتوى إقليمــي يبــدأ فــي 

البحرين والسعودية وقطر واإلمارات العربية المتحدة.

وقـــال رئيـــس مجلـــس إدارة مجوهرات 
الزيـــن، نبيـــل الزيـــن، فـــي تصريـــح لـــه “ 
البحريـــن  كنـــوز  المجموعـــات  ستشـــمل 
والتـــراث ومجموعـــة ملكـــي ، واألحجار 
شـــبه الكريمـــة مثـــل الملكيـــت والالزورد 
والمرجـــان والفيـــروز وأم اللؤلـــؤ ، بينمـــا 
أحجـــار  علـــى  الملكـــي  الطقـــم  يحتـــوي 
كريمـــة مثـــل الياقوت والزمـــرد والصفير 

التي تكمل لون الذهب الغني عيار 21.
كنوز البحرين هـــي مجموعة المعة عيار 
21 قيـــراط مســـتوحاة مـــن المجوهرات 
البدويـــة التقليديـــة، تتكـــون مـــن عناصر 
العربيـــة  المجوهـــرات  مـــن  شـــهيرة 
أعيـــدت صياغتهـــا ومنحهـــا  التقليديـــة، 
لمســـة مـــن الفخامـــة. تركيبـــة رائعـــة من 
اليدويـــة  واألعمـــال  الملونـــة  األحجـــار 
المعقدة جنًبا إلى جنب مع عناصر دقيقة 
مطبوعـــة ثالثية األبعـــاد. تقنيـــة تصنيع 
الزيـــن  شـــركة  أتقنتهـــا  ومعقـــدة  نـــادرة 

للحرفيين.
واضـــاف نبيـــل “مجموعـــة التـــراث هـــي 
مجموعة مميزة، مســـتوحاة من أشـــكال 
وأنمـــاط المجوهـــرات التقليديـــة العربية 
والبدوية. تم تصميم المجموعة بطريقة 
غيـــر تقليدية ومعاصـــرة ال مثيل لها في 
الســـوق. فهـــي تجمـــع بيـــن التشـــطيبات 
المصقولـــة  األســـطح  مثـــل  المتناقضـــة 
وغير الالمعة مع لمحات من قطع الماس 
ممـــا يخلق مظهـــًرا المًعا وآســـًرا.ُصممت 

مجموعـــة ملكـــي الراقيـــة ألولئـــك الذين 
يريـــدون قطًعـــا ذهبية قّيمـــة ومحدودة 
باألحجـــار  مزينـــة  قيراًطـــا   21 عيـــار 
الكريمة مثل الياقوت والزمرد والياقوت 
واللؤلـــؤ البحرينـــي الطبيعـــي. ستشـــمل 
مـــن  متنوعـــة  مجموعـــة  المجموعـــات 
الشبكة ، واألساور ، واألقراط ، والقالئد، 

والجوبجوب، والخواتم”.
يأتي المعرض في وقت مناســـب لشـــراء 
األم  لعيـــد  المثاليـــة  الفاخـــرة  الهدايـــا 
ورمضان والقرقاعون والعيد. تعمل هذه 
المجموعات الفريدة أيًضا بشـــكل جميل 
للعـــروس التي تريد الحفـــاظ على تراثها 
التقليدي مع الحفاظ على أناقة حديثة.

ألول مرة في الشرق األوسط ، تستخدم 
شـــركة الزين آليات تقنيـــة متطورة مثل 
الطباعـــة ثالثيـــة األبعاد جنًبـــا إلى جنب 

مـــع الحرفية اليدويـــة التقليدية لتطوير 
تصميمات فريدة من نوعها على مستوى 
عالمـــي. الزين تمثل الريـــادة في صناعة 

المجوهـــرات. وتواصل  احتضان التراث 
الخالـــد مـــن خـــالل تصميمـــات معاصـــرة 

تناسب جميع األجيال.

ــر” ــطـ ــفـ و“الـ والـــقـــرقـــاعـــون  ورمــــضــــان  األم  عـــيـــد  ــا  ــ ــداي ــ ه ــراء  ــ ــش ــ ل ــة  ــرصـ فـ

مجوهرات الزين تطلق معرض الذهب “كنوز البحرين”

هبة محسن

الرياضيـــة  فعاليتهـــا  البحريـــن  بغرفـــة  الســـعادة  لجنـــة  نّظمـــت 
االفتراضيـــة في يوم البحرين الرياضي، والتي شـــارك فيها عدد 
مـــن أعضاء الجهـــاز اإلداري، حيث كّرم الرئيس التنفيذي للغرفة 
شاكر إبراهيم الشتر جميع المشاركين، مؤكًدا أهمية تغيير نمط 
الحيـــاة بممارســـة الرياضـــة لمـــا لها مـــن أهمية بالغة ســـواء على 
المســـتوى البدنـــي أو الذهنـــي، فضالً عـــن الوقاية مـــن األمراض 
المختلفة، كما أعرب عن شكره وتقديره للمشاركين الذي أسهموا 

في نجاح الفعالية، متمّنًيا دوام الصحة والعافية للجميع.

ا الغرفة تنّظم فعالية “اليوم الرياضي” افتراضيًّ

نبيل الزين
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”BBKPLUS“ البحرين والكويت”: فتح الحسابات عبر“

لصيـانـة جسـر خليفـة بـن سلمـان

اسـتــمـــــــــــــارات اســتــخـــــــــــــدام  إلــــــــــى  الحـــاجـــــــــــة  دون 

عــطــاء  44 ــي  ــال ــم ــإج ب لــجــهــتــيــن  ــة  ــع ــاب ت ــات  ــص ــاق ــن م  4 ــح  ــت ف

يوفر بنك البحرين والكويت لعمالئه اآلن وسيلة ميسرة لفتح الحسابات 
فــي فروعــه عبــر أجهــزة لوحيــة مدعومــة بتطبيــق BBKPLUS ودون 
الحاجــة إلــى اســتخدام اســتمارات. وتعمــل هــذه األجهــزة اللوحية على 
تهيئــة وتمكيــن عمــالء الفــروع ممــن يرغبون فــي فتح حســابات مع بنك 
البحريــن والكويــت عبــر تطبيــق “BBKPLUS”. وســيمكن هــذا التطبيــق 
العمــالء مــن األفــراد فتح حســاب تحويل الراتب وحســاب ســوبر ســيفر 
وحساب موني ميكر بعمالت متعددة، وحساب الهيرات في دقائق قليلة، 
مــع ضمــان تقليــل اإلجــراءات المعتــادة إلتمــام عمليــة الفتــح كالتواقيــع 

وغيرها. 

وقال الرئيـــس التنفيذي للمجموعة 
هـــذا  “يأتـــي  ســـيف  عبدالرحمـــن 
التحـــول الرقمي، من بين عديد من 
التحوالت األخرى، كجزء من خطة 
البنـــك نحو تقديـــم تجربة مصرفية 
تتناسب مع أســـاليب حياة عمالئنا. 
ونحن في بنـــك البحرين والكويت، 

نبحث باســـتمرار عن طـــرق جديدة 
مصرفيـــة  تجربـــة  عمالئنـــا  لمنـــح 
هـــذه  وتنـــدرج  وفريـــدة،  سلســـة 
المبـــادرة ضمن الكفاءة التشـــغيلية 
من خالل الرقمنة التي تتماشى مع 
تحـــول المملكـــة نحـــو التكنولوجيا 

المالية والتنمية المستدامة”.

