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المنامة -بنا

متابعًة لتنفيـــذ توجيهات مجلس 
الوزراء برئاســـة ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد 
آل خليفـــة فـــي اجتمـــاع اللجنـــة 
التنسيقية يوم الخميس الموافق 
25 فبرايـــر 2021، أعلـــن صندوق 
العمل )تمكين( عن تكليفه بتمديد 
دعـــم برنامج اســـتمرارية األعمال 

قطـــاع  فـــي  المؤسســـات  لدعـــم 
المعـــارض والمؤتمرات والصاالت 
القطاعـــات  ضمـــن  الرياضيـــة 
باإلجـــراءات االحترازية  المتأثرة 
المتخذة للحد من تفشـــي جائحة 
19(.  ويتكفـــل  )كوفيـــد  كورونـــا 
بمواصلـــة  عليـــه  بنـــاًء  “تمكيـــن” 
القطاعـــات  لهـــذه  الدعـــم  تمديـــد 

لمدة 6 شهور أخرى.

“تمكين”: تمديد الدعم 
لـ “الصاالت” و “المعارض”

)09(

15

األهلي والمحرق بكأس خليفة بن سلماناللقاح شرط ألداء الحج
أعلنت وزارة الصحة السعودية أنه  «

يتعين على المسلمين الراغبين 
في أداء فريضة الحج هذا العام 

إثبات حصولهم على لقاح فيروس 
كورونا المستجد. وذكرت الحكومة 

السعودية أنها ستعتبر التلقيح 
“شرطا رئيسا” ألداء المناسك.

أسفرت قرعة بطولة كأس خليفة  «
بن سلمان لكرة السلة في نسختها 

الخامسة عن قمة نارية مبكرة 
ستجمع بين حامل اللقب فريق 

األهلي ونظيره المحرق في منافسات 
الدور التمهيدي.

18

أول مركز إقليمي لبيانات اإلنترنت
»  ”Tencent Cloud“ وقعت شركة

المتخصصة لخدمات الحوسبة 
السحابية، أمس، مذكرة تفاهم مع 

مجلس التنمية االقتصادية في 
البحرين، إلطالق أول مركز لبيانات 

اإلنترنت على مستوى الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا.

الميزانيــة الجديــدة... عبــرت بســالم
مرر مجلس النواب مشروع الميزانية العامة للدولة 

للسنتين الماليتين 2021 و2022.
وقبـــل التصويـــت، قـــال وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد 
الوطنـــي الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفـــة إن 
الظروف الراهنة تحتم علينا مواصلة العمل بخطى 

ثابتة وبروح الفريق الواحد.
وأضـــاف أن الميزانيـــة الحاليـــة تـــم وضعهـــا وفـــق 
مقتضيـــات المرحلة الحالية ومـــا تتطلبه من تعاون 
إيجابـــي وتأســـيس مشـــترك، وتعكـــس تعزيز ودعم 
النمو االقتصادي، وحرص مســـتمر في الحفاظ على 

مكتسبات المواطنين واستمرار تقديم الدعم لهم.

وأشـــار إلـــى أن الجهـــات الحكوميـــة التزمـــت فـــي 
وضـــع  وتـــم  الجائحـــة،  رغـــم  الصـــرف  مســـتويات 
حلـــول تمويليـــة لهذه الفتـــرة، ورغـــم أن التحديات 
غير مســـبوقة وأثـــرت بشـــكل كبير علـــى الميزانية، 
إال أنـــه تمكنا مـــن االلتـــزام ببرنامج التـــوازن المالي 

)10(ومستويات الصرف.

مشروعات بيئية والبقع المجهولة 
وتفادي نفوق األسماك وغيرها

للراغبين في متابعة المنتدى.. 
اطلب وصلة زووم على الواتساب 

قبل 11 صباحا: 33443463

الخميس 
4 مارس 2021

من الساعة 12 
ظهرا الى 2 ظهرا

عن طريق 
برنامج )زووم(

مع: 

المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة

د. محمد بن مبارك بن دينة

يناقش:

ســمو ولي العهد رئيس الوزراء: الكوادر الوطنية أبطال قصص النجاح

مواصلة التعاون والتنسيق مع “سينوفارم”

المنامة - بنا

أكـــد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
التحديـــات  أن  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن 
التـــي فرضهـــا فيـــروس  االســـتثنائية 
العالـــم  علـــى   )19 )كوفيـــد  كورونـــا 
تتطلـــب مزيـــدا مـــن التعـــاون الدولي 
لمواجهتها، خصوصا ما يتعلق بتوفير 
التطعيمـــات المضادة للفيـــروس التي 
تؤمـــن تحصيـــن المجتمعات، مشـــيرا 
إلـــى أن مملكة البحرين مســـتمرة في 
تبنـــي المبـــادرات وبذل الجهـــود كافة 
للتصـــدي للفيروس، وســـجلت قصص 
الكـــوادر  أبطالهـــا  مشـــهودة،  نجـــاح 
الوطنية الذين بوعيهم وعزمهم تأخذ 
الحملـــة الوطنيـــة للتطعيـــم اتجاههـــا 
المنشـــود، ما يؤكـــد التقاء الـــكل على 
هـــدف واحـــد بـــروح فريـــق البحريـــن 
الواحـــد وهـــو الوصـــول إلـــى طريـــق 
التعافـــي الكامـــل حفاظـــا علـــى صحة 

وسالمة الجميع. جاء ذلك خالل لقاء 
ســـموه أمس عن بعـــد، رئيس مجلس 
إدارة شركة “تشاينا ناشونال بايوتيك 
قـــروب - ســـينوفارم”، شـــركة األدوية 

الصينية، ليو جينغ تشن.
وأكد سموه مواصلة التعاون والتنسيق 
المصنعـــة  العالميـــة  الشـــركات  مـــع 
للتطعيمات المضادة لفيروس كورونا 

ومنهـــا شـــركة “ســـينوفارم” فـــي إطار 
الهادفـــة  للتطعيـــم  الوطنيـــة  الحملـــة 
لحمايـــة صحـــة وســـالمة المواطنيـــن 
والمقيميـــن، مشـــيرا ســـموه إلـــى دور 
شـــركة “ســـينوفارم” كإحدى الشركات 
العالميـــة المصنعـــة للتطعيـــم المضـــاد 
لفيروس كورونا وإســـهاماتها الدولية 

في هذا المجال.

بمرسوم ملكي ... الدوسري وكيال لـ “الصناعة”
تعيينات في “اإلسكان” و “السياحة” و “الوطني لإليرادات”

المنامة - بنا

صـــدر عـــن عاهـــل البـــالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، مرســـوم رقـــم )28( لســـنة 
ووكيليـــن  وكيـــل  بتعييـــن   2021
الصناعـــة  وزارة  فـــي  مســـاعدين 

والتجارة والسياحة.
وجاء فـــي المادة األولى أنه تعّين 
لـــوزارة  وكيـــاًل  الدوســـري  إيمـــان 

الصناعة والتجارة والسياحة.
الثانيـــة  المـــادة  فـــي  جـــاء  كمـــا 
الصناعـــة  وزارة  فـــي  ُيعّيـــن  أنـــه 
والتجارة والسياحة كل من: خالد 
لتنميـــة  مســـاعًدا  وكيـــاًل  العلـــوي 
الصناعـــة، ونبـــراس محمـــد علـــي 
للســـجل  مســـاعًدا  وكيـــاًل  طالـــب 

التجاري والشركات.
الملـــك،  جاللـــة  عـــن  صـــدر  كمـــا 

 2021 لســـنة   )27( رقـــم  مرســـوم 
بتعيين وكيل مســـاعد فـــي وزارة 

اإلسكان.
وجاء فـــي المادة األولى أنه يعين 

رضـــا محمـــد حســـن األدرج وكياًل 
مســـاعًدا لمشـــاريع اإلســـكان فـــي 

وزارة اإلسكان.
كما صدر عن جاللة الملك مرسوم 
بتعييـــن   2021 لســـنة   )29( رقـــم 
فاطمـــة الصيرفـــي نائًبـــا للرئيـــس 
التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة 

والمعارض.
الملـــك  لجاللـــة  عـــن  صـــدر  كمـــا 
 2021 لســـنة   )30( رقـــم  مرســـوم 
بتعيين يوســـف مطر نائًبا للرئيس 
التنفيذي للسياســـات والتخطيط، 
للرئيـــس  نائًبـــا  بوعلـــي  ونـــور 

التنفيذي للعمليات الضريبية.
وصـــدر عـــن جاللة الملك مرســـوم 
بإعـــادة   2021 لســـنة   )26( رقـــم 

)02(تنظيم وزارة الصحة.
)03(

جاللة الملك

16

وزير “المالية”: مصلحة المواطن بالمقام األول
المنامة - وزير المالية واالقتصاد

أكـــد وزير المالية واالقتصاد الوطني الشـــيخ ســـلمان بن خليفة 
آل خليفة أن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 
2021 - 2022 ارتكز إلى مبادئ وأسس وضعت مصلحة المواطن 
فـــي المقـــام األول رغم التحديـــات والظروف االســـتثنائية التي 
شـــهدتها مملكة البحريـــن والعالم أجمع بســـبب جائحة فيروس 
كورونـــا )كوفيـــد 19(، ومـــا ترتـــب عليهـــا مـــن تداعيـــات، أهمهـــا 
انخفـــاض أســـعار النفط باألســـواق العالمية. وأشـــار، لـــدى لقائه 
أمـــس عن ُبعد رؤســـاء تحريـــر الصحف المحلية، إلـــى أن مملكة 
البحريـــن مســـتمرة فـــي تنفيذ كل خططهـــا وبرامجهـــا التنموية 
واضعـــة مصلحـــة المواطـــن نصـــب عينيهـــا؛ تنفيـــًذا لتوجيهات 
عاهـــل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 

بأن يكون المواطن محور التنمية وغايتها األساس. وزير المالية واالقتصاد الوطني في لقاء مع رؤساء التحرير

سيدعلي المحافظة

)07(



تعيين وكيل ووكيلين مساعدين في “الصناعة”
صدر عن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، مرســوم رقم )28( لســنة 

2021 بتعيين وكيل ووكيلين مساعدين في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، جاء فيه:

 المادة األولى:

ُتعّيـــن الســـيدة إيمـــان أحمـــد حســـن الدوســـري 
وكيًل لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

المادة الثانية:

ُيعّين فـــي وزارة الصناعة والتجارة والســـياحة 
كل من:

1. الســـيد خالـــد فهـــد العلـــوي وكيـــًل مســـاعًدا 

لتنمية الصناعة.
2. الســـيد نبـــراس محمـــد علـــي طالـــب وكيـــًل 

مساعًدا للسجل التجاري والشركات.

المادة الثالثة:

علـــى وزير الصناعة والتجارة والســـياحة تنفيذ 
هـــذا المرســـوم، وُيعمل بـــه من تاريـــخ صدوره، 

وُينشر في الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

األربعاء 3 مارس 2021 - 19 رجب 1442 - العدد 4523

 فتح ابب التقديم للمؤسسات 
في البرنامج الوطني للتوظيف 2.0
www.tamkeen.bh

 نفتخر  ابلكوادر البحرينية
في مؤسستنا

د. سارة الميدان، طبيبة أسنان
د. لمياء محمود، المدير التنفيذي

مراكز الدكتورة لمياء

جاللة الملك

صدر عـــن عاهل البلد صاحب الجللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة مرســـوم رقم )26( 
لســـنة 2021 بإعـــادة تنظيـــم وزارة الصحـــة، 

جاء فيه:

المادة األولى:

ُيعـــاد تنظيـــم وزارة الصحة وذلك على النحو 
اآلتي: وزير الصحة، ويتبعه:

أوالً: إدارة االتصال.
ثانًيا: وكيل الوزارة، ويتبعه:

1. الوكيل المساعد للصحة العامة، وتتبعه:
أ . إدارة الصحة العامة.

ب . إدارة تعزيز الصحة.
2. الوكيل المســـاعد للطب النفســـي والرعاية 

الخاصة لكبار السن.
3. إدارة الموارد البشرية والمالية.

 المادة الثانية:

ُيلغى المرســـوم رقم )67( لسنة 2017 بإعادة 
تنظيم وزارة الصحة.

المادة الثالثة:

علـــى وزيـــر الصحـــة تنفيـــذ هـــذا المرســـوم، 
وُيعمـــل بـــه مـــن تاريخ صـــدوره، وُينشـــر في 

الجريدة الرسمية.

مرسوم بإعادة تنظيم وزارة الصحة 

صـــدر عـــن عاهل البـــلد صاحب الجللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، مرســـوم رقم )27( 
لســـنة 2021 بتعييـــن وكيل مســـاعد فـــي وزارة 

اإلسكان، جاء فيه:

المادة األولى:

األدرج  حســـن  محمـــد  رضـــا  الســـيد  ُيعيـــن 
وكيًل مســـاعًدا لمشاريع اإلســـكان في وزارة 

اإلسكان.

المادة الثانية:

على وزير اإلسكان تنفيذ هذا المرسوم، وُيعمل 
بـــه مـــن تاريـــخ صـــدوره، وُينشـــر فـــي الجريدة 

الرسمية.

األدرج وكيال مساعدا لمشاريع اإلسكان

صـــدر عن عاهل البـــلد صاحب الجللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، مرسوم رقم )29( 
لســـنة 2021 بتعيين نائب للرئيـــس التنفيذي 
لهيئة البحرين للسياحة والمعارض، جاء فيه:

 المادة األولى:
ُتعّين السيدة فاطمة جعفر منصور الصيرفي 
البحريـــن  لهيئـــة  التنفيـــذي  للرئيـــس  نائًبـــا 

للسياحة والمعارض.

المادة الثانية:

علـــى وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة 
تنفيـــذ هـــذا المرســـوم، وُيعمل به مـــن تاريخ 

صدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية.

الصيرفي نائًبا لرئيس “السياحة والمعارض”

المنامة- بنا

صدر عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة قـــرار رقم )14( 
لســـنة 2021 بتعييـــن مديـــر فـــي وزارة الصناعـــة والتجارة 

والسياحة، جاء فيه:
 المادة األولى:

ن السيد محمود أحمد علي مقبل مديًرا إلدارة االتصال  ُيعيَّ

والتوعية في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

 المادة الثانية:
علـــى وزير الصناعة والتجارة والســـياحة تنفيذ أحكام هذا 
القرار، وُيــــعمل به من تاريخ صدوره، وُيـنَشـر في الجريدة 

الرسمية.

مقبل مديرا لالتصال في “الصناعة”

المنامة - بنا

صدر عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة  قـــرار رقم )15( 
لســـنة 2021 بتعييـــن مديريـــن فـــي هيئة البحريـــن للثقافة 

واآلثار، جاء فيه:
 

المادة األولى:
ُيعين في هيئة البحرين للثقافة واآلثار كل من:

1. منال علي يوســـف الدوي مديًرا إلدارة الموارد البشـــرية 

والمالية.
2. شـــوق الســـيد إســـماعيل مهـــدي العلـــوي مديـــًرا إلدارة 

الحرف اليدوية.
 

المادة الثانية:
على رئيس هيئة البحرين للثقافة واآلثار تنفيذ أحكام هذا 
القـــرار، وُيعمل به من تاريخ صدوره، وُينَشـــر في الجريدة 

الرسمية.

الدوي والعلوي مديرين في “الثقافة”

المنامة- بنا

صدر عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة قـــرار رقم )16( 
لسنة 2021 بتعيين مديرين في الجهاز الوطني لإليرادات، 

جاء فيه:
 المادة األولى:

ُيعّين في الجهاز الوطني لإليرادات كل من:
1. عادل يوسف القلف مديًرا إلدارة المعلومات الضريبية.

2. أمل عبدالرضا مخلوق مديًرا إلدارة تحليل المخاطر.

3. محمـــود فـــؤاد حبيـــب خليفـــة مديـــًرا إلدارة العمليـــات 
والتدقيق.

4. إسراء مهدي عبدهللا مديًرا إلدارة السياسات الضريبية.

5. سارة محمد الكواري مديًرا إلدارة التخطيط والتطوير.
 المادة الثانية:

علـــى وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطني تنفيذ أحـــكام هذا 
القـــرار، وُيعمل به من تاريخ صدوره، وُينَشـــر في الجريدة 

الرسمية.

5 مديريـــن لجهـــاز “اإليــــــرادات”

المنامة- بنا

المنامة- بنا

صـــدر عن ولـــي العهد رئيـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة، قرار رقم 
)13( لسنة 2021 بتعيين مديرين في وزارة اإلسكان، 

جاء فيه:

 المادة األولى:

ُيعّين في وزارة اإلسكان كل من:

1. الســـيد محمـــد عبدالعزيـــز رشـــدان مديًرا إلدارة إنشـــاء 
وصيانة المشاريع اإلسكانية.

2. الســـيدة بلســـم علـــي عبدعلـــي الســـلمان مديـــًرا إلدارة 
تخطيط وتصميم المشاريع اإلسكانية.

  المادة الثانية:
على وزير اإلسكان تنفيذ أحكام هذا القرار، وُيــــعمل به من 

تاريخ صدوره، وُيـنَشـر في الجريدة الرسمية.

رشدان والسلمان مديرين في وزارة اإلسكان

صـــدر عن عاهـــل البـــلد صاحب 
الجللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة، مرســـوم رقم )30( لســـنة 
للرئيـــس  نائبيـــن  2021 بتعييـــن 
الوطنـــي  للجهـــاز  التنفيـــذي 

لإليرادات، جاء فيه:
 المادة األولى:

الوطنـــي  الجهـــاز  فـــي  ُيعّيـــن 
لإليرادات، كل من:

1. الســـيد يوســـف عـــادل محمد 

التنفيـــذي  للرئيـــس  نائًبـــا  مطـــر 
للسياسات والتخطيط.

2. الســـيدة نـــور حافـــظ إبراهيم 
بوعلـــي نائًبـــا للرئيـــس التنفيذي 

للعمليات الضريبية.
 المادة الثانية:

علـــى وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد 
الوطنـــي تنفيـــذ هـــذا المرســـوم، 
وُيعمـــل بـــه مـــن تاريخ صـــدوره، 

وُينشر في الجريدة الرسمية.

مطر وبوعلي نائبين لرئيس 
“الوطني لإليرادات”

صاحـــب  البـــلد  عاهـــل  بعـــث 
الجللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفـــة، برقية تهنئـــة إلى رئيس 
جمهورية بلغاريـا رومين راديف؛ 
يـــوم  ذكـــرى  بمناســـبة  وذلـــك 

التحريـــر لبـــلده. أعـــرب جللته 
فيها عـــن أطيب تهانيه وتمنياته 
له موفور الصحة والسعادة بهذه 

المناسبة الوطنية.

جاللة الملك يهنئ بلغاريا



مستمرون ببذل الجهود والمبادرات كافة لمحاربة الفيروس
أكـــد ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفة، أن التحديات االســـتثنائية 
 )COVID-19( التي فرضها فيروس كورونا
علـــى العالـــم تتطلـــب مزيـــدا مـــن التعـــاون 
الدولـــي لمواجهتهـــا، وبخاصـــة مـــا يتعلـــق 
للفيـــروس  المضـــادة  التطعيمـــات  بتوفيـــر 
التـــي تؤمن تحصيـــن المجتمعات، مشـــيرا 
إلـــى أن مملكة البحرين مســـتمرة في تبني 
المبـــادرات وبـــذل كافـــة الجهـــود للتصـــدي 
نجـــاح  قصـــص  وســـجلت  للفيـــروس، 
مشـــهودة، أبطالهـــا الكـــوادر الوطنية الذين 
بوعيهـــم وعزمهـــم تأخـــذ الحملـــة الوطنية 
للتطعيم اتجاهها المنشـــود، ما يؤكد التقاء 
الكل على هدف واحد بروح فريق البحرين 
الواحـــد وهو الوصول إلـــى طريق التعافي 
الكامل حفاظا على صحة وسالمة الجميع.

جـــاء ذلـــك خـــالل لقـــاء ســـموه أمـــس عـــن 
بعـــد، رئيـــس مجلس إدارة شـــركة “تشـــاينا 
- ســـينوفارم”  قـــروب  بايوتيـــك  ناشـــونال 
شـــركة األدويـــة الصينيـــة ليو جينغ تشـــن، 

حيث نوه سموه بالتعاون القائم بين مملكة 
البحريـــن وشـــركة “ســـينوفارم” فـــي مجال 
تأميـــن التطعيـــم المضاد لفيـــروس كورونا 
وما ســـبقها من تنســـيق مشـــترك لمشـــاركة 
أبنـــاء البحريـــن وتطوعهـــم لإلنســـانية في 
المرحلـــة الثالثـــة مـــن التجـــارب الســـريرية 
للتطعيـــم المضـــاد للفيـــروس والتي جاءت 
بالتعـــاون مع مجموعة “جي 42” اإلماراتية 
لهـــا،  مقـــرا  أبوظبـــي  مـــن  تتخـــذ  والتـــي 
والقائميـــن على التجربة في دولة اإلمارات 
وجمهوريـــة  الشـــقيقة  المتحـــدة  العربيـــة 
الصين الشـــعبية الصديقـــة، مؤكدا الحرص 
علـــى تطويـــر مختلـــف أوجـــه التعـــاون بما 
يدعـــم المســـاعي الدوليـــة من أجـــل تجاوز 
هـــذه الجائحـــة بنجـــاح. وأكـــد ســـموه على 
مواصلـــة التعاون والتنســـيق مع الشـــركات 
المضـــادة  للتطعيمـــات  المصنعـــة  العالميـــة 
لفيروس كورونا ومنها شـــركة “سينوفارم” 
للتطعيـــم  الوطنيـــة  الحملـــة  إطـــار  فـــي 
الهادفة لحماية صحة وســـالمة المواطنين 
والمقيمين، مشـــيرا ســـموه إلى دور شـــركة 
العالميـــة  الشـــركات  كإحـــدى  “ســـينوفارم” 

المصنعة للتطعيم المضاد لفيروس كورونا 
وإسهاماتها الدولية في هذا المجال.

مـــن جانبـــه، أعـــرب رئيـــس مجلـــس إدارة 

شركة “ســـينوفارم” شركة األدوية الصينية 
عن شـــكره وتقديره لصاحب السمو الملكي 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء على 

مـــا يوليه مـــن اهتمام وحرص علـــى تعزيز 
الجهـــود المبذولة للتصدي لفيروس كورونا 

بما يحفظ صحة وسالمة الجميع.

المنامة - بنا
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سمو ولي العهد رئيس الوزراء مستقبال رئيس مجلس إدارة شركة “تشاينا ناشونال بايوتيك قروب - سينوفارم”

المنامة - بنا

أكد مســـتفيدون مـــن البرنامج الوطنـــي للتوظيف 
فـــي نســـخته الثانيـــة نجـــاح البرنامـــج فـــي توفير 
فرص عمل نوعية وذات رواتب مجزية، معتبرين 
أن البرنامـــج منح الجيـــل الجديد فرصة الحصول 

على وظيفة نوعية.
ولفـــت المســـتفيدون إلـــى وجـــود تغييـــر كبير في 
نوعيـــة الوظائف المتاحـــة، معتبريـــن أن التدريب 
هـــو مفتاح التغيير والتطويـــر الذي يجب أن يهتم 
به الشـــباب فـــي المرحلـــة المقبلـــة، وأوضحـــوا أن 
وجـــود 25 ألـــف وظيفة جديدة في هـــذه المرحلة 

يعتبر بارقة أمل أمام كل من يبحث عن عمل.
وقـــال محمـــد القعـــود موظف عمليـــات في إحدى 
الشـــركات: إن البرنامـــج الوطنـــي للتوظيـــف وفـــر 

الكثيـــر من الفـــرص النوعية أمام شـــباب البحرين، 
إذ يهـــدف البرنامج إلى تطويـــر الموظفين وإتاحة 
فـــرص الترقـــي والتطوير الوظيفي، معتبًرا نفســـه 
أحد المستفيدين من فرصة عمل في المكان الذي 

كان يطمح للعمل فيه.
مـــن جانبه، قـــال رائد عبدعلي: إنـــه يلمس التوجه 
الجـــاد لبحرنـــة الوظائـــف فـــي شـــركته، واعتبر أن 
القطـــاع الخاص يوفـــر فرًصا نوعية أمام الشـــباب 
للعمـــل والترقـــي، فالقطـــاع الخاص يوفـــر رواتب 
معقولـــة مقارنة بالســـابق، كما يوفـــر فرًصا للتدرج 
بشـــكل أســـرع من القطاع الحكومـــي، وهذه نقطة 
يجب أن يســـتفيد منها الشـــباب، وهي ميزة يجب 

أن تؤخذ في االعتبار.
إلـــى ذلـــك، قالـــت وعـــد اســـماعيل مشـــرف تطوير 

المؤسســـات في معهـــد تدريبي خـــاص: إن عملية 
التســـجيل فـــي البرنامـــج الوطنـــي للتوظيف كان 
سلًسا للغاية، وأوضحت أنها حصلت على الوظيفة 
في 3 أيام بين إجراء المقابلة وبدء العمل، ولفتت 
إلـــى أن البرنامـــج يضمـــن ســـهولة التواصـــل بيـــن 
أصحاب العمل والكوادر الجديدة وبالتالي ســـرعة 

تسكين الباحثين عن عمل في وظائف نوعية.

وبين عدنان عبد الزهراء أنه يعمل حالًيا كموظف 
خدمة عمالء في إحدى الشـــركات األجنبية، األمر 
الذي يدل على وجود طاقم عمل متفان في تقديم 
دعمه لمـــن يحتاج، مؤكدا أهمية التوجه لتوظيف 

البحرينيين بما يعكس االهتمام بالشباب.
مـــن جانبها، قالت مريم القيـــدوم: إن نتائج العمل 
في البرنامج الوطني للتوظيف ملموسة ومشهود 

لهـــا، فهـــي نتائج الفتة، وتـــرى أن البرنامج وفر لها 
فرصـــة الحصول على وظيفة أفضل من الســـابق، 
معتمـــدة علـــى خبرتها فـــي مجال التأميـــن وإدارة 
المخاطـــر، األمـــر الـــذي مكنهـــا مـــن تقلـــد وظيفـــة 
تنفيـــذي تأميـــن فـــي أحـــد المستشـــفيات الخاصة 

وبراتب مجزي.
فيمـــا أوضـــح هاشـــم فيصـــل ماجـــد الـــذي يشـــغل 
وظيفـــة حـــارس أمـــن فـــي إحـــدى الشـــركات أن 
برنامجـــا  يعتبـــر  للتوظيـــف  الوطنـــي  البرنامـــج 
جيـــًدا، إذ تتم فيه عمليـــة التقييم ومن ثم اختيار 
الوظيفـــة التـــي تحقق الرضا، متمنًيـــا أن يتم خلق 
وظائـــف مشـــجعة أمـــام الشـــباب لكـــي يســـتطيع 
كل مواطـــن بـــدء حياتـــه وتكوين أســـرته في ظل 

استقرار وظيفي.

ــن عــمــل ــ ــث ع ــح ــب ــن ي ــ ــل لـــكـــل م ــ ــة أمـ ــ ــارق ــ ــج: ب ــامـ ــرنـ ــبـ ــن الـ ــ ــدون م ــي ــف ــت ــس م

رواتـــب مجزيـــة فـــي “الوطنـــي للتوظيـــف”

سمو ولي العهد 
رئيس الوزراء: مواجهة 
التحديات تتطلب مزيًدا 

من التعاون العالمي

مواصلة التعاون 
والتنسيق مع 

الشركات المصنعة 
للتطعيمات

البحرين سجلت 
قصص نجاح 

مشهودة أبطالها 
الكوادر الوطنية
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بيوت جاهزة للسكن ولكن دورة المعامالت الرسمية تؤخر بيعها

وجوه شابة

ما حصيلة “هاوس مي” العقارية  «
من المنتجات العقارية سواء البيوت 

أو الشقق خصوصا الموجهة 
للمستفيدين من برنامج “مزايا”؟

- برنامـــج “مزايـــا” منتـــج ناجـــح، وأغلـــب 
اإلســـكان  بـــوزارة  اإلســـكانية  الطلبـــات 
تكـــون للحصـــول على وحـــدات عبر نظام 
الســـابق كان رب األســـرة  “مزايـــا”. وفـــي 
ينتظـــر الحصـــول علـــى البيـــت أو قـــرض 
اإلســـكان، ولكـــن حاليـــا، فإن نســـبة كبيرة 
رواتـــب  يتقاضـــون  البحرينييـــن  مـــن 
تصـــل إلـــى 600 دينـــار، وبالتالـــي يمكنهم 
برنامـــج  عبـــر  وحـــدة  علـــى  الحصـــول 
“مزايـــا”. وقد الحظت دخول وجوه شـــابة 
بالتوثيق؛ لتسجيل عقاراتهم، وهؤالء من 
المســـتفيدين من برنامج “مزايا”. وأفضل 
ميزة بهذا البرنامج أن المواطن يســـتطيع 

تملك البيت خالل 25 عاما.
تأسســـت شـــركة “هـــاوس مـــي” العقاريـــة 
بالعام 2010، ومن بين أهدافها استهداف 
فئـــة ذوي الدخـــل المتوســـط والمحـــدود، 
مشـــروعات،  مجموعـــة  الشـــركة  وتولـــت 
وســـوقتها، ونجحت فـــي بيعهـــا. انطلقت 
فيـــال،   16 الريـــف  مشـــروع  مـــع  الشـــركة 
ومشـــروع جاردن )27 فيال(، ومشروع دار 
مقابـــة )13 فيـــال(، ومشـــروع الروضة )10 

فلل(.
تحركت الشـــركة لبناء 150 فيال بالجنبية 
بالتعاون مع وزارة اإلســـكان، ولكن بسبب 
عـــدم قبـــول هيئـــة التخطيـــط والتطويـــر 
فلـــم  األرض،  تصنيـــف  تغييـــر  العمرانـــي 

نشرع في تنفيذ المشروع.

الشمالية والعاصمة

ما هو مزاج البحريني في اختيار  «
سكنه عبر برنامج “مزايا”؟ وما 

حجم اإلقبال على البيوت مقارنة 
بالشقق؟

متاحـــة  مشـــروعات  الشـــركة  لـــدى   -
لالســـتفادة من برنامج “مزايا” بالمحافظة 
الشـــمالية ومناطـــق بمحافظـــة العاصمـــة. 
وســـبب تركيزنـــا في المحافظتين بســـبب 

كثرة األراضي المتوفرة بهما.
أراض  العقارييـــن  للمطوريـــن  تتـــاح  ولـــو 
بمناطق في محافظتي المحرق والجنوبية 
وبأســـعار مناسبة، فسيجري االنفتاح على 
هـــذه المناطـــق. وأعتبـــر كل منطقة تحمل 
فرصـــا عقاريـــة، ولكن التحـــدي في وجود 
األراضـــي واألســـعار المناســـبة لالســـتثمار 
والتطويـــر العقـــاري، خصوصـــا مـــع وجود 

طلبات متنوعة من المواطنين.

البيع مستمر

ما تأثير كورونا على القدرة  «
الشرائية لألسرة البحرينية لشراء 

وحدات عبر برنامج “مزايا” خصوصا 
أن بعض استطالعات الرأي تقول 

إن شراء البيت أو استمالك الشقة 
في فترة األزمات ال يعتبر قرارا 

صائبا للمستهلك؟

- الشـــركة لـــم تلمس تأثيـــرا ملحوظا مثل 
هبوط عدد الطلبات لالستفادة من برنامج 
“مزايا”. وال أذيع سرا بأن في بداية انتشار 
الفيـــروس كان لدينـــا تخـــوف مـــن التأثـــر 
بالجائحـــة، ولكـــن الواقع يقـــول إن وتيرة 
العمـــل مســـتمرة، والزيارات للمشـــروعات 

مستمرة، وعمليات البيع مستمرة.
وكي أكون دقيقا، فإن الجائحة أثّرت على 
السوق العقارية، ولكن لم تؤثر على حجم 
البيـــع  وعمليـــات  والمفاوضـــات  الطلبـــات 

ببرنامج “مزايا”.

الفئات الثالث

لدى البحرينيين اقتراحات لتطوير  «
برنامج “مزايا”، بحيث تستوعب من 

هم في سن أكبر من 35 عاما 

ومن يتقاضون رواتب أقل من 600 
دينار، وغيرها من التحديات، فما 
تأثير فتح المعايير حسب توقعك 

وما أبرز الشكاوى الواردة لكم 
وحلولكم المقترحة؟

- تتـــاح خدمـــات لمـــن يتقاضـــون رواتـــب 
أقـــل من 600 دينار من خالل توفير شـــقة 
تمليك لهم. وأغلب الشكاوى التي نواجهها 
للمعامـــالت.  المســـتغرق  بالوقـــت  ترتبـــط 
لـــدى البنـــك الممـــول  وكمـــا تعـــرف، فـــإن 
لبرنامج “مزايا” قائمة بالشـــركات العقارية 
المجاز التعامل معها، ولدى البنك تصنيف 

في إجازة طلبات الشركات لفئات ثالث.
ومـــا أالحظه أن أغلب طلبـــات المواطنين 
تكون مع شـــركات يتأخـــر البنك في تمرير 
معامالتهـــا؛ ألنها من الفئـــة الثالثة. ويأتي 
مواطـــن ويحجـــز بيتـــا، ثـــم يســـدد مبلـــغ 
العربـــون، ولكن يفاجأ بـــأن البنك ال يوافق 

على طلبه، فتلغى عملية البيع. 

لـــذا مـــن المهـــم فتـــح الطلبـــات للشـــركات 
العقارية بشـــكل أوســـع مع البنوك الممولة؛ 
من أجل توســـيع قاعدة المســـتفيدين من 

برنامج “مزايا”.

مستقبل الشقق

هل انتقال األسرة البحرينية بشكل  «
قريب لخيار السكن العمودي 

)الشقق( خالل السنوات المقبلة؟

- أرى أن لدى مشـــروعات السكن العمودي 
شـــريحة مـــن الزبائـــن، خصوصا مـــن تقل 

رواتبهم عن 600 دينار شهريا. 
وأشـــير إلـــى أن الفئـــة المســـتهدفة بهـــذه 
المنتجـــات أنصحهـــا بـــأن تســـتملك شـــقة 
يكون ملكها لصاحب العقار، وليس بالبناء 
العمـــودي فوق بيـــت العائلة، والســـبب أن 
اســـتمالك الشـــقة ســـيحولها ألصول تعود 
لصاحبها، وممكن االستثمار في هذا النوع 

من العقار مستقبال.

يمكن للمواطن أن يســـتملك شـــقة ثم بعد 
فتـــرة لديه خيـــاران إما أن يبيعها لشـــراء 
ر الشـــقة،  منزل أو أن يشـــتري منزال ويؤجِّ
وبالتالي أصبح لديه عقاران وأحدهما يدر 

له دخال مناسبا.

تأثير “ريرا”

ما تأثير وجود مؤسسة التنظيم  «
العقاري )ريرا( على ترتيب السوق 

العقارية؟

- أنا من أكثر المشـــجعين لوجود مؤسسة 
التنظيـــم العقاري )ريـــرا(، وطالبت بمقابلة 
منشـــورة قبـــل والدة المؤسســـة بضـــرورة 
وذلـــك  المؤسســـة،  هـــذه  مثـــل  وجـــود 
باالســـتفادة من تجربة المؤسسة العقارية 
المختصـــة في إمارة دبـــي؛ لتكون نموذجا 
إلنشاء مثيل لها في البحرين. ولله الحمد 

فقد تأسست )ريرا( في البحرين.
ســـوق العقـــار فـــي البحرين كانـــت تحتاج 
إلـــى تنظيـــم، و)ريرا( تقـــوم بهـــذه المهمة، 

وتتولى التنسيق بين األطراف المعنية. 
مـــن  )ريـــرا(  طلبـــت  عملهـــا  بدايـــة  وفـــي 
متطلبـــات  اســـتيفاء  العقاريـــة  الشـــركات 
مهنية في العمـــل العقاري، وكنت ومازلت 
مؤيدا لخطوات المؤسسة في هذا المجال 

البرامـــج  المؤسســـة  إطـــالق  خـــالل  مـــن 
التدريبية لمزاولي المهن العقارية، ويشمل 

الوسطاء العقاريين ووكالء المبيعات.

البحرنة 90 %

كم تبلغ نسبة البحرنة بالشركة وما  «
خطط الشركة للتحول الرقمي؟

- قرابـــة 90 % مـــن الموظفيـــن بالشـــركة 
بالعنصـــر  مؤمنـــة  والشـــركة  بحرينيـــون، 
الوطنـــي فـــي تولـــي المســـؤولية بجميـــع 
المواقـــع المهنيـــة، وال يوجد مركز وظيفي 
نرى البحريني غيـــر مؤهل لتقلده، وخطة 
نســـبة  تكـــون  أن  المســـتقبلية  الشـــركة 

البحرنة 100 %. 
الشـــركة شـــرعت في وضع خطـــة للتحول 
التباعـــد  بمعاييـــر  وااللتـــزام  الرقمـــي، 
المكتبـــي  نشـــاطها  فـــي  االجتماعـــي 
والميدانـــي. وفكـــرت الشـــركة فـــي تدابير 

أكثر لنظام العمل عن بعد.

مسلسالت عقارية

مسلسل “سوق العقار” وبرنامج  «
“جولة عقارية” استثمار جديد مع 

نجوم الفن ووسائل التواصل 
االجتماعي، ما تقييم الشركة لذلك 

وتأثيرها على حركة التسويق 
وحجم المبيعات؟

بالبحريـــن  بـــأن  رســـالة  الشـــركة  لـــدى   -
تنظيـــم  ومؤسســـة  قانونيـــة  تنظيمـــات 
عقاري رســـمية، وبالتالي ال تقصد شخصا 
غير مرخص لمزاولة المهنة للحصول على 
بيت العمر أو غيره من منتجات، وســـتنال 
تعرضـــت ألي  إذا  المؤسســـة  عبـــر  حقـــك 

مضار.
فـــي حلقـــات مقبلـــة موضـــوع  ســـنتناول 
إلـــى  ونشـــير  البحريـــن،  فـــي  االســـتثمار 
أهميتـــه، وكلها رســـائل توعويـــة للمواطن 

والمقيم.
الشـــركة مســـتفيدة من هذه المشـــروعات 
اإلعالمية، وهو هدف مواز لرســـالة العمل، 
وأتابـــع أصـــداء رائعـــة مـــن المتابعين عن 
هذه األعمال الفنية التوعوية التي تقدمها 
الشـــركة وتحفزنا لمزيد من العمل في هذا 
المســـار الـــذي يخاطـــب فئـــات اجتماعيـــة 

أوسع.
كما ســـاهمت هـــذه األعمال في التســـويق 
لهويـــة شـــركة “هاوس مـــي” بشـــكل مميز 
المواطنيـــن،  مـــن  واســـعة  شـــريحة  لـــدى 
واســـتطعنا من خالل هذه المسلسالت أن 
نعبر عن الشـــركة ونشـــاطها التجـــاري وما 
تقدمه من خدمات عقارية بشـــكل رئيس. 
وســـاهمت هـــذه األعمال فـــي التأثير على 

حركة المبيعات والتسويق.
فـــي  لالســـتمرار  خطـــة  الشـــركة  ولـــدى 
لبرامـــج  ونعـــد  التوعويـــة،  المسلســـالت 
مباشـــرة وغير مباشـــرة تســـير في مســـار 

الرسائل التوعوية واإلعالنية.

المديـــر التنفيـــذي لــــ “هـــاوس مـــي” لــــ “^”: كورونـــا لـــم يخفـــض معامـــات “مزايـــا”

الزميل جاسم مشكور، عمار البوسطة، الزميل راشد الغائب

لتبسيط اإلجراءات 
من أجل إتمام 

عمليات التداول 
العقاري

منتجات الشركة 
تتركز بمحافظة 

العاصمة 
والشمالية

في ُعمان دورة 
المعامالت لالستثمار 
ببناء البيوت تستغرق 

3 أشهر

“مزايا” أدخل 
وجوها عقارية 
شابة بمكاتب 

التوثيق

المديــر التنفيــذي لشــركة “هــاوس مــي” عمــار البوســطة 
ابــن الســوق العقاريــة، فقــد تشــّرب من والده عشــق هذه 
المهنة، والتي ال يخوضها إال صاحب العقل النبيه وقارئ 

المشهد. 
ذهنــه ويكررهــا  فــي  عالقــة  مازالــت  عمــار  والــد  مقولــة 
للموظفيــن بالشــركة والزبائــن ولــزواره بــأن كل عقــار هو 

كنز ذهب مدفون.
تحاور “البالد” اليوم شــخصية عقارية شــابة تدير شــركة 

الفئــات  مختلــف  تســتهدف  العقاريــة  بالســوق  صاعــدة 
العمرية وتركز نشاطها بمنتجات برنامج “مزايا”.

للجهــات  رســائل  الحــوار  خــالل  مــن  البوســطة  ويوجــه 
الرســمية المعنية بضرورة تبســيط اإلجراءات؛ من أجل 
إتمــام عمليــات التــداول العقــاري، حيــث تســتغرق دورة 
قرابــة  الجهــات  مختلــف  بيــن  واإلجــراءات  المعامــالت 
العــام، وهــو عمــر يمضــي علــى بيــت جاهــز للســكن تولــى 

المطور تشييده، ولكن ال يمكن تسويقه وبيعه.

وقــال البوســطة: ُيبنــى البيــت، ويصله التيــار الكهربائي، 
العمرانــي،  والتطويــر  التخطيــط  لهيئــة  أوراقــه  وتعبــر 
جهــاز  مــن  المســح  شــهادة  إلصــدار  شــهران  ويمضــي 
المســاحة والتســجيل العقــاري، ثــم نقــدم طلبــا للحصول 
علــى الوثيقــة ويصــل معــدل إنجــاز هــذه المهمــة إلــى 8 
أشــهر، بعدهــا نقــدم طلبــا العتمــاد البيــت ضمــن برنامــج 
“مزايــا” لدى وزارة اإلســكان، ويســتغرق معــدل الرد على 
الطلب قرابة 5 أشهر، أي أن البيت جاهز منذ سنة، ولكن 

طول اإلجراءات تؤثر على إتمام عملية البيع وتؤخرها.
واقتــرح البوســطة اســتحداث مســار رديــف للمطوريــن 
العقارييــن بتقديم المســتندات الالزمة للجهات الرســمية 

المعنية بالتوازي مع تسويق البيت وإتمام عملية البيع.
ولفــت إلــى أنــه اســتثمر في ســلطنة عمان، ومــن تجربته 
دورة  تنقضــي  أشــهر   3 مضــي  بعــد  فإنــه  الشــخصية، 
المعامــالت الرســمية وعمليــة االســتثمار تكــون منتهيــة، 

ع للمستثمر. وفيما يأتي نص الحوار: وهذا األمر مشجِّ

االنفتاح على المحرق والجنوبية فيما لو أتيحت أراضيها بأسعار مناسبة

اســتمالك شــقة هــو الخيار األنســب لمــن يقل راتبــه عــن 600 دينار
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اشتريت بيت “قرقور” من “مزايا” بنفس سعر بيت جاري الواسع.. وهذا ظلم

أحــد  علــي عبدالســام، وهــو  المواطــن  مــن  رســالة  “مزايــا”  تســلم محــرر صفحــة 
المســتفيدين مــن بيــوت برنامــج “مزايا” ولديــه عديد من الماحظــات واالقتراحات 

للجهات المعنية. وفيما يأتي أبرز ما تضمنته رسالته:

في بدايـــة إطالق برنامـــج “مزايا” فكرته 
ممتازة، ولكنه دون رؤية، بال اشتراطات 
الســـبب  ولهـــذا  للمطوريـــن،  تنظيميـــة 
ارتفعـــت أســـعار بيع العقـــارات، وأحدثت 

طفرة في المبالغ.
قفزت أسعار بيوعات المطورين العقارين 
مـــن 80 ألـــف دينـــار للعقار إلـــى 120 ألف 
دينار للعقار نفسه؛ ألنه الحد األعلى الذي 
قررته وزارة اإلسكان، وهذا االرتفاع في 

أسعار العقارات أثقل كاهل المواطن.
المطـــور  اإلســـكان  وزارة  اعتمـــاد  بعـــد 
العقـــاري، فإنهـــا لـــم تضـــع معاييـــر لهـــذه 
الثقة، والحديث يشمل مؤسسة التنظيم 
المثـــال  ســـبيل  وعلـــى  )ريـــرا(.  العقـــاري 
وضعـــت الـــوزارة معاييـــر علـــى األســـعار 
معاييـــر  وضـــع  وتغافلـــت  والمســـاحات، 
عن جودة البيت واإلســـمنت المســـتخدم 
وأساســـاته ومداخـــل البيـــت ومخارجـــه، 
وهـــي أمـــور ال تقـــل أهميـــة عـــن المعايير 

التي وضعتها الوزارة العتماد المطور.
وعند لجوء المواطن إلى الوزارة بســـبب 
مشـــكالت واجهها في جودة بيت استفاد 
منـــه عبـــر برنامـــج “مزايـــا”، فإن الـــوزارة 
تـــرد علـــى المتضـــرر بـــأن هـــذه مشـــكلته 
الشـــخصية، وهـــو مـــن اختار هـــذا البيت 

ويتحمل عالته.

رّوجـــت  مـــن  بأنهـــا  الـــوزارة  علـــى  ردي 
للمشروع اإلســـكاني، وحضت لالستفادة 
أقـــدم طلبـــي وأســـتفيد  أن  منـــه، وبعـــد 
لمواجهـــة  وحيـــدا  أتـــرك  المشـــروع  مـــن 

المشكالت الطارئة.
كان يتعيـــن علـــى الـــوزارة أن تجتمـــع 
مـــع المطـــور العقاري بشـــأن الشـــكاوى 
عـــن  للـــوزارة  الـــواردة  المتكـــررة 
المشروعات التي تسوقها لهذا المطور؛ 
مـــن أجـــل االلتـــزام بالجـــودة المطلوبة 
يواجههـــا  التـــي  المشـــكالت  لحـــل 

المستفيدون من بيت العمر.
ويجـــب علـــى الـــوزارة أن تلوح بســـحب 
اعتماديـــة ثقتهـــا بالمطور الذي تســـتقبل 
مشـــكالت كثيرة عنه، ومثل هذا اإلجراء 
التـــي  المشـــكالت  تفـــادي  فـــي  سيســـهم 

يواجهها المستفيدون من بيوت “مزايا”.
أمـــا بالنســـبة للدعم الحكومي للمســـتفيد 
بـــأن  ج  تـــروِّ الـــوزارة  فـــإن  “مزايـــا”،  مـــن 
يتجـــاوز  ال  قســـطا  ســـيدفع  المســـتفيد 
ربـــع الراتـــب، وهـــذا الكالم غيـــر صحيح؛ 
العـــالوة  باحتســـاب  يجـــري  الواقـــع  ألن 
وبقيـــة  الهاتـــف  وعـــالوة  االجتماعيـــة 
العـــالوات ضمن الراتب األساســـي، ولهذا 
الســـبب فإن بعض المستفيدين يسددون 
مـــن رواتبهـــم   % 30 إلـــى  نســـبة تصـــل 

ألقساط “مزايا” أو ربما أكثر.
بالنســـبة للمطوريـــن وتالعبهم باألســـعار، 
فإن الوزارة منحت المطور أرضا مجانية 
تكـــون  فكيـــف  عليهـــا،  بيـــوت  لتشـــييد 
مســـاحة بيـــت أكبـــر مـــن بيـــت آخـــر كأنه 
“قرقـــور”، ولكـــن مالكي البيتين يســـددان 
المبلغ نفسه )120 ألف دينار( دون مراعاة 
الختالف المساحات. هذا ظلم لمن يدفع 

مبلغا أكثر عن مساحة أقل.

الذيـــن  المطوريـــن  بعـــض  أن  والحظـــت 
توجه لهم انتقادات شـــديدة بســـبب عدم 
جـــودة بيوتهـــم المعتمـــدة ضمـــن برنامج 
“مزايا” يتفادون مشـــكالت مشـــروعاتهم 
منتجـــات  طـــرح  خـــالل  مـــن  الســـابقة 
إســـكانية جديدة، ولكن بأســـماء جديدة، 
تصميـــم  مـــن   %  99 أن  الالفـــت  ولكـــن 
البيت وطريقته تشـــبه البيت الذي واجه 
انتقادات شـــديدة بالمشروع السابق عدا 

تغييرات شكلية بســـيطة بمرآب السيارة 
)الكراج( أو شكل جرس البيت أو غيرهما 

من أمور هامشية.
ولكـــن الغريـــب فـــي هـــذا المشـــروع بـــأن 
ســـعر البيـــت أقـــل بمبلـــغ 20 ألـــف دينـــار 
مقارنـــة بالبيـــوت الســـابقة التي تشـــبهها 
في كل تفاصيلهـــا. وأعتبر ذلك ظلما لمن 
استفاد من المشروع السابق بمبلغ مرتفع 

ومساحة أقل. 

لقد اشـــتريت بيتا بمبلـــغ 120 ألف دينار، 
وسأســـدد أقســـاطا عليـــه طـــوال عمـــري 
تصـــل إلى 165 ألـــف دينار، وفـــي رقبتي 

قرضان يلتهمان أكثر من ربع الراتب.
علـــى  ســـلطة  للـــوزارة  تكـــون  أن  يجـــب 
المطوريـــن العقاريين المعتمدين، والذين 
وثقنـــا بهم لثقتنـــا بالـــوزارة، التي أوصت 

باالستفادة من منتجاتهم العقارية. 
توجـــد عقـــود مبرمة بين وزارة اإلســـكان 
والمطور ولم يحصل المســـتفيد من بيت 
“مزايا” على نســـخة منها، وال أدري سبب 
عـــدم مشـــاركتي هـــذه العقـــود، وهل هي 

عقود سرية؟
الخطـــأ  مـــن  فـــإن  للضمانـــات،  بالنســـبة 
عـــدم وجـــود ضمان علـــى البيـــت المباع، 
خصوصا مع وجود مشـــكلة ســـوء جودة 
البيـــت المبـــاع، وكلما يتواصـــل المواطن 
بشـــأن  اإلســـكان  بـــوزارة  المعنييـــن  مـــع 
المشـــكالت التـــي يواجههـــا مـــع البيـــوت 
العقارييـــن  المطوريـــن  مـــن  الرديئـــة 
المعتمديـــن مـــن الـــوزارة، فإنـــه ال يجـــد 
إال “األذن الطرشـــاء” وال إجابـــة محـــددة 

للمواطن.
لقـــد أعطونـــا أحالمـــا وردية عـــن برنامج 
المطوريـــن  بعـــض  “مزايـــا” ومشـــروعات 
المعتمدين، وســـلكت دربـــا مظلما بال أفق 
لحل المشكالت التي أواجهها مع المطور 

والبيت والقروض.

وزارة اإلســـكان لـــم تضـــع معاييـــر عـــن جـــودة البنـــاء.. واألقســـاط أكثـــر مـــن ربـــع الراتـــب
محرر الشؤون المحلية

صفحـــة  لمحـــرر  رســـالة  وصلـــت 
“مزايا” من المواطن ســـيد مجيد 
علي عن مشكلة واجهها بمعاملة 
برنامـــج  مـــن  االســـتفادة  إتمـــام 
)مزايـــا(.  االجتماعـــي  الســـكن 
وفيمـــا يأتـــي أبـــرز مـــا تضمنتـــه 

الرسالة:
أنا أحد المستفيدين من برنامج 
“مزايا”. وحصلت على استثناء 
للعمـــر، وموافقـــة لدمـــج راتبي 
وتمـــت  زوجتـــي،  راتـــب  مـــع 
الموافقة على طلبي في نهاية 
شـــهر أكتوبر، وتسلمت رسالة 
نصيـــة قصيـــرة )مســـج(، كـــي 
أذهب لوزارة اإلسكان وأوقع 
علـــى اقـــرار بشـــأن التمويـــل 

المشترك للزوجين )مرفق نسخة من اإلقرار مع هذه الرسالة(.
وحاولـــت ارســـال المســـتندات المطلوبة لمـــدة أســـبوعين عبر موقع 
الـــوزارة، وفـــي كل مـــرة يأتـــي الرد بـــأن مســـتنداتي ناقصـــة، وأعيد 
إرســـال جميـــع األوراق المطلوبـــة، ويعود الرد لي بوجود مســـتندات 
ناقصـــة. وكـــررت اإلرســـال ألكثـــر مـــن مـــرة متفاديـــا كل مالحظـــات 
الـــوزارة حتى تم قبول اســـتالم المســـتندات دون تعقيب إلكتروني 
بأن المســـتندات ناقصـــة. وفرحت جدا على عبور هـــذه المرحلة من 

التواصل اإللكتروني.
وجـــاءت الصدمة عندما تســـلمت ردا بـــأن طلبي أصبـــح ُمْلًغى وتمت 
إحالتي لموقع هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية. وعدت للمربع 
األول دون حل لمشـــكلة التواصل اإللكترونـــي، حيث يتعذر التواصل 
مـــع المعنييـــن بالـــوزارة هاتفيـــا أو حضوريـــا، وفي الوقت نفســـه فإن 

الردود عبر “األونالين” أعادتني لمرحلة الصفر.
أناشـــد المســـؤولين بوزارة اإلســـكان عبر صحيفة البالد تســـريع إتمام 

معاملتي.

وّقعت إقرار البيت مع دمج راتب 
الزوجة ثم خذلني “أونالين اإلسكان”

إقرار بشأن التمويل المشترك للزوجين

محرر الشؤون المحلية

سيد مجيد محتار إلكترونيا بين موقع 
الوزارة و “الحكومة اإللكترونية”

مشكلة تأكيد اإلقراض ثم إلغائه أدت لقضايا بالمحاكم بين مطورين ومشترين
األهلـــي يســـرد لــــ “^” أبـــرز همـــوم المواطنيـــن ومعوقـــات المطوريـــن مـــع “مزايـــا”

 ســألت صحيفة “الباد” عضو مجلس إدارة جمعية رجال األعمال البحرينية 
الخبيــر العقــاري ناصــر علي األهلــي عن أبرز همــوم ومعوقــات المواطنين مع 

برنامج السكن االجتماعي )مزايا(. وجاءت إجابة األهلي كاآلتي:

فـــي مقـــال ســـابق تطرقنـــا إلـــى أهمية 
برنامج مزايا للسكن االجتماعي والتي 
تعتبر أحد أهم نمو واستمرارية القطاع 
العقاري ومحور رئيس للمواطن لشراء 
الســـكن، وهو - بالشك - هم كبير أثناء 
فتـــرة االنتظـــار، وفرحـــة كبيـــرة أثناء 

الحصول على المسكن المالئم.
 ونحن هنا ال نقلل من الجهات المعنية 
والرســـمية ببرنامج السكن االجتماعي 
اإلســـكان  وبنـــك  اإلســـكان  وزارة 
والمصـــارف المحلية، ونشـــكرهم على 
بعـــض  نكـــرر  ولكننـــا  جهودهـــم،  كل 
متكـــرر؛  بشـــكل  والمعوقـــات  الهمـــوم 
بســـبب بعض اإلجـــراءات التي يواجها 
أغلـــب المواطنين والمكاتـــب العقارية 
إجـــراءات  إنهـــاء  أثنـــاء  والمطوريـــن 
علـــى  والحصـــول  الملكيـــة  تحويـــل 
مبلـــغ التمويـــل المخصـــص للمقتـــرض 
إلى جانـــب بعض المتطلبـــات الخاصة 
ببرنامج مزايا التي يتم طلبها من قبل 

الجهات الرسمية.

أبرز المعوقات

وســـأختصر أبرز المعوقـــات آملين بأن 
يتم عقد لقاء دوري من قبل مســـؤولي 
مـــع  اإلســـكان  ووزارة  اإلســـكان  بنـــك 
المطورين والمســـتثمرين و الوســـطاء 
والمواطنيـــن؛  المبيعـــات  ووكالء 

لمناقشة بعض المعوقات:
1. نقتـــرح وجـــود خـــط ســـاخن خاص 

أصحـــاب  تســـاؤالت  عـــن  لإلجابـــة 
المســـتثمرين والوســـطاء  مـــن  الشـــأن 
والمطوريـــن وأصحـــاب الطلبـــات للرد 
علـــى بعـــض إجـــراءات برنامـــج مزايـــا 
وآلية إجراءات عمليات البيع والشراء 
وإجـــراءات  المطوريـــن  واعتمـــاد 
التوثيـــق والتســـجيل ومهام كل طرف 
والهـــدف مـــن ذلـــك اإلســـراع وتوفيـــر 
الوقـــت ألصحـــاب المعامـــالت بإنهـــاء 

عمليات البيوعات دون تأخير.
2. صرف مبالغ القرض: نقترح بأن يتم 
إطـــالع أطـــراف المعامـــالت علـــى آلية 
صرف مبالغ أو قيمة القرض من بداية 
دفع العربون إلى تاريخ عمل عقد البيع 
الرسمي وهذه المشـــكلة تواجه الكثير 
مـــن المطوريـــن والمســـتثمرين حـــول 
تأخير اإلجراءات لـ 4 أشهر وقد تطول 
أكثر أحيانا حول موضوع صرف مبالغ 

القرض أو التمويل.
3. مـــن أهـــم المشـــاكل التـــي تحصـــل 
بيـــن المطـــور ومشـــتري برنامـــج مزايا 
موضوع تأكيد بأن المقترض مستوٍف 
تمـــت  وهـــل  ال،  أم  القـــرض  شـــروط 
الموافقة على قرضه وبأن حان الوقت 
للبدء بشـــراء الوحدة الســـكنية. وهذه 
المشـــكلة فـــي بعـــض األوقـــات تـــؤدي 
إلى قضايا ومحاكـــم بين طرفي العقد 
والوسيط العقاري بأن بعض المشترين 
يفيـــد بأنه حصل علـــى موافقة القرض 
ويدفع العربون وبعد شـــهر أو شـــهرين 

يأتـــي بانه لـــم يحصل علـــى القرض أو 
معاملته غير مستوفية الشروط، ومن 
هنا تبدأ المشكلة القانونية بين أطراف 
العمـــل. وفـــي كثير من الحـــاالت يتجه 
األطراف إلـــى المحاكم والتقاضي بين 
الطرفيـــن. ومن هنا نقترح باتخاذ قرار 
بأن يحق لكل صاحب طلب مســـتوفي 
الشروط الحصول على خطاب من قبل 
وزارة اإلسكان بأنه حان موعد استالم 
القرض والبحث عن الوحدة الســـكنية 
الطريقـــة  وهـــذه  ميزانيتـــه،  حســـب 
كانـــت مفعلة منذ قرض اإلســـكان على 
النظام السابق، وقد كان كل طرف من 
أطـــراف العمـــل يعتمـــد اعتمـــاد رئيس 
علـــى هذه الرســـالة؛ للبدء فـــي البحث 
عن العقار المناســـب له وأيضا اطمئنان 
للمســـتثمرين والمطـــور بـــأن المقترض 

لديه كل الموافقات الخاصة بالشراء.
مـــن  ونأمـــل  المعوقـــات  بعـــض  هـــذه 
المســـؤولين إيجاد الحلـــول لها، ونحن 
الجهـــات  مســـؤولي  بـــأن  يقيـــن  علـــى 
الرســـمية والبنـــوك المحلية ســـيجدون 

الحلول المناسبة لها.

ناصر األهلي

محرر الشؤون المحلية



حقـــق مشـــروع كاتب العـــدل الخاص 
نجاًحـــا كبيًرا في هـــذا القطاع العدلي 
الحيـــوي، والذي جاء بدعـــم ومتابعة 
اللجنة التنسيقية، ما أسهم في نجاح 
هذه المبادرة الهادفة لتطوير خدمات 
رؤيـــة  إطـــار  فـــي  وذلـــك  التوثيـــق، 

البحرين االقتصادية 2030.
التوثيـــق  إدارة  مديـــرة  وصرحـــت   
بـــوزارة العدل والشـــؤون اإلســـامية 
واألوقاف لبنى الموسى، أن الموثقين 
الخاصيـــن أنجـــزوا أكثـــر مـــن 35702 

معاملة خال العام 2020.
كاتـــب  دور  تعزيـــز  مـــن  وانطاًقـــا 
العـــدل الخـــاص فـــي تقديـــم خدمات 
التوثيق، أصدر وزير العدل والشؤون 

قـــرارات  واألوقـــاف  اإلســـامية 
ـــا،  بالترخيـــص إلـــى )66( موثًقـــا خاصًّ
للغـــة  و13  العربيـــة  للغـــة   53 منهـــم 
اإلنجليزيـــة، لما يوفـــره ذلك من مزايا 
ترتكـــز علـــى تســـريع أعمـــال التوثيق 
وتسهيل إجراءاتها أمام المستفيدين 
من المواطنين والمقيمين والشـــركات 
إيجـــاد  طريـــق  عـــن  والمؤسســـات 
خيـــارات متعـــددة من حيـــث المرونة 

والسرعة والوقت والمكان.
مـــع  للشـــراكة  تكريًســـا  ذلـــك  ويأتـــي 
القطـــاع الخـــاص في تقديـــم خدمات 
القانونيـــة،  المهـــن  وخلـــق  التوثيـــق، 
هـــذا  لمتطلبـــات  االســـتجابة  بهـــدف 
هـــذا  واســـتيعاب  الحيـــوي  القطـــاع 
مـــن  المعامـــات،  مـــن  الكبيـــر  العـــدد 

خال اســـتقطاب عدد مـــن الكفاءات 
القانونيـــة المتميـــزة، والتـــي أســـهمت 
فـــي  ملموًســـا  نجاًحـــا  تحقيـــق  فـــي 
رفـــع كفـــاءة أداء الخدمـــات المقدمة 

وسرعة إنجاز المعامات.
وتتيح خدمة الموثق الخاص إمكانية 
حجـــز المواعيـــد المســـبقة للحصـــول 
علـــى خدمـــة كاتـــب العـــدل الخـــاص، 
وذلك عـــن طريـــق التواصل المباشـــر 

مع الموثقيـــن الخاصين، حيث تتوفر 
بيانات االتصـــال الخاصـــة بالموثقين 
البوابـــة  عبـــر  المعتمديـــن  الخاصيـــن 
www. الوطنية للحكومة اإللكترونية

.bahrain.bh

وطبًقـــا للقـــرار الوزاري رقم 76 لســـنة 
2017 فـــي ضـــوء التعديل على بعض 
أحـــكام المرســـوم بقانـــون رقـــم )14( 
لســـنة 1971 بشـــأن التوثيـــق، فقد تم 
إطـــاق خدمـــة الموثق الخـــاص التي 
المواطنيـــن  مـــن  للمراجعيـــن  ُتتيـــح 
والمقيمين والشـــركات والمؤسســـات، 
إجـــراء كافة المعامات عبر قانونيين 
ومحاميـــن مرخصيـــن، والتي تشـــمل 
توثيـــق لعقـــود والمعامـــات العقارية، 
باألختـــام  تزويدهـــم  جـــرى  حيـــث 
الرســـمية ألداء أعمالهـــم، فـــي حيـــن 
تتولـــى إدارة التوثيـــق بـــوزارة العدل 
مهام الرقابة الفنية والمالية واإلدارية 
الخـــاص  العـــدل  كاتـــب  عمـــل  علـــى 

)الموثق الخاص(.

35 ألف معاملة أنجزها الموثقون الخاّصون
المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

لبنى الموسى

الترخيص لـ 66 
موثقا منهم 53 
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دعوة إلى إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية
السادة المساهمين

تســرنا دعوتكــم لحضــور إجتمــاع الجمعيــة العامة العادية وغير العادية للشــركة والمقرر عقده يوم األربعاء، الموافق 24 مارس 2021، وذلك في تمام الســاعة الحادية عشــر صباحًا، عبر تقنيــة اإلتصال المرئي. الرجاء 
قراءة المالحظات لمزيد من المعلومات حول اإلرشادات المتعلقة بحضور اإلجتماع.  