مـــن جانبـــه، قـــال مدير عـــام الخدمات 
المصرفيـــة لألفـــراد فـــي البنـــك عـــادل 
ســـالم “لقد قررنا تقديـــم خدمات فتح 
الحســـابات لألفـــراد من خـــالل تطبيق 
“BBKPLUS” فـــي جميـــع فـــروع بنك 
البحرين والكويت كخطوة نحو توفير 

تجربة مصرفية راقية تلبي احتياجات 
العمالء على اختالفهـــم. ونتطلع دوًما 
إلـــى تحقيـــق رضـــا العمالء مـــن خالل 
الجمع بيـــن عالم التكنولوجيا ســـريعة 
الحركة وقيمنا األساسية المتمثلة في 
تقديم أرفع مستويات خدمة العمالء”.

بـــوزارة  األشـــغال  شـــؤون  طرحـــت 
األشـــغال وشـــؤون البلديات والتخطيط 
العمراني في جلســـة مجلس المناقصات 
للقيـــام  مناقصـــة  أمـــس،  والمزايـــدات، 
بأعمال اإلنـــارة والصباغة والصيانة على 
جســـر الشيخ خليفة بن ســـلمان لمدة 52 
أســـبوًعا، تنافست عليها 5 شركات، وكان 
أقـــل عطـــاء لشـــركة شـــركه داون تـــاون 
للمقـــاوالت بنحـــو 2.9 مليـــون دينار، في 

حين أكبرها بقرابة 3.4 مليون دينار.
مناقصـــة  األشـــغال”  “شـــؤون  وطرحـــت 
المدنيـــة  لألعمـــال  الزمنيـــة  المقاولـــة 
لألعـــوام )2021 - 2022( تنافســـت عليها 
30 شـــركة، وكان أقل عطاء بنحو 435.7 
Inter Lock Mainte- )ألف دينار لشـــركة 

nance Construction(، في حين أكبرها 
بقرابة 625.7 ألف دينار.

وتشـــتمل األعمـــال المدنيـــة علـــى أعمال 
والتعبئـــة  الحفـــر  أعمـــال  مثـــل  الطـــرق 
وصيانـــة  وبنـــاء  والتســـوية  والضغـــط 
طـــرق المشـــاة وتركيبـــات أنظمـــة ميـــاه 

العواصـــف وما إلى ذلك. واشـــترطت أن 
يتـــم العمـــل من خـــالل عدد مـــن مقاولي 
الطـــرق من خالل أوامـــر العقود المحددة 
المـــدة لتنفيذ مخططات الطرق الصغيرة 
الداخليـــة،  الطـــرق  بصيانـــة  المتعلقـــة 
وفتح طـــرق جديـــدة، وتحســـين الطرق 

وحركـــة المرور فـــي مواقـــع مختلفة من 
شـــبكة الطرق. وطرحت الوزارة مناقصة 
لتقديـــم خدمات استشـــارية لتفعيل دور 
التخطيـــط االســـتراتيجي فـــي قطاعات 
Strat- إليهـــا شـــركة  تقدمـــت  )الـــوزارة، 
egy Optimization Consulting( بنحـــو 

280.6 ألف دينار.
وطرحت شـــركة طيران الخليج مناقصة 
لتوريد مواد نســـيجية متنوعة، تنافست 
عليها 8 شركات، وكان أقل عطاء لشركة 
 Zibo Rainbow Airline Appliance(
Co. Ltd( بنحو 284 ألف دوالر )ما يعادل 
ألـــف دينـــار(، فـــي حيـــن أكبرهـــا   106.8
بقرابـــة 2.3 مليـــون دينـــار. وتـــم إجمـــاال، 
فتح 4 مناقصات تابعة لجهتين بإجمالي 
44 عطـــاء، وبلغ مجمـــوع أقل العطاءات 

نحو 3.8 مليون دينار.

عادل سالمعبدالرحمن سيف

المنامة - البحرين والكويت

دبي - مباشر

ارتفعت أســعار النفط في تعامالت أمس اإلثنين، مع التفاؤل أن 
يؤدي التحفيز المالي لتعافي الطلب على الخام.

وأقر مجلس النـــواب األميركي 
فيـــروس  مـــن  إغاثـــة  حزمـــة 
تريليـــون   1.9 بقيمـــة  كورونـــا 
دوالر في يوم الســـبت الماضي، 
إذ وافـــق الديمقراطيـــون الذين 
المجلـــس  علـــى  يســـيطرون 
علـــى مشـــروع القانـــون بأغلبية 
219 صوًتـــا مقابـــل 212 صوًتا، 

وأرسلوه إلى مجلس الشيوخ.
األخبـــار  مـــن  المزيـــد  أن  كمـــا 
اإليجابيـــة من ناحيـــة التطعيم 
ضد فيـــروس كورونا وعالمات 
تحسن االقتصاد عززت األسعار 

أيًضا.
وبحسب مسح لوكالة “رويترز”، 
تراجـــع إنتـــاج النفـــط مـــن قبـــل 

أوبـــك بنحـــو 870 ألـــف برميـــل 
يومًيا في الشهر الماضي، بفعل 

الخفض الطوعي للمنتجين.
وحققت أســـعار الخام مكاســـب 
فـــي   %  18 بحوالـــي  شـــهرية 
األســـعار  ارتفـــاع  مـــع  فبرايـــر، 
ألعلى مستوياتها في 13 شهًرا.
وبحلـــول الســـاعة 2:00 مســـاء 
بتوقيت جرينتش، ارتفع ســـعر 
العقود اآلجلة لخـــام “نايمكس” 
تسليم أبريل بنحو 4 % إلى 62 

دوالًرا للبرميل.
وصعد ســـعر العقود المستقبلية 
للخام القياســـي “برنت” تســـليم 
مايـــو بنســـبة 1 % إلـــى 65.07 

دوالر للبرميل.

أسـعـــار النـفـــــط تـرتـفـــع

تفاصيل عقود العمل
عالقـــة العمـــل من العالقـــات المهمة جـــدا بين صاحـــب العمل 
والعامـــل. وهـــذه العالقة يحكمهـــا القانون بموجـــب عقد يبرم 
بينهمـــا. ولكـــن، نالحـــظ بعض عقـــود العمـــل المبرمـــة “غريبة” 
و”معيبـــة” و”مضللـــة”، وهـــذا يهـــدد عالقـــة العمـــل والحركـــة 
االقتصاديـــة فـــي البلد النعكاس هـــذه العالقة بصفة مباشـــرة 
عليهـــا. وهناك أحكام قانونية لعقد العمل للقطاع األهلي منها، 
أن يكون عقد العمل ثابًتا بالكتابة باللغة العربية من نسختين 
لـــكل طرف. وإذا كان محررا بغير العربية ترفق نســـخة باللغة 
العربيـــة ـ وإذا أحـــال العقد إلـــى لوائح داخلية وجـــب إرفاقها 
بالعقد، ويوقعها طرفا العقد ويعتد بها في اإلثبات. وفي حالة 
عـــدم وجـــود عقد مكتـــوب جاز للعامـــل وحده إثبـــات حقوقه 

كافة بجميع طرق اإلثبات.
ويجـــب أن يتضمـــن عقـــد العمل البيانـــات الجوهريـــة لطرفي 
العقـــد، خصوصـــا اســـم صاحـــب العمـــل وعنوانه ورقـــم القيد 
فـــي الســـجل التجاري، اســـم العامـــل وتاريخ ميـــالده ومؤهله 
ووظيفته أو مهنته ومحل إقامته وجنســـيته وما يلزم إلثبات 
شـــخصيته، طبيعـــة ونـــوع العمل ومـــدة العقـــد إذا كان محدد 
المدة، األجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه، وكذلك سائر 
المزايا النقدية والعينية المتفق عليها، والبيانات األخرى التي 