في حال عدم إكتمال النصاب القانوني، ســيتم عقد اإلجتماع الثاني يوم األربعاء، الموافق 31 مارس 2021، واإلجتماع الثالث إن لزم األمر يوم األربعاء الموافق 7 أبريل 2021، في نفس الموعد وذات الطريقة المحددة، 
وذلك لمناقشة وإقرار جدول األعمال التالي: 

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1(    قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 25 مارس 2020 والمصادقة عليه.   
2(   مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
3(   اإلستماع لتقرير مدقق الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

4(   مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليها.
5(   إعتماد توصية مجلس اإلدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 على النحو التالي:

      أ (   تحويل مبلغ 65,829 دينار بحريني إلى حساب اإلحتياطي القانوني بما يعادل 10 % من صافي أرباح العام 2020.
      ب (  توزيع أرباح نقدية على المساهمين )بإستثناء أسهم الخزينة( قدرها 5 فلس للسهم الواحد او ما يعادل 5 % من 

      رأس المال المدفوع والبالغة 546,513 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
      وفيما يلي التواريخ الرئيسية التي يجب أخذها في اإلعتبار:

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة غير العادية:

1(     قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 25 مارس 2020 والمصادقة عليه.
2(   تعديل مادة رقم 4 )أغراض الشركة( من النظام األساسي، بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، إلضافة 

األنشطة التجارية التالية:
       أ (   تجارة عامة

       ب (   تجارة / بيع اآلالت والمعدات األخرى
       ت (   التركيبات الكهربائية

       ث (   مؤسسات ووكاالت الدعاية واإلعالن
3(   تفويض الرئيس التنفيذي بإتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لتعديل النظام األساســي وتوثيقه والتوقيع في حضور 

الموثق العام أو أيه جهة رسمية أخرى.

مالحظات هامة للمساهمين:
نظرًا للقرارات األخيرة التي أصدرتها اللجنة التنسيقية، وإلتزامًا باإلرشادات الصادرة من بنك البحرين المركزي فيما يتعلق بإجتماعات 
الجمعيــة العامــة القادمــة، قامــت الشــركة بإتخــاذ جميــع اإلجــراءات اإلحترازيــة الالزمــة بما يحفط ســالمة المســاهمين وجميــع األطراف 

المشاركة.
1(   لحضور اإلجتماع عبر تقنية اإلتصال المرئي، يتوجب على المساهمين أو النائبين عنهم بالتوكيل إرسال طلب لحضور اإلجتماع، مع 
صورة من البطاقة الشخصية أو صورة من جواز السفر للمساهم أو من يمثله في التفويض باإلضافة إلى بطاقة التفويض، لمسجلي 

األسهم السادة بحرين كلير عبر البريد اإللكتروني registry@bahrainclear.com قبل 24 ساعة على األقل من موعد اإلجتماع.
2(   إســتمارة التوكيــل متوفــرة لدى مســجلي األســهم الســادة بحرين كليــر وكارفي فينتيك بحريــن ذ.م.م. يجب على المســاهمين 
الراغبيــن فــي إســتخدام التوكيــل إيــداع اإلســتمارات المعبئــة لــدى مســجلي األســهم الســادة بحريــن كليــر عبــر البريــد اإللكتروني 
registry@bahrainclear.com قبل 24 ساعة على األقل من موعد اإلجتماع، ولن يتم قبول أية إستمارات بعد إنتهاء الموعد المحدد.

3(   يحق ألي مســاهم مســجل إســمه في ســجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد اإلجتماع، حضور اإلجتماع عبر تقنية اإلتصال المرئي 
بشكل شخصي أو عبر توكيل خطي ألي شخص لحضور اإلجتماع و التصويت نيابة عنه، مع األخذ بعين اإلعتبار أن يكون هذا الوكيل 

غير رئيس و أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي الشركة  
4(   نسخ من التقرير السنوي ستكون متوفرة لدى مسجلي األسهم السادة بحرين كلير وكارفي فينتيك بحرين ذ.م.م.، 5 أيام قبل 
 www.carparks.bh موعد اإلجتماع. يمكن للمساهمين اإلطالع على التقرير والبيانات المالية المدققة عبر الموقع اإللكتروني للشركة

www.bahrainbourse.com وموقع بورصة البحرين
  www.bahrainbourse.com   وموقع بورصة البحرين www.carparks.bh 5(   الرابط اإللكتروني لإلجتماع سيكون متوفرًا على موقع الشركة

في اليوم المقرر لعقد اإلجتماع.
6(   عنــوان المراســالت واإلتصــال للســادة مســجلي األســهم: أ( بحرين كليــر، برج المرفــأ المالي، بوابة المرفــأ )الطابق الرابــع(، المنامة، 

   ،registry@bahrainclear.com :البحرين، هاتف: 17261260، فاكس: 17256362، البريد اإللكتروني
ب( كارفــي فينتيــك بحريــن ذ.م.م.، برج الزامل )الطابق الســابع(، مكتب رقم 74، المنامة، البحريــن، هاتف: 17215080، فاكس: 17212055، 

.bahrain.helpdesk@karvy.com :البريد اإللكتروني
faltajir@carparks. 7(   لمزيد من اإلستفســارات، بإمكان المســاهمين التواصل مع ســكرتيرة مجلس اإلدارة عبر البريد اإللكتروني

bh أو على أرقام التواصل هاتف: 17224477.

carparks.bh

      ت(   تخصيص مبلغ 10,000 دينار بحريني كتبرعات لصالح األعمال الخيرية.
      ث (   تحويل الرصيد المتبقي والبالغ 35,950 دينار بحريني لحساب األرباح المستبقاة.

6(   الموافقة على مقترح صرف مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة، البالغ قدرها 25,272 دينار بحريني، للسنة المالية المنتهية 
في 31 ديسمبر 2020، بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

7(   مناقشة تقرير حوكمة الشركة للعام 2020 و إلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة 
والسياحة والمصادقة عليه.

8(   التبليغ والموافقة عن العمليات التي جرت خالل الســنة المالية المنتهية في 31 ديســمبر 2020 مع أي  من األطراف ذات 
العالقة  كما هو مبين في اإليضاح رقم )29( من البيانات المالية تماشيًا مع المادة )189( من قانون الشركات التجارية.
9(   إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.  

10(   تعيين أو إعادة تعيين مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وتفويض مجلس اإلدارة 
بتحديد أتعابهم.

11(   ما يستجد من أعمال طبقًا للمادة )207( من قانون الشركات التجارية.

التاريخالحدث

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

25 مارس 2021

تاريخ تداول السهم بدون استحقاق
)أول يوم تداول بدون استحقاق لألرباح(

28 مارس 2021

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

األرباح(

29 مارس 2021

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

12 أبريل 2021

المنامة - بنا

أعلنت وزارة اإلسكان وهيئة المعلومات والحكومة 
اإللكترونية تفاصيل االســـتفادة من باقة الخدمات 
اإلســـكانية الجديـــدة والمتاحـــة عبر موقـــع البوابة 
 ،bahrain.bh اإللكترونيـــة  للحكومـــة  الوطنيـــة 
والتي دّشـــنت برعاية وزير اإلســـكان باســـم الحمر، 
األحد الماضي، وشـــملت 5 خدمات إلكترونية وهي 
خدمة “تقديم طلب إســـكاني” وخدمة “االســـتعام 
عـــن الطلبات اإلســـكانية” وخدمـــة “تحديث بيانات 
االتصال والحســـاب البنكي”، وخدمة “ تقديم طلب 

مزايا” وخدمة “تقديم طلب تمويل”.
 ودعـــا نائب الرئيس التنفيـــذي للتحول اإللكتروني 
فـــي الهيئة زكريا الخاجـــة المواطنين الذين تنطبق 
عليهـــم المعاييـــر اإلســـكانية إلـــى اتبـــاع الخطـــوات 
اإلرشادية لاستفادة من باقة الخدمات اإللكترونية 
والجديدة، والتي تتمثل في زيارة البوابة الوطنية 

اختيـــار  ثـــم   ،bahrain.bh اإللكترونيـــة  للحكومـــة 
خدمـــات وزارة اإلســـكان، ثم الدخـــول إلى خدمات 
الـــوزارة بالمفتـــاح اإللكتروني، مشـــيًرا إلى إمكانية 
الوصول إلى هذه الخدمات من خال زيارة الموقع 
www. / /:https( علـــى  اإلســـكان  لـــوزارة  الرســـمي 

خالـــه  مـــن  ســـيتم  والـــذي   ،) /housing.gov.bh
توجيـــه المواطنيـــن للدخـــول إلـــى هـــذه الخدمـــات 
وعـــن  اإللكترونيـــة.  الحكومـــة  بوابـــة  موقـــع  عبـــر 
تفاصيل الخدمات الُمدشـــنة، أشار الوكيل المساعد 
للسياســـات والخدمات اإلســـكانية بوزارة اإلسكان 
خالد الحيدان إلى أن خدمة “تقديم طلب إسكاني” 
تتيـــح للمواطنين إمكانية تقديم طلباتهم للحصول 
على الوحدات الســـكانية أو لتخصيص مساحة من 
األراضـــي المملوكة لوزارة اإلســـكان لبناء وحداتهم 
الســـكنية وعلى حســـابهم الخاص، أو التقدم بطلب 
العمـــارات  بإحـــدى  تمليـــك  شـــقة  علـــى  الحصـــول 

السكنية المدرجة ضمن المشاريع اإلسكانية لوزارة 
اإلســـكان، موضًحا اشـــتراطات االســـتفادة من هذه 
ا وأن  الخدمـــة وهي أن يكون مقـــدم الطلب بحرينيًّ
أال أن يقـــل ســـنه عنـــد تقديـــم الطلب عـــن 21 عاًما 
وال يزيـــد علـــى 50 عاًمـــا. وعـــن الفئات المســـتفيدة 
مـــن خدمـــة “تقديـــم طلـــب إســـكاني” اإللكترونيـــة، 
أوضح أن المســـتفيدين هم األفـــراد، والفئة األولى 
والتي تضم الـــزوج والزوجة واألبناء، وكذلك الفئة 
الثانيـــة والتـــي تضـــم وجود أحـــد الوالديـــن مع أبن 
قاصـــر أو أكثـــر من ابن يحمل الجنســـية البحرينية، 
أو لبحرينيـــة متزوجة مـــن أجنبي ولديها أبن قاصر 
ويحمـــل الجنســـية البحرينيـــة. كمـــا تشـــمل الفئات 
المســـتفيدة الفئـــة الثالثة والتي تضـــم االبن والذي 
يبلغ ســـنه 21 عاًما وغير متزوج ويسكن مع والديه 
أو أحدهمـــا واللـــذان يحمان الجنســـية البحرينية.  
أمـــا خدمـــة “االســـتعام عـــن الطلبـــات اإلســـكانية” 

فبيـــن الحيدان بأنهـــا خدمة تتيح لألفـــراد إمكانية 
االســـتعام عن حالة طلبهم اإلســـكاني، وأما خدمة 
البنكـــي”  والحســـاب  االتصـــال  بيانـــات  “تحديـــث 
فأوضـــح أنها تتيح لألفراد إمكانية تحديث بيانات 
االتصـــال الخاصة بهم )مثل رقم الهاتف والحســـاب 
البنكي(، مشـــيًرا إلى اشتراطات الحصول على هذه 
الخدمات وهي أن يكون للمواطن طلب إسكاني تم 

تقديمه للوزارة سابقا.
وفي حديث الوكيل المساعد للسياسات والخدمات 
اإلســـكانية عن خدمة “تقديم طلـــب مزايا”، أوضح 
أنهـــا ســـتتيح للمواطنيـــن إمـــكان التقـــدم لبرنامـــج 
تمويـــل الســـكن االجتماعـــي “مزايـــا “وهـــو خدمـــة 
إســـكانية تتمثـــل فـــي الدعم الـــذي تقدمه الـــوزارة 
عـــن طريق حصـــول المنتفع بالبرنامـــج على تمويٍل 
مصرفي من البنك المشـــارك لغرض شـــراء مســـكن، 
ويســـدد المنتفع ما نســـبته 25 % من دخله كقســـط 

شـــهري، فيمـــا تلتـــزم الحكومـــة مـــن خال الـــوزارة 
بتوفيـــر الدعـــم المالي الحكومي الـــذي يغطي باقي 
قيمـــة األقســـاط الشـــهرية لـــدى البنـــك. مشـــيًرا في 
الوقت نفســـه إلى اشـــتراطات الحصـــول على هذه 
ا وأال  الخدمـــة وهي أن يكون مقدم الطلـــب بحرينيًّ
يقل ســـنه عند تقديم الطلب عـــن 21 عاًما وال يزيد 
علـــى 35 عاًمـــا. أمـــا خدمـــة “تقديم طلـــب تمويل”، 
فأكد الحيـــدان أنها خدمة تتيـــح للمواطنين إمكان 
التقدم بطلـــب الحصول على أحد أنواع التمويات 
المقدمـــة مـــن الوزارة وتشـــمل تمويل الشـــراء وهو 
تمويـــل للمواطنيـــن الراغبيـــن في شـــراء الوحدات 
الســـكنية أو الشـــقق الخاصـــة، وتمويـــل البناء وهو 
تمويـــل للمواطنين الذين يملكون األراضي الخاصة 
بغـــرض بناء وحداتهم الســـكنية وتمويـــل الترميم: 
هـــو تمويـــل للمواطنيـــن الذيـــن تحتـــاج وحداتهـــم 

السكنية إلى أعمال الترميم.

ــدة ــدي ــج ــس اإللــكــتــرونــيــة ال ــم ــخ ــل الـــخـــدمـــات اإلســكــانــيــة ال ــي ــاص ــف ــان ت ــ إعـ

3 فئـــات لالستفـــادة مـــن تقديــم طلــب إسـكانــي



مصلحة المواطن أولوية قصوى وهدف نسعى له بخطط وبرامج تنموية
أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الشـــيخ ســـلمان 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة أن مشـــروع الميزانيـــة العامة 
للدولة للســـنتين الماليتين 2021 - 2022 ارتكز على 
مبادئ وأســـس وضعت مصلحة المواطن في المقام 
األول رغـــم التحديـــات والظروف االســـتثنائية التي 
شـــهدتها مملكة البحرين والعالم أجمع بسبب جائحة 
فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19( ومـــا ترتـــب عليها من 
تداعيـــات أهمهـــا انخفـــاض أســـعار النفط باألســـواق 
العالميـــة، مشـــيرًا إلـــى أن مملكـــة البحرين مســـتمرة 
في تنفيـــذ كل خططهـــا وبرامجهـــا التنموية واضعة 
مصلحـــة المواطـــن نصب عينيها، تنفيـــًذا لتوجيهات 
عاهـــل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة بأن يكون المواطن محور التنمية وغايتها 

األساسية.
جـــاء ذلـــك لدى لقائـــه أمس عـــن ُبعد رؤســـاء تحرير 

الصحـــف المحليـــة، حيـــث أطلعهـــم علـــى أبـــرز بنود 
الميزانيـــة العامـــة للدولـــة للســـنتين الماليتين 2021 
- 2022 ومـــا طـــرأ عليهـــا من تعديـــالت مهمة جاءت 
نتيجـــة التوافقـــات التـــي توصلـــت إليها الســـلطتين 
المثمـــر  بالتعـــاون  منوًهـــا  والتشـــريعية،  التنفيذيـــة 
واإليجابي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما 

يحقق التطلعات واألهداف المنشودة.
أن  المحليـــة  الصحـــف  تحريـــر  لرؤســـاء  وأوضـــح 
تعديالت بنـــود الميزانية العامـــة وضعت على قائمة 
أولوياتهـــا كل مـــا يصـــب فـــي صالـــح المواطـــن عبـــر 

زيـــادة بنـــد الرعايـــة االجتماعيـــة واســـتمرار تقديـــم 
دعـــم الكهربـــاء والمـــاء للمواطن في مســـكنه األول، 

إلـــى جانـــب زيادة مخصصـــات وميزانيـــات عدد من 
القطاعـــات ذات األهميـــة لتشـــمل مشـــاريع الصحـــة 

والتعليـــم والبنى التحتية وقطاع الشـــباب واإلعالم، 
الفتـــًا إلـــى أن العمل قائم ومســـتمر لتحســـين جودة 
الخدمـــات الحكوميـــة ورفع كفاءتهـــا وتطويرها في 
كافـــة القطاعـــات، إلـــى جانـــب خفـــض المصروفـــات 
اإلدارية للحكومة وتعزيـــز كفاءة اإلنفاق الحكومي، 
إضافـــًة إلى االســـتخدام األمثـــل للمـــوارد المالية بما 
يسهم في تحقيق كل ما فيه خير للوطن والمواطن.
ونوه وزيـــر الماليـــة واالقتصاد الوطنـــي أن المرحلة 
الحاليـــة تتطلـــب مضاعفـــة كافـــة الجهـــود الوطنيـــة 
والعمـــل بـــكل كفـــاءة واقتـــدار عبـــر فريـــق البحرين 
الواحد الذي يعد نموذجًا يحتذى به لمواصلة التقدم 
بـــكل خطـــى ثابتة بمـــا يعـــود بالخير والنمـــاء لصالح 
الوطـــن و المواطـــن، مشـــيدا بالدور المهـــم والحيوي 
الـــذي تضطلع به الصحف المحلية باعتبارها شـــريًكا 
أساســـا وفاعاًل في المسيرة التنموية الشاملة بقيادة 

عاهل البالد.

وزير المالية واالقتصاد الوطني في لقاء مع رؤساء التحرير

المنامة - وزير المالية واالقتصاد الوطني

“الماليــة” تكشــف عــن أبــرز بنــود الميــزانيـة بعــد إقرارهــا
ــن ــواط ــم ــال ب ــة  ــط ــب ــرت ــاور م ــ ــح ــ ــم تـــداعـــيـــات “كــــــورونــــــا”...زيــــــادة مـــيـــزانـــيـــة 7 م ــ رغـ

كشـــفت وزارة الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي 
للدولـــة  العامـــة  الميزانيـــة  بنـــود  أبـــرز  عـــن 
2021 و2022، والتـــي  الماليتيـــن  للســـنتين 
جاءت نتيجًة للتعاون والتنســـيق المشـــترك 
بين الحكومة والسلطة التشريعية لمناقشة 

مرئيات السلطة التشريعية 
وصـــواًل للتوافقات خـــالل االجتماعات التي 
ُعقـــدت بيـــن الســـلطتين وما تم إقـــراره من 
مجلس النواب بعد مناقشـــة مشروع قانون 
اعتمـــاد الميزانيـــة العامـــة للدولـــة للســـنتين 
الجلســـة  فـــي  و2022   2021 الماليتيـــن 
المنعقـــدة أمـــس، بمـــا يصـــب فـــي مصلحـــة 
الوطن والمواطـــن ويلبي التطلعات ويحقق 
األهداف المنشـــودة على الرغم من الظروف 
تشـــهدها  التـــي  والتحديـــات  االســـتثنائية 
المملكة والعالم أجمع جراء جائحة فيروس 
كورونا )كوفيد 19( وانخفاض أســـعار النفط 

في األسواق العالمية.
وأشـــارت الـــوزارة إلـــى أن الظـــروف الراهنة 
تحتـــم علـــى الجميع مواصلـــة العمل بخطى 
ثابتة بروح الفريق الواحد بما يدعم مسيرة 
الوطن ويســـهم في تحقيق جميع التطلعات 
والخطـــط الواعـــدة التـــي تصب فـــي صالح 
الوطن والمواطن، مشـــيرة إلى أن مشـــروع 
الميزانيـــة العامة للدولة للســـنتين الماليتين 
مقتضيـــات  حســـب  يســـير  و2022   2021
المرحلـــة الحاليـــة ومـــا تتطلبـــه مـــن تعـــاون 
إيجابي وتنسيق مشترك بين جميع الجهات 
ذات العالقـــة بما ينعكس علـــى تعزيز ودعم 

النمو االقتصادي لمملكة البحرين. 
كمـــا أشـــادت الـــوزارة بمـــا توليـــه الحكومـــة 
مـــن اهتمام وحرص مســـتمر لتوجيه الدعم 
أن  يؤكـــد  بمـــا  المســـتحقين  للمواطنيـــن 
مصلحـــة المواطنيـــن أولويـــة نهمـــة؛ كونهم 
وبهـــم  للوطـــن  األغلـــى  الحقيقـــة  الثـــروة 
ســـتواصل المملكـــة مـــا تحقق مـــن منجزات 
تنمويـــة شـــاملة وفق رؤى وتطلعـــات عاهل 
البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 

آل خليفة.
وأكـــدت الـــوزارة أنـــه بنـــاًء علـــى التوافقات 
الرعايـــة  بنـــد  مخصصـــات  زيـــادة  تمـــت 
االجتماعيـــة بمبلـــغ وقدره 57 مليـــون دينار 
للســـنتين الماليتيـــن 2021 و2022، وهـــو ما 
يؤكـــد أن المواطـــن يأتـــي دائًمـــا فـــي المقام 

األول باعتباره الهدف األســـاس الذي توجه 
إليـــه جميع الخطـــط والبرامـــج كونه محور 
التنميـــة وغايتهـــا األســـاس. كمـــا تـــم تأكيـــد 
اســـتمرار دعم الكهرباء والماء للمواطن في 
مســـكنه األول ضمن الميزانية العامة للدولة 

للسنتين الماليتين 2021 و2022.
ميزانيـــة  زيـــادة  التعديـــالت  وتضمنـــت 
دينـــار  مليـــون   70 بمقـــدار  المشـــروعات 
وذلـــك  و2022،   2021 الماليتيـــن  للســـنتين 
بهـــدف تســـريع وتيـــرة تنفيـــذ المشـــروعات 

الهامـــة في قطـــاع البنيـــة التحتيـــة وقطاع 
الصحـــة، إذ ســـينعكس أثرهـــا علـــى خدمـــة 
جميع المواطنين بأقصى درجة من الكفاءة، 
مؤكدًة الوزارة ما تضمنه مشـــروع الميزانية 
العامة للدولة من مشروعات متنوعة تهدف 
إلى تعزيز وتطوير البنية التحتية وتزويدها 

بجميع الدعائم التي من شأنها أن تسهم في 
رفد كل القطاعات الحيوية بمملكة البحرين 
بمـــا يلبي الطمـــوح والتطلعات المســـتقبلية، 
إضافـــة إلى تعزيز القطاعـــات الحيوية التي 

من شأنها أن تصب في صالح المواطنين.
ولفتـــت الـــوزارة إلى أنـــه تم زيـــادة ميزانية 

كليـــة البحريـــن للمعلميـــن الســـنوية بنســـبة 
94 % للعـــام 2022؛ بهـــدف زيـــادة تدريـــب 
وتأهيـــل الكـــوادر الوطنيـــة؛ لتمكينهـــم مـــن 
تولـــي الوظائـــف التعليميـــة بـــوزارة التربية 
والتعليـــم مـــا يســـهم بالتالي في رفـــع أعداد 
1000 متخـــرج  إلـــى   300 مـــن  الخريجيـــن 
زيـــادة  تمـــت  كمـــا   ،2022 العـــام  بحلـــول 
ميزانية مشـــروعات وزارة شـــؤون الشـــباب 
والرياضة بنســـبة 87 % للســـنتين الماليتين 
2021 و2022؛ بهـــدف زيـــادة دعـــم األنديـــة 

واالتحادات الرياضية وبما يلبي احتياجات 
قطاع الشباب والرياضة.

وفيمـــا يتعلـــق بميزانيـــة قطـــاع البلديـــات، 
لفتـــت الـــوزارة إلى أنه تـــم زيـــادة الميزانية 
للقطـــاع بمقـــدار مليـــون دينـــار  التشـــغيلية 
للسنتين الماليتين 2021 و2022، إلى جانب 
زيـــادة الميزانية التشـــغيلية لقطاعي الثروة 
الحيوانيـــة والثروة البحريـــة بمقدار مليون 
دينـــار لنفـــس الفترة بهـــدف تعزيـــز إنتاجية 
هذه القطاعات عبـــر تمكين وتأهيل الكوادر 

الوطنية.
كما ذكرت وزارة المالية واالقتصاد الوطني 
أنه تم زيادة االعتمادات المخصصة لتمويل 
شـــؤون  وزارة  فـــي  التلفزيونيـــة  البرامـــج 
اإلعـــالم بنســـبة 185 % للســـنتين الماليتين 
2021 و2022؛ بهدف دعم اإلبداع البحريني 

وتطوير إنتاج البرامج التلفزيونية.
اإليـــرادات  يخـــص  فيمـــا  الـــوزارة  ولفتـــت 
العامـــة، إلـــى أنـــه تـــم التوافـــق علـــى تعديل 
سعر بيع برميل النفط المعتمد في الميزانية 
العامة للدولة إلى 50 دوالرا للبرميل الواحد 
بـــداًل عـــن 45 دوالرا، إضافـــًة إلـــى مضاعفة 
مساهمة شـــركة ممتلكات البحرين القابضة 

من 10 إلى 20 مليون دينار.
فـــي  العامـــة  اإليـــرادات  إجمالـــي  أن  يذكـــر 
الميزانيـــة العامـــة للدولة بلـــغ 2,406 مليون 
دينـــار، كما بلـــغ إجمالي المصروفـــات العامة 
3,614 مليون دينار لســـنة 2021 بعجز أولي 
يبلـــغ مقـــدار 500 مليون دينـــار، وعجز كلي 

للميزانية يبلغ 1,208 مليون دينار.
أمـــا للســـنة الماليـــة 2022 فقـــد بلـــغ إجمالي 
اإليـــرادات العامـــة 2,457 مليون دينار، فيما 
 3,569 العامـــة  المصروفـــات  إجمالـــي  بلـــغ 
مليـــون دينار بعجـــز أولي يبلـــغ 355 مليون 

دينار وعجز كلي يبلغ 1,112 مليون دينار.
الماليـــة  وزارة  أكـــدت  الصـــدد،  هـــذا  وفـــي 
واالقتصـــاد الوطنـــي مواصلـــة العمـــل علـــى 
الحكوميـــة  الخدمـــات  كفـــاءة  تحســـين 
وتطويرهـــا في جميـــع القطاعـــات، وخفض 
وتعزيـــز  للحكومـــة  اإلداريـــة  المصروفـــات 
إلـــى  إضافـــًة  الحكومـــي،  اإلنفـــاق  كفـــاءة 
مـــا  الماليـــة،  للمـــوارد  األمثـــل  االســـتخدام 
يســـهم في تحقيـــق كل ما فيه خيـــر للوطن 

والمواطن.
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بدأت الحكومة بنفسها 
بترشيد وتعزيز كفاءة 

المصروفات وخفض النفقات 
التشغيلية

الحفاظ على الدعم 
االجتماعي للمواطنين 

األكثر احتياًجا

استمرار جودة الخدمات 
الحكومية بكفاءة وفاعلية

اعتمــاد  قانــون  مشــروع  إلعــداد  األساســية  المبــادئ 
الميزانية العامة

أهداف الميزانية العامة

االلتزام بتحقيق أهداف 
برنامج التوازن المالي

تحفيز التعافي االقتصادي 
خالل المرحلة المقبلة

االستمرار في خلق 
فرص واعدة للمواطنين

تحقيق اإليرادات غير النفطية

االلتزام بالمصروفات حسب 
الخطة الموضوعة

من خالل:

وزير “المالية”: مضاعفة 
الجهود والعمل بكفاءة واقتدار 

عبر فريق البحرين الواحد

زيادة مخصصات بند الرعاية االجتماعية 57 مليون دينار

زيادة ميزانية المشروعات 70 مليون دينار

زيادة ميزانية مشروعات “الشباب والرياضة” 87 %

زيادة الميزانية التشغيلية لـ “الثروة الحيوانية” مليون دينار زيادة ميزانية كلية البحرين للمعلمين السنوية 94 %

زيادة الميزانية التشغيلية لـ “البلديات” مليون دينار

زيادة اعتمادات البرامج التلفزيونية في “اإلعالم” 185 %
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ــــس  ــيـ ــ ــرئـ ــ اجـــــتـــــمـــــع الـ
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة 
ــبــحــريــن  ــكــات ال ــل مــمــت
ــد  ــ ــالـ ــ الــــــقــــــابــــــضــــــة خـ
ــيـــس  الــــرمــــيــــحــــي، رئـ
الــمــجــلــس االقــتــصــادي 
الــوطــنــي اإلســرائــيــلــي 
والمستشار االقتصادي 
ــس الـــــــــــــوزراء  ــ ــيـ ــ ــرئـ ــ لـ

رئيس  مكتب  مدير  ونائب  سيمخون  أفي  اإلسرائيلي 
ليؤور  والتنموية  الداخلية  للشؤون  الوزراء اإلسرائيلي 
فاربير؛ لمناقشة الفرص االستثمارية والتعاون المشترك، 
القطاعات  مــن  عــدد  االجــتــمــاع بحث  تــم خــالل  حيث 
من  مشتركة  استثمارية  فرًصا  توفر  التي  االقتصادية 
الممكن االستفادة منها في سبيل رفد وتطوير التعاون 

االستثماري بين البلدين.

“ممتلكات” تناقش 
الفرص االستثمارية 

مع وفد إسرائيلي

لمملكـــة  الدائـــم  المنـــدوب  ألقـــى 
البحرين بياًنا باســـم دول مجلس 
التعاون الســـفير يوسف بوجيري، 
في ســـياق النقاش الســـنوي حول 
حقوق الطفل ضمن أعمال الدورة 
46 لمجلـــس حقـــوق اإلنســـان في 
 1 بتاريـــخ  انعقـــد  الـــذي  جنيـــف، 

مارس 2021م.
وأكد الســـفير فـــي بيانـــه، اهتمام 
البالـــغ  التعـــاون  مجلـــس  دول 
بحمايـــة وتعزيـــز حقـــوق الطفـــل 
على المستويات كافة بما يتناغم 
واالتفاقيـــات  التشـــريعات  مـــع 
األمميـــة الخاصة بحقـــوق الطفل 
التـــي انضمـــت إليهـــا كامـــل دول 
المجلس، والتزامها الراسخ بكافة 
المعاييـــر الدوليـــة المعتمـــدة فـــي 

هذا السياق.
وأشار إلى أنه وانطالًقا من اعتبار 
حمايـــة الطفولة من األساســـيات، 
والمبادئ الثابتة التي تتفق حولها 
خصصـــت  المجلـــس،  دول  كافـــة 
مجلـــس  لـــدول  العامـــة  األمانـــة 
التعاون أخيًرا بدعم وتأييد دولها 
األعضـــاء، يوًما خاًصـــا لالحتفال 
بالطفـــل الخليجـــي، الذي يصادف 

15 ينايـــر مـــن كل ســـنة. ويمثـــل 
“اليوم العالمـــي للطفل الخليجي” 
علـــى  التأكيـــد  إلعـــادة  فرصـــة 
اســـتكمال مســـيرة دول المجلس 
نحـــو مزيـــد تعزيـــز حمايـــة هـــذه 
الشريحة المهمة من المجتمع، كما 
يتـــم تنظيـــم مختلـــف التظاهرات 
والبرامـــج والحمـــالت التثقيفيـــة 
التي تهدف لنشـــر الوعـــي بأهمية 

رعايـــة الطفولـــة، وبـــاألدوار التي 
تقـــوم بهـــا كافـــة أطيـــاف الدولـــة 
والمجتمـــع لتوفيـــر أفضـــل األطر 
الممكنـــة لتحقيـــق نمـــو وازدهـــار 

الطفولة في دول المجلس.
الطفولـــة  أن  بوجيـــري  واعتبـــر 
غيـــر  تحديـــات  اليـــوم  تعيـــش 
للتهديـــدات  بالنظـــر  مســـبوقة 
المتناميـــة التـــي يشـــكلها الوضـــع 
تبعـــات  جـــراء  الحالـــي  العالمـــي 
جائحـــة كوفيـــد 19، والتي تطرح 
إشـــكاالت مختلفـــة تضـــع حقـــوق 
حقيقيـــة  مخاطـــر  أمـــام  الطفـــل 
ومباشـــرة، منها ما يمس بحقوقه 
والبقـــاء  الحيـــاة  فـــي  األساســـية 
والنمـــو بشـــكل طبيعي وســـالمته 

النفسية والجسدية.