يصدرها الوزير، بالنسبة لبعض الوظائف. 
ويجوز تعيين العامل تحت شـــرط التجربة إذا نص على ذلك 
صراحـــة في عقـــد العمل، على أال تزيد التجربة على 3 أشـــهر، 
ويجوز زيادة فترة التجربة في المهن التي يحددها الوزير بما 
ال يجـــاوز 6 أشـــهر، وال يعتد بشـــرط التجربـــة إال إذا نص عليه 
صراحـــة فـــي العقد. ويجـــوز ألي من طرفي عقـــد العمل إنهاء 
العقد خالل فترة التجربة إذا تبين له عدم مالءمة االستمرار 
فـــي التعاقد بشـــرط إخطـــار الطرف اآلخـــر قبل اإلنهـــاء بيوم 
واحـــد على األقل. وال يعتد بشـــرط التجربـــة إال إذا نص عليه 
صراحة في عقد العمل. وال يجوز تعيين العامل تحت شـــرط 

التجربة أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد. 
ويحظـــر على صاحـــب العمل أن يخرج على الشـــروط المتفق 
عليهـــا في عقد العمل الفردي أو الجماعـــي، وأن يكلف العامل 
بعمـــل غيـــر متفق عليـــه إال إذا دعـــت الضرورة إلـــى ذلك منعا 
لوقـــوع حـــادث، أو إصـــالح مـــا نشـــأ عنه، أو فـــي حالـــة القوة 
القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة. وله أن يكلف العامل 
بعمـــل غيـــر المتفق عليـــه، إذا كان ال يختلـــف اختالفا جوهريا 
عـــن عملـــه األصلي ويشـــترط عدم المســـاس بحقـــوق العامل. 
ويجـــوز لصاحب العمل تدريـــب العامل وتأهيلـــه للقيام بعمل 
مختلف عن العمل المتفق عليه تمشيا مع التطور التكنولوجي 
في المنشأة بشرط إخطار الوزارة المختصة والتنظيم النقابي 

المعني.
هـــذه األحـــكام تضمنهـــا قانـــون العمـــل لتوضيـــح عقـــد العمـــل 
والتفاصيـــل الخاصة به. ويجـــب على أصحاب العالقة اإللمام 
بهـــذه األحـــكام عند إعـــداد العقد وعـــدم اإلتيان بمـــا يخالفها. 

وبهذا نضمن سير العمل واستقراره للمصلحة العامة.

AWARSAMA@WARSAMALC.COM

د. عبد القادر ورسمه 

تشـــمل أجـــور الموظفيـــن البحرينييـــن وبعـــض الرســـوم

ِمنح حكومية لبنوك أثناء الجائحة

للبنـــوك  الماليـــة  البيانـــات  أظهـــرت 
والمؤسســـات المصرفية في البحرين 
أنهـــا تلقـــت مـــا مجموعـــه نحـــو 20.7 
مليـــون دينار كمنح حكومية مباشـــرة 
في العـــام 2020، والتي جـــاءت بغية 
التغلب على تداعيات جائحة “كوفيد 
– 19”، إذ خصصت الحكومة برنامجا 
ضخما لمساعدة المؤسسات واألفراد 
االقتصاديـــة  اآلثـــار  تجـــاوز  علـــى 

للجائحة.
وبحسب بيانات جمعتها “البالد”، فإن 
نحـــو 6 بنـــوك تجاريـــة مدرجـــة ضمن 
قطـــاع البنـــوك فـــي بورصـــة البحرين 
 12.8 مجموعـــه  مـــا  علـــى  حصلـــت 

مليون دينار كمنح حكومية. 
الماليـــة  للمؤسســـات  بالنســـبة  أمـــا 
والبنـــوك االســـتثمارية المدرجة ضمن 
قطـــاع االســـتثمار، فحصلـــت عدد من 
البنوك وشـــركات التمويل واالستثمار 
علـــى مبالـــغ إجمالية تقـــدر بنحو  7.8 

ماليين دينار كمنح حكومية.

وأعلنت الحكومة في مارس الماضي 
)2020( عن حزمة مســـاعدات ضخمة 
كان مـــن بينهـــا التكفـــل بدفـــع رواتب 
الموظفيـــن البحرينييـــن فـــي مختلف 
المؤسســـات ألشـــهر عدة، إلـــى جانب 
التكفـــل بدفـــع فواتيـــر الكهربـــاء عـــن 
األفراد والمؤسسات، في حين استفاد 
األفـــراد مـــن تأجيل أقســـاط القروض 
لمدة 6 أشـــهر، األمر الـــذي ترتب عليه 
خســـائر فـــي حقـــوق المســـاهمين في 
مصـــرف  أن  إال  التجاريـــة،  البنـــوك 
البحريـــن المركزي قام بـــدوره بحزمة 

تســـهيالت كبيـــرة اســـتهدفت تعزيـــز 
السيولة لدى البنوك ودعمها لمواجهة 

متطلبات المرحلة.
بنـــك البحريـــن الوطنـــي أعلـــن  وكان 
عن مســـاهمته بكامل المبلـــغ الذي تم 
تخصيصه له من قبل الحكومة ضمن 
بتســـديد  الخاصـــة،  الماليـــة  الحزمـــة 
رواتـــب الموظفيـــن البحرينييـــن فـــي 
القطـــاع الخـــاص لمدة 3 أشـــهر وذلك 
للحملـــة الوطنيـــة لمكافحـــة فيـــروس 

كورونا.
يشـــار إلى أن بنوك ومؤسســـات مالية 

قد ســـاهمت في دعم الحملة الوطنية 
لمواجهـــة الجائحة “فينـــا خير” كجزء 

من مسؤوليتها االجتماعية.
البحرينيـــة  الشـــركات  واختتمـــت 
المدرجـــة فـــي بورصـــة البحرين فترة 
إعـــالن النتائـــج الماليـــة، إذ أفصحـــت 
تركتـــه  الـــذي  األثـــر  عـــن  الشـــركات 
حيـــث  مـــن  أعمالهـــا  علـــى  الجائحـــة 
الخســـائر المترتبة والدعـــم الحكومي 
الذي تم تلقته، وذلك استجابة لتعميم 
المركـــزي  البحريـــن  أصـــدره مصـــرف 
العـــام الماضي في إطـــار حرصه على 
مزيـــد مـــن الشـــفافية وإبـــراز صـــورة 
كاملـــة للمســـاهمين ومســـاعدتهم في 
اتخاذ قراراتهم االســـتثمارية وحماية 

حقوق مختلف األطراف.
يشار إلى أن مصرف البحرين المركزي 
قام بحزمـــة من القـــرارات لرفع قدرة 
اإلقـــراض لـــدى البنوك بمـــا يعادل 3.7 
مليار دينار، وذلـــك إلعطائهم المرونة 
طلبـــات  مـــع  التعامـــل  فـــي  الالزمـــة 
العمالء لتأجيل األقســـاط أو للتمويل 

اإلضافي.

المنامة - المصرف المركزي

 70 مليون دينار
ألذونات الخزانة األسبوعية

أعــلــن مــصــرف الــبــحــريــن الــمــركــزي أنــه 
 ISIN( رقم 1850  اإلصــدار  تغطية  تمت 
الخزانة  أذونات  من   )BH0006790875
الــحــكــومــيــة األســبــوعــيــة. وتــبــلــغ قيمة 
لفترة  ــار  ــن مــلــيــون دي ــدار 70  ــ هـــذا اإلصـ
مــارس   3 فـي  تبدأ  يــوًمــا   91 استحقاق 
2021 وتنتهي في 2 يونيو 2021، كما بلغ 
الفائدة على هذه األذونــات  معدل سعر 
 %  1.80 الفائدة  بسعر  مقارنة   %  1.44
لإلصدار السابق بتاريخ 24 فبراير2021.