خالد الرميحي

مندوب البحرين الدائم في جنيف يلقي بياًنا باســم “مجلس التعاون”
األطفال يتعرضون لتهديدات متنامية جراء كورونا

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة خارجية

البحريـــن  مملكـــة  خارجيـــة  وزارة  نـــّددت 
واســـتنكرت بشـــدة إطالق ميليشيات الحوثي 
اإلرهابية مقذوف عســـكري تجاه إحدى القرى 
الحدوديـــة بمدينـــة جـــازان بالمملكـــة العربيـــة 
الســـعودية الشـــقيقة، والذي أســـفر عـــن إصابة 
عـــدد مـــن المدنيين وتضـــرر األعيـــان المدنية، 
معربة عن تمنياتها بالشـــفاء العاجل للمصابين 
الـــذي  الجبـــان  اإلرهابـــي  العمـــل  هـــذا  جـــراء 

يستهدف حياة األبرياء واآلمنين.
مملكـــة  موقـــف  الخارجيـــة  وزارة  وجـــددت 
البحريـــن الداعـــم لكافـــة الجهـــود والمســـاعي 
التي تبذلها المملكة العربية السعودية للحفاظ 
أراضيهـــا  وســـالمة  واســـتقرارها  أمنهـــا  علـــى 
ومواطنيهـــا والمقيميـــن فيها، مؤكـــدة وقوفها 
التـــام في صف واحد مـــع المملكة في مواجهة 
االعتـــداءات الحوثية المتواصلـــة التي تنتهك 
مبـــادئ القانون الدولي اإلنســـاني وتهدد األمن 

واالستقرار اإلقليمي.

اعتداءات الحوثي على 
جازان “إرهابية جبانة”



مهندسان بقوة الدفاع يساهمان بإنجاز “ظبي سات”
ــا بــــــالــــــتــــــعــــــاون مــــــــع اإلمـــــــــــــــــــارات مــــــصــــــدر اعــــــتــــــزاز ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ مـ

ضمـــن مشـــاركة فريـــق البحريـــن للفضـــاء التابـــع 
للهيئـــة الوطنيـــة لعلـــوم الفضاء في بنـــاء وتجهيز 
القمـــر الصناعي اإلماراتي “ظبي ســـات”، والذي تم 
إطالقه يوم الســـبت الماضي من والية “فيرجينيا” 
بالواليات المتحـــدة األميركية إلى محطة الفضاء 
الدوليـــة بالتعـــاون مـــع وكالـــة اإلمـــارات للفضـــاء 
وشـــركة “الياه ســـات” باإلضافة لشـــركة “نورثروب 
أحمـــد  المهنـــدس  ســـاهم  العالميـــة،  غرومـــان” 
البوعينيـــن، والمهنـــدس إبراهيـــم المنصـــوري مـــن 
قوة دفاع البحرين مع الفريق البحريني المشـــارك، 
في تنفيـــذ مجموعة من االختبـــارات والتحليالت 
الهيكلية للتأكد من ســـالمة هيـــكل القمر الصناعي 
وجميـــع األجهـــزة اإللكترونيـــة الخاصـــة به.وفـــي 
تصريـــح خـــاص لوكالـــة أنبـــاء البحريـــن )بنـــا( أكد 
المهندســـان أن الهـــدف مـــن المشـــروع يتمثـــل في 
إجـــراء اختبـــار لعـــدد مـــن التقنيـــات فـــي الفضـــاء 

التحكـــم وتحديـــد  الخارجـــي منهـــا خوارزميـــات 
االتجـــاه والتقـــاط الصـــور الفضائيـــة إلـــى جانـــب 
بنـــاء القدرات لمجموعة من الكفاءات الشـــابة من 
مملكـــة البحرين ودولة اإلمـــارات العربية المتحدة 

الشقيقة.
وقـــال البوعينيـــن، وهـــو مهندس طيـــران في قوة 
دفـــاع البحريـــن، إن مشـــاركته في مشـــروع “ظبي 
ســـات” تمثـــل مصـــدر اعتـــزاز وفخـــر لـــه كمواطن 
دولـــة  مـــع  بالتعـــاون  وذلـــك  وخليجـــي  بحرينـــي 
اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة، مشيًرا إلى أن 
مشـــاركته تأتي ضمن حرص مملكة البحرين على 
تطوير الكوادر الوطنية وتأهيلها لرفع اسم الوطن 
في جميع المجاالت، باإلضافة الى الدعم الســـخي 
مـــن قوة دفاع البحرين متمثلـــة بالقائد العام لقوة 
دفـــاع البحريـــن المشـــير الركـــن الشـــيخ خليفة بن 

أحمد آل خليفة.
وأكـــد أن مشـــاركته مع زمالئه فـــي فريق البحرين 

للفضـــاء بدايـــة لعهـــد زاهـــر جديـــد مـــن مشـــاريع 
الفضـــاء فـــي البحريـــن وتعتبـــر حلقة من سلســـلة 
نجاحـــات البحريـــن على جميـــع األصعدة، مشـــيًرا 
إلى أن مشـــروع “ظبي سات” يعتبر أحد المشاريع 
الرائدة في مجـــال الفضاء على الصعيد الخليجي 
والعربي، مبيًنا أن العمل المنجز نتاج تعاون وثيق 
يجمـــع دولة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة ومملكة 
البحرين. وأضاف أن المشروع يمثل أهم المشاريع 
في مشـــواره العلمي والعملي، حيث كانت مشاريع 
الفضـــاء تمثـــل له الطمـــوح، لما فيها مـــن تحديات 
وفـــرص جبـــارة للتعليـــم والتطويـــر، وقـــد أتيحت 
لـــه الفرصـــة للعمل في مختلف المحـــاور ومختلف 
منظمات العمـــل التابعة للمشـــروع واالنخراط في 
مختلـــف المهام واألدوار مما ســـاهم في اكتســـابه 

الخبرات ونقل المعرفة لمملكة البحرين.
وأشـــار إلى أن مشـــاركته في مشروع “ظبي سات” 
تمثلـــت فـــي تطويـــر القمـــر الصناعـــي مـــن خـــالل 

تطويـــر أنظمة االتصـــاالت وإدارة المخاطر وإدارة 
العمليـــات وإجـــراء االختبـــارات المختلفـــة للتأكـــد 
من صحة وســـالمة القمـــر الصناعي، باإلضافة إلى 
مراجعـــة تطور المشـــروع أمام اللجنـــة المختصة، 
موضًحـــا أن العمـــل علـــى المشـــروع متواصـــل، إذ 
سيشـــارك فريق “ظبي ســـات” في عمليات اإلدارة 
والتحكـــم بعد إطـــالق القمر الصناعـــي في مداره، 
وستتم عملية اإلدارة والتحكم من محطة الفضاء 

األرضية في جامعة خليفة في أبوظبي.
وقـــال إبراهيـــم المنصـــوري، وهو مهنـــدس طيران 
فـــي قوة دفـــاع البحرين: “بعد نجـــاح إطالق القمر 
الصناعـــي اإلماراتـــي “ظبـــي ســـات” إلـــى محطـــة 
الفضـــاء الدولية، وكوني مـــن ضمن الفريق العلمي 
الـــذي عمل على بنـــاء القمر، تملكني شـــعور الفخر 
واالعتزاز باإلنجاز العلمي الذي ســـاهم في إنجازه 
نخبـــة من الكـــوادر البحرينية إلى جانب أشـــقائهم 
فـــي دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة الشـــقيقة. 

وتأتي مشـــاركتي بمعية الفريق البحريني للفضاء 
التابـــع للهيئـــة الوطنيـــة لعلوم الفضـــاء حيث مثل 
أعضاء الفريق البحريني حوالي 30 % من الفريق 

الذي عمل على القمر ظبي سات”.
وأضـــاف أن إســـهاماته فـــي مشـــروع القمـــر “ظبي 
ســـات” ضمـــن فريـــق تطويـــر أنظمـــة عمـــل القمـــر 
فـــي الفضـــاء تتمثـــل في العمـــل على وضـــع خطة 
العمليات التي ســـيقوم بها القمر في فترة التواجد 

في الفضاء.
وأكـــد أن اإلنجـــاز يمثـــل ثقـــة مملكـــة البحرين في 
الكـــوادر الوطنيـــة وحرصهـــا على مواكبـــة التطور 
العلمـــي واالســـتثمار فـــي علـــوم المســـتقبل، حيث 
يأتـــي مشـــروع تأهيـــل فريـــق البحريـــن الوطنـــي 
للفضـــاء ضمـــن منهجية وخطـــط الهيئـــة الوطنية 
لعلوم الفضاء لبناء كوادر بحرينية قادرة على رفع 
اســـم مملكة البحرين إلى مصاف الدول المتقدمة 

في مجاالت علوم المستقبل.

المنامة- بنا

local@albiladpress.com
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اعتمد وزير التربية والتعليم 
ماجد النعيمي قراًرا بتجديد 
ــمـــورد(  تــرخــيــص مــكــتــب )الـ
للطلبة  التعليمية  للخدمات 
ــارج،  ــخــ ــ ــي ال ــن فــ ــيــ ــدارســ ــ ال
ســـنـــوات   3 ــدة  ــ ــم ــ ل وذلــــــــك 
االلتزام  مع  للتجديد،  قابلة 
بــكــافــة شـــروط الــتــرخــيــص، 
بقانون  الــمــرســوم  وبــأحــكــام 
بشأن  1997م  لسنة   2 رقــم 
التعليمية  الخدمات  مكاتب 
ــارج،  ــ ــخـ ــ ــالـ ــ ــن بـ ــ ــيـ ــ ــدارسـ ــ ــلـ ــ لـ
تنفيًذا  الــصــادرة  والــقــرارات 
ــه، وبــالــقــوانــيــن واألنــظــمــة  لـ

ــرى الــمــعــمــول بــهــا في  ــ األخـ
مملكة البحرين.

تجديد الترخيص لمكتب “المورد”
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أعلنــت كليــة البحريــن للمعلميــن بالتعاون مــع وزارة التربيــة والتعليم عن 
فتــح باب التســجيل لخريجــي وخريجات الثانوية العامة للتقدم لدراســة 
برنامج البكالوريوس في التربية بكلية البحرين للمعلمين للعام الدراســي 
القادم 2021 /  2022م؛ للعمل بوزارة التربية والتعليم بعد التخرج بنجاح 

بوظيفة معلم نظام فصل. ويشترط في المتقدم ما يلي:

- أن يكون بحريني الجنسية.
مؤهـــل  علـــى  حاصـــال  يكـــون  أن   -

الثانوية العامة.
- حاصـــال على معدل تراكمي 80 % 
فمـــا فوق ويمكـــن اســـتقبال طلبات 
المتوقـــع تخرجهم والحاصلين على 
معـــدل تراكمـــي حالـــي 78 % فمـــا 
فوق بصورة مؤقته شريطة تحقيق 
عنـــد   )%  80( المطلـــوب  المعـــدل 

التخرج الستيفاء الطلب.
- أن يكـــون مـــن المتوقـــع تخرجـــه 
  /  2020 الحالـــي  الدراســـي  العـــام 
2021م، أو مـــن خريجـــي العاميـــن 
الدراسيين الســـابقين، من المدارس 

الحكومية والخاصة ممن أنهوا )12( 
سنة دراسية.

جامعـــة  فـــي  مســـجال  يكـــون  أن   -
البحرين.

- أال يكون قد التحق ســـابقا بالكلية 
أو بجامعة البحرين وتم فصله منها.
- أن يحقـــق النســـبة المطلوبـــة فـــي 

مراحل التقييم.
- أن تثبـــت لياقتـــه الصحية بمعرفة 

الجهة الطبية المختصة.
القبـــول  شـــروط  يســـتوفي  أن   -
بجامعـــة البحريـــن الموجـــودة على 
www.uob.( اإللكترونـــي  الموقـــع 

.)edu.bh

التسجيل للدراسة في كلية المعلمين األحد
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فـــي إنجـــاز جديـــد يضـــاف إلـــى سلســـلة 
اإلنجـــازات التـــي يحققها طلبـــة البحرين، 
الحكوميـــة  المـــدارس  مـــن  طالبـــان  فـــاز 
بجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم لألداء 
الثالثـــة  دورتهـــا  فـــي  المتميـــز  التعليمـــي 

والعشرين، عن فئة الطالب المتميز.
التربيـــة  وزيـــر  أكـــد  المناســـبة،  وبهـــذه 
والتعليـــم ماجـــد النعيمي اهتمـــام الوزارة 
بالمشـــاركة الســـنوية فـــي هـــذه الجائـــزة، 
فـــي إطـــار العالقـــات الوثيقة التـــي تربط 
مملكـــة البحريـــن بدولة اإلمـــارات العربية 
مـــن  العديـــد  فـــي  الشـــقيقة  المتحـــدة 
المجـــاالت ومنها المجـــال التعليمي، وذلك 
بفضـــل التوجيهـــات القيـــادة الحكيمة في 
كال البلدين الشـــقيقين، ومـــا يجمعهما من 
عالقـــات أخويـــة متميـــزة، منّوًهـــا بأهمية 
الـــدور الذي تضطلـــع به هـــذه الجائزة في 
تحفيـــز المتميزيـــن من مـــدارس ومعلمين 

وطلبة في ميـــدان التربية والتعليم بدول 
مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربية، 
بما يشـــكل دافًعا للمزيد مـــن العطاء الذي 
يعـــود بالخيـــر علـــى المنظومـــة التعليمية 

الخليجية.
وأشـــار الوزيـــر إلى أن الـــوزارة تضع ضمن 
أولوياتهـــا إشـــراك الطلبـــة في المســـابقات 
المحليـــة والخارجيـــة، في إطـــار اهتمامها 
بصقـــل قـــدرات المتفوقيـــن والموهوبين، 

والذي يشـــمل كذلـــك تنفيذهـــا العديد من 
األنشـــطة الطالبيـــة والبرامـــج اإلثرائيـــة، 
فضـــالً عن تهيئة البيئة التعليمية المحفزة 
التحصيـــل  فـــي  والتميـــز  التفـــوق  علـــى 
الخدمـــات  كافـــة  وتطويـــر  الدراســـي، 
المســـتجدات  يواكـــب  بمـــا  التعليميـــة 

العالمية.
جاء ذلك خالل اســـتقبال الوزير للطالبين 
الفائزيـــن، بمكتبه بديوان الـــوزارة بمدينة 

العجيمـــي  عـــال  الطالبـــة  وهمـــا  عيســـى، 
مـــن مدرســـة جدحفـــص الثانويـــة للبنات، 
والطالب أسامة فتحي من مدرسة الرفاع 
الشـــرقي الثانويـــة للبنيـــن، حيـــث هنأهما 
بهـــذا اإلنجـــاز المشـــرف، وأشـــاد بالجهـــود 
التـــي بذالها لنيل هـــذه الجائـــزة التربوية 
المهمـــة، مشـــيًدا بمـــا حققـــاه مـــن إنجـــاز 
أكاديمـــي ومـــن تميز فـــي األداء التعليمي 
أهلهما إلى نيل شرف هذه الجائزة المهمة، 

متمّنًيا لهما المزيد من التوفيق والنجاح.
إضافـــًة  للطالبيـــن،  أن  بالذكـــر  والجديـــر 
المدرســـي،  األكاديمـــي  التفـــوق  إلـــى 
إنجـــازات متميـــزة علـــى صعيد األنشـــطة 
دروع  علـــى  الحصـــول  مثـــل  الطالبيـــة، 
للتميـــز وشـــهادات تقديريـــة، والعديد من 
والنـــدوات  المؤتمـــرات  فـــي  المشـــاركات 
وورش العمـــل والمســـابقات المتنوعة في 

الداخل والخارج.

مكتــوم” آل  حمــدان  “جائــزة  بـــ  يفــوزان  فتحــي  وأســامة  العجيمــي  عــا 

النعيمي: تهيئة بيئة تعليمية تحفز على التميز
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في مبادرة متميزة من مدرسة المحرق 
الطالبـــة  قدمـــت  للبنـــات،  االبتدائيـــة 
جمانـــة أبل رســـالة شـــكر وعرفـــان إلى 
رجال الدفاع المدني، بمناســـبة يومهم 
العالمـــي الموافق في األول من مارس، 
وذلـــك من خالل زيـــارة ميدانية قامت 
بها لموقع عملهم، مع األخذ باإلجراءات 
بتكريمهـــم،  قامـــت  إذ  االحترازيـــة، 
وتصوير فيديـــو يوضح ما يقومون به 
مـــن مهام، ليتـــم تقديمه ضمـــن فقرات 
اإلذاعـــة االفتراضية بالمدرســـة، والتي 
بهـــذه  الفقـــرات  العديـــد مـــن  تضمنـــت 

المناسبة.
الـــزي  الزيـــارة  فـــي  جمانـــة  وارتـــدت 
وحظيـــت  المدنـــي،  بالدفـــاع  الخـــاص 
مبادرتهـــا بالشـــكر والتقديـــر واالمتنان 
المدنـــي،  الدفـــاع  منتســـبي  قبـــل  مـــن 
الذين أشـــادوا بإشـــراك الطلبة في هذه 
لقيـــم  المعـــززة  االجتماعيـــة  األنشـــطة 
تثـــري  والتـــي  واالنتمـــاء،  المواطنـــة 
معارف الطلبة وتطلعهم على إنجازات 

الكـــوادر الوطنيـــة العاملـــة في مختلف 
القطاعات الحيوية.

ويأتي ذلك سعًيا من المدرسة لمواكبة 
األحـــداث والحفـــاظ علـــى التميـــز فيما 
مـــن  والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  تقدمـــه 
ظـــروف  رغـــم  وفعاليـــات،  أنشـــطة 
الجائحـــة، وفـــي إطـــار تفعيـــل اإلذاعة 
الصباحية االفتراضيـــة لجميع طالبات 

المدرسة عبر منصة “تييمز”.

الطالبة جمانة أبل تحتفي برجال الدفاع المدني أول مهندسة بحرينية بإدارة مخاطر المهمات الفضائية
تخرجـــت بعـــد إتمـــام البرنامـــج التعليمـــي والتدريبـــي

احتفـــت الهيئـــة الوطنية لعلـــوم الفضاء 
مؤخـــرا بتخـــرج عضـــو فريـــق البحريـــن 
البلوشـــي بعـــد إتمامهـــا  للفضـــاء أمينـــة 
برنامجهـــا التعليمـــي والتدريبـــي ونيلهـــا 
درجـــة الماجســـتير فـــي إدارة وهندســـة 
وتقنيـــات  علـــوم  بتخصـــص  األنظمـــة 
بدولـــة  خليفـــة  جامعـــة  مـــن  الفضـــاء 
الشـــقيقة،  المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات 
وقـــد تركز موضوع رســـالتها حول إدارة 
المخاطر في مشـــاريع الفضاء، وقد أتاح 
الفضـــاء  لمهندســـة  التدريبـــي  البرنامـــج 
أمينـــة البلوشـــي الفرصـــة للمشـــاركة في 
بنـــاء وتصميـــم عـــدة أقمـــار اصطناعية، 
أحدهما القمر االصطناعي “ظبي ســـات” 
الـــذي تم إطالقه إلـــى الفضاء في فبراير 
المهندســـة  مشـــاركة  وجـــاءت   .2021
البلوشـــي فـــي العمـــل على عـــدة جوانب 

من تصميم وبناء األنظمة المختلفة على 
متـــن األقمـــار االصطناعيـــة، إلـــى جانب 
قيـــادة فريـــق إدارة المخاطـــر لقمرييـــن 
اصطناعيين لتصبح بذلك أول مهندســـة 
بحرينية متخصصة فـــي إدارة المخاطر 

للمهمات الفضائية.
وبهذه المناســـبة، قـــال الرئيس التنفيذي 
للهيئـــة الوطنيـــة لعلـــوم الفضـــاء محمـــد 
العسيري: الهيئة تفخر بكفاءاتها الشابة، 
ونحن ســـعداء بما حصـــده أعضاء فريق 
البحريـــن للفضاء من خبـــرات وإنجازات 
ســـتمكنهم من اإلسهام في تحقيق رؤية 
جاللة الملـــك لوضع البحرين في مصاف 

الدول الرائدة في قطاع الفضاء. 
وتابـــع: أن كافـــة تلك اإلنجـــازات ما كان 
لهـــا أن تتحقق من دون االهتمام والدعم 
المتواصـــل الذي توليه القيـــادة الحكيمة 

للهيئـــة ومنتســـبيها، والـــذي يضـــع الهيئة 
أمـــام مســـؤولية كبيـــرة لتقديـــم كل مـــا 
هـــو ممكن لدعم التنمية المســـتدامة في 

مملكة البحرين.
أمينـــة  الفضـــاء  مهندســـة  وتوجهـــت 
البلوشـــي: “بداية أتوجه بالشكر الجزيل 
للهيئـــة الوطنيـــة لعلـــوم الفضـــاء لدعمها 
الدائـــم لنا وتقدير جهـــود أعضاء الفريق 
وتذليـــل كافة الصعوبـــات لنـــا، وإعطائنا 

الفرصة لإلبداع في مختلف المجاالت”. 
وأضافت: “لقد حظي توجهي في مجال 
الدعـــم والتقديـــر  المخاطـــر علـــى  إدارة 
مـــن الهيئـــة منـــذ البدايـــة، حيـــث إن هذا 
التخصـــص يعتبـــر من الركائز األساســـية 
فـــي نجاح المهمـــات الفضائيـــة، والخبرة 
المخاطـــر  إدارة  فـــي  اكتســـبتها  التـــي 
محكمـــة  سياســـة  بنـــاء  فـــي  ستســـاهم 
المســـتقبلية  للمشـــاريع  المخاطـــر  إلدارة 
للهيئة الوطنية لعلـــوم الفضاء من حيث 
المهمـــات  وتشـــغيل  والبنـــاء  التصميـــم 

الفضائية”.

أمينة البلوشي

المنامة- الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

وزير التربية والتعليم

عال العجيمي أسامة فتحي

“األهلية” تنظم ندوة عن دور اإلعالم األمني
ــن الــوطــن  ــيــات فــي حــفــظ أمـ ــمــســؤول ــة يــتــحــدث عــن ال ــن بــن دي

تحتضـــن الجامعـــة األهليـــة، اليوم، 
الـــدور  األمنـــي..  “اإلعـــالم  نـــدوة 
عبـــر  تعقـــد  والتـــي  والمســـؤولية” 
تقنيـــة االتصـــال المرئـــي ويتحـــدث 
فيهـــا مديـــر عـــام اإلعـــالم والثقافة 
العميـــد  الداخليـــة  بـــوزارة  األمنيـــة 
محمـــد بـــن دينـــه، بحضـــور الرئيس 
المؤســـس للجامعة عبدهللا الحواج 
ورئيـــس الجامعـــة منصـــور العالـــي 
األكاديميـــة  القيـــادات  مـــن  وعـــدد 
بالجامعـــة. وتقـــام الندوة، فـــي الثانية 
عشـــرة ظهًرا، عبر منصة مايكروسوفت 
)تيمز(، حيث يستعرض المتحدث الدور 
والمســـؤوليات المناطة باإلعالم األمني 
في إطار جهود وزارة الداخلية ودورها 

فـــي حفظ أمن الوطن بما يعّزز مســـيرة 
االستقرار في ظل المشروع اإلصالحي 

لجاللة الملك.
وبهذه المناســـبة، دعا عميد كلية اآلداب 

والعلـــوم إســـماعيل نـــوري جميـــع طلبة 
الجامعـــة وخريجيها لالســـتفادة المثلى 
النـــدوة خصوًصـــا منتســـبي  مـــن هـــذه 
العامـــة،  والعالقـــات  اإلعـــالم  برنامـــج 

انطباعـــات  للجامعـــة  تصـــل  والذيـــن 
إيجابيـــة عديدة عن تميزهـــم وتفوقهم 
في مختلف ميادين العمل، مشدًدا على 
أهميـــة أن ينظر كل خريـــج وطالب في 
المجـــال اإلعالمـــي إلـــى نفســـه بوصفـــه 
جـــزًءا ال يتجـــزأ مـــن اإلعـــالم الوطنـــي 
لمملكـــة البحريـــن، من خـــالل النظر إلى 
عـــن  ـــا مســـؤوالً  نفســـه بوصفـــه إعالميًّ

حماية وطنه والذود عنه.
وأكـــد نـــوري أهميـــة هـــذه النـــدوة فـــي 
تعريـــف اإلعالمييـــن والمهتمين بشـــكل 
عـــام بالتحديات األمنية التـــي تواجهها 
المملكـــة وأهميـــة اإلعـــالم فـــي تعزيـــز 
مســـتوى  ورفـــع  الصالحـــة  المواطنـــة 

الوعي بين الشباب البحريني.

المنامة - الجامعة األهلية

إسماعيل نوريالعميد محمد بن دينه



“تمكين”: تمديد الدعم للصاالت الرياضية وقطاع المعارض

متابعًة لتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء 
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  برئاســـة 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بـــن حمد آل خليفة فـــي اجتماع 
اللجنة التنسيقية يوم الخميس الموافق 
25 فبرايـــر 2021، أعلن صنـــدوق العمل 
“تمكين” عن تكليفه بتمديد دعم برنامج 
اســـتمرارية األعمـــال لدعم المؤسســـات 
والمؤتمـــرات  المعـــارض  قطـــاع  فـــي 
والصـــاالت الرياضيـــة ضمـــن القطاعـــات 
االحترازيـــة  باإلجـــراءات  المتأثـــرة 

المتخذة للحد من تفشي جائحة كورونا 
)كوفيد19-(.  وتتكفل “تمكين” بناًء عليه 
بمواصلـــة تمديد الدعم لهـــذه القطاعات 

لمدة ستة شهور أخرى.
 وتأتي هذه التوصيات في إطار التمديد 
الثانـــي لهذه القطاعـــات، وذلك في إطار 
دعـــم اســـتدامة المســـيرة التنمويـــة من 
خـــال دعـــم المؤسســـات المتأثـــرة مـــن 
تبعات الجائحة، وخصوصًا التي ال تزال 
نطـــاق أعمالهـــا متأثـــرة بســـبب جائحـــة 
كورونا، وذلك لمدة ستة أشهر إضافية.

 كما من المقرر أن يشمل الدعم المرشدين 
السياحيين العاملين في قطاع السياحة 
والضيافـــة، حيـــث ســـيتم تقديـــم الدعم 
فـــي  الســـياحيين  المرشـــدين  لرواتـــب 
هـــذا القطاع من المســـجلين لـــدى وزارة 
الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة، وذلـــك 
لمدة ستة شهور، وذلك دعمًا لهم بسبب 
لإلجـــراءات  تطبيقـــًا  نشـــاطهم  توقـــف 

االحترازية المتخذة.
لصنـــدوق  التنفيـــذي  الرئيـــس   وقـــال 
إن  جناحـــي  إبراهيـــم  “تمكيـــن”  العمـــل 

الجهـــود الوطنيـــة مســـتمرة فيمـــا يؤكد 
على استمرار مســـيرة العملية التنموية، 
والمســـاهمة بشـــكل فعلـــي فـــي مواجهة 
تواجههـــا  التـــي  الماليـــة  التحديـــات 
القطاعـــات األكثـــر تأثرًا بتبعـــات جائحة 
كورونا، موضحًا أن حرص المملكة على 
دراســـة المعطيـــات والمســـتجدات التي 
يواجهها الســـوق، من أجل تقديم حلول 
تحفيزيـــة تقـــف علـــى القطاعـــات التـــي 
اســـتمر توقـــف نشـــاطها نتيجـــة قرارات 
وإجراءاتهـــا  الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق 

ســـامة  لحفـــظ  الراميـــة  االحترازيـــة 
المجتمع. 

 وأشـــار إلى أن هـــذه المســـاعي الوطنية 
لدعـــم  تحفيـــزي  إطـــار  فـــي  ُتقـــدم 
المؤسســـات المتأثـــرة، مؤكـــدًا أن هـــذه 
األزمـــة خلقـــت فرصًا وتحديـــات، حيث 
يقع على المؤسســـات دعـــم هذه الجهود 
مـــن خال طرح حلـــول إبداعيـــة بديلة، 
تجديـــد  فـــي  االســـتثمار  علـــى  تقـــوم 
معطيـــات  مـــع  يتوافـــق  بمـــا  أنشـــطتها، 
بعـــد  والمســـتقبلية،  الحاليـــة  الســـوق 

جائحة كورونا.
 وقد بلـــغ عدد المؤسســـات التـــي تنتمي 
التـــي  والمؤتمـــرات  المعـــارض  لقطـــاع 
حصلـــت علـــى الدعم من خـــال برنامج 
ضمـــن  األعمـــال  الســـتمرارية  تمكيـــن 
المراحـــل الســـابقة مـــا يصـــل إلـــى 279 
مؤسسة، فيما بلغ عدد المؤسسات التي 
تنتمي لقطـــاع الصـــاالت الرياضية التي 
حصلـــت علـــى الدعم من خـــال برنامج 
تمكين الستمرارية األعمال ما يصل إلى 

182 مؤسسة.

المنامة -بنا

األكاذيب األميركية تتحطم على صخرة المساندة العربية للسعودية
المملكة ابــتــزاز  مــحــاوالت  أفــشــل  ــات  ــراض ــت اف عــلــى  الــتــقــريــر  اســتــنــاد   :”^“ ـــ  ل ــوت  ــاق ــي ال

أكــد نائــب رئيــس اتحاد اإلعالميين العرب جاســم الياقوت أن “التضامن العربي والدولي الرســمي والشــعبي الواســع 
تأييــدا لموقــف المملكــة العربيــة الســعودية الرافــض لمــا ورد في تقريــر االســتخبارات األمريكية بشــأن جريمة مقتل 
الصحفي جمال خاشقجي، جاء ليعكس المكانة التي تتمتع بها المملكة في قلوب الشعوب والحكومات الرافضة لمثل 

هذه الترهات التي تسعى للبلبلة واإلثارة من خالل إعالم مأجور يتفنن في قلب الحقائق ونشر الفتن واألكاذيب”.

وأضاف الياقوت “على الصعيد الرســـمي، 
رفضت كل البيانـــات المؤيدة للمملكة كل 
مـــا من شـــأنه المســـاس بســـيادة المملكة، 
مؤكـــدة الـــدور األساســـي التـــي تقـــوم به 
المملكة بقيادة خادم الحرمين الشـــريفين 
الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  عهـــده  وولـــي 
األميـــر محمد بن ســـلمان ومـــا تضطلع به 
مـــن سياســـة االعتـــدال إقليميـــا وعربيـــا 
ودوليـــا ومـــا تبذله مـــن جهود فـــي تعزيز 
األمن واالستقرار اإلقليمي وتعزيز النماء 

االقتصادي العالمي”.
وعلـــى الصعيد الشـــعبي، والحديث لنائب 
رئيـــس اتحـــاد اإلعامييـــن، فقـــد فاضت 
مواقع التواصل االجتماعي وعلى رأســـها 
تويتر بمايين الهاشـــتاقات التي تعبر عن 
محبـــة ولي العهد، وتأييد موقف المملكة، 
حيـــث تصدر هاشـــتاق #كلنا_محمد_بن_
ســـلمان ترند األعلى تغريدا بموقع تويتر، 
فـــي عدد من الـــدول من بينها الســـعودية 
واإلمـــارات والبحرين والكويت وســـلطنة 
عمـــان ومصر، رفضـــا للتقريـــر األمريكي”. 

وزاد الياقـــوت فـــي حديثـــه إلـــى “البـــاد” 
#اإلمارات_تحب_بـــو_ هاشـــتاق  تصـــدر 
اإلمـــارات،  فـــي  األعلـــى  الترنـــد  ســـلمان 
وشارك في الهاشتاقات كتاب وإعاميون 
وفنانـــون ودعـــاة ورياضيـــون مـــن عـــدة 
وكالـــة  تقريـــر  قيمـــة  مـــن  مقلليـــن  دول، 

االستخبارات المركزية األمريكية”.
تضمنـــه  فيمـــا  مغـــردون  “شـــكك  وأردف 
التقرير؛ كونه كان مبنيا على استنتاجات 
وليس أدلة، من قبيـــل )نظن/نعتقد/ربما(، 
وأكـــدوا أن التقريـــر األمريكـــي لـــم يحمل 

أي جديـــد، وهـــو مبنـــي علـــى تخمينـــات 
وتوقعـــات دون أدلـــة، مشـــيرين إلـــى أنـــه 
يؤكد مجددا فشل حمات ابتزاز المملكة، 
وهذا ال يرقى إلى نظر القانون أو القضاء 
أو الشـــريعة لألخـــذ بتوقعـــات دون أدلـــة، 

وهـــذا ما ترفضه كل الشـــرائع والقوانين”. 
وأكمـــل نائـــب رئيـــس اتحـــاد اإلعاميين 
العـــرب “وبعيـــدا عن األكاذيب نســـتعرض 
بعـــض الحقائق التي تفند إدعاءات تقرير 
حـــول  األمريكيـــة  االســـتخبارات  وكالـــة 
مقتل خاشقجي، فأولى  تلك الحقائق أن 
التقريـــر مبني علـــى اســـتنتاجات وتقييم 
لاستخبارات األمريكية”. وأبان “ال يوجد 
فـــي التقرير دليل واحـــد يدين ولي العهد 
الســـعودي األمير محمد بن ســـلمان أو أي 
معلومـــات أو شـــهادات تؤيـــد االســـتنتاج 
األمريكـــي، وثالثا، التقرير الذي ال يتجاوز 
عنوانـــه،  تتضمـــن  أولهـــا  صفحـــات،   3
وأخـــرى تتضمـــن عـــدة فقـــرات قصيـــرة، 
امتـــأل بعبـــارات تشـــكك فـــي صحتـــه، من 
قبيـــل )نقـــدر، نتوقع، نظن، مـــن المحتمل، 

ال نعـــرف(”. وأكمل الياقـــوت “كما أن البند 
األساسي الذي يبني عليه التقرير تقييمه 
واســـتنتاجه، ســـبق أن فنده األمير محمد 
بن ســـلمان نفســـه فـــي لقاء ســـابق. وتابع 
الياقوت “ســـبق أن نفـــى األمير محمد بن 
سلمان أي علم له بعملية مقتل خاشقجي، 
)المســـؤولية  يتحمـــل  بأنـــه  صـــرح  لكنـــه 
بالكامل كقائد( في الســـعودية”، وذلك في 
لقـــاء مع برنامج 60 دقيقة، وبثته شـــبكة 
“ســـي بـــي إس” اإلخباريـــة األمريكية في 

30 سبتمبر.
وختـــم الياقـــوت بالقول “أثبتـــت الرياض 
للعالم كله مدى نزاهة واستقالية قضائها 
ومصداقيتها في كشف الحقائق ومعاقبة 
المدانين وحرصهـــا الدائم على مواطنيها 

داخل الباد وخارجها”.

جاسم الياقوت

local@albiladpress.com

األربعاء 3 مارس 2021 - 19 رجب 1442 - العدد 4523
09

المحرر االقتصادي

إبراهيم النهام

إشادة بتمديد الدعم الحكومي للقطاعات المتضررة
ــيــل الــجــائــحــة ــة قــب ــل ــائ ــواال ط ــ ــ ــرت أم ــم ــث ــت ــات اس ــركـ ــر: شـ ــاهـ طـ

 أشــادت المدير التنفيذي لشــركة “فين مارك كوميونيكيشنس”، زهراء طاهر، 
بإعــالن صنــدوق العمــل “تمكيــن” عن تكليفــه بتمديد دعم برنامج اســتمرارية 
المعــارض والمؤتمــرات والصــاالت  فــي قطــاع  المؤسســات  لدعــم  األعمــال 
الرياضيــة ضمــن القطاعــات المتأثرة باإلجــراءات االحترازيــة المتخذة للحد 

من تفشي جائحة كورونا )كوفيد - 19( لمدة ستة أشهر أخرى.

ويأتـــي قرار تمديـــد الدعم متابعًة 
لتنفيذ توجيهـــات مجلس الوزراء 
برئاســـة صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
ولي العهـــد رئيس مجلس الوزراء 
ه في اجتمـــاع اللجنة التنســـيقية 
يـــوم الخميـــس الماضـــي الموافق 

25 فبراير الماضي.
وأكـــدت طاهـــر لــــ “البـــاد” أن هذا 
القـــرار تحتاجـــه معظـــم شـــركات 

تنظيـــم الفعاليـــات خصوًصا التي 
المناســـبات  علـــى  عملهـــا  يعتمـــد 
حيـــث  واألحـــداث،  والفعاليـــات 
المعـــدات  شـــراء  فـــي  اســـتثمروا 
واألجهـــزة بمبالغ طائلـــة نظًرا ألنه 
كان هنالـــك حاجة كبيـــرة في هذا 
المجال قبل تفشي جائحة كورونا 

)كوفيد - 19(.
وتابعت “أن اتجاه البلد كان جذب 
الفعاليات الكبيـــرة وهذا جزء من 

رؤية البحريـــن االقتصادية 2030 
ولكن بسبب تفشي جائحة كورونا 
وإلغـــاء معظـــم الفعاليات تضررت 

العديد من الشركات”.
واختتمت طاهر تصريحها بشـــكر 
اللجنة التنســـيقية و”تمكين” على 

الدعـــم الـــذي شـــمل هـــذا القطـــاع 
كمـــا  بشـــدة،  والمتضـــرر  المتعثـــر 
الذيـــن  للنـــواب  بالشـــكر  توجهـــت 
حزمـــة  تقديـــم  بمقتـــرح  تقدمـــوا 
ماليـــة جديـــدة لدعـــم القطاعـــات 
الماليـــة المغلقـــة بســـبب اســـتمرار 
اإلجـــراءات االحترازيـــة لمواجهة 
الجائحة وظهـــور كورونا المتحور 
الســـلوم،  أحمـــد  النائـــب  ومنهـــم 
النائـــب زينـــب عبداألميـــر، النائب 
عيســـى الكوهجـــي، النائب فاضل 

السواد، والنائب علي النعيمي.
فـــي  أملهـــا  عـــن  وأعربـــت طاهـــر 
المختلفـــة  الحكوميـــة  الجهـــات 
بدعـــم القطـــاع وذلك في الســـماح 
بتنظيـــم الفعاليـــات ولـــو الصغيرة 

منها.

زهراء طاهر

النفيعـــي،  إبراهيـــم  النـــواب  تقـــدم 
بوعنـــق،  خالـــد  بوحمـــود،  محمـــد 
عبدالـــرزاق حطـــاب والســـيد فاح 
برغبـــة  باقتـــراح  أخيـــًرا  هاشـــم 
ريـــاض  دعـــم  بشـــأن  مســـتعجلة 
وحضانـــات األطفـــال أســـوة بدعـــم 

المطاعم.
اإليضاحيـــة  المذكـــرة  وأشـــارت 
تشـــديد  ومـــع  أنـــه  للمقتـــرح 
اإلجـــراءات الوقائيـــة لمنع انتشـــار 
كورونا واتخاذ القرار باعتماد نظام 
التعلـــم عـــن بعـــد لمـــدة 3 أســـابيع، 
تأثرت ريـــاض وحضانات األطفال، 
إذ إن كثيًرا منها تعتمد على حضور 

األطفال للروضات والحضانات.
وبهـــذا القرار تتكبـــد هذه الروضات 

إذ  ماليـــة،  خســـائر  والحضانـــات 
إنـــه وفـــي بدايـــة جائحـــة كورونـــا، 
تـــم إيقـــاف عملهـــا نهائًيـــا ولفتـــرة 
كبيـــًرا،  تأثـــًرا  فتأثـــرت  طويلـــة، 
ويأتـــي هـــذا الدعـــم أســـوة بدعـــم 
المطاعـــم لتعويض بعض الخســـائر 
مبـــررات  وعـــن  تتكبدهـــا.  التـــي 
االســـتعجال، ذلك أن عدم اإلسراع 
فـــي تقديـــم الدعـــم المالـــي الـــازم 
للجهـــات المذكـــورة ســـوف يـــؤدي 
إلى إفاســـها، وبالتالـــي توقفها عن 
العمـــل، وســـوف يـــؤدي ذلـــك إلـــى 
حرمان المجتمع مـــن خدماتها، كما 
أنه ســـوف يؤثر ســـلًبا على معيشة 
العوائل البحرينية التي تعتمد على 

هذه األنشطة في معيشتها.

مقترح نيابي لدعم رياض 
وحضانات األطفال

خطر مروري في اإلبقاء على المنفذ المؤقت على شارع 47

وشـــؤون  األشـــغال  وزارة  أوضحـــت 
العمرانـــي،  والتخطيـــط  البلديـــات 
ردا علـــى مـــا نشـــر بصحيفـــة “البـــاد” 
للكاتـــب أســـامة الماجـــد يـــوم )اإلثنين 
والمخـــرج  )المدخـــل  بشـــأن  الماضـــي 
المـــؤدي من وإلـــى طريق 943 شـــارع 
47 بمجمـــع 109 الواقـــع فـــي الحد، أن 
المنفـــذ المذكور تم فتحه مؤقتا خال 
الســـنوات الماضية، حين كان الشـــارع 
47 غيـــر مـــزدوج، كمـــا أن اإلبقاء على 
المنفـــذ المؤقت سيشـــكل خطـــرا على 

حركة المرور.
وأشـــارت إلـــى أنهـــا نســـقت فـــي وقت 
ســـابق مع عضو المجلس البلدي ممثل 

الدائرة بدراسة المقترح الذي تقدم به 
األهالي إلى جانب عدد من المقترحات 
األخـــرى؛ لبحـــث أنســـب الحلـــول مـــن 
الناحيـــة المروريـــة والتخطيطية، كما 
الزيـــارات  مـــن  بعـــدد  الـــوزارة  قامـــت 
الميدانيـــة للمنطقـــة، وقد تـــم التوصل 
إلى أنســـب تلـــك الخيـــارات وهو غلق 

المنفذ المؤقت للخطورة المرورية. 
وأكـــدت حرصهـــا علـــى تطوير شـــبكة 
الطرق في مختلف محافظات المملكة؛ 
لضمان انسيابية الحركة المرورية في 

المناطق السكنية والخدمية.
وذكـــرت الـــوزارة أن مشـــروع تطويـــر 
المشـــاريع  أحـــد  يعتبـــر   47 شـــارع 

شـــبكة  لتحســـين  المهمـــة  التطويريـــة 
األولـــى  المرحلـــة  وتتضمـــن  الطـــرق، 
مـــن المشـــروع توســـعة الشـــارع إلى 3 
مســـارات في كل اتجاه على امتداد 2 
كيلومتـــر من تقاطعه مع شـــارع حاتم 
الطائـــي شـــرًقا إلى تقاطعه مع شـــارع 
28 غرًبـــا والمـــؤدي إلى حالتـــي النعيم 

والسلطة. 
أضافـــت الـــوزارة أنـــه يوجـــد 3 منافذ 
تخـــدم مجمـــع 109 فـــي الحـــد ضمـــن 
مشـــروع تطويـــر شـــارع 47، وهي من 

خال الطرق 946 ،947 902. 
وبشـــأن مـــا ذكـــره الكاتـــب عـــن الغلـــق 
أوضحـــت   ،943 طريـــق  إلـــى  المنفـــذ 

الـــوزارة بـــأن المنفذ والـــذي يبعد 130 
مـــع  يتعـــارض  التقاطـــع،  عـــن  متـــرا 
المشـــروع القائـــم فـــي الوقـــت الحالي 
)المســـار االنعطـــاف يمينا لشـــارع 47(، 
مما يستوجب االلتزام بالمخطط العام 

للمنطقة، بحيث يكون مغلقا. 
وأشـــارت إلـــى أن المنفـــذ المذكـــور تم 
فتحه مؤقتا خال السنوات الماضية، 
حيـــن كان الشـــارع 47 غيـــر مـــزدوج، 
كمـــا أن اإلبقـــاء علـــى المنفـــذ المؤقت 
سيشـــكل خطـــرا علـــى حركـــة المـــرور 
مـــع تطويـــر وتوســـعة الشـــارع إلـــى 6 
مســـارات لقربه مـــن تقاطع شـــارع 46 
مع شـــارع 47، وســـيكون أشد خطورة 

بعد تنفيذ امتداد شارع 46 وربطه مع 
شارع جسر الشيخ خليفة بن سلمان.

وبينـــت الـــوزارة أنها قامـــت في وقت 
ســـابق بالتنســـيق مـــع عضـــو المجلس 
البلدي ممثل الدائرة بدراســـة المقترح 
الـــذي تقـــدم بـــه األهالـــي إلـــى جانـــب 
عـــدد مـــن المقترحات األخـــرى؛ لبحث 
أنســـب الحلـــول من الناحيـــة المرورية 
والتخطيطية، كما قامت الوزارة بعدد 
مـــن الزيارات الميدانيـــة للمنطقة، وقد 
التوصـــل إلـــى أنســـب تلـــك الخيـــارات 
وهـــو غلـــق المنفـــذ المؤقـــت للخطورة 
آخـــر  منفـــذ  واســـتحداث  المروريـــة 
للدخـــول مـــن شـــارع 47 الـــى طريـــق 

943، وتحويـــل طريق 946 إلى اتجاه 
واحـــد للخـــروج مـــن المنطقـــة، وذلـــك 
وفق االســـتبانة التي تـــم توزيعها على 
األهالـــي بالشـــكل الـــذي يســـتفيد منها 

الشريحة األكبر من المجمع. 
وفـــي ختـــام تصريهـــا، وجهـــت وزارة 
األشـــغال دعـــوة للكاتب إلـــى اجتماع، 
وذلـــك ضمـــن “توجههـــا وحرصها على 
االتصـــال  قنـــوات  مـــن  المزيـــد  فتـــح 
المباشر؛ لتعزيز الشفافية والمصداقية 
والوقـــوف علـــى تفاصيـــل الموضـــوع 
وعرض المخطط عن كثب واالستماع 
إلـــى اآلراء وتبادل وجهات النظر وفق 

مرئيات الكاتب”.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

ــقــرار ــال ب الــســيــاحــيــيــن  ــن  ــدي ــرش ــم ال ــب  ــ رواتـ مـــؤســـســـة... وشـــمـــول  يــغــطــي 461 
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ــد: تــوصــلــنــا لــحــل الــغــلــق بــحــضــور مــمــثــل الــدائــرة ــاج ــم ــل ال ــي ــزم “األشـــغـــال” ردا عــلــى ال
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^رأت النائـــب فاطمة القطري أنه لم 
يعـــد ممكنـــا اليـــوم الحديث عـــن ميزانية 
تتجاهـــل احتيـــاج مدينـــة حديثـــة كاملة 
كمدينـــة ســـلمان من إنشـــاء مركز صحي، 
فضـــا عـــن حاجـــة المدينة للمشـــروعات 
األخرى وعلى رأســـها إنشـــاء نـــاد رياضي 
فالشـــباب  المدينـــة،  شـــباب  يحتضـــن 
البحرينـــي أثبـــت كفاءتـــه وقدرتـــه علـــى 
صناعـــة األمجاد واإلنجازات لهذا الوطن، 
فاســـتحق بذلك وسام الجدارة من جالة 

الملك.
وأبـــدت تحفظها على تمويل مشـــروعات 

البنيـــة التحتيـــة والصـــرف الصحـــي مـــن 
إيـــرادات البلديـــات؛ العتبـــارات قانونيـــة 

المشـــروعات  تأثـــر  وخشـــية  جهـــة،  مـــن 
البلديـــة مـــن جهـــة أخـــرى، مشـــددة على 
ضـــرورة إيجاد الحلـــول التي تســـرع من 
توصيل المناطق بشبكة الصرف الصحي، 
واالستفادة من مبالغ البنية التحتية التي 

استحقت على العديد من المخططات.
وذهـــب النائب عبـــدهللا الـــذوادي إلى أن 
أبـــرز ما نتطلع له فـــي الميزانية هو تأكيد 
عدم المســـاس ببند الحماية االجتماعية، 
واستمرار تحقيق أهداف التوازن المالي، 
دون ضغـــط علـــى المواطـــن فـــي ســـبيل 

ترشيد اإلنفاق.

أن  الســـواد  فاضـــل  النائـــب  رأى   ^
الميزانية مرصودة على مشروعات قائمة 
حاليـــا وال تتضمـــن مشـــروعات جديـــدة 
تقـــدم عاجـــات للملفـــات المهمة، مشـــيرا 
إلـــى عدم جـــدوى رصـــد موازنـــات لمبنى 
المجلـــس الوطنـــي الجديـــد فـــي الوقـــت 
الـــذي يفي فيـــه المبنى الحالـــي بالحاجة 

لمدة 50 سنة قادمة.
وأكد النائب فاح هاشـــم ضرورة البحث 
عـــن مصـــادر أخـــرى لتنويـــع الدخـــل غير 
زيادة الرسوم وفرض الضرائب، بما يثقل 

كاهل المواطن.
ولفت النائب علـــي زايد إلى أن الميزانية 
المواطـــن  احتياجـــات  تامـــس  أن  البـــد 

وتكون واقعا ملموسا لديه.
ودعـــا النائـــب علـــي النعيمي إلـــى تأجيل 
المجلـــس  بنـــاء  مشـــروع  مبالـــغ  اعتمـــاد 
مجلـــس  إنشـــاء  ومشـــروع  الوطنـــي 
المناقصـــات، وتوجيه هذه المبالغ لملفات 
أهم كملفات البطالة والملفات اإلســـكانية 

وغيرها.
ولفـــت النائـــب محمـــد العباســـي إلـــى أن 
زيـــادة ميزانيـــة كليـــة المعلميـــن لتخريج 
ألـــف معلـــم ســـنويا من شـــأنه المســـاهمة 
اإليجابيـــة فـــي إحـــال البحرينيين محل 

األجانب في تلك الوظائف.

^ دعـــا النائب غـــازي آل رحمة إلى 
ضـــرورة وضـــع خطط تنفيذية ســـريعة 
االســـتراتيجية  التوجهـــات  لتنفيـــذ 
للحكومـــة التـــي أعلنها ســـمو ولي العهد 
رئيـــس مجلس الوزراء، مشـــيرا إلى أن 
الطمـــوح هـــو أن تترجم هـــذه الميزانية 
اإلنجـــازات  مـــن  مزيـــد  تحقيـــق  فـــي 
وتطلعـــات  احتياجـــات  وتحقيـــق 

المواطنين.
ورأى النائـــب عمـــار قمبـــر أن تخصيص 
ميزانية للكوارث يعد من أبرز الســـمات 
الحســـنة في الميزانيـــة المقبلة، متطلعا 

إلـــى تخصيـــص مكافئـــات للعاملين في 
الصفـــوف األمامية وعاوات بدل خطر 

من ضمن تلك الميزانية.
وأكـــد النائب عبدالرزاق حطاب ضرورة 
أن تكون مقولة “أن المواطن هو المحور 
الرئيس في التنمية” واقعا ملموســـا من 
خال إيجاد الحياة الكريمة له وألسرته 
وتحقيـــق طموحـــه وآمالـــه، مـــع عـــدم 

المساس بأي دعم يحصل عليه.
عـــن  المالكـــي  باســـم  النائـــب  وعبـــر 
تأييـــده للميزانيـــة التـــي حافظـــت على 
للمواطنيـــن،  المعيشـــية  المكتســـبات 
علـــى  ماليـــة  رســـوم  بفـــرض  ومطالبـــا 

التحويات الخارجية لألجانب.

^ أكد وزير شـــؤون الكهرباء والماء 
وائـــل المبـــارك اســـتمرار دعـــم الكهربـــاء 

والماء للمواطن في مسكنه األول.
ولفـــت إلـــى أن الهيئة تســـعى إلـــى تقليل 
الفـــارق بين اإليـــرادات والمصروفات من 

خال تعزيز كفاءة الهيئة.
وأشـــار إلـــى أن توليـــد الكهربـــاء والمـــاء 
يتم مـــن خال الغاز الطبيعـــي وهو ثروة 
ينبغي المحافظة عليها للمستقبل، ولذلك 
يتم العمل على إشـــاعة استخدام الطاقة 
الشمســـية، وهناك مبـــادرات بالتعاون مع 
هيئـــة الطاقـــة المســـتدامة ومنهـــا العداد 

مـــن  االســـتفادة  يتيـــح  الـــذي  المـــزدوج 
الطاقة الشمسية.

وقـــال فـــي تعليقـــه علـــى ســـؤال برلماني 
آخـــر: إن الجهـــود مســـتمرة فـــي خفـــض 
المصروفـــات، ومن أهم مبادرات المرحلة 
المقبلـــة هـــي إخراج عـــدد مـــن الوحدات 
المنظومـــة،  مـــن  األقـــل  الكفـــاءة  ذات 
وإدخال وحدات ذات جودة أعلى، ومنها 
محطـــة الـــدور التـــي ســـتدخل قريبـــا في 

منظومة إنتاج الكهرباء والماء.
وذكـــر أن من هـــذه المبادرات االســـتغال 
األفضـــل للغاز الطبيعـــي وأتمتة األنظمة، 
وتقليـــل  المســـتمر  الشـــبكات  وتطويـــر 

الفاقد.

وزير الكهرباءغازي آل رحمة

علي النعيمي

السـواد: مبنى المجلس الوطني الحالي يكفي لمدة 50 سنةالـــذوادي: ال ضغـــط علـــى المواطـــن لترشـــيد اإلنفـــاق

المبــارك: إخراج الوحدات األقل كفاءة لتقليل المصروفاتالمالكـــي: لفـــرض رســـوم علـــى تحويـــات األجانـــب

النعيمي: أجلوا بناء البرلمان واصرفوا مبالغه للعاطلين واإلسكانالقطري: ال تتجاهلوا االحتياجات الصحية لمدينة سلمان

استمرار دعم الكهرباء في المسكن األولآل رحمة: لوضع خطط تنفيذية تترجم التوجيهات السامية

يــؤدي واجبــه بإخــاص “نحــب رأس” مــن  الماليــة:  وزيــر 

الميزانية الجديدة... عبرت بسالم

مشـــروع  النـــواب  مجلـــس  مـــرر 
الميزانيـــة العامـــة للدولة للســـنتين 

الماليتين 2021 و2022.
وقبل التصويـــت، قال وزير المالية 
واالقتصاد الوطني الشـــيخ سلمان 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة إن الظروف 
الراهنة تحتم علينا مواصلة العمل 
بخطى ثابتة وبروح الفريق الواحد، 
وإن الميزانيـــة الحاليـــة تم وضعها 
وفـــق مقتضيـــات المرحلـــة الحالية 
ومـــا تتطلبـــه مـــن تعـــاون إيجابـــي 
وتأسيس مشـــترك، وتعكس تعزيز 
وفـــي  االقتصـــادي،  النمـــو  ودعـــم 

حـــرص مســـتمر فـــي الحفـــاظ على 
المواطنيـــن واســـتمرار  مكتســـبات 

تقديم الدعم لهم.
وأشـــار إلى أن الجهـــات الحكومية 

الصـــرف  بمســـتويات  التزمـــت 
رغـــم الجائحـــة، وتـــم وضـــع حلول 
تمويلية لهذه الفترة، ورغم أن هذه 
التحديـــات غيـــر مســـبوقة وأثـــرت 

بشـــكل كبير علـــى الميزانية، إال أننا 
تمكنـــا من االلتزام ببرنامج التوازن 

المالي ومستويات الصرف.
النائـــب  مداخلـــة  علـــى  رده  وفـــي 
إبراهيـــم النفيعي، التي أشـــار فيها 
إلى أن إشـــادات النواب هي ما دفع 
المســـؤولين للفســـاد، قـــال الوزيـــر: 
من يســـتحق اإلشـــادة سنشـــيد به، 
وفـــي الوقـــت ذاتـــه لن نتهـــاون مع 
مـــن يفســـد، وهنـــاك أدوات رقابيـــة 
وأجهـــزة وآليات كثيـــرة تم وضعها 
للرقابـــة، فمن يقوم بالواجب وأكثر 
من الواجب سنشكره و ”نحبه على 
رأســـه”، وأما من سيفســـد فســـيتم 

محاسبته ولن نتهاون في ذلك.

الشيخ سلمان بن خليفة

رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب محمود البحراني معبرا عن سعادته 
بتمرير مشروع قانون الميزانية العامة

الزياني: ميناء بديار المحرق للسفن السياحية
السياحي ــلــجــذب  ل ــل  ــام ع ــرز  ــ أب ــاف”  ــي ــض ــم “ال ــبــحــريــن  ال شــعــب 

قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة 
زايد الزياني إن موســـم مـــا قبل كورونا 
كان من أفضل المواســـم، إذ تعدى عدد 
الســـياح عبر السفن السياحية 100 ألف 
زائـــر، وســـاهم فـــي ذلـــك وجـــود رابطة 
“كـــروز أريبيا” بالتعاون مع دول الخليج 

العربي.
وأشـــار إلى التوســـع في هـــذا النوع من 
المحـــرق  ديـــار  شـــركة  دفـــع  الســـياحة 
إلـــى التقدم بطلب إنشـــاء ميناء لرســـو 
الســـفن الســـياحية بديـــار المحرق، وهو 
مـــا سيســـاهم في توفير موقع مناســـب 
لرســـو هـــذه الســـفن بـــدال مـــن المينـــاء 

الحالي.
وقـــال إن مملكـــة البحريـــن تســـعى في 
هـــذا اإلطار لتكـــون نقطـــة انطاق هذه 

السفن، حيث يدفع ذلك إلى زيادة فترة 
بقـــاء الســـائح فـــي المملكـــة، ما ينشـــط 

قطاع السياحة.
وقـــال إن البحريـــن تضـــم أكبـــر مركـــز 

للمعـــارض والمؤتمـــرات فـــي المنطقـــة، 
10 أضعـــاف  يعـــادل  الجديـــد  فالمركـــز 
المركز الحالي، كمـــا يضم قاعة تحتوي 
على 4 آالف كرســـي، إذ مـــن المؤمل أن 

يرى النور منتصف العام المقبل.
وبيـــن أن الســـياحة العائلية والســـياحة 
اســـتضافة  خـــال  مـــن  االقتصاديـــة 
المؤتمرات والفعاليـــات تعد واحدة من 

أهم أنماط السياحة.
ولفـــت إلـــى أن تنظيـــم فعاليـــات بهـــذا 
الحجـــم عـــادة مـــا تتـــراوح فتـــرة مكث 
الزائـــر فيهـــا بين 3 و7 أيـــام، ما ينعكس 
الســـائح  إقامـــة  معـــدل  علـــى  إيجابـــا 

وصرفه في البحرين.
وبيـــن أن أســـعار المنشـــآت الســـياحية 
فـــي البحريـــن معقولـــة مقارنـــة بالدول 
المجاورة والعواصم السياحية العائلية، 

كما أن جودتها وخدماتها ال تقل عنها.
وذكـــر أن البحريـــن هللا حباهـــا بشـــعب 
مضياف ومثقف وهو أهم عنصر جذب 

سياحي.
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سيدعلي المحافظة

سيدعلي المحافظة

أفضل موازنة

عيســـى  النائـــب  دعـــا   ^
التركيـــز  أهميـــة  إلـــى  الكوهجـــي 
فـــي الميزانية علـــى خفض الدين 
العـــام والحفاظ على المكتســـبات 
أن  مؤكـــدا  للمواطنيـــن،  العامـــة 
هـــذه الميزانيـــة هـــي مـــن أفضـــل 
علـــى  مـــرت  التـــي  الموازنـــات 

المجلس.

فاطمة القطري
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العالم انقلب رأسا على عقب مؤيدا السعودية
فـــي ضوء اتســـاع رقعة الحـــرص على المصالـــح األميركيـــة وتغليبها على 
مغامرات البعض في إدارة الرئيس جو بايدن، أكدت وزارة الدفاع األميركية 
“البنتاغون” االلتزام مجددا بدعم الســـعودية كشـــريك استراتيجي، مؤكدة 
أن العالقـــات العســـكرية األميركيـــة الســـعودية في تقدم، وقـــال المتحدث 
باســـم البنتاغون جـــون كيربي للصحافييـــن إن الســـعودية لديها الحق في 

الدفاع عن نفسها ولدينا التزامات تجاهها.
إن هذا التصريح من “البنتاغون” يؤكد ضياع بوصلة التصور االستراتيجي 
الواضـــح لإلدارة األميركيـــة الجديدة، والضياع في متاهـــات اللغو النظري 
أو اللفظي والكســـل العقلي، والخلط في المفاهيم والجهل وعدم المعرفة، 
فـــإدارة بايـــدن تتصـــور أن معـــاداة المملكـــة العربيـــة الســـعودية والتعرض 
ألمنها واســـتقرارها والتشـــكيك في قضائها العادل مثل استئجار مجرمين 
محترفين لالعتداء على بنك أو شركة أو مؤسسة، وليست مؤامرة خطيرة 
واســـعة، وهاهي إدارة بايدن ومعها مختلـــف األحزاب والتوجهات والقوى 
السياســـية واالجتماعية في الواليات المتحدة األميركية ترى كيف انقلب 
العالم رأســـا على عقب في أيام معدودة مؤيدا وواقفا في صف السعودية 
ومســـتنكرا ما جاء في تقرير وكالة المخابرات المركزية األميركية ومقدرا 

للســـعودية تضحياتهـــا الثمينـــة والغاليـــة فـــي مـــؤازرة ومســـاعدة شـــعوب 
العالم، واضطالعها بكامل المهمات القومية الكبرى ومساهمتها بشكل بارز 
ومتميز في مسيرة اإلنسانية والخير والسالم، ولكنها تعمل بصمت وإيمان 

ومثابرة.
أحـــد الساســـة األميـــركان خرج فـــي وســـائل إعالميـــة وقـــال “إن التعرض 
للمملكة العربية السعودية محاولة من جو بادين لالنتقام من دونالد ترامب 
الـــذي اختـــار الســـعودية لتكـــون أول محطة لـــه خارج البالد بعـــد فوزه في 
االنتخابات، وتوقيع صفقات بالمليارات معها، ناهيك عن مواقفه الصريحة 
ضد اإلرهاب اإليراني”، ويبدو أن هذه من تقاليد رؤساء الواليات المتحدة 
األميركيـــة خالل حقب طويلة وتاريـــخ البيت األبيض الحافل بالتناقضات 

وأي تحليل للسياسة الخارجية األميركية سيبين لنا ذلك دون عناء.
لقد حاولوا من قبل بقانونهم الغبي “جاستا” الذي يتيح ألقارب ضحايا 11 
ســـبتمبر مقاضاة السعودية وإدخالها في أحداث طويلة متشعبة معتقدين 
أن ذلك ســـيؤثر على مكانتها وقوتها الدولية وتغيير سياستها تجاه الكثير 
مـــن القضايـــا، لكنهم فشـــلوا واليوم يســـجلون فشـــلهم الثاني وعلـــى إدارة 

بايدن تصحيح األخطاء قبل فوات األوان.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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يجـــوُل في األزقِة والطرقات، ليستكشـــَف أحـــواَل الجيـــران، ال ليمدَّ لهم يَد 
المساعدة، وال ليسأَل عن أحوالهم، بل ليكتشَف ما تبضعوه اليوم، أو ليرصد 
السيارَة الجديدة التي اشتروها، وال يتوقُف أمره عند هذا الحد، بل يتعداُه 
للتحقيـــق مـــع جارِه في ســـعر الشـــيء الـــذي اشـــتراه، ومن أين أتـــى بالمال، 

ويحاججُه في األمر هذا مطوالً وبكِل صفاقة!
متـــى يعـــي هذا الحســـود أنَّ األمـــَر ال يعنيه، فلـــْم يمدَّ اآلخـــروَن أيديهم في 
جيبه ليشـــتروا ســـيارًة أخيرًا، وال طلبوا منه ماالً لُيرمموا منازلهم، فبأِي حٍق 
يرصـــُد ما يقتنون، ويحقُق معهم فيما يملكون؟ هم بالتأكيد اقترضوا المال 
دوا مشـــقَة الدين لسنيَن طويلٍة قادمة، وال يحتملون عيَن حاسٍد أخذُه  وتكبَّ
الحقُد لُيقاِصصهم في أرزاقهم ويشتعَل بالغيرة من أوضاعهم. هذا الحسوُد 
ال يحسُد اآلخرين فقط على ممتلكاتهم، بل يحسدهم كذلك على أجسامهم 

وأوالِدهم وآبائهم وعشيرتهم وبلدانهم.
قد ال يتفق الجميُع معي، إال أنني مؤمنة بشِر الحاسد وُعظِم خطره، نظرته 

فتاكـــٌة بحـــق، فمـــا اْن يرمقَك بعينِه حتـــى تتدهوَر صحتك، ومـــا اْن ُتصيَب 
موجاُتها الكهرومغناطيســـية ســـيارتَك حتى تتعرَض لحادٍث، ال ســـمح هللا. 
ِاحذْر عينيه، وإياَك أْن ُتعلَن عما تملُك أمامه، وإْن كنَت ال تتفُق معي، فأنَت 
بالتأكيد توافقني على أنَّ الحسَد ُخلٌق ذميم، تترتُب عليه أضراٌر جسيمة ال 
على الحاسد وحدُه “الذي يأكُل جوفُه الِغلُّ كلما قارَن نفسه بغيره واعتبرهم 
أفضـــَل منـــه”، بل علـــى المجتمع بأســـره؛ فهـــو ينشـــُر الضغينَة والعـــداء بين 
أفـــراد المجتمع، ال بل وأفراِد األســـرِة الواحدة، مما يجـــرُّ باألمم إلى التخلِف 
واالنحـــدار.. الحســـد كان أوُل ذنـــٍب ُعِصـــي بـــه هللُا في الســـماء، وأوُل ذنٍب 
ُعِصَي به في األرض، فمتى يتوقف الحســـاد عن نشـــر الفساد؟! حين يتمنى 
الحاســـُد زواَل نعمة أخيه لتصير إليه، ما يعبر عنه في علم النفس بالتفكير 
الرغبوي، فهو غالبًا ما يكون فريســـًة للقلِق والغضب الذي يولد لديه صراعًا 
مـــع اآلخرين، لتُعمَّ البغضاُء وتنتشـــَر الجريمة وهذا مـــا يقوُد باألمة للضعِف 

والخراب.