* مستشار وخبير قانوني

أمل الحامد

علي الفردان

21
مليون دينار

“كانو” تفوز بجائزة أفضل وكالة سفريات بالسعودية
2020 ــام  ــعـ ــلـ لـ ــال  ــ ــمـ ــ األعـ ــاع  ــ ــط ــ ق فــــي 

إحـــدى  كانـــو،  ســـفريات  فـــازت 
شركات مجموعة يوسف بن أحمد 
كانو، بلقب أفضل وكالة ســـفريات 
في المملكة العربية الســـعودية في 
قطاع األعمال للعـــام 2020، وذلك 
في النســـخة 27 من جوائز الســـفر 
العالمية. وتم إعالم إدارة سفريات 
كانـــو بحصولهـــا على اللقـــب بداية 
هـــذا العـــام واســـتلمت الجائزة في 

فبراير 2021.
وأكـــد رئيـــس ســـفريات كانـــو نبيل 

ســـفريات  إســـتراتيجية  أن  كانـــو، 
كانو ركزت على العمالء في قطاع 
األعمـــال والشـــركات لمـــدة وصلت 
إلـــى 10 ســـنوات، بحيـــث طـــورت 
لتخدمهـــم  وقدراتهـــا  إمكاناتهـــا 
بأفضـــل صـــورة ممكنـــة. وأوضـــح 
أن الجائـــزة هـــي انعـــكاس حقيقي 
لمجهـــودات الجميـــع في ســـفريات 
كانـــو وعملهـــم الـــدؤوب خصوصـــا 
فـــي ظل تحديـــات جائحة عالمية. 
وبين أن وجود ســـفريات كانو في 
المملكة العربية الســـعودية بدأ في 

الخمســـينات مـــن القـــرن الماضـــي، 
وخالل الســـنوات تـــم بناء عالقات 
وطيـــدة ومســـتقرة مـــع العديد من 

العمالء في كل المدن السعودية.
وتأسســـت جوائـــز الســـفر العالمية 
في العام 1993، لتكافئ المتميزين 
صناعـــة  قطاعـــات  جميـــع  فـــي 
الســـياحة. وفي كل عام تقام باسم 
الجائزة سلســـلة من الفعاليات في 
مناطـــق عـــدة مـــن العالـــم احتفـــاء 
بالشـــركات الناجحـــة فـــي القطـــاع 
 2020 العـــام  وفـــي  الســـياحي. 

كورونـــا  لظـــروف جائحـــة  ونظـــًرا 
بتجمـــع  الفعاليـــات  اســـتبدال  تـــم 

افتراضي على اإلنترنت.

المنامة - سفريات كانو

نبيل كانو
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30 ألف متر مكعب سعة مجمع مستودعات وقود الطائرات
ــتــشــغــيــل الــفــعــلــي ــدء ال ــ ــل ب ــب ــة ق ــ ــازم ــ ــراء االخـــتـــبـــارات ال ــ ــ إج

مطـــار  لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  قـــام 
البحريـــن محمـــد البنفالح بزيـــارة تفقدية 
لمجمـــع مســـتودعات وقـــود الطائرات في 
مطـــار البحريـــن الدولـــي؛ بهـــدف الوقوف 
علـــى  واالطـــالع  جاهزيتـــه  مـــدى  علـــى 
التشـــغيل  لبـــدء  الجاريـــة  االســـتعدادات 
قريًبـــا. وعنـــد اكتمالـــه، سيســـاعد المجمع 
علـــى ترســـيخ مكانة البحريـــن كمركز بارز 
ومتطـــور لخدمات إمداد وقـــود الطائرات 
في المنطقة، كما سيساهم في دفع عجلة 
النمـــو االقتصادي المســـتدام فـــي المملكة 
البحريـــن  رؤيـــة  أهـــداف  مـــع  يتفـــق  بمـــا 

االقتصادية 2030.
ويضم المجمع عدًدا من مستودعات وقود 

الطائرات بسعة إجمالية تصل إلى 30 ألف 
متـــر مكعب، ويمتد على مســـاحة 77 ألف 
متر مربع، بما في ذلك المباني المخصصة 
مجهـــز  أنـــه  كمـــا  والخدمـــات.  للتشـــغيل 
بأفضـــل مزايـــا األمن والســـالمة المتطورة 

وأحدث تقنيات خدمة الطائرات.
وقـــام المديـــر التنفيذي للمشـــروع وعضو 
مجلس إدارة شـــركة مطار البحرين لوقود 
الطائرات عبد المجيد القصاب، بشرح آخر 
مســـتجدات المشـــروع وتدابيـــر الســـالمة 
التـــي يتم تطبيقهـــا بصرامة لضمان التزام 
مـــن  الدوليـــة.  المعاييـــر  بأعلـــى  المجمـــع 
جانبه، أشـــاد البنفالح بالتقدم الكبير الذي 
أحرزه المشروع حتى يومنا هذا، إذ تجري 
حالًيا أعمال المراحل النهائية للمجمع، كما 
يتـــم إجـــراء االختبارات الالزمـــة وتجربة 

العمليـــات التشـــغيلية قبـــل بدء التشـــغيل 
الفعلي.

وصـــرح البنفـــالح أن مرحلـــة االختبـــارات 
التشـــغيلية  العمليـــات  وتجربـــة  الالزمـــة 
لهـــا،  مخطـــط  هـــو  كمـــا  بسالســـة  تســـير 
والتـــي من شـــأنها المســـاعدة على تحديد 
الجوانـــب التـــي تحتـــاج إلى تطويـــر قبل 
بدء التشـــغيل، معرًبا عن سعادته بالتقدم 
الكلـــي وبمجهـــودات فريـــق العمـــل ليصل 
هـــذا المشـــروع بالغ األهمية إلـــى المراحل 
المتقدمة التي نشـــهدها اليـــوم، مؤكًدا أن 
األولويـــة األهـــم هـــي ضمان بدء تشـــغيل 
المشـــروع بمنتهـــى األمان والكفـــاءة وفًقا 

للخطط الموضوعة.
وقـــال البنفالح “يمثل مجمع مســـتودعات 
وقود الطائرات جزًءا أساســـًيا من برنامج 

إذ  الدولـــي،  البحريـــن  مطـــار  تحديـــث 
ســـيضيف قيمة كبيرة إلى أعمال مشـــغلي 
تيســـير  خـــالل  مـــن  الجويـــة  الخطـــوط 
عمليات اإلمداد بالوقـــود والصيانة داخل 
مطـــار البحريـــن الدولـــي. كمـــا سيســـاهم 
فـــي تعزيـــز نمـــو قطاعـــات النقـــل الجـــوي 
والخدمات اللوجستية والنفط والغاز في 
المملكة، فضاًل عن دوره في إرساء أسس 

اقتصاد أكثر استدامة وتنوًعا”.
وســـيزود المجمـــع الطائـــرات بالوقود عبر 
شبكة أنابيب حديثة تغطي كامل مناطق 
التشـــغيل الموســـعة فـــي مطـــار البحريـــن 
قـــدرة  تعزيـــز  فـــي  يســـهم  بمـــا  الدولـــي 
المطـــار علـــى مواكبـــة الزيـــادة المتوقعـــة 
فـــي العمليات والتغلـــب على أي تحديات، 
فضـــاًل عن دعم رؤيـــة المملكة الرامية إلى 

تبوء مكانة بارزة كمركز إقليمي لخدمات 
وقود الطائرات.