هدى حرم

الحسود... كائن ضار يستحق اإلبادة

ال شـــك أن أنمـــاط الحيـــاة الحديثـــة التـــي نحياهـــا اآلن مليئـــة بالضغـــوط 
والتحديـــات الكثيرة، فالمطالب ال تنتهي، ودائرة اســـتهالكنا تتســـع بأشـــكال 
متنوعة، وما كان في الماضي ُيعد من الكماليات التي يمكن االســـتغناء عنها 
أصبـــح مـــن الضروريات واألساســـيات التي ال غنـــى عنها ألي فـــرد من أفراد 

األسرة.
وأصبحـــت وســـائل اإلعالم المختلفـــة إضافة إلى أســـاليب الدعاية واإلعالن 
المتنوعـــة ُتشـــكِّل وعينا وطرائق عيشـــنا، بل تصيغ شـــخصيتنا وتتحكم في 
توجيـــه ميولنـــا وبنـــاء قناعاتنا وتغيير أنماط اســـتهالكنا، حتـــى صرنا مجرد 
أرقام بالنســـبة للشـــركات العمالقة المهيمنة على فضاءات واسعة في عالمنا 

المعاصر.
ونتيجـــًة لـــكل ذلـــك زادت األعبـــاء بشـــكٍل هائل، وتأثـــرت وال شـــك عالقاتنا 
الزوجيـــة واألســـرية بشـــكل عـــام، لكننـــا هنـــا ســـوف نركـــز على العالقـــة بين 
الزوجيـــن؛ إذ أصبحت أشـــبه بالعالقة الوظيفية بيـــن الطرفين، واختفى إلى 
حـــٍد بعيد التراحم والتســـاكن والود، وصارت مجرد أعبـــاء ومتطلبات ُتؤدى 
في روتينية شـــديدة، وبدال من أن تكون الزوجة بلســـًما شافًيا لجراح الحياة 
وعوادي الزمن فتخفف عنه الضغوط، وتســـاعده في حمل األعباء األســـرية، 
وتشاركه في حمل مسؤولية األسرة واألبناء نجدها تزيده أحمااًل إلى حمله 

وال ترفق به، ولو كان لها عمل أو دخل خاص ال ُتكلف نفســـها شـــيئا في حمل 
أعبـــاء األســـرة ومصاريف األبنـــاء، وال ترحمه بمطالبها الشـــخصية فهو رجل 

البيت ورب األسرة.
وبدال من أن يبذل الزوج مشـــاعره وأحاسيســـه ويتعاطف مع زوجته “سواء 
كانـــت عاملـــة أو غير عاملـــة” يتعامل معها بقـــدر كبير من الجفـــاء والجفاف 
العاطفـــي، ومـــع الوقـــت يتحول الجفاف إلـــى تصحر، وتتقطع حبـــال المودة 
والمحبـــة بيـــن الزوجين، وبداًل مـــن البحث عن حلول ناجعـــة، والتفكير بتروٍّ 
وتأنٍّ فيما آلت إليه حياتهما، يتجاهل كلٌّ منهما اآلخر، وتدب الخالفات على 
أتفـــه األمور، وتصبح العالقات دائمة التوتر، واألجواء مشـــحونة باســـتمرار، 

وال يحتمل أيٌّ منهما كلمة لآلخر.
ســـبحان هللا!! هـــل هذا هو مقصود رب العزة والجـــالل من الزواج؟! هل هذا 
يتســـق مـــع قـــول هللا تعالى فـــي محكم آياتـــه: )َوِمْن آَياِتـــِه َأْن َخَلـــَق َلُكْم ِمْن 
ًة َوَرْحَمًة ِإنَّ ِفي َذلَِك آَلَياٍت  َأْنُفِســـُكْم َأْزَواًجا لَِتْسُكُنوا ِإَلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكْم َمَودَّ
( وقوله  ـــُروَن( وقولـــه عز وجل: )ُهـــنَّ لَِباٌس َلُكـــْم َوَأْنُتْم لَِبـــاٌس َلُهنَّ لَِقـــْوٍم َيَتَفكَّ
سبحانه وتعالى: )َوَقْد َأْفَضى َبْعُضُكْم ِإَلى َبْعٍض َوَأَخْذَن ِمْنُكْم ِميَثاًقا َغِليًظا(.

ينبغـــي أن نراجع أنفســـنا، وأن نتخفـــف من ضغوط الحيـــاة المادية وال نزيد 
شقاءنا بأنفسنا.

Osailanim
@yahoo.com

د. غسان محمد عسيالن

أهمية التراحم بين الزوجين

السياسة األميركية والحمالت االنتخابية
ربمـــا كانـــت القضيـــة الفلســـطينية والموقـــف مـــن إيـــران أكثـــر الملفات 
المتعلقـــة بالشـــرق األوســـط والتـــي كانـــت محـــل اختالف بيـــن الرئيس 
األميركي الســـابق ترامـــب والرئيس الحالي جو بايـــدن الذي ظل ينتقد 
ترامـــب أثنـــاء الحملـــة االنتخابيـــة وقبـــل وصولـــه البيـــت األبيض على 
انســـحابه من االتفاق النووي بشـــأن إيران، لكن تأكد تماًما أن السياســـة 
األميركية ال تحكمها الحمالت االنتخابية والشـــعارات التي ترفع خاللها 
ويتم الترويج لها فقط إلظهار المنافس بصورة غير مناسبة، لكن عندما 
توضـــع علـــى المحـــك والتطبيـــق العملي فإنها قـــد تختلف كلية وتســـير 

كسابقتها التي تم توجيه االتهامات لها.
فبالنســـبة إليـــران، وعلـــى عكـــس مـــا ردده بايدن مـــن الحوار مـــع إيران 
واتباع نهج دبلوماسي معها، وفي رد حاسم من إدارته على ما تعرضت 
له القوات األميركية من هجمات صاروخية في العراق، قامت واشنطن 
مســـاء 25 فبرايـــر 2021م بقصف مواقع ومنشـــآت فصائل تابعة إليران 
في ســـوريا قرب الحدود مع العراق، ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات 
وإلحاق أضرار بالبنية التحتية لهذه المواقع التي يستخدمها حزب هللا 

وغيره من الميليشيات المدعومة من إيران.
وفـــي تعليقه على العمليـــات األميركية، أكد المتحدث باســـم البنتاغون 
أن “هذا الرد العســـكري المتكافئ تم بالتوازي مع إجراءات دبلوماســـية 
والسيما مشاورات مع شركاء التحالف المناهض للجهاديين في العراق 
وســـوريا، وأن العمليـــة توجه رســـالة واضحة مفادهـــا أن الرئيس بايدن 

سيحمي القوات األميركية وقوات التحالف”.
أمـــا بخصـــوص القضيـــة الفلســـطينية، وفـــي مؤتمـــر افتراضـــي لمعهـــد 
بروكينغـــز فـــي 24 فبراير 2021م، ربط رئيس لجنة الشـــؤون الخارجية 
بمجلـــس النـــواب العضو الديمقراطـــي غريغوري ميكس، الفلســـطينيين 
بصعـــود التعصـــب العالمي، فـــإذا كان الرئيس الســـابق ترامب قد أوقف 
المســـاعدات األميركيـــة تقريبـــا للفلســـطينيين، فهـــل ســـيتمكن الرئيس 
الحالـــي بايدن وفي ظل مثل هذه المواقف المتعنتة ضد الفلســـطينيين 
من تنفيذ ما تعهد به خالل حملته االنتخابية، باستعادة تلك المساعدات 

واتباع سياسات متوازنة؟.

Ata2928@gmail.com

عطا الشعراوي

التعليم عن بعد والتدريب عن بعد
ليـــس مجرد ضرورة حتمتها ظروف تفشـــي وباء كورونا وأهمية 
التباعد االجتماعي لوقاية الناس من العدوى القاتلة، لكنه سيبقى 

في قادم األيام وسيكون سمة من سمات العصر القادم.
قـــد ينتهي وباء كورونا هذا العـــام أو العام القادم، لكن الكثير من 
التغيرات والعادات التي اعتادها العالم خالله لن تنتهي بانتهائه، 
خصوصا العادات التي وفرت الوقت والمال، وعلى سبيل المثال 
رأينا الكثير من المؤتمرات العالمية واإلقليمية التي تضم رؤساء 
ووزراء تقـــوم بتنـــاول الكثير من القضايا المهمة من خالل الواقع 
االفتراضـــي الـــذي من خاللـــه يمكن للـــكل أن يرى الكل ويســـتمع 
ويناقـــش ويشـــارك في صياغـــة البيانـــات والقـــرارات، فقبل وباء 
كورونـــا كان ضيوف المؤتمرات من رؤســـاء الـــدول والحكومات 
يســـافرون ومعهم وفود كبيرة ويقيمـــون بفنادق الدول المضيفة 
ويحتاجون إلى الحراســـة وغيرها، فما الـــذي يمنع بعد أن ينتهي 
الوباء أن تبقى غالبية المؤتمرات العالمية واإلقليمية متبعة لهذا 
النهج توفيرا للوقت والنفقات طالما أن هذا سيحقق الهدف الذي 

من أجله اجتمع المسؤولون.
ونعود إلـــى الموضوع األكثر أهمية الذي ذكرناه في العنوان وهو 
التعليـــم والتدريـــب عن بعـــد الذي يتحتم على جميـــع دول العالم 
أن تنخـــرط فيـــه وتخصص لـــه الدعـــم المالي الـــالزم، ليس فقط 
اســـتعدادا لوباء آخر قد يأتي، ولكن ألهمية استخدام تكنولوجيا 
االتصاالت الحديثة في التعليم عن بعد، وألن العالم كله سيســـير 
في هذا الطريق، وقد أسعدني كثيرا إعالن وزير التربية والتعليم 
الدكتـــور ماجد النعيمـــي إطالق أكاديمية “ثمـــرات” التدريبية عن 
بعد التي يســـتفيد منها المعلمون من خالل تدريبهم في سلســـلة 

من الورش االفتراضية في مجاالت عديدة.
التعليـــم والتدريـــب هـــو الشـــيء الذي ال يجـــب أن يتوقـــف مهما 
كانـــت الظروف، والبد من وضع اســـتراتيجية مســـتقبلية للتعليم 
والتدريـــب تضـــع في اعتبارها كل االحتماالت، ســـواء تمثلت في 

أوبئة أو غيرها.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم



وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم 0000 لسنة 2021
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة ماهيما ميديا ذ م م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة و التجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
الســيد / SHAJI KULANGARACKAL MATHAI باعتباره المصفي القانوني 
لشــركة ماهيما ميديا ذ م م ،المســجلة كشــركة ذات مسئوليه محدوده بموجب 
القيــد رقــم 127053 - 1 طالبــا إشــهار إنتهــاء أعمــال تصفيــة الشــركة تصفيــة 
اختيارية و شــطبها من الســجل التجاري، و ذلك وفقا ألحكام قانون الشــركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم 649  لسنة 2021 
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 

شركة جستموب.كوم م.د.م.س فرع لشركة أجنبية

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها  
/ مكتــب آمــال العباســي للمحامــاة ذ.م.م  باعتبــاره المصفــي القانونــي لشــركة  
جســتموب.كوم م.د.م.س فرع لشــركة أجنبية  ، المســجلة كفرع لشــركة أجنبية  
بموجب القيد رقم 126421 ،طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية 
اختياريــة وشــطبها من الســجل التجــاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشــركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

التاريخ: 2021/03/01
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   إدارة التسجيل

)CR2021 -35784 (  إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد/السيدة :  إيمان يوسف عبدهللا يوسف  بطلب تحويل المحالت 
التجارية التالية إلى السيد/ السيدة : عبدهللا خالد يوسف علي  صليبيخ. 

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

رقم القيد: 4-131364  /   3-131364  /   2-131364  /   1-131364
االســم التجــاري: مطعــم رايــت كالوريــز    /   دليفــري تريــن للتوصيــل    /    مطعــم 

رايت كالوريز   /    مطعم رايت كالوريز

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 إدارة السجل التجاري 

CR2021- 33768 إعالن رقم 
تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر:    عبدالمنعم بخيت عبدهللا بدو

االسم التجاري الحالي:  كفتريا اوفرالند
االســـــم التجـــاري الجديد : اوفرالند إلدارة المطاعم والمقاهي

 قيد رقم : 2-35872

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
ليفاو للتجارة ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدمت لها 
السيدة / JIAJIA LUO  باعتبارها المصفي القانوني لشركة: ليفاو للتجارة ذ.م.م، 
المســجلة كشــركة  ذات مســئولية محــدودة،   بموجــب القيــد رقــم  1 -   114513 
طالبة إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل 
التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية  الصادر بالمرسوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل و تصفية شركة
شركة انسال العقارية ذ.م.م
سجل تجاري رقم 123968

بناء على قرار الشــركاء في شــركة انســال العقارية ذ.م.م المســجلة بموجب القيد رقم  123968 ، 
بتصفية الشركة اختياريا و تعيين السادة / شركة سيدني لالستشارات والتطوير  ذ.م.م مصفيا 

للشركة .
 بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قد انتهــت وفقا لنص المــادة 325 من قانون الشــركات  
التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم   21   لعــام 2001 ، و عمال بنــص المادة  335 
مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفــي جميع دائني الشــركة إلى تقديــم مطالباتهم إليــه،  مدعومة 

بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان  التالي
36655223

isa@sydneyme.com

القيد  12230
التاريخ  24 - 2 - 2021

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   إدارة التسجيل
CR2021- 26988 إعالن لسنة

بشأن تصفية ونقل ملكية الشركة إلى مؤسسة فردية

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بأنه قد تقــدم إليها الســادة أصحاب 
شركة  مملكه الطيور شركه تضامن الصحابها زهير وفاضل ابني حسن مرهون المسجلة بموجب 
القيد  رقم 12230 - 1، طالبين تصفية الشــركة وحلها، ونقل ملكيه المحل التجاري ليصبح فرعا 
مــن  فــروع المؤسســة الفرديــة المقيدة في الســجل التجاري باســم مملكه االحيــاء الجميله القيد 
رقم  23838 .  بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشركات  التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم   21   لعام 2001 ، و عمال بنص المادة 
335  من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة

بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي:
فاضل حسن مرهون علي

z8_9@hotmail.com   -   39888893

تاريخ   28 / 02 / 2021
CR 2021 -    33933   إعالن رقم

تنازل عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلــن ادناه الســيد /الســيدة عبدهللا حســن محفوظ عبــد هللا بطلب 
تحويل المحل التجاري التالي  إلى السيد / السيدة احمد عبدهللا حسن محفوظ 

عبد هللا

فعلــى كل مــن لديــه أي اعتر اض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خم ســة عشــر 
يوما من تاريخ اإلعالن  بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

رقم القيد :       134671 - 1
االسم التجاري : أمواج عالي للمشاريع العقارية

القيد  102647
التاريخ :2021/3/1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة التسجيل
إعالن رقم   33038   لسنة 2021

بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
السيد عبد الحسين  علي محمد متروك الدرازي المالك ل الونيس مؤسسة فردية 
والمســجلة بموجــب القيــد رقم  102647 فــرع 3 طالبا تحويل المؤسســة الفردية 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال  وقدره 1000 دينار، لتصبح الشركة 

مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
 1. عبد الحسين علي محمد متروك الدرازي

 2. الشيخة آمنة بنت عبدهللا بن محمد بن علي آل خليفة
MUHAMMAD ALI PUTHIYATUTH .3

التاريخ 23 / 02 / 2021
وزارة الصناعة والتجارة و السياحة

إدارة ا لتسجيل
) CR2021 -28520 ( إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
 اسم التاجر : سالم عبدالعزيز عبدالرحمن عريك

 االسم التجاري الحالي : أبو عبدالعزيز لإللكترونيات واآلال ت
 االسم التجاري الجدي د: الريف االماراتي لقطع غيار السيارات

 رقم القيد : 8-17329

القيد  52491
التاريخ  28 / 2 / 2021

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم   33186   لسنة 2021
بشأن تحويل مؤسسة فردية

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيد فضيلــه  عبدالرســول عبدالحســين حمــد المالك ل مصنع مترو للبالســتيك 
مؤسســة فرديــة والمســجلة  بموجــب القيــد رقــم 52491 الفــرع 9 طالبــا تحويــل 
المؤسســة الفرديــة إلــى شــركة ذات مســئولية  محــدودة برأســمال وقــدره 5000 

دينار، لتصبح الشركة مملوكة من السيد :
JIMMY KANJARAPPILLIL JOSEPH

 تاريخ   28  فبراير   2021
 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

 إدارة التسجيل
 إعالن تنازل

CR2021- 33226   طلب رقم 

تقدم إلينا السادة / طاهره  بروين منظور حسين محمد دين بت الرقم الشخصي 
670213276 طلب تنازل عن المحل التجاري الواردة  معلوماته ادناه الى السادة 
/ عظمى جبين انور سندو غالم رسول احمد سندو الرقم الشخصي 630079960 

، فعلى كل من لديه أي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوم ا من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
 رقم السجل : 63968 – 3

 االسم التجاري : ابرادات صائم

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

  CR2021- 35861   إعالن رقم 
 تنازل عن المحل التجاري 

تقدمــت إلينــا الســيدة المعلنــة حميــده ناجــي ثابــت غيــالن بطلب تحويــل المحل 
التجاري التالي :  إلى السيد علي عبد الحميد علي احمد ابوشاره

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

رقم القيد : 5-69131
االسم التجاري : الزعيم المبدع لزينة السيارات

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل
2021 / 3 / 01 

) CR2021- 35525 ( إعالن رقم 
 تنازل عن المحل التجاري

 قيد:  9-40587
 االسم التجاري :  مؤسسة الحرمين سيبروس التجارية
  تقدم الينا  السيد/السيده  ناهد ابراهيم محمد عيسى

بطلب تحويل / المحالت التجارية التالية الى السيد / السيدة
زهراء خليل حاجيه اكبر

 اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوم ا من تاريخ اإلعالن 
بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

 القيد   79768
 التاريخ   : 13/12/2020

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

 إعالن رقم    111   لسنة 2020
 بشأن تغيير االسم التجاري لشركة  ريليانس ستوديو تضامن

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بأنــه قــد تقــدم إليها 
الســادة اصحاب شــركة  ريليانس ســتوديو تضامن المســجلة بموجب القيد رقم 
79768 طالبين تغيير االسم التجاري من  ريليانس ستوديو تضامن الى ريليانس 
لاللكترونيــات شــركة تضامــن بحرينيــة  فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم 
باعتراضــه إلــى اإلدارة المذكــورة خــالل مــدة خمســة عشــر يوم  يوما مــن تاريخ 

نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل و تصفية شركة

شركة حبيب القناص للتنظيفات ذ.م.م
سجل تجاري رقم   101440

بنــاء علــى قــرار الشــركاء فــي شــركة حبيب القنــاص للتنظيفــات ذ.م.م المســجلة 
بموجب القيد رقم  101440 ، بتصفية الشركة اختياريا و تعيين السادة /  حبيب 

محمد عبد هللا حسن    مصفيا للشركة .
 بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنص المــادة 325 من 
قانــون الشــركات  التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانون رقــم   21   لعام 
2001 ، و عمال بنص المادة  335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني 
الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه،  مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان:
alasdeqa@gmail.com   -   39633737   -   حبيب محمد عبد هللا حسن 
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Vacancies Available
ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  RIGGER(OIL & GAS WELLS DRILLING) 

 suitably qualified applicants can contact
17252144  or  HR@ALRAYESDECOR.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 

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 

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 

POWER TECH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

39279042  or  sio.ptc.bh@gmail.com 

BU AHMED MAKING AND FITTING OF AWNINGS AND WINDOWS SHUTTERS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39867872  or  SKYBAHRAIN2@GMAIL.COM 

AL MUFEED LOW POWER SERVICES COMPANY AMPS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
17735952  or  JAI@AMPS-BAHRAIN.COM 

AWAIS JEWLLER 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17212914  or  BR.HN@HOTMAIL.COM 

HAYYAN TOWER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

39269269  or  hayyan_zuhaib@hotmail.com 

NPS BAHRAIN FOR OIL AND GAS WELLS SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

39968050  or  Aebrahim@nesr.COM 

ALBA ROSES MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

33885177  or  HASSANF55F@HOTMAIL.COM 

Hyderabad  Repair of Air conditioners 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17466057  or  YAHIYAGROUP@GMAIL.COM 

DGB ADVERTISING S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact
39876905  or  accounts@dgbbahrain.com 

EVER FINE TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

39151200  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

Secure Me W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17749697  or  secure.me@live.com 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17382228  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

FILTER CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
39395796  or  SUKOON2015@GMAIL.COM 

GOLDEN DAD AUTO Spare parts 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

39695135  or  mustafafazal.construction01@gmail.com 

GOLDEN DAD AUTO Spare parts 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39695135  or  mustafafazal.construction01@gmail.com 

Trisons For Tyre Retreading S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  TIRE MAKER AND VULCANISER 
 suitably qualified applicants can contact

39872123  or  HAFEZAYOUB@GMAIL.COM 

ROYAL BAHRAIN HOSPITAL 
has a vacancy for the occupation of

  MEDICAL CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

17532010  or  hussain.alali@royalbhrn.com 

MAKANI BOX RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN AIDE 
 suitably qualified applicants can contact

39111313  or  boxitonline@gmail.com 

High Building Gate for Construction W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

33515088  or  hbgcspc@gmail.com 

Unanime Architectes Gulf WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CIVIL ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contact

17250822  or  contact.gulf@unanime.fr 

Clean and green services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
77111125  or  cleangreenbh@gmail.com 

Abdulla Hussain Mohamed Ahmadi Cold Store 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39236115  or  ABDULLAHUSSAIN117@GMAIL.COM 

V -  MARINE 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

33366615  or  WAEL@V-MARINE.COM 

MOHAMED ALI IDREES ALGHANEMI 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

33374488  or  M-ALGANEIMI@HOTMAIL.COM 

DAY AND NIGHT MARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

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

ENJERA BAKERY AND COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17673373  or  BUYARER123@HOTMAIL.COM 

Blue Sky Laundry 
has a vacancy for the occupation of
  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
39091518  or  UM-MARWAH@HOTMAIL.COM 

Eat To Fit Restaurant W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

36644933  or  BENSU@EATTOFITDIET.COM 

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

  COORDINATION & FOLLOW UP SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

17749111  or  DR.MENONKS@GMAIL.COM 

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

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

Excellence Gate Construction 
has a vacancy for the occupation of

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

CHINAMEX BAHRAIN MANAGEMENT CO. S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

39961344  or  XINGHUINAN@CHINAMEX.COM.CN 

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

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

33322255  or  HUSSAINALHAMAR@GMAIL.COM 

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

  SPECIALISED DOCTOR 
 suitably qualified applicants can contact

17783583  or  SAMERORTHO@GMAIL.COM 

Orama for services Co. S.P.C. Owned by  Fertis Ilias 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

13107979  or  ORAMATRADING.BH@GMAIL.COM 

SAUDIGRATE MARKETING CONSULTANCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

17254278  or  VASANTH@SAUDIGRATE.COM 

Nuzul Constructions And Interior Design W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SPRAYER 
 suitably qualified applicants can contact
38888784  or  mseyadi@nuzulgroup.com 

CLASSIC LINE MOTOR 
has a vacancy for the occupation of

  UPHOLSTERER(CAR) 
 suitably qualified applicants can contact

37777746  or  JASSIM-ALSHIKH@GMAIL.COM 

AL JALIP CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33352576  or  junaidgulfam.gpz@gmail.com 

AURORA SALON BEAUTY 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

33072333  or  DURAZI89@GMAIL.COM 

Suprema marine co. w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17111722  or  TARIQ1@BATELCO.COM.BH 

Serene Psychiatry Hospital W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  GENERAL MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

17686060  or  ABDULKARIME@YAHOO.COM 

ALUMAR WOODEN WORK & DECORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

17333250  or  ALUMAR.ALUM.BH@GMAIL.COM 

DILLI TADKA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

34188143  or  MOHD.ALI22TST@GMAIL.COM 

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

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17382277  or  ayman@keylinkbh.com 

Professional touch for services 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

33100058  or  BOB_200420@HOTMAIL.COM 

Xunlan International Trading W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

37777738 

GREEN CITY SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

36022682  or  info@gcs.bh

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17131018  or  sajilnath@urbaser.com 

P. K. PROPERTY MANAGEMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

39639374  or  SANAMCARGO@HOTMAIL.COM 

European  Cleaning Services Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

66999599  or  EUROPEAN102@GMAIL.COM 

Fatema  Ebrahim Supermarket 
has a vacancy for the occupation of

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

WADI AMINA PERSONAL EVENTS PLANNERS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39010745  or  SAIDAQASIM2016@GMAIL.COM 

FEDORA CONTRACTING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

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

FEDORA CONTRACTING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

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

DONA for Clearance of Government Transactions wll 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17694844  or  ABDULREDHA21@GMAIL.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 

STUDIO RED DESIGN ASSOCIATES. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN 
 suitably qualified applicants can contact

33056875  or  RIHAS065@GMAIL.COM 

ECO SHINE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36729696  or  echoshinebahrain@gmail.com 

Spoil Me Beauty Salon 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

36956666  or  ENASALMAHMOOD84@GMAIL.COM 

Arab Sweets for Trading Sweets W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

33447235  or  ABOOD202025@HOTMAIL.COM 

Power Atlas Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CO-ORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact

17530644  or  BABUMANI_002@YAHOO.COM 

Business Oasis Industrial Supplies W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

17553513  or  HSHOALA@BUSINESSOASIS.NET 

SHIFA DAR KULAIB MEDICAL CENTRE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  GENERAL MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

39824032  or  ABUTTY.KILIYANNI@GMAIL.COM 

Diyar Bit Land Construction 
has a vacancy for the occupation of

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

Professional Boxes Carpentry 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

39633812  or  YUSUF.BUTI@PROBOXES.BH 

THE TEA HOUSE CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17295879  or  ABU.NADA.1986@ICLOUD.COM 

First Station for Motor Vehicle Services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

37733779  or  BENT_AL_SHARGIA_66@HOTMAIL.COM 

Kima media S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  PRODUCTION MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
35657300  or  KHALIL@KIMA-MEDIA.COM 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

77999360  or  FISHERMANSENSE@GMAIL.COM 

KHADAM Marketing Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
33145151  or  AFTABKMC1@GMAIL.COM 

Maan center for special education 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact
32055666  or  OAM2002@HOTMAIL.COM 

AYUB QURESHI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

39823801  or  AYUBQURESHI5101@GMAIL.COM 

CAPRICON TRADING & CONTRACTING CO. BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

17660141  or  CLEARVIEWBAHRAIN@GMAIL.COM 

BLACK BOX ENTERTAINMENTS CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE HELPER 
 suitably qualified applicants can contact
39529961  or  ALMENDINEL@GMAIL.COM 

ULTIMATE BUILDING GRC Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

38311043  or  RKUBFI@GMAIL.COM 

Mahmood kids tailoring W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

33898119  or  MEHMOOD.ALI1@YAHOO.COM 

TEA TIME PLEASURE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39867872  or  HASH2H2@GMAIL.COM 

WELL BEING PHARMACY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

17264088  or  WELLBEINGPH19@GMAIL.COM 

Innovative Electromechanical CO.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

34413956  or  MEP.INNOVATIVE@GMAIL.COM 

APRIL PET CLINIC 
has a vacancy for the occupation of

  ANIMALS KEEPER 
 suitably qualified applicants can contact
13104489  or  aprilpetsclinic@gmail.com 

Aryana  Cargo Company W L L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33522351  or  Buayaan75@gmail.com 

SAQ MOBILES CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

35989313  or  MUJEEBNARIPTTA@GMAIL.COM 

Deera Land Beverages Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

33502128  or  ADMIN@DEERABEVERAGES.COM 

All Africa Beauty Emporium Company S.P.C. owned by James Emory S 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17402271  or  JSELLERS@ALLAFRICABEAUTY.COM 

UMM NAAZ TRADE OF SECOND HAND GOODS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
17811323  or  MNASIR5659@GMAIL.COM 

METAGLAS ALUMINUM AND GLASS SPC 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

36744288  or  METAGLASS19@GMAIL.COM 

Smart Homeco construction company w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

37772318  or  INFO.RUWADALBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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 

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 

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 Palace FOR Building Solutions 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39193884  or  ALIKADHEMMOHSEN@GMAIL.COM 

Relay Engineering Limited 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

39980260  or  ANDREW.WRANKMORE@RELAY-ENGINEERIN.COM 

Relay Engineering Limited 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

39980260  or  ANDREW.WRANKMORE@RELAY-ENGINEERIN.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 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

Adilo Trading and Contracting Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33975511  or  CHRISTOALEX@GMAIL.COM 

Golden Five Contracting Co. wll 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39069269  or  chiqbalashraf33033@gmail.com 

First Choice Cleaning Services Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

36491411  or  MURTAZAWALI100@GMAIL.COM 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

33330229  or  BEENANAIR52@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33330229  or  BEENANAIR52@GMAIL.COM 

Burj Mushraf Contracting Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

33346825  or  ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM 

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

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

33701007  or  PHAGAMAS.COURTS@EASTPLUM.COM 

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

  MANAGER (ACCOUNTS AND FINANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

17401844  or  ikumaran@gmail.com 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

33497708  or  ZAINABISMAEELBH@GMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

17601643  or  phagamas.courts@eastplum.com 

ALSALA GROCERY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
39226969  or  AHMEDI666@YAHOO.COM 

SKYWALL TECH W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

36145020  or  SKYWALLBAHRAIN@GMAIL.COM 

SKYWALL TECH W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

36145020  or  SKYWALLBAHRAIN@GMAIL.COM

 Dolphin Consultancy Co.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17414576  or  SELVAKUMAR4576@YAHOO.CO.IN 

ATLAS ALUMINUM S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

39997929  or  sayed.atlasaluminum@gmail.com 

Al zubari for construction 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

33774455  or  ALZUBARI1968@GMAIL.COM 

CHENAB WATER TECHONOLOGY Co S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

33667812  or  CHENABWATER8@GMAIL.COM 

SAM WORLD PHONES 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

33515641  or  H_GGT@HOTMAIL.COM 

FONTANA INTERNATIONAL MARKETS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
17664303  or  ALI39664299@GMAIL.COM 

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

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact
17130003  or  ERAM1234@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

66633266  or  ms.managementspc@GMAIL.COM 

STOP AND GO MARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

66922881  or  MAHMOUD@DESIGNARABIA-BH.COM 

Bahrain Duty Free Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  RETAIL TRADE SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
17728738  or  MANAL@BDUTYFREE.COM 

Mr.singh Electrical workshop S.P.C Owned by KULWANT SINGH 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
33188832  or  KULWANT467@YAHOO.IN 

Nob Contracting Co WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17442629  or  NOBCONTRACTING@GMAIL.COM 

Oka Veterinary Clinic S.P.C. Owned by TAMER AHMED MAHROUS ELDESO 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact
38083339  or  OKA.VET@HOTMAIL.COM 

Eden Cooling & Electrical Co S.P.C Owned by MEHBOOB AHMAD 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

35510200  or  MAHBOOBACR@GMAIL.COM 

Sadman construction co wll 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
37728500  or  hkbclearance@gmail.com 

Afadi Sale of Food and Beverages Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
39338533  or  AFADIFOOD@GMAIL.COM 

SARA HAMAD TOWER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

37339551  or  SARA_HAMAD23@HOTMAIL.COM 

Tyre express 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

38888397  or  NSAQ81@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 

TAYLOS ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17611026  or  TYLOS.ALUMINIUM@GMAIL.COM 

KAFLAN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39871069  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

BO SHATHA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33306446  or  MMOHAMMED130@YAHOO.COM 

PINK SADAF CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33879006  or  PINKSADAF91@GMAIL.COM 

MUSTANSAR JAVED INTERIOR DECORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33261465  or  SHAHJADAPUR777@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 

Meisei Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17720016  or  H.ALJAD@NASSERPHAMRACY.COM 

MARIAM ABDULLA ABDULHASAN 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

35609260  or  MARIAM98090@GMAIL.COM 

STEEL HUB S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
16100360  or  JESSICA@ALGHANAH.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 

LOTUS PI EVENTS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17210738  or  HEMANT@PATEL-CONSTRUCTION.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER/OPERATOR(SHOVEL) 
 suitably qualified applicants can contact
17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AWAL WORKSHOP A/C & REFIGERATION REPAIRS 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17293388  or  hr1@gulfstarbh.com 

AWAL WORKSHOP A/C & REFIGERATION REPAIRS 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17293388  or  hr1@gulfstarbh.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

ALKABSI ALUMINIUM FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

17732002  or  MD@ALKOBAISIGROUP.COM 

CAPITAL TRADING & INDUSTRY 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

17730000  or  MATTRESS@SPRINGER.COM.BH 

FAITH LAND TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17774928  or  MOHAMEDKHALIL1240@GMAIL.COM 

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

  ELECTRICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17224214  or  SYSCON@BATELCO.COM.BH 

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

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

17224214  or  SYSCON@BATELCO.COM.BH 

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

  FITTER/REPAIRER(ELEC.ELEVATORS) 
 suitably qualified applicants can contact

17224214  or  SYSCON@BATELCO.COM.BH 

Basma Security 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 
 suitably qualified applicants can contact

17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

HAIDER WOODEN WORK FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

17785149  or  info@haiderwood.com 

FAKHRAWI BUILDING CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

17254827  or  CO.FAKHRAWI@GMAIL.COM 

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

  AUTOMOBILES MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

17698500  or  ALKOMED@BATELCO.COM.BH 

ALI AHMED FAKHRAWI SONS STORES 
has a vacancy for the occupation of

  PRESSER (HAND) 
 suitably qualified applicants can contact
17259540  or  abdalifakhrawi@yahoo.com 

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

17713731  or  EASTARABCON@GMAIL.COM 

FLORIDA ADVERTISING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39522889  or  SJABERAZIZ61@GMAIL.COM 

ALSUMAIM LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
17697929  or  alsamimconst@gmail.com 

NOOR ALZAHRAA CERAMICA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17643110  or  ba7r6565@hotmail.com 

MANDI TRADING co. S.P.C owned by  MOHAMED EBRAHIM MOHAMED MANDI 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
17672655  or  manditrading56@gmail.com 

ALAZHAR CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17702454  or  mohdnew28@gmail.com 

MIMI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39826818  or  HAITHAMBANDI@GMAIL.COM 

WAHEED ACCESSORIES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
37777704  or  HASSAN309@ICLOUD.COM 

SAFEEN SWEETS & FALAFIL 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
17296209  or  MZ_ZM49@HOTMAIL.COM 

ABDULRAHIM  A.RAHMAN SHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39417757  or  ABDULRAHIMZZZ@HOTMAIL.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 

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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17343976  or  kmkbn@gmail.com 

OKD ELECTRICAL CONSTRACTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
17785394  or  OK.ALDOY@GMAIL.COM 

AL AADHAMIYA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

39960552  or  mohdunion@gmail.com 

TRISTAR CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

17261638  or  TRI_STAR_BH@YAHOO.COM 

AL NADWA 2020 BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36881008  or  ALIALENEZI800@GMAIL.COM 

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SENIOR SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com.biz 

AL MOAYYED LANDSCAPES AND SWIMMING POOLS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17826430  or  a.sharan@bfccwll.com 

JAHECON SPC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

ALLIED MIDLE EAST W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SAFETY OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

17534926  or  METEIB_ALHAMMAM@YAHOO.COM 

ABU RASHED AUTO ELECTRITION & AUTO A/CS SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17675660  or  AL-ABDULAZIZ@HOTMAIL.COM 

AL-NOOR CORNER MARKETS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36670001  or  NOOR_20084@HOTMAIL.COM 

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
33367000  or  A_1999_A@HOTMAIL.COM 

DADABHAI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17255209  or  hrd@dadabhaiconstruction.com 

SwISS BELHOTEL SEEF W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

36993333  or  hrmsbse@swiss-belhotel.com 

THE BAHRAIN PETROLEUM COMPANY B.S.C - CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

17755105  or  HUSSAIN_SALEM_HASSAN@BAPCO.NET 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

17826660  or  PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

Albanadrh Carpentry Workshop 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
39828148  or  ahmedha.nasser@ewa.bh 

QUALITY INDUSTRIAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

33887719  or  qualityindustrials@gmail.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH 

AL MEETHHAQ CARPENTERY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

33668558  or  HUSSAIN.HAJI@GULFAIR.COM 

HASAN ALI MOHAMED ASADALLA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
39734734  or  hamabahrain@gmail.com 

ALEDRISI UNITED CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17231213  or  EDRISIGROUP@HOTMAIL.COM 

QASSIM HASAN SALEHILAL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39866300  or  QASSIMHASSAN78@HOTMAIL.COM 

ALWESHAH BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

17761341  or  ALWESHA@YMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
36310109  or  KAISER@MERC.COMPANY 

ALATTAR WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17612795  or  attar88@hotmail.com 

Arkan Itihad Development Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

KAFLAN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39871069  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

QUTUBTARA FOR PHONE AND ELECTRONIC 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

33330363  or  MAHMOODESA@YAHOO.COM 

AL ANDHOL BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17400377  or  ALAMEER0@HOTMAIL.COM 

WESTERN INTERNATIONAL MANGAMENT & MARKETING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
17227206  or  geepasbahrain@gmail.com 

ALDALEEM MARINE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ESTIMATOR(COST) 
 suitably qualified applicants can contact

39625000  or  aldaleem@hotmail.com 

MAHE STAR TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17684718  or  STORIBAHRAIN@GMAIL.COM 

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

Carpro Auto Center W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
17421026  or  CARPRO.BH@GMAIL.COM 

SOCIETE INTERNATIONALE DE DESSALEMENT (SIDEM) - FOREIGN BRANCH 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERINTENDENT(MECHANICAL MAINT.) 
 suitably qualified applicants can contact

16632842  or  ziad.bouars@veolia.com 

REMAL AL-KHALEEJ CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

66332414  or  RAMLA.ABDULLA7@GMAIL.COM 

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

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

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 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

17220022  or  HR@FAKHRO.COM 

MCDONALDMS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

MCDONALDMS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

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 

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

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 

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 

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 

ALSHULA GAS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33000767  or  LEFLOWERBH@GMAIL.COM 

AL ANSAR GATE BUTCHERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39892346  or  MONA2@GMAIL.COM 

KANOO AUTOS INTERNATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

17230101  or  ceo@eatcorp.com 

KANOO AUTOS INTERNATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CUSTOMER SERVICES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

17230101  or  ceo@eatcorp.com 

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

33503313  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

Redx Industries Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
33503313  or  redxhr@Redxindustries.com 

ALQALLAF SPARE PARTS AUTO TRUST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17786919  or  HQ@AUTOTRUST.CO 

Wadi Al Safa Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

36900332  or  alialattar67@yahoo.com 

LA FEMME BELLE BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

39699198  or  AYDA2404@GMAIL.COM 

MARTECH Fire Solutions Middle East WLL 
has a vacancy for the occupation of

  BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

17567900  or  KPM@MARTEEHFIRESOLUTIONS.COM 

Rover gate repering and spar parts 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact
39865407  or  ROVERGATE@GMAIL.COM 

Al Amal Services Co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

39657600  or  VENIVISH@BATELCO.COM.BH 

WA Tech Water Technology W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17720180  or  CONTACT@WATECHMENA.COM 

PINK SADAF CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33879006  or  PINKSADAF91@GMAIL.COM 

Clean and green services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
77111125  or  cleangreenbh@gmail.com 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

33270382  or  SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME 

SNOWFALL ELECTRICAL WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17701545  or  SNOWFALL.AC@GMAIL.COM 

Bukuvara star Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33447709  or  EBTSA1999@HOTMAIL.COM 

Pebbles Gate Cleaning 1 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33330363  or  MAHMOODESA151@YAHOO.COM 

Chohan food stuff 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
33988964  or  IMARIF786@YAHOO.COM 

Relay Engineering Limited 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

39980260  or  ANDREW.WRANKMORE@RELAY-ENGINEERIN.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 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

77929777  or  salwa.albalushi@aiswift.com 

TOKYO REAL ESTATE 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

36656619  or  HASAN@TOKYOREALESTATE.ME 

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 

Cafe Lilou 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

34399991  or  hrvp@alghalia.com 

REHAN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

33312408  or  AFRIDI.CONSTRUCTION@GMAIL.COM 

JANAT ALGHADEER construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

66382260  or  TAYSEER12@HOTMAIL.COM 

FAKHAR AL ARAB TOBACCO 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

38888675  or  ABDUL-MUNEER@HOTMAIL.COM 

YUM YUM SUPER MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

39892262  or  ABDULJALEEL.TTK@GMAIL.COM 

AL ASNA  FRUITS & VEGETABLES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39892221  or  SHAHANAIQBAL820@GMAIL.COM  
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احتضــن مقــر االتحاد البحرينــي لكرة القدم، الثالثاء، االجتماع التنســيقي 
الذي يسبق المباراة النهائية لكأس جاللة الملك، للموسم الرياضي 2020 - 
2021. وتقام المباراة النهائية يوم الخميس الموافق 4 مارس الجاري عند 

6.15 مساًء على االستاد الوطني بين الرفاع واألهلي.

وترأس االجتماع التنســـيقي األمين 
العـــام لالتحاد البحرينـــي لكرة القدم 
إبراهيم البوعينيـــن، وحضره ممثلو 
نـــادي الرفـــاع  النادييـــن وهـــم: مـــن 
عضـــو مجلـــس إدارة نـــادي الرفـــاع 
الفريـــق  ومشـــرف  الكعبـــي  أحمـــد 
األهلـــي:  ومـــن  الكعبـــي،  مصبـــاح 
عضـــو مجلـــس إدارة النـــادي األهلي 
محمـــد جمعة بشـــير ومديـــر الفريق 

قســـم  ورئيـــس  عبدالجليـــل،  نـــادر 
المسابقات باالتحاد حسن إسماعيل 
باالتحـــاد  المســـابقات  وأخصائـــي 

محمد حسين.
وخصص االجتماع لمناقشـــة األمور 
التنظيميـــة واإلدارية كافـــة للمباراة، 
وتقـــّرر أن يلعـــب الرفـــاع بالســـماوي 
باألصفـــر  واألهلـــي  واألبيـــض، 

واألسود.

اجتماع تنسيقي لنهائي “أغلى الكؤوس”

علي مجيد

“االتفاق” يجتاز “التضامن” بشق األنفس
عــــــزز مـــــن حـــظـــوظـــه بـــالـــتـــأهـــل لـــمـــربـــع كــــبــــار الـــيـــد

اجتــاز فريــق االتفاق نظيره التضامن بشــق األنفس وبآخــر ثانيتين حينما حقق هدف 
الفــوز )30/31( فــي مبــاراة مؤجلة مــن الجولة الثانية للمجموعــة األولى لدوري أندية 

الدرجة األولى لكرة اليد.

وانتهـــى الشـــوط األول بنتيجـــة التعـــادل 
)13/13(، وبذلـــك أصبـــح رصيـــد االتفـــاق 
مـــن  ليعـــزز  نقـــاط(،   7( الثانـــي  بانتصـــاره 
حظوظـــه فـــي التأهـــل للمربـــع مـــع تبقـــي 
مبـــاراة حاســـمة أمـــام النجمة يـــوم األحد 
المقبل، فيما التضامن الذي أنهى مبارياته 
بتلقيـــه الخســـارة الثالثة، صـــار رصيده )6 

نقاط(.
وجاء الشوط األول متكافًئا في المستوى 
مـــع أفضليـــة نســـبية لالتفـــاق مـــن حيـــث 
الحراســـة والجوانب الدفاعيـــة في بعض 
الفتـــرات، والقـــوة الهجوميـــة بالتصويـــب 
المباغـــت واالختـــراق ليتقـــدم )8/12(، إال 
أن التضامـــن وبشـــكل تدريجـــي كان فـــي 

مالحقة مباشرة ونجح في تقليص الفارق 
النتيجـــة  عـــادل  أن  إلـــى  وتكـــراًرا  مـــراًرا 
)13/13( بفضل صحوة حارســـه وهجومه 

باالختراق ورميات الجزاء.
فريـــق  خطـــف  الثانـــي،  الشـــوط  وفـــي 
التضامن األنظار مـــن خالل النصف األول 
بحراسته المتميزة لمحمود حيدر ودفاعه 
والحصـــول  الســـريع  وهجومـــه  المحكـــم 
 ،)16/22( ليتقـــدم  الجـــزاء  رميـــات  علـــى 
العـــددي  النقـــص  اســـتغل  االتفـــاق  أن  إال 
فـــي التضامن ونجـــح في دقائق بســـيطة 
مـــن التقليـــص )19/22(. وازدادت اإلثـــارة 
والنديـــة مـــع النصـــف الثانـــي واألخطـــاء 
تقـــدم  مـــع  بينهمـــا  حاضـــرة  واإليقافـــات 

التضامـــن مجـــدًدا )23/26( ليعـــود االتفاق 
مجدًدا بفضل الحراســـة وصحوة هجومه 
 )30/30( ثـــم   )28/28( النتيجـــة  بتعديـــل 
ويظفر بالفوز بآخر ثانيتين وسط مطالبة 

التضامن بوجود خطأ لصالحهم.
وبـــرز في االتفـــاق فيصل محمـــد بإحرازه 
)12 هدفـــا( وفـــي التضامـــن أحمد حســـين 

)11 هدفا( وأحمد عباس )9 أهداف(.

لقاء االتفاق والتضامن

ــر بـــن حمد ــخ نـــاصـ ــي ــش ال ــو  ــم ــات مـــن س ــه ــي ــوج ــت ب

المقبـــل مـــارس   7 التجربـــة  يطبـــق  نـــاد  أول  “األهلـــي” 

بدء التحضيرات لبرنامج السارية الرمضاني

دليل إرشادي للتصويت اإللكتروني بانتخابات األندية

جاللـــة  ممثـــل  مـــن  بتوجيهـــات 
الملك لألعمال اإلنســـانية وشؤون 
الشـــباب مستشـــار األمـــن الوطني 
رئيـــس المجلـــس األعلى للشـــباب 
والرياضـــة ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة، تســـتعد اللجنـــة 
المـــوروث  لرياضـــات  البحرينيـــة 
الشـــعبي التابعـــة للمجلـــس األعلى 
للشباب والرياضة إلطالق النسخة 
المســـابقات  برنامـــج  مـــن  الثانيـــة 
الشـــعبي الســـارية. وبـــدأت اللجنة 
المـــوروث  لرياضـــات  البحرينيـــة 
الفعليـــة  تحضيراتهـــا  الشـــعبي 
للبرنامـــج الشـــهير الـــذي يبـــث عبر 
شاشـــة تلفزيـــون البحريـــن خـــالل 
شـــهر رمضان المبارك وعيد الفطر 

السعيد.
وبهذه المناسبة، قال رئيس اللجنة 
المـــوروث  لرياضـــات  البحرينيـــة 
الشـــعبي خليفـــة القعود إنـــه وبناء 
الشـــيخ  ســـمو  توجيهـــات  علـــى 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة، تعمل 
اللجنة على االســـتعدادات المبكرة 
تحضيـــًرا لبرنامـــج الســـارية الـــذي 
يأتـــي بشـــكل مختلـــف ومفاجـــأت 

جديدة في موسمه الثاني.
النجـــاح  أن  إلـــى  القعـــود  وأشـــار 
الـــذي حققه البرنامج في نســـخته 
األولـــى، يعطـــي دافًعـــا للعمل على 
نســـخة محدثـــة مـــن الســـارية في 

الشهر الفضيل.
االجتماعـــات  أن  القعـــود  وأكـــد 

مســـتمرة لإلعداد األمثل للبرنامج 
القريـــة  مـــن  أيًضـــا  ســـيبث  الـــذي 

التراثية في راس حيان.
وبهذا الصدد، ُعين عيسى المطوع 

البرنامـــج،  علـــى  ـــا  عامًّ مشـــرًفا 
فـــي  الباحـــث  الرويعـــي  ومحمـــد 
التاريـــخ والمتخصص في الثقافة 

ا للبرنامج. والفلسفة معدًّ

أصـــدرت وزارة شـــؤون الشـــباب والرياضـــة الدليـــل 
انتخابـــات  فـــي  اإللكترونـــي  للتصويـــت  اإلرشـــادي 
األنديـــة الوطنية، إذ ســـيكون النـــادي األهلي أول ناد 
محلـــي يخـــوض تلـــك التجربـــة الجديـــدة بتاريـــخ 7 
مارس المقبل، وذلك في إطار اإلجراءات االحترازية 
فايـــروس كورونـــا  تفشـــي  مـــن  للوقايـــة  والصحيـــة 

“كوفيد – 19”.
وبموجب الدليل، فإن الوزارة ســـتقوم بإرســـال رابط 
التصويـــت ألعضـــاء الجمعيـــة العموميـــة الذيـــن لهم 
حـــق التصويـــت عبر البريـــد اإللكترونـــي، ويحق لكل 
عضـــو فتـــح الرابط مـــرة واحـــدة فقط، وبعـــد عملية 
الفتـــح ســـيتم التحقق من هوية العضـــو وبياناته من 
خـــالل الضغـــط علـــى )send sms(، ليتم ارســـال رقم 
سري للعضو على هاتفه، وعند استالمه يقوم العضو 

بادخـــال الرمز للتأكيد مرة أخرى لالنتقال إلى مرحلة 
التصويت.

ووفقـــا للدليـــل اإلرشـــادي، فـــإن قائمـــة المرشـــحين 
المطلـــوب  العـــدد  باختيـــار  العضـــو  ليقـــوم  ســـتظهر 

لعضويـــة مجلس اإلدارة، وبعـــد االختيار يتم الضغط 
علـــى زر تأكيـــد االختيار لتظهر القائمـــة المختارة من 
المرشـــحين، وبإمكان العضو التعديل مرة أخرى على 
اختياراتـــه بالضغط على زر )edit ballot(، ثم الضغط 
للتأكيـــد على قائمة المرشـــحين مرة أخرى وإرســـالها 

لالعتماد النهائي.
ويســـهل الدليل اإلرشـــادي الصادر عن وزارة شcون 
الشـــباب والرياضـــة عمليـــة االنتخاب عبـــر التصويت 
اإللكتروني، وهو يأتـــي في ظل اإلجراءات المتخذة 
لتطبيـــق االحتـــرازات الصحيـــة الصادرة عـــن الفريق 

الوطني للتصدي للوباء.
وكان مـــن المفترض أن تجـــرى االنتخابات بالحضور 
الشـــخصي يوم الخميس الماضـــي 25 فبراير قبل أن 
يتم تأجيلها؛ بســـبب تغيير طريقة االنتخابات لتكون 

عبر التصويت اإللكتروني.

الرفاع - لجنة الموروث

خليفة القعودسمو الشيخ ناصر بن حمد 
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صورة جماعية للمجتمعين

حسن علي

نسخة من الدليل اإلرشادي

عاشور: التركيز ذهنيا ونفسيا... صنقور: النهائيات ال تعترف بالمستويات
فــي المؤتمــر الصحافــي الــذي يســبق نهائــي كأس الملــك

عقد يوم أمس- الثالثاء المؤتمر الصحافي الذي يسبق المباراة النهائية لكأس 
جاللــة الملــك، لكــرة القــدم للموســم الرياضــي 2020 - 2021، والــذي ســيجمع 
الرفاع باألهلي. وأقيم المؤتمر عبر المنظومة اإللكترونية، وحضره من جانب 
الرفاع: مدرب الفريق علي عاشور والالعب كميل األسود، ومن جانب األهلي: 

مدرب الفريق علي صنقور والالعب عباس عياد.

بدوره، أكد مدرب الرفاع علي عاشور 
جاهزية فريقه لخوض المباراة، مشيًرا 
إلـــى بدئهـــا قبـــل يوميـــن مـــع انضمـــام 
العبي المنتخب األول واألولمبي البالغ 
عددهـــم 16 العًبـــا، مبيًنـــا أن الفريـــق 
سيفتقد خدمات حمد شمسان؛ بسبب 
طـــرده في نصـــف النهائـــي، والحارس 
عبدالكريم الفـــردان؛ للعقوبة الصادرة 
من لجنة االنضباط باالتحاد البحريني 
لكرة القدم. وقال عاشـــور إن األجواء 

إيجابيـــة فـــي صفـــوف فريقـــه، مبيًنـــا 
أن الفريقيـــن ســـيقدمان مبـــاراة تليق 
باســـم المســـابقة، ومعرًبا عن التشرف 
بالتواجد فـــي النهائي الكبير. وأوضح 
أنـــه ال توجـــد ضغوطات علـــى الفريق، 
وأن كرة القدم لعبة لالســـتمتاع، مبيًنا 
أن انضمـــام العبـــي المنتخـــب قبـــل 3 
أيام لـــن يؤثر على العمـــل الفني؛ كون 
التركيـــز ســـيكون بشـــكل كبيـــر علـــى 
الجوانـــب الذهنيـــة والنفســـية. ونفـــى 

عاشـــور أن يكـــون ناديـــه تعاقـــد مـــع 
البرازيلـــي  الســـعودي،  النصـــر  العـــب 
مايكون، مشـــيًرا إلـــى أنه نظًرا للعالقة 
الوطيـــدة بيـــن النادييـــن فـــإن الالعب 
يتدّرب للجاهزيـــة البدنية قبل عودته 
إلـــى الســـعودية. وأوضـــح أن المباراة 
النهائية ســـتكون أمـــام فريق كبير وله 
مؤكـــًدا  جماهيريـــة،  وقاعـــدة  تاريـــخ 

احترام الفريق المنافس.
إلى ذلـــك، أوضح مـــدرب األهلي علي 
صنقـــور أن الوصول للمبـــاراة النهائية 
أنهـــا  إلـــى  مشـــيًرا  للفريقيـــن،  شـــرف 
ســـتكون تنافســـية ومؤكـــًدا جاهزيـــة 
المبـــاراة  لخـــوض  الالعبيـــن  جميـــع 
وانتظارهـــم لصفارة الحكـــم. وبين أن 
مســـتويات الالعبيـــن ال تحـــدث فرًقـــا 
فـــي النهائيات، إذ إنها ال تعترف بذلك، 

مشـــيًرا إلـــى أن الفريق األقـــل أخطاًء 
واألكثر تركيًزا ســـيتوج باللقب. وقدم 
المدربان شـــكرهما لالتحـــاد البحريني 
المؤتمـــر  تنظيـــم  علـــى  القـــدم  لكـــرة 

الصحافي.

جهوزية

 مـــن جهتـــه، قـــال العب الرفـــاع كميل 
األســـود إن جهوزية فريقه ألي مباراة 
فـــي منافســـات الموســـم، إال أنهـــا ذات 
طابـــع خـــاص وطعـــم مميـــز كونها في 
نهائي مســـابقة أغلى الكؤوس. وأشار 
إلـــى أن نهائـــي كأس الملـــك يعـــد مـــن 
مؤكـــًدا جاهزيتـــه  المباريـــات،  أجمـــل 
لخوض النهائي أمام األهلي، ومتوقًعا 
أن تكون المباراة حذرة بين الطرفين. 
أمـــا العـــب األهلي عبـــاس عيـــاد، فقد 

أشـــاد بعمل الجهازيـــن الفني واإلداري 
الفريـــق  جهوزيـــة  وأكـــد  ناديـــه،  فـــي 

للنهائي الكبير. 
وأضـــاف عياد: “ســـنواجه فريًقا كبيًرا، 

والمبـــاراة ســـتكون مفتوحـــة. نســـعى 
فـــي  الســـابقة  ومبارياتنـــا  للتتويـــج، 
ســـيدخل  األهلـــي  أن  أكـــدت  الـــكأس 

النهائي بصفة البطل”.

علي عاشور علي صنقور

أحمد مهدي

أحمد مهدي

توصلـــت إدارة نـــادي أهلـــي ســـداب 
العمانـــي التفـــاق تـــام مـــع نظيرتهـــا 
العـــب  الســـتعارة  الشـــباب  بنـــادي 
فريقها األول لكـــرة اليد أحمد حمزة 

ليمثل صفوف فريقها.
وجـــرت خـــالل اليوميـــن الماضييـــن 
المفاوضـــات بيـــن النادييـــن وتوصال 
لنقطـــة توافـــق بعدما أبـــدى الالعب 
للـــدوري  االنتقـــال  علـــى  موافقتـــه 
حمـــزة  أحمـــد  وسيشـــد  العمانـــي. 
رحـــال إلى الســـلطنة يـــوم الخميس؛ 
فريقـــه  تدريبـــات  فـــي  لالنخـــراط 

الجديد ومشـــاركته في استحقاق 
الـــدوري الـــذي انطلـــق قبـــل أيام 

قليلة.
وبذلـــك، ســـينضم أحمـــد حمـــزة 

محطـــة  أول  ســـيخوض  الـــذي 
احترافية له في مشـــواره الرياضي، 
إلـــى أهلـــي ســـداب الـــذي تعاقد في 

نهايـــة األســـبوع الماضـــي مـــع العب 
فريق التضامن الدولي حسن ميرزا.
ودون شـــك أن هذه التجربة ستعود 
بالمنعـــة لالعب علـــى الصعيد الفني 
وقـــد تكون له بدايـــة االنطالقة نحو 
يتمتـــع  أنـــه  خصوًصـــا  االحتـــراف؛ 
باإلمكانات والقدرات الفنية المميزة 

التي تؤهله إلى ذلك.

أحمد حمزة إلى أهلي سداب العماني

أحمد حمزة

علي مجيد



قمة مبكرة بين األهلي والمحرق بكأس خليفة بن سلمان
أســـفرت قرعة بطولـــة كأس خليفة بن ســـلمان 
لكـــرة الســـلة في نســـختها الخامســـة عـــن قمة 
ناريـــة مبكرة ســـتجمع بين حامـــل اللقب فريق 
األهلـــي ونظيـــره المحرق في منافســـات الدور 

التمهيدي. 
ووضعت قرعة البطولـــة فريق المنامة متصدر 
رأس  علـــى  زيـــن  لـــدوري  التمهيـــدي  الـــدور 
المجموعـــة الثانيـــة، فيمـــا وضعـــت الوصيـــف 

فريق المحرق على رأس المجموعة األولى.
إذ  متزنتيـــن،  البطولـــة  مجموعتـــي  وجـــاءت 
مـــن:  كل  بجانـــب  المحـــرق  فريـــق  وضعـــت 
األهلـــي، االتحـــاد، ســـماهيج، ســـترة والنجمـــة 
فـــي المجموعـــة األولـــى، فيمـــا ضمـــت الثانيـــة 
فرق: المنامة، الحالة، مدينة عيســـى، البحرين، 

الرفاع، النويدرات.
وستكون مواجهات الدور التمهيدي على النحو 
اآلتـــي: المحـــرق مع األهلـــي ضمـــن المجموعة 
األولـــى والفائـــز يصعـــد لنصـــف النهائـــي، فيمـــا 
ســـيلتقي أيًضـــا ســـماهيج مـــع ســـترة واالتحاد 
مع النجمة والمتأهـــان من هاتين المواجهتين 
ســـيلتقيان، والفائز ســـياقي في نصف النهائي 
إما المحرق أو األهلي، بينما في الضفة األخرى 
ســـيلعب المنامـــة مـــع الرفـــاع والفائـــز يصعـــد 
لنصـــف النهائـــي، فيما ســـيلتقي الحالة ومدينة 
عيسى وكذلك البحرين والنويدرات، والفائزان 
سيلتقيان، والمتأهل منهما سيواجه إما المنامة 

أو الرفاع في نصف النهائي.
وشارك في ســـحب القرعة مدرب حامل اللقب 
فريـــق األهلي أحمد جان وقائـــد الفريق محمد 

قربان، ورؤســـاء أجهزة فريقي المحرق الشيخ 
عبدالرحمـــن بن ناصر آل خليفـــة والمنامة نوح 
نجـــف، متصـــدرا الـــدور التمهيدي لـــدوري زين 

للموسم الرياضي الجاري.
وســـتنطلق بطولة كأس خليفة بن ســـلمان يوم 
الســـبت المقبـــل 6 مارس الجـــاري بإقامة الدور 

التمهيدي.
وبحســـب لوائـــح اتحـــاد الســـلة، فـــإن مباريات 
التمهيـــدي تلعـــب مـــن مبـــاراة واحـــدة  الـــدور 
بطريقـــة إخـــراج المغلـــوب، ثـــم مباريـــات ثمن 
النهائـــي ووصوال لنصـــف النهائـــي تلعب بنظام 
السلسلة من 3 لقاءات يتأهل الفائز من لقاءين 
إلـــى المبـــاراة النهائيـــة التي ســـتلعب بمواجهة 
للنســـخة  بطـــا  الفائـــز  فيهـــا  يتـــوج  واحـــدة 

الخامسة.

ترأس رئيس االتحاد البحريني للكرة الطائرة الشيخ علي بن محمد آل خليفة 
االجتمــاع الرابــع لمجلــس إدارة االتحــاد، الذي عقد الثالثــاء الماضي بحضور 

كافة أعضاء مجلس اإلدارة بقاعة االجتماعات بمقر االتحاد.

فـــي بدايـــة االجتمـــاع، رّحب الشـــيخ 
علـــي بـــن محمـــد آل خليفـــة بجميـــع 
األعضـــاء وشـــكرهم علـــى جهودهـــم 
الماضيـــة  الفتـــرة  خـــال  وعطائهـــم 
متمّنًيـــا لهـــم مواصلـــة العطـــاء إلنهاء 
بأفضـــل  الحالـــي  الرياضـــي  الموســـم 

صورة.
وتضّمن جدول األعمال اإلطاع على 
محضر االجتماع السابق رقم )3( وتم 
اعتمـــاده دون إجـــراء أيـــة تعديـــات 

عليه. 

بعـــد ذلـــك، قـــّدم نائب رئيـــس االتحاد 
جهاد خلفان شرًحا مفّصاً عن مرئيات 
لجنة تطوير المسابقات المحلية وقّدم 
لمحـــة عامـــة عـــن نظـــام دوري الدمج 
الذي ســـيضم جميع األندية المنضوية 
تحـــت مظلـــة االتحاد بنـــاء على رؤية 
أهـــم  عـــن  وتحـــدث  اللجنـــة  أعضـــاء 
مميـــزات النظام الجديـــد، وتقّرر فيما 
بعد دراســـة تطوير المسابقات بصورة 
مســـتفيضة في اجتماع خاص التخاذ 
القرار المناســـب، وتـــم توجيه أعضاء 

مجلس اإلدارة لاطاع على الدراسة 
وتســـجيل الماحظـــات والمقترحـــات 
حولها لمناقشتها في االجتماع القادم.
واستعرض رؤســـاء اللجان تقاريرهم 
عبدالرضـــا  قـــدم  حيـــث  الخاصـــة، 
المســـابقات  لجنـــة  تقريـــر  عاشـــوري 
مؤكًدا قرب انتهاء الموسم بنجاح في 
ظـــل تعـــاون الجميـــع وتكاتفهم خال 

الفترة الماضية، فيما استعرض صاح 
جناحي رئيس لجنة المنتخبات تقرير 
اللجنـــة وقّدم احتياجات اللجنة، تبعه 
تقريـــر اللجنـــة النســـائية الـــذي قدمـــه 

علي السيد وتم خاله اعتماد انطاق 
دوري السيدات بمشاركة ستة فرق.