وتقـــوم بتطويـــر مشـــروع مجمـــع وقـــود 
الطائـــرات، شـــركة مطـــار البحريـــن لوقود 
الطائرات، وهي شركة مساهمة بين شركة 
مطـــار البحرين والشـــركة القابضـــة للنفط 

والغـــاز تأسســـت فـــي العـــام 2017 وفًقـــا 
لتوجيهـــات القيـــادة العليـــا فـــي البحرين؛ 
بهدف إعادة هيكلة قطاع وقود الطائرات 
فـــي البـــالد، إضافـــة إلـــى تولي مســـؤولية 
مطـــار  داخـــل  وإدارتـــه  المجمـــع  إنشـــاء 

البحرين الدولي.

المحرق - شركة مطار البحرين

عـــن خطتهـــا  البحريـــن  أعلنـــت بورصـــة   
للقطاعـــات  العالمـــي  المعيـــار  لتطبيـــق 
)GICS( لتصنيـــف الشـــركات المدرجة في 
البورصة بدًءا من 11 يوليو المقبل، وذلك 
فـــي إطار اســـتراتيجية البورصـــة الهادفة 
فـــي  والكفـــاءة  الشـــفافية  مبـــدأ  لتعزيـــز 
ســـوق المال البحرينيـــة، وتطبيًقا ألفضل 

الممارسات العالمية.
للبورصـــة،  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال   
الشـــيخ خليفـــة بـــن إبراهيـــم آل خليفـــة، 
يهـــدف إعادة تصنيف الشـــركات المدرجة 
إلـــى تطبيق معيـــار عالمـــي للتصنيف في 
ســـوق رأس المال لتعزيز الشافية وتوفير 
معلومـــات أكثر دقة حول أداء الشـــركات 
والسوق على وجه الخصوص بما يتوافق 

مع أفضل المعايير العالمية.
 وأضـــاف الشـــيخ خليفـــة أن قـــرار إعـــادة 
تصنيـــف القطاعـــات الحاليـــة يهـــدف إلى 
خلـــق موائمة مع المعايير العالمية المتبعة 
والتـــي  المدرجـــة  الشـــركات  لتصنيـــف 
تعتمدها أســـواق المال المحلية والعالمية، 
وهـــو ما ســـيتيح إمكانية إجـــراء المقارنة 

ا بشـــكل  بيـــن القطاعـــات ونظيراتها عالميًّ
أكثـــر سالســـة حيـــث ســـيتم تصنيـــف كل 
شـــركة بحســـب القطـــاع التفصيلـــي الذي 

يحدده النشاط األساسي للشركة.
 )S&P( قبـــل  مـــن  المعيـــار  وتـــم تطويـــر   
و)MSCI( العالميتيـــن والمختصتيـــن فـــي 
مجال المعلومات المالية. وسيتم تصنيف 
الشـــركات المدرجـــة فـــي البورصـــة حالًيا 
وفـــق 7 قطاعـــات مـــن أصـــل 11 قطاًعـــا 
ا في المستوى األول للمعيار وذلك  رئيســـيًّ
بناًء على نشـــاط هذه الشـــركات المدرجة 
األساســـي وهـــي: قطاع المواد األساســـية 
ويشـــمل )شـــركة مدرجـــة واحـــدة(، قطاع 
الرأســـمالية،  )الســـلع  الصناعـــات ويشـــمل 
والنقـــل(  والمهنيـــة،  التجاريـــة  الخدمـــات 
وســـيتضمن )3 شـــركات مدرجـــة(، قطـــاع 
ويشـــمل  الكماليـــة  االســـتهالكية  الســـلع 
الســـلع  االســـتهالكية، تجزئـــة  )الخدمـــات 
ومســـتلزماتها،  الســـيارات  الكماليـــة، 
وســـيتضمن  والمالبـــس(  المعمـــرة  الســـلع 
)5 شـــركات(، وقطاع الســـلع االســـتهالكية 
األغذيـــة،  )تجزئـــة  ويشـــمل  األساســـية 
األغذيـــة والمشـــروبات والتبـــغ، المنتجات 

 4( وســـيتضمن  والشـــخصية(  المنزليـــة 
شـــركات(، قطـــاع المـــال ويشـــمل )البنوك، 
التأمين، االستثمار والتمويل( وسيتضمن 
)22 شـــركة مدرجـــة(، قطـــاع االتصـــاالت 
ويشـــمل )االتصاالت، واإلعـــالم والترفيه( 
وســـيتضمن )3 شـــركات مدرجـــة( وقطاع 
العقارات ويشـــمل )صناديق االســـتثمارية 
العقـــارات،(  وتطويـــر  وإدارة  العقاريـــة 

وسيتضمن )3 شركات مدرجة(.
 أمـــا بقيـــة القطاعـــات األربعـــة المتبقيـــة 
الصحـــة  وقطـــاع  الطاقـــة  )قطـــاع  وهـــي 
وقطاع تقنيـــة المعلومات وقطـــاع المواد 
األساســـية( فستبقى قطاعات غير نشطة، 
للشـــركات  األساســـي  النشـــاط  إن  حيـــث 
ـــا فـــي البورصـــة ال ينـــدرج  المدرجـــة حاليًّ

تحت أي منها، إلى أن يتم إدراج شـــركات 
تصنـــف وفقهـــا فـــي البورصـــة، وهـــو مـــا 
ســـيجعلها قطاعات نشـــطة بشـــكل فوري 

حينها.
 وقد تم إطالع جميع الشـــركات المدرجة 
على منهجية التصنيـــف والقطاع الجديد 
الـــذي ســـيتم تصنيـــف كل شـــركة مدرجة 
وفقا له، كما تعتزم البورصة عقد جلسات 
للعامـــة  متنوعـــة  عمـــل  وورش  توعويـــة 

لزيادة الوعي حول هذه المبادرة.
 واعُتمـــد تصنيف القطاعـــات المطبق في 
البورصـــة منـــذ العام 1987 حيث يشـــتمل 
قطاعـــات.   6 علـــى  الســـابق  التصنيـــف 
وبعـــد اعتماد المعيـــار العالمـــي للقطاعات 
ا  )GICS( والذي يشـــمل 11 قطاًعا رئيســـيًّ
فـــي مســـتواه األول )مســـتوى القطاعـــات 
الرئيسية( وفق التصنيف الهرمي للمعيار، 
ســـتكون 7 قطاعـــات من أصـــل 11 قطاًعا 
ا، قطاعات نشطة في البورصة في  رئيسيًّ

حين ستبقى 4 منها غير نشطة.
وســـيبقى احتساب مؤشـــر البحرين العام 
بـــال تغييـــر بعـــد هيكلـــة واعتمـــاد معيـــار 
تصنيـــف القطاعات الجديد، إال أن قيم ما 

قبل االفتتـــاح لجميع مؤشـــرات قطاعات 
البورصة في يوم اإلطالق ســـتكون 3000 
نقطة )القيمة األساســـية( ما عدا مؤشرات 
أكبـــر القطاعـــات والتي تتمثـــل في قطاع 
المال الذي يضم 22 شركة، وستكون قيم 
ما قبل االفتتاح لقطاع المال 5500 نقطة 
)القيمة األساســـية(، وذلك لتيســـير مقارنة 
أداء هـــذه القطاعـــات مع بعضهـــا البعض. 
ولتوفيـــر المزيـــد مـــن المعلومـــات، ســـيتم 

احتســـاب قيـــم تاريخية لهذه المؤشـــرات 
الجديـــدة لمدة عام ســـابق )12 شـــهًرا( من 
تاريـــخ البـــدء. وبمـــا أن هـــذه المؤشـــرات 
المؤشـــرات  لـــن يتـــم احتســـاب  جديـــدة، 
القطاعيـــة الحاليـــة وســـتظهر قيـــم التغير 
ونســـب التغيـــر فـــي اليـــوم الالحـــق ليوم 
اإلطالق على الموقع اإللكتروني للبورصة 
الجديـــد  العالمـــي  المعيـــار  علـــى صفحـــة 

المعتمد للقطاعات.

بورصة البحرين تعتزم تطبيق المعيار العالمي لتصنيف الشركات
بدًءا من 11 يوليو لتعزيز الشفافية وتوفير معلومات أكثر دقة

“بيتك” يحصد جائزة “جي بي مورغان” للجودة والتميز 2020
منح   ،“ مــورغــان  بي  “جــي  أن  “بيتك”،  البحرين  الكويتي-  التمويل  بيت  أعلن 
الجودة”  تقدير  “جائزة  فئتي  عن   ،2020 الجودة  لتقدير  النخبة  جائزة  البنك 
و”جائزة تقدير الجودة المتميزة” االستثنائيتين، نظير تفوق البنك في مجالي 
هذه  وتمنح  المالية.  والمؤسسات  ــراد  االفـ بتحويالت  الخاصة  المدفوعات 
متطورة  إلكترونية  خدمات  تقدم  التي  الرائدة  المالية  للمؤسسات  الجائزة، 

تقنًيا، وتفي بمعايير “جي بي مورغان” الصارمة في دقة العمليات.

 - الكويتي  التمويل  بيت  منح  ويأتي 
“جي  مــن  تــقــديــًرا  للجائزة،  البحرين، 
المتميز  الــبــنــك  ألداء  مـــورجـــان”،  بــي 
عمليات  إدارة  بــمــعــايــيــر  ــزام  ــ ــت ــ واالل
تـــحـــويـــل األمـــــــــوال، خـــصـــوصـــا وأن 
ــل مـــن 1 % مـــن إجــمــالــي عــمــالء  أقــ
للحصول  مؤهلين  األمــــوال  تــحــويــل 
على  الضوء  يسلط  ما  الجائزة،  على 
في  لـ”بيتك-البحرين”  الكبير  النجاح 
تجاوز معايير أداء “جي بي مورغان” 

الصارمة.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي 
علي   ”JP Morgan Chase“ لــبــنــك 
التمويل  بيت  أهــنــئ  أن  “أود  مــوســى 
اإلنجاز،  البحرين على هذا   - الكويتي 
للحفاظ  البنك  للعمل مع  نتطلع  ونحن 
األداء  المتميز من  المستوى  على هذا 
واالستمرار في االرتقاء به. كما يسعدنا 
التقديرية  الــجــائــزة  هــذه  البنك  منح 
في  استمراره  تؤكد  والتي  المرموقة 
االلتزام بأعلى معايير الدقة والجودة”.
مـــن جــهــتــه، قــــال الــعــضــو الــمــنــتــدب 

التمويل  لــبــيــت  الــتــنــفــيــذي  ــرئــيــس  وال
ــحــريــن عــبــدالــحــكــيــم  ــب ــتــي - ال ــكــوي ال
الــخــيــاط “بــدايــًة نــؤكــد اعــتــزازنــا بهذا 
موظفينا  جهود  يعكس  الــذي  اإلنــجــاز 
التعاون  مــن  المزيد  لخلق  المستمرة 
والمتواصل مع جميع شركائنا،  المثمر 
ــاء بــجــودة  ــقـ ــالرتـ ــم لـ ــ ــدائ ــ ــا ال وســعــيــن
“بيتك” على  أن حصول  كما  خدماتنا. 
دافًعا  يشكل  المرموقة  الجائزة  هــذه 
لموظفينا لالستمرار في تحقيق المزيد 
عمليات  إدارة  مجال  فــي  التميز  مــن 

تحويل األموال بكل كفاءة”. 

ــال الــمــديــر الــتــنــفــيــذي  مـــن جــانــبــه، قــ
ــوجــيــا  ــول ــس الـــعـــمـــلـــيـــات وتــكــن ــ ــي ــ ورئ
المؤسسية  واالتـــصـــاالت  الــمــعــلــومــات 
البحرين   - الكويتي  التمويل  بيت  في 
ــا ســـعـــداء  ــ ــن ــ مــحــمــد فــهــمــي حـــمـــد “إن
العالمية  الجائزة  هذه  على  بالحصول 
المتميز  ــــأداء  ل تــقــديــًرا  تــأتــي  والــتــي 
هو  الجائزة  بهذه  الفوز  أن  كما  للبنك. 
تــأكــيــد عــلــى حــــرص مــوظــفــي الــبــنــك 
الدقة  مستويات  بأعلى  االلتزام  على 
وتنقسم  البنك”.  خــدمــات  تقديم  فــي 
ــتــي تــقــدمــهــا “جــي  ــودة ال ــجـ جـــائـــزة الـ
بـــي مـــورغـــان” إلـــى فــئــتــيــن تــرتــبــطــان 
نظام  عبر  المرسلة  التحويل  بــأوامــر 
بمستويين  وتتميز   )SWIFT( سويفت 
“جائزة  و  الجودة”  تقدير  “جائزة  هما 
ــتــي  ــمــيــزة”، وال ــمــت تــقــديــر الـــجـــودة ال
أقصى  ُتظهر  التي  للمؤسسات  ُتمنح 

وتوفر  الكفاءة.  و  األداء  من  مستوى 
الخاصة  الخارجية  التحويالت  أنظمة 
لمزودي  المالية  والمؤسسات  باألفراد 
في  بما  هائلة،  مزايا  المالية  الخدمات 
ذلك المعالجة قصيرة المدى ومخاطر 
ــفــــاض تــكــالــيــف  ــــخــ تـــســـويـــة أقـــــل وان
التشغيل.  يذكر أن “جي بي مورغان”، 

قــد خــصــص هـــذه الــجــوائــز مــنــذ الــعــام 
1997م؛ تقديًرا لأداء المتسق وعالي 
الجودة إلدارة عمليات تحويل األموال 
وموظفيها،  مورغان”  بي  “جي  لعمالء 
إضافة إلى تقدير جهودهم في تحقيق 
المباشرة  الــمــعــالــجــة  مــعــدالت  أفــضــل 

للتحويالت “STP” لفئتها.

المنامة - “بيتك” البحرين

حقق أعلى معايير 
إدارة عمليات 

تحويل األموال
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نمت حركة اســـتيراد الســـيارات الجديدة 
فـــي البحرين على أســـاس شـــهري بنســـبة 
24 % مطلـــع العام 2021 في الوقت الذي 
ال تـــزال فيه جائحـــة كورونا تلقي بظاللها 

على أنماط االستهالك. 
وأشـــارت بيانـــات مالحيـــة حديثـــة، إلـــى 
مجموعـــه  مـــا  اســـتوردت  الشـــركات  أن 

2747 ســـيارة من خالل مينـــاء خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة وهـــو المنفـــذ الرئيـــس 
الســـتيراد الســـيارات الجديـــدة، في شـــهر 
ينايـــر الماضـــي مقارنة مع 2,203 ســـيارة 
قبـــل ذلـــك بشـــهر. وعلى أســـاس ســـنوي، 
فإن حركة اســـتيراد الســـيارات انخفضت 
بنســـبة 19.4 %، إذ كانت في يناير 2020 
نحو 3.4 آالف سيارة. وعلى صعيد حركة 
مناولـــة البضائـــع العامة، أشـــارت البيانات 