وفـــي بند ما يســـتجد مـــن أعمال قدم 
الشيخ علي بن محمد آل خليفة شكره 

وتقديـــره للجميـــع علـــى ما أبـــدوه من 
اســـتعداد من أجـــل اســـتضافة مملكة 
البحريـــن لبطولـــة األنديـــة العربيـــة الـ 
39 معرًبا عن شـــكره وتقديـــره للنادي 
األهلـــي الـــذي رّحب وســـعي من أجل 
الظـــروف  زوال  متمنيـــا  االســـتضافة 
التـــي أدت إلى التأجيل والمتمثلة في 
تفشـــي جائحـــة كورونـــا “كوفيـــد 19” 

الستضافة البطولة مستقباً.
اإلدارة  مجلـــس  عضـــو  واســـتعرض 
رئيـــس مجلس الشـــواطئ عبدالجليل 
فتيـــل نتائـــج االســـتبيان الـــذي أجراه 
رفـــع  وتقـــّرر  االتحـــاد  عمـــل  لتقييـــم 
مذكـــرة بنتائج االســـتبيان لرفعها إلى 

أمانة السر إلرسالها إلى األندية.

الرفاع - االتحاد البحريني للكرة الطائرة

علي بن محمد يترأس االجتماع الرابع التحاد الطائرة

جانب من االجتماع

نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

ينّظـــم نادي راشـــد للفروســـية وســـباق 
الخيـــل يـــوم بعـــد غـــٍد الجمعة الســـباق 
الثامن عشر لهذا الموسم والذي سيقام 
علـــى كـــؤوس بنـــك البحريـــن الوطنـــي 
وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة 

الرفة بالصخير. 
 وسيشـــهد الســـباق مشـــاركة 64 جواًدا 
قويـــة  بمنافســـات  توقعـــات  وســـط 
ومفتوحـــة في ظل تقارب المســـتويات 
بيـــن معظـــم الجيـــاد المرشـــحة ســـواء 
المســـتوردة أو النتاج المحلي أو الخيل 
العربيـــة من قبـــل مختلف اإلســـطبات 
والتي ســـتخوض منافسات قوية للفوز 
بالكؤوس والجوائـــز المالية المخصصة 
فـــي جميـــع األشـــواط، والتـــي ســـيكون 

أقواها الشوطين السادس والسابع.
للجيـــاد  النهائيـــة  القائمـــة  وجـــاءت 

المشاركة على النحو التالي:
بنـــك  يقـــام علـــى كأس  الشـــوط األول 
البحريـــن الوطنـــي للجيـــاد المبتدئـــات 
لألفـــرس مـــن خيـــل البحريـــن العربيـــة 
األصيلـــة “الواهـــو” لمســـافة 1200 متـــر 
والجائزة 2000 دينار وبمشاركة 6 جياد 
هـــي “المعنقيـــة 1789، المصنـــة 1724، 
كحيلة عافص 1794، الحمدانية 1747، 

الجابية 1752، الكروش 1751”.
فيمـــا الشـــوط الثانـــي يقام علـــى كأس 
بنـــك البحريـــن الوطنـــي لجيـــاد ســـباق 
التـــوازن “نتـــاج محلـــي” مســـافة 1200 
متـــر مســـتقيم والجائـــزة 2000 دينـــار 
وبمشـــاركة 9 جيـــاد هي “وهـــاج، أفنان، 

هايـــل،  نرديـــن،  بلـــو،  رويـــال  نبـــراس، 
مقصود، شموخ، نوَير”.

والشـــوط الثالـــث يقام علـــى كأس بنك 
البحرين الوطني لجياد الدرجة الرابعة 
لمســـافة  محلـــي”  “نتـــاج  المبتدئـــات  و 
دينـــار   2000 والجائـــزة  متـــر   2000
وبمشـــاركة 7 جيـــاد هي “راعـــد، فردية، 
المختار، باهر، ليفنغ آرت، ناجم، هدى”. 
أما الشوط الرابع فيقام على كأس بنك 
البحرين الوطني لجياد الدرجة الرابعة 
والمبتدئات “نتاج محلي” مسافة 1400 
متـــر والجائـــزة 3000 دينار وبمشـــاركة 
12 جواًدا هـــي “بات موبايل، نيفي بلو، 
كياش، شداد، تولوس لي بلوت، فاشن 
غورو، كيتـــي الدر، ترفـــه، بدايه، ايرما، 

إبك، نيسا صوفيا جاسمين”.

ويقام الشـــوط الخامس على كأس بنك 
البحرين الوطني لجياد ســـباق التوازن 
“مستورد” مســـافة 1400 متر والجائزة 
3000 دينـــار وبمشـــاركة 15 جواًدا هي 
“أليكـــو، فـــارس كودياك، فيفـــث فليت، 
فوربدن الند، وايلد هيرو، جامي أساي، 
ليتغيشـــن، سســـبكت باكج، أبسولوتيو، 
المختار ستار، غيت واي، وات أ بزنس، 
جابر، ســـبوتاي، كونسكونسز” بجانب 6 

جياد احتياط.
والشـــوط السادس يقام على كأس بنك 
البحرين الوطني للفئة الثانية من جياد 
الدرجة األولى “مستورد” مسافة 1800 
متـــر والجائـــزة 3000 دينار وبمشـــاركة 
11 جـــواًدا هي “مـــكاك، جزيل، لجندري 
النتـــش، ميـــدال وينر، ريتـــرن أوف ذي 

مـــاك، ثاقـــب، فيـــل دو ســـول، زيميران، 
إنكلينيشن”.

أما الشوط الســـابع واألخير فيقام على 
كأس بنك البحرين الوطني للفئة الثانية 
مـــن جيـــاد الدرجـــة األولـــى “مســـتورد“ 

مســـافة 1200 متـــر مســـتقيم والجائزة 
5000 دينـــار وبمشـــاركة 6 جيـــاد هـــي 
“دارك شادو، بفرزون، غرافيت ستورم، 
اليك ذا لوك، ســـن ســـبرايت، نابين بيلو 

زيرو“.

منافســات منتظــرة علــى كــؤوس بنــك البحريــن الوطني

64 جواًدا في السباق الـ 18 للخيل
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ختام المشاركة البحرينية في “دولية الرياض”
ــة قــفــز الــحــواجــز ــق ــاب ــس نــتــائــج إيــجــابــيــة لــلــفــرســان فـــي م

حقق فرســـان البحريـــن نتائج جيدة في 
بطولـــة الريـــاض الدولية لقفـــز الحواجز 
المصنفة نجمتين التي شـــهدت مشاركة 

واسعة من مختلف فرسان العالم.
وشـــهدت البطولة مشاركة 5 فرسان من 
البحريـــن هـــم عدنـــان العلـــوي، معيـــوف 
محمـــد  الرميحـــي،  ســـلطان  الرميحـــي، 
علـــي أحمد ونور بوهزاع، حيث توّزعت 

المشاركة البحرينية على أيام البطولة.
الفـــارس عدنـــان العلـــوي حقـــق المركـــز 
الســـادس في شوط الفرسان المتقدمين 
والتـــي  ســـم   130-135 ارتفـــاع  علـــى 
شـــهدت مشاركة 42 فارًسا حق استطاع 
أن ينهـــي جولتين نظيفتين على الفرس 
هارمونـــي، وفي شـــوط الجائـــزة الكبرى 
لبطولـــة الريـــاض الدوليـــة العلـــوي على 
حصانـــه بالو المركز التاســـع على ارتفاع 
145 بمشاركة 24 فارًسا، وخال الشوط 
المؤهـــل للجائـــزة الكبـــرى حقـــق المركـــز 
العاشـــر على ارتفاع 135 سم، واستطاع 

أن يحصـــد المركـــز الخامـــس فـــي اليوم 
الثانـــي قبـــل األخيـــر مـــن الختـــام فـــي 
الشـــوط الذي شـــهد مشـــاركة 42 فارًســـا 
تمكن 5 فرســـان فقط مـــن اجتياز جميع 
الحواجز بدون أخطاء على ارتفاع 130 

سم.
أمـــا الفـــارس محمد علي رضي، فشـــارك 
في شـــوط الفرسان الصاعدين بمشاركة 

69 فارًســـا على ارتفاع 120 ســـم وحقق 
إلـــى مشـــاركة  المركـــز التاســـع، إضافـــة 
الفـــارس معيـــوف الرميحـــي فـــي نفـــس 
الثانـــي عشـــر،  المركـــز  الشـــوط وحقـــق 
وحقـــق محمـــد علـــي المركـــز الخامـــس 
في اليوم األول في الشـــوط الذي شـــهد 

مشاركة 58 فارًسا على ارتفاع 110.
 وأعرب الفرسان عن شكرهم وتقديرهم 

للدعم المتواصل من سمو الشيخ عيسى 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة رئيـــس االتحـــاد 
القـــدرة  وســـباقات  للفروســـية  الملكـــي 
وأعضـــاء مجلـــس االدارة فـــي مواصلـــة 
المشـــاركات  فـــي  التطلعـــات  تحقيـــق 
الخارجيـــة والتـــي تؤكد مكانـــة الفارس 
قفـــز  ورياضـــة  عـــام  بشـــكل  البحرينـــي 

الحواجز البحرينية بشكل خاص.
  وأكـــد الفرســـان أنهـــم حققوا اســـتفادة 
ا مـــن المشـــاركة فـــي بطولة  كبيـــرة جـــدًّ
المشـــاركة  فـــي ظـــل  الدوليـــة  الريـــاض 
الكبيرة التي شـــهدتها البطولة من خيرة 
فرســـان العالم، وهو ما ســـاهم في زيادة 
االحتـــكاك والتعـــرف بشـــكل أكبـــر علـــى 
البطـــوالت الدولية الكبـــرى خصوًصا أن 
المشـــاركة البحرينيـــة شـــهدت مشـــاركة 

شابة من الفرسان. 
المشـــاركة  هـــذه  أن  الفرســـان  وأوضـــح 
ســـتكون دافًعـــا لهـــم للمشـــاركة القادمة 
فـــي الســـعي لمواصلـــة تحقيـــق النتائج 

اإليجابية.

صورة جماعية للفرسان

لقطة من السباقات األسبوعية

تغطية - اللجنة اإلعالمية

تقـــام عنـــد 6.10 مـــن مســـاء اليوم 
 9 الجولـــة  ضمـــن  مؤجلـــة  مبـــاراة 
لدوري ناصر بن حمـــد الممتاز لكرة 
القـــدم للموســـم الرياضـــي 2020 - 
الحـــد  بيـــن فريقـــي  2021، وذلـــك 

والرفاع الشرقي.
وكانـــت المباراة قد تأجلت بســـبب 
حجر العبي فريق الرفاع الشرقي.

وتعتبـــر المبـــاراة مهمـــة للفريقيـــن؛ 
المراكـــز  فـــي  يتنافســـان  كونهمـــا 
ســـلم  مســـتوى  علـــى  المتقدمـــة 
الترتيـــب. ويملـــك الرفاع الشـــرقي 
19 نقطـــة فـــي المركز الثانـــي، فيما 
يملـــك الحـــد 14 نقطـــة فـــي المركز 
الرابع. ويشرف على تدريب الرفاع 
الشـــرقي المدرب الروماني فلورين 
موتروك، فيما يشـــرف على تدريب 
محمـــد  الوطنـــي  المـــدرب  الحـــد 

الشمان.
طريـــق  مفتـــرق  المبـــاراة  وتعـــد 
الفائـــز  أن  خصوصـــا  للفريقيـــن، 

ســـيحقق نقاطـــا مهمـــة، إذ إن فـــوز 
فـــارق  ســـيقلص  الشـــرقي  الرفـــاع 
النقـــاط بينه وبين المتصدر الرفاع، 
تعنـــي  تعادلـــه  أو  خســـارته  فيمـــا 
ابتعاد الرفاع بفارق بســـيط نسبيا، 
فـــي حيـــن يســـعى الحـــد لتحقيـــق 
فـــوز يعوض به نقاطـــه التي فقدها 
في القســـم األول، األمـــر الذي ينذر 
مـــن  عـــال  علـــى مســـتوى  بمبـــاراة 

التنافس واإلثارة والندية.

الحـد يالقـي الرفـاع الشـرقـي

دراسة تطوير 
المسابقات 

التخاذ القرارات 
المناسبة

األربعاء 3 مارس 2021 - 19 رجب 1442 - العدد 4523

أحمد مهدي
في لقاء مؤجل 

من الجولة 9 
لدوري ناصر بن 

حمد الممتاز

محمد الدرازي
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يســتهدفان المدنيين ودول الجوار والمالحة وينفذان أجندة الفوضى اإليرانية

عقوبات أميركية على قياديين اثنين في ميليشيا الحوثيين

ــمــتــحــدة، أمــس  ــات ال ــ ــوالي ــ فـــرضـــت ال
الثالثاء، عقوبات على قياديين اثنين 
اليمن،  فــي  الحوثيين  ميليشيا  فــي 
لــدورهــمــا فـــي اســتــهــداف الــمــدنــيــيــن 

ودول الجوار والمالحة.
وزارة  أصـــدرتـــهـــا  الـــتـــي  والـــعـــقـــوبـــات 
ــت كـــاًل من  الــخــزانــة األمــيــركــيــة طــال
ــســعــدي وأحـــمـــد الــحــمــزي.  مــنــصــور ال
ــقــيــاديــيــن  ال أن  ــن  ــطـ ــنـ واشـ وأكـــــــدت 
ــفـــذان  ــنـ الـــحـــوثـــيـــيـــن الـــمـــعـــاقـــبـــيـــن “يـ
المزعزعة  اإليــرانــيــة  الفوضى  أجــنــدة 

لالستقرار”.
وأوضحت أن العقوبات على القياديين 
التي  األخيرة  الهجمات  بسبب  جاءت 
الخزانة  دانــت  كما  الميليشيا،  شنتها 
األخيرة  الحوثية  الهجمات  األميركية 
أحــيــاء سكنية في  اســتــهــدفــت  الــتــي 

جازان بالسعودية.
وأضافت الخزانة األميركية أن الحرس 
الثوري اإليراني “قدم للحوثيين الدعم 
الــعــســكــري لــشــن هــجــمــات فــي اليمن 
“نظام  أن  مضيفًة  السعودية”،  وعلى 
مباشرة  مادية  مساعدات  قدم  إيــران 
الــصــواريــخ  ذلـــك  فــي  بــمــا  للحوثيين 

والمسيرات”.
والحرس  اإليــرانــي  “النظام  أن  ورأت 
ــوري أشـــعـــلـــوا الـــحـــرب بــدعــمــهــم  ــ ــث ــ ال
ــتـــدريـــب  ــلــحــوثــيــيــن بـــاألســـلـــحـــة والـ ل

العسكري”، مضيفًة أن “الدعم اإليراني 
سمح للحوثيين بشن هجمات مروعة 
والسعودية”  اليمن  في  المدنيين  على 
أسهم  للحوثيين  اإليراني  “الدعم  وأن 
ــحــرب األهــلــيــة وزيــــادة  فــي تــغــذيــة ال

معاناة اليمنيين”.
ورأت أن دعم إيران للحوثيين “أطال 
ــرب” فـــي الــيــمــن و”تــســبــب  ــحـ مـــدى الـ
بأسوأ أزمة إنسانية في العالم”، مذكرة 
من  وبــدعــم  الــحــوثــي  “ميليشيات  أن 
إيران شنت حرًبا دموية على الشرعية 

في اليمن”.
ــيـــون اســتــخــدمــوا  ــوثـ وتـــابـــعـــت “الـــحـ
بحرية  وألــغــامــا  باليستية  صــواريــخ 
المناطق  لمهاجمة  مسيرة  وطــائــرات 
أكد  كما  التجارية”.  والسفن  السكنية 
بيان الخزانة األميركية أن ميليشيات 
الدولية  المالحة  استهدفت  الحوثي 
أو  الــمــدنــي  طابعها  عــن  النظر  “بــغــض 

العسكري”.
ــتــزامــهــا  وشــــــددت واشـــنـــطـــن عــلــى ال
الحوثي  ميليشيات  قـــادة  بمحاسبة 
عــلــى أفــعــالــهــم الــتــي تــزيــد الــمــعــانــاة 

اإلنسانية في اليمن.
ــت ســابــق مـــن أمــــس، دانـــت  ــي وقـ وفـ
ــاض،  ــريـ ــي الـ الـــســـفـــارة األمــيــركــيــة فـ
الحوثي  ميليشيا  شنته  الذي  الهجوم 
على جازان الليلة قبل الماضية، داعية 

ضد  هجماتهم  وقــف  إلــى  الحوثيين 
في  واالنـــخـــراط  ــاء،  ــريـ األبـ المدنيين 

العملية الدبلوماسية إلنهاء الصراع.
ــغــريــدة على  وقـــالـــت الـــســـفـــارة فـــي ت
األميركية  الــســفــارة  “تــديــن  “تــويــتــر”: 
الــهــجــوم الـــذي شــنــه الــحــوثــيــون على 
جازان الليلة قبل الماضية، الذي أسفر 
نتمنى  المدنيين.  من  عدد  إصابة  عن 
والكامل،  العاجل  الشفاء  للمصابين 
وندعو الحوثيين إلى وقف هجماتهم 
واالنــخــراط  األبـــريـــاء،  المدنيين  ضــد 
هذا  إلنهاء  الدبلوماسية  العملية  في 

الصراع”.
لمديرية  اإلعــالمــي  الــمــتــحــدث  ــان  وكـ
الدفاع المدني بمنطقة جازان، العقيد 
ــد أن  مــحــمــد بــن يــحــيــى الــغــامــدي، أكـ
الدفاع المدني تلقى بالًغا عن سقوط 

ــذوف عــســكــري أطــلــقــتــه عــنــاصــر  ــقـ مـ
الميليشيا الحوثية اإلرهابية المدعومة 
من إيران من داخل األراضــي اليمنية 
بمنطقة  الحدودية  القرى  إحدى  تجاه 

جازان.
العسكري  الــمــقــذوف  واتــضــح ســقــوط 
في أحد الشوارع العامة، ما نتج عنه 
مواطنين   3 منهم  مدنيين،   5 إصــابــة 
و2 من المقيمين من الجنسية اليمنية، 
بـــإصـــابـــات مــتــوســطــة نــتــيــجــة تــطــايــر 
للمستشفى  نــقــلــهــم  ــم  ــ وت الــشــظــايــا، 
لتلقي الرعاية الطبية المناسبة، كذلك 
و3  تــمــويــنــات  ومــحــل  منزلين  تــضــرر 
مركبات مدنية بعدة أضرار مادية إثر 
الشظايا المتطايرة، وفق وكالة األنباء 

السعودية “واس”.

عواصم ـ وكاالت

مقاتلون حوثيون في صنعاء )أرشيفية(

سكاي نيوز عربية - أبوظبي

السعودية  الصحة  وزارة  أعلنت 
أنـــــه يــتــعــيــن عـــلـــى الــمــســلــمــيــن 
الراغبين في أداء فريضة الحج 
على  حصولهم  إثبات  العام  هذا 

لقاح فيروس كورونا المستجد.
وذكرت الحكومة السعودية أنها 
رئيسا”  “شرطا  التلقيح  ستعتبر 
مدينة  في  الحج  مناسك  ألداء 

مكة المكرمة.
ــا إذا كــان  الـــبـــيـــان مـ ــم يـــحـــدد  لـ
الحج، الذي يؤديه نحو مليوني 
العالم،  أنــحــاء  جميع  مــن  مسلم 
الحجاج  أخـــرى  مــرة  سيستبعد 
انتشار  لمنع  المملكة  خــارج  من 

العدوى.
السعوديون  المسؤولون  وسمح 
ــام الــمــاضــي لـــعـــدد مــحــدود  ــعـ الـ
مــن داخــل  الــحــجــاج  مــن  للغاية 
الــمــمــلــكــة فــقــط بـــــأداء فــريــضــة 

الحج وسط تفشي الوباء.
ــة قــويــة  ــ ــرب ــرار ضــ ــ ــقـ ــ ووجـــــــه الـ
العالم،  حول  المسلمين  لماليين 
الفريضة  الذين يخططون ألداء 
الـــمـــقـــدســـة ويـــتـــطـــلـــعـــون إلــيــهــا 

لسنوات.
مناسك  فــي  الــبــدء  المقرر  ومــن 
أيــام، في   5 الــذي يستمر  الحج، 

نهاية يوليو المقبل.

السعودية: “شرط صحي” للراغبين في أداء فريضة الحج

واشنطن ـ أ ف ب

ــمــتــحــدة أمــس  ــات ال ــ ــوالي ــ ــنــت ال أعــل
ــات عــلــى  ــ ــوب ــقــ الــــثــــالثــــاء فــــــرض عــ
أن  مسؤولين عدة كبار روس معلنة 
إلى  خلصت  االستخباراتية  أجهزتها 
مسؤولية موسكو في عملية تسميم 
الــمــعــارض ألــيــكــســي نــافــالــنــي الـــذي 

يقضي حاليا عقوبة بالسجن.
وأعــلــن مــســؤول أمــيــركــي كــبــيــر أن 
بثقة  خلصت  االستخبارات  “أجهزة 
عالية إلى أن ضباطا في أجهزة األمن 
مادة  استخدموا  الروسية  الفدرالية 
بنوفيتشوك  تعرف  لألعصاب  سامة 
الروسية  المعارضة  زعــيــم  لتسميم 
أغسطس   20 فــي  نافالني  أليكسي 

.”2020
ــات  ــ ــوالي ــ ال إن  ــون:  ــ ــؤول ــســ مــ وقــــــال 

على  عقوبات  ستفرض  المتحدة 
“7 أعضاء كبار في الحكومة 

الروسية” مع ترقب كشف 

المزيد من التفاصيل في وقت الحق.
من  ستحد  واشنطن  أن  أفـــادوا  كما 
ــادرات إلـــى روســـيـــا، فــيــمــا أكــد  ــــصــ ال
مسؤول آخر “سنوجه إشارة واضحة 
إلى روسيا بأن ثمة عواقب واضحة 

الستخدام األسلحة الكيميائية”.
على  العقوبات  إن  المسؤول:  وقــال 
“بالتشاور  أقــرت  الكبار  المسؤولين 
ــوثــيــق مـــع شــركــائــنــا فـــي االتــحــاد  ال
األوروبــي” وتشكل “إشــارة واضحة” 

موجهة إلى موسكو.
ــدد دعــوتــنــا  ــجـ ــع الـــمـــســـؤول “نـ ــابـ وتـ
ــراح نــافــالــنــي فــــورا وبــال  إلطــــالق ســ

شروط”.
واعتمد الرئيس األميركي جو بايدن 
 20 فــي  األبــيــض  البيت  منذ دخــولــه 
ــايــر نـــبـــرة أكـــثـــر حـــزمـــا حــيــال  ــن ي
الجمهوري  سلفه  مــن  موسكو 

دونالد ترامب.

واشنطن تفرض عقوبات على 7 مسؤولين روس

باريس ـ وكاالت

الرياض ـ وكاالت

أعــلــنــت 3 مــنــظــمــات غــيــر حــكــومــيــة أنــهــا 
قّدمت شكوى أمام محكمة باريس بشأن 
اإلنسانية” و”جــرائــم حــرب”  “جــرائــم ضــد 
مرتبطة بهجمات كيماوية في سوريا عام 

2013 منسوبة إلى نظام بشار األسد.
ــّدم “الــمــركــز الــســوري لــإعــالم وحرية  وقـ
جاستيس  سوساييتي  ــن  و”أوبـ التعبير” 
ــوري” هــذه  ــســ ــ إنــيــشــتــف” و”األرشــــيــــف ال
هجمات  في  التحقيق  أجل  من  الشكوى، 
أغسطس  فــي  وقعت  التي  السارين  غــاز 
2013 في مدينة دوما والغوطة الشرقية 
المتحدة،  للواليات  ووفقا  دمشق.  قــرب 
قــتــل أكــثــر مــن 1400 شــخــص فــي هــذه 
الهجمات. ويجب أن تسمح هذه الشكوى 
ــى الــعــديــد مــن الــشــهــادات  الــتــي تستند إل
ومقاطع  صور  بينها  من  الموّثقة  ــة  واألدل
األشــخــاص  مسؤولية  “تــحــديــد  بـــ  فيديو 
الـــذيـــن أمـــــروا بــهــذه الــهــجــمــات والــذيــن 

غير  المنظمات  أوضــحــت  كما  نــفــذوهــا”، 
“تحليال  ــرت  أجـ أنــهــا  مــؤكــدة  الحكومية 
ــســوري”.  ال العسكري  الــقــيــادي  للتسلسل 
مـــديـــر منظمة  الــخــطــيــب  هـــــادي  وقـــــال 
ــي الـــبـــيـــان، إن  ــف الــــســــوري”، فـ ــ ــي “األرشــ
شفافة  تكن  “لم  التي  السورية  الحكومة 
ــأن إنــتــاجــهــا لــألســلــحــة الــكــيــمــاويــة  بـــشـ
ــا وتـــخـــزيـــنـــهـــا، يـــجـــب أن  ــهـ ــتـــخـــدامـ واسـ
المركز  مدير  قــال  جانبه،  مــن  ُتــحــاســب”. 
مــازن  التعبير  وحــريــة  لــإعــالم  ــســوري  ال

التحقيق في  إلــى  “إضــافــة  إنــه  درويـــش 
التعاون  الــدول  على  يجب  الجرائم  هــذه 
ــيــة خاصة  دول إنــشــاء محكمة  أجـــل  مــن 
غير  المنظمات  وكانت  الجناة”.  لمحاكمة 
في  بشكوى  تقدمت  الــثــالث  الحكومية 
العام  المدعي  مكتب  إلــى   2020 أكتوبر 
في هجمات  للتحقيق  األلماني  الفيدرالي 
بهجوم  أيضا  تتعلق  كانت   ،2013 الــعــام 
خان  في   2017 أبريل  في  السارين  بغاز 

شيخون، بين دمشق وحلب.

أعــلــن تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة في 
اليمن، أمس الثالثاء، عن اعتراض 
الميليشيا  أطلقتها  وتدمير مسيرة 
الجنوبية  المنطقة  تجاه  الحوثية 
في السعودية، معتبرًا أن محاوالت 
المدنيين  استهداف  الميليشيات 

بــطــريــقــة مــتــعــمــدة تــمــثــل جــرائــم 
حرب.

باسم  الــرســمــي  المتحدث  وصـــرح 
قـــــوات الــتــحــالــف “تـــحـــالـــف دعــم 
الركن  العميد  اليمن”  في  الشرعية 
التحالف  قــوات  أن  المالكي  تركي 

)الثالثاء(  مساء  تمكنت  المشتركة 
دون  طائرة  وتدمير  اعتراض  من 
طيار “مفخخة”، أطلقتها الميليشيا 
من  المدعومة  اإلرهابية  الحوثية 
ومتعمدة  ممنهجة  بطريقة  إيــران 
الســتــهــداف الــمــدنــيــيــن واألعـــيـــان 

المدنية في المنطقة الجنوبية.
ــالـــكـــي أن  ــمـ وأوضــــــــح الـــعـــمـــيـــد الـ
مـــحـــاوالت الــمــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة 
اإلرهابية باالعتداء على المدنيين 
متعمدة  بطريقة  المدنية  واألعيان 

وممنهجة تمثل جرائم حرب.

أطفال يعانون عقب إحدى الهجمات بالكيماوي

“جرائــم ضد اإلنســانية” و ”جرائم حرب” في 2013 منســوبة إلى النظام
شكوى بمحكمة باريس عن هجمات األسد الكيماوية

التحالف: تدمير مسيرة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه السعودية

طهران - أ ف ب

كـــّررت إيـــران، أمــس الــثــالثــاء، التحذير 
من صدور قرار ضدها في مجلس حكام 
مؤكدًة  الذرية،  للطاقة  الدولية  الوكالة 
بالدبلوماسية  التزامها  ذاتــه  الوقت  في 

لحل التباين بشأن الملف النووي.
ــثــالث  ــة ال ــ ــيـ ــ وعـــرضـــت الــــــدول األوروبـ
المبرم  النووي  االتفاق  ضمن  المنضوية 
2015، هـــذا األســبــوع  مــع طــهــران عـــام 
على مجلس حكام الوكالة مشروع قرار 
تعليق  من  البالغ”  “قلقها  عن  فيه  تعرب 
إيران بعض عمليات التفتيش، وتدعوها 
إلـــى “االســتــئــنــاف الـــفـــوري” لــكــل بــرامــج 
االتفاق  في  عليها  المنصوص  التفتيش 

النووي.
وقّلصت إيران عمليات التفتيش اعتباًرا 
ــمــاضــي، فــي ظــل عــدم  مــن األســـبـــوع ال
التي  للعقوبات  المتحدة  الــواليــات  رفــع 
عام  مــن  اعــتــبــاًرا  طــهــران  على  فرضتها 

بــعــد قـــرار واشــنــطــن االنــســحــاب   2018
الــذي يضم إضافة  األحــادي من االتفاق 
وألمانيا  وفرنسا  بريطانيا  وإيــران،  إليها 

وروسيا والصين.
ــول هــذا  لــكــن طــهــران أبــرمــت قبيل دخـ
مع  ا  تقنيًّ اتفاًقا  التنفيذ،  حّيز  التقليص 
الــمــديــر الــعــام لــلــوكــالــة الــدولــيــة رافــايــل 
غروسي، يتيح مواصلة بعض النشاطات 

لفترة تصل إلى ثالثة أشهر.

ــم الــحــكــومــة  ــاســ ــ ــحـــدث ب ــتـ ــمـ وقـــــــال الـ
ــي مــؤتــمــر  اإليـــرانـــيـــة، عــلــي ربـــيـــعـــي، فـ
الثالثاء إن “هذا االتفاق  صحافي أمس 
نيتنا  حسن  لجهة  واضحة  رسالة  حمل 
ومنح الدبلوماسية فرصة. اليوم، نتوقع 
من األعضاء المشاركين في خطة العمل 
الــشــامــلــة الــمــشــتــركــة )االســـــم الــرســمــي 
متبادلة  خطوة  اتخاذ  الــنــووي(  لالتفاق 

إلظهار حسن نواياهم”.

علم إيران أمام مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا

أكــدت أن أي قــرار ضدهــا قد يغلــق الفرص والمســارات الدبلوماســية
إيران تهدد بـ ”نتائج عكسية” حال انتقادها من “الطاقة الذرية”

رانغون ـ أ ف ب

بورما  فــي  األمـــن  قـــوات  استخدمت 
الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع 
ــا تــســّبــب  مـــجـــدًدا أمــــس الـــثـــالثـــاء مـ
حــاالت  بــجــروح،  متظاهرين  بإصابة 
ثالثة منهم حرجة، فيما وجه جيران 
الذعة  انتقادات  اإلقليميين  رانــغــون 
القمع  بشأن حملة  العسكري  للمجلس 

الدامية التي يشنها ضد المحتجين.
 وتشهد البالد منذ أسابيع احتجاجات 
حاشدة تطالب بإطالق الجيش سراح 
أونغ سان سو تشي  المدنية  الزعيمة 
في  ضدها  االنــقــالب  منذ  المحتجزة 
1 فــبــرايــر.  وزادت قـــوات األمـــن من 
للغاز  لجأت  حيث  للقوة،  استخدامها 
المياه  لــلــدمــوع وخــراطــيــم  الــمــســيــل 
ــاص  ــرصـ ــمــطــاطــي والـ ــاص ال ــرصــ ــ وال

الحي في شكل متزايد.
ــام  ــ