إلـــى مناولـــة مـــا مجموعـــه 160 ألـــف طن 
نولي من البضائع والســـلع وكان من أهمها 
الحديـــد وذلك بنســـبة 82 ألـــف طن نولي.  
أمـــا فيما يخص بحركة الحاويات فقد تم 
مناولـــة 37 ألـــف و500 حاويـــة فـــي شـــهر 
يناير الماضي مقارنة مع 36.8 ألف حاوية 
فـــي ذات الفترة من العـــام 2019، أي بنمو 
طفيـــف عـــن العـــام الســـابق علـــى أســـاس 
ســـنوي. ويعـــد مينـــاء خليفـــة بن ســـلمان 

المينـــاء التجـــاري الرئيـــس فـــي البحرين، 
الـــذي تمر عبره أكثـــر من 90 % من حركة 

التجارة من وإلى المملكة. 
يشـــار إلـــى أن شـــركة صلـــب والتـــي تعـــد 
عميال رئيســـا بقســـم البضائـــع العامة لدى 
شـــركة “APM تيرمينالـــز البحريـــن” التـــي 
تشـــغل الميناء قد شـــيدت رصيفـــا خاصا 
بها لمناولة البضائـــع، الذي من المتوقع أن 
يبدأ تشغيله في نهاية الربع األول 2021.

2747 سيارة تدخل البحرين في يناير
 علي الفردان

المحرر االقتصادي

البنفالح متفقدا سير العمل في المشروع

جانب من المؤتمر الصحافي للبورصة أمس

أثناء تسلم الجائزة

تصنيف الشركات 
المدرجة بالبورصة 

ا وفق 7  حالّيً
قطاعات 
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األمير هاري: أخشى أن يعيد التاريخ نفسه
مــوت  فــي  المســؤولية  مــن  جــزءا  الصحافــة  حّمــل  بعدمــا 
والدته األميرة ديانا المأســاوي، كشــف األمير هاري للمقدمة 
التلفزيونية األميركية الشــهيرة أوبرا وينفري أنه يخشى أن 

يعيد التاريخ نفسه.
وكان األميــر هــاري أحــدث ضجة كبيــرة في العائلــة الملكية 
البريطانيــة إثــر قــراره التخلــي عــن مهماتــه فيهــا قبــل عــام 
وانتقاله لإلقامة في الواليات المتحدة مع زوجته األميركية 

ميغن ماركل.
وبثــت قناة “ســي بي اس” التلفزيونيــة األميركية مقتطفات 
مــن المقابلــة “الحميمــة” مع نجمة التلفزيــون األميركي أوبرا 

وينفري، المقرر عرضها كاملة في السابع من مارس.
وقــال األميــر البالــغ 36 عاما “أكبر قلق لــدّي كان من أن يعيد 
التاريــخ نفســه”، فــي إشــارة علــى ما يبــدو إلى وفــاة والدته 
األميــرة ديانــا فــي حــادث ســير فــي باريــس إثــر محاولتهــا 

اإلفالت من صائدي صور المشاهير في العام 1997.
ولطالمــا كانــت عالقــة دوق ساســكس صعبــة مــع الصحافــة 
البريطانيــة، وهــو قــال أخيــرا إن الضغــط الــذي واجهــه مــن 

اإلعالم في بالده كان “يحطمه ذهنيا”.
وأوضــح األميــر هــاري ممســكا بيــد ميغن أثنــاء المقابلــة “أنا 
مرتــاح حقــا ألننــي جالــس هنــا وأتكلــم معكــم إلــى جانــب 

زوجتــي”. وأضــاف “ألننــي ال يمكننــي البــدء بتصــور مــا كان 
الوضع عليه بالنسبة إليها )ديانا( مع اضطرارها لمواجهة كل 
هذا الوضع وحيدة طوال هذه الســنوات”. وتابع هاري قائال 
“لقد كان ذلك صعبا للغاية لكلينا، لكننا على األقل مجتمعين 

سويا”.
 وندد األمير هاري، وهو السادس في ترتيب خالفة العرش 
البريطانــي، مــرارا بالضغــوط اإلعالميــة التي مورســت على 
عائلتــه الصغيــرة محّمال إياها المســؤولية الرئيســة عن قرار 
انســحابه وزوجته من العائلة الملكية، الذي بدأ ســريانه منذ 

أبريل 2020.

مــن جامعــة  يابانيــون  باحثــون  كشــف 
علــى  بالقــدرة  الــكالب  تمتــع  “كيوتــو”، 

كشف الكذب لدى األشخاص.
وبحســب نتائــج الدراســة التــي نشــرت 
فــإن  كوغنيشــن”،  “أنيمــال  مجلــة  فــي 
كــذب  كشــف  علــى  قــادرة  الــكالب 
األشــخاص، إذ تميــل إلــى عــدم اتبــاع 

أوامرهم بعد معرفتها بكذب هؤالء.
ووفــق أكيكو تاكاوكا الذي أشــرف على 
الدراســة، فإن الــكالب تتميــز بامتالكها 
األشــخاص  حقيقــة  اكتشــاف  لميــزة 
إلــى أن هــذه  علــى نحــو ســريع، الفتــا 
الحيوانات تســتخدم ذلــك في قراراتها 

المتعلقة بإمكانية الوثوق بشخص ما.
وبّيــن تــاكاوكا أن “الــذكاء االجتماعــي 
لــدى الــكالب تطــور عبر تاريــخ حياتهم 
نقلــت  حســبما  البشــر”،  مــع  الطويــل 

صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

دراسة: الكالب 
تتمتع بالقدرة على 

كشف الكذب
في مشهد درامي، أصيب أحد اآلباء بالهلع، بعد رؤية علبة سجائر 
فــي يــد ابنــه، الذي لــم يتجاوز الســابعة من العمر، وقبــل أن يصب 
عليــه جــام غضبــه، تحول الغضب إلى دهشــة، بعدما اكتشــف أنها 
مجــرد علكــة على شــكل لفافة من التبــغ، جذبت نجله ليتشــبه بمن 

هم أكبر ويمارسون التدخين.

زال  مــا  األب،  طمأنينــة  ورغــم 
داخل صدره شــيء من الخوف، 
أن تكــون تلك العلكة هي خطوة 
البداية البنه فــي عالم التدخين، 

سواء اآلن أو في المستقبل.
وهــذا المشــهد يتكــرر فــي عديد 
من البيوت المصرية، بعد انتشار 
فــي  المصــدر  مجهــول  منتــج 
األسواق، في الفترة األخيرة، في 
عــدد مــن المحافظــات، خصوصا 
األماكن الشعبية، وهو عبارة عن 
عبــوات مــن “اللبــان” علــى شــكل 
سجائر تباع داخل علبة كرتونية 
التجاريــة  والعالمــة  تصميمهــا 
المطبوعــة عليهــا، تطابــق تماًمــا، 
العالمــات  أشــهر  مــن  واحــدة 

التجارية العالمية للسجائر.
غضــب  المنتــج،  هــذا  وأثــار 
التواصــل  مواقــع  مســتخدمي 
االجتماعــي في مصــر، خصوصا 
األهالــي، خوًفــا علــى أبنائهم من 

الوقوع في حب التدخين.
المنتــج،  هــذا  ظهــور  ويتزامــن 
التضامــن  وزيــرة  إعــالن  مــع 
القبــاج،  نيفيــن  االجتماعــي، 
قبــل أيــام، عــن نســبة المدخنيــن 
إلــى  فــي مصــر، والتــي وصلــت 
الضــوء  يســلط  مــا   ،%  27.9
علــى ضــرورة توعيــة المجتمــع، 
الصغيــرة  األجيــال  خصوًصــا 
لتنخفــض  التدخيــن،  بخطــورة 

تلك النسبة مستقباًل.

تهدد األطفال.. “علكة السجائر” تثير الجدل في مصر

فيتناميات يزرعن الزهور على طول بحيرة هوان 
كيم في هانوي )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

عــن  أميركيــون  كشــف أطبــاء 
الــدور الــذي تلعبه المشــروبات 
الغازية فــي تراكم الدهون في 

منطقة البطن.
وأكــد خبــراء فــي كليــة الطــب 
بجامعــة هارفارد في بوســطن 
أن المشــروبات الغازيــة تــؤدي 
إلــى تراكــم الدهون فــي البطن 
وتؤثر بشــكل كبير على فقدان 
الــوزن. وتــم التوصــل إلى هذا 
االســتنتاج فــي تجربــة شــارك 

فيها أكثر من 2500 متطوع.
أن  الباحثــون  والحــظ 
يشــربون  الذيــن  األشــخاص 
يومًيــا  الســكرية  المشــروبات 
دهــون  مســتويات  لديهــم 
 % 10 بنســبة  أعلــى  حشــوية 
من أولئك الذين لم يكن لديهم 
حســب  العــادات،  هــذه  مثــل 

صحيفة “إكسبرس”.

نجــح العب دراجــات هوائيــة محترف، 
بمســاعدة عالــم فيزيــاء متخصص، في 
تطوير نظارة ذكية تتيح الرؤية من كل 

جانب دون التفات.
وطور الالعب كالوم سكينر والفيزيائي، 
فــي  إدنبــرة  مــن  ماكدونالــد،  أليكــس 
اســكتلندا النظارة من حيث الرســومات 
األولية بعد أن جمعوا أكثر من 100 ألف 
جنيــه إســترليني لهذه الغايــة من خالل 

موقع “كيك ستارتر” اإللكتروني.
إنتــاج  مــن  إنجليزيــة  شــركة  وتمكنــت 
النظــارة الذكيــة والخارقــة، األولــى مــن 
نوعها على مستوى العالم، وتعتمد على 
تقنيــة مدمجــة داخــل نظــارة يرتديهــا 
الشــخص لرؤيــة ما يجــري خلفه، بهدف 
مســاعدة راكبي الدراجات على رؤية ما 

ورائهم دون تحريك رؤوسهم.
وتســتخدم الشركة عدســات بزاوية من 
جزأيــن مــع مرايــا شــبه شــفافة إلنتــاج 
النظارات، والتي تكلف نحو 199 جنيهًا 

إسترلينيًا لطراز المستوى األساسي.

أطباء يكشفون سر 
التخلص من دهون البطن

نظارة تتيح رؤية ما 
خلفك دون التفات

ألقت الشرطة السريالنكية القبض على 
شــخصين علــى صلــة بوفاة طفلــة تبلغ 
مــن العمــر 9 ســنوات، تعرضــت للضرب 
بشــكل متكــرر، أثنــاء طقــس يعتقد أنه 

يطرد روحا شريرة.
وكان من المقرر أن يمثل المشتبه بهما - 
المــرأة التي قامت بعملية طرد األرواح 
الشــريرة ووالدة الفتاة - أمام المحكمة 
االثنيــن لالســتماع إلــى اتهامات بشــأن 

وفــاة الفتــاة، التــي وقعــت فــي عطلــة 
نهايــة األســبوع في دلغــودا، وهي بلدة 
صغيــرة تبعــد نحو 40 كيلومترا شــمال 

شرق العاصمة كولومبو.
ووفقا للمتحدث باســم الشــرطة أجيث 
كان  ابنتهــا  أن  األم  اعتقــدت  روهانــا، 
يتملكهــا شــيطان، وأخذتهــا إلــى منــزل 
طــاردة األرواح الشــريرة حتــى يمكــن 

أداء طقوس لطرد الروح بعيدا.

في سريالنكا.. جلسة “طرد أرواح” تنتهي بوفاة طفلة

عرض فستان مبتكر في دار األزياء الراقية لكريستيان ديور في باريس )أ ف ب(
وقال روهانا إن طاردة األرواح الشريرة وضعت الزيت على الفتاة أوال ثم بدأت تضربها مراراً بعصا، 

وعندما فقدت الفتاة وعيها، تم نقلها إلى المستشفى حيث توفيت، وفق ما نقلت “األسوشيتد برس”.

عاقبت محكمة إماراتية رجل أعمال 
أوروبــي بالســجن عاميــن والغرامــة 
200 ألف درهم )نحو 54 ألف دوالر(، 
وذلــك  مزدوجــة،  جريمــة  الرتكابــه 
فقــط مــن أجل زيــادة عــدد متابعيه 

على موقع “إنستغرام”.
وقالــت صحيفــة “البيــان”: إن رجــل 
األعمــال الشــاب أقــدم على رمي 50 
ألــف يــورو مــن ســيارته علــى تجمع 
المناطــق  بإحــدى  آســيويين  لعمــال 
الصناعيــة بالمدينــة. وانكــب العمال 
علــى األموال التــي تطايرت أمامهم 
فجــأة اللتقطاهــا فــي مشــهد مهيــن، 
وثقــه رجل األعمــال الشــاب للظهور 
حيــاة  يعيــش  الــذي  الثــري  بمظهــر 

البــذخ. ونشــر الشــاب بحســابه على 
يظهــره  الــذي  الفيديــو  “إنســتغرام” 
وهــو يقود ســيارة فــي منطقة القوز 
الصناعيــة بدبي، قبل أن يلقي رزمة 
 500 الـــ  فئــة  مــن  اليوروهــات  مــن 
تجــاه العمال الذيــن عرضوا حياتهم 
الســيارات  بيــن  بالتقاطهــا  للخطــر 
المارة بشكل مهين. المثير في األمر 
أن مــا نثــره المهــووس بالشــهرة من 
مــزورة،  كانــت  الهــواء  فــي  أمــوال 
)270 دوالرا(  اشــتراها بألــف درهــم 
فــي  لــه  طبعهــا  آســيوي  بائــع  مــن 
محلــه، بعد إقناعه أنه ســيقيم حفال 
وسيوزعها على المدعوين كنوع من 

العرض فقط.

دبي.. السجن والغرامة ألوروبي نثر “50 ألف يورو” بالشارع

أفــادت وســائل إعالم أردنيــة أن األجهــزة األمنية 
يشــتبه  فتــاة  علــى  االثنيــن  ليــل  القبــض  ألقــت 
بتحطيمهــا لزجــاج 15 ســيارة، كانــت مركونة في 

الحي الشرقي لمدينة إربد، شمالي البالد.
فــي  كانــت  التــي  الســيارات  أصحــاب  وفوجــئ 
المــكان بصراخ الفتاة، وتحطيمها زجاج المركبات 

باستخدام الحجارة، رغم محاولتهم وقفها.
وحســبما ذكر موقــع “رؤيا” األردني، فــإن األجهزة 

األمنيــة ضبطــت الفتــاة، وقــد قــام أصحــاب الســيارات المتضــررة بتقديــم 
شــكوى بحقهــا. ولــم يتــم الكشــف عــن دوافــع الفتــاة التــي أشــارت مواقــع 
إخبارية أردنية إلى اقتيادها إلى أحد المراكز األمنية، وأنه ســيتم تحويلها 
إلــى القضــاء االثنيــن. وتناقــل رواد مواقــع التواصــل االجتماعــي عــددا من 
الصــور للســيارات التــي قالــوا عنها إنهــا تحطمت علــى أيدي الفتــاة التي لم 

يكشف عن اسمها، مع اإلشارة فقط إلى أنها في العشرينات من عمرها.

فتاة تحطم زجاج 15 سيارة في إربد باألردن الفجر:  
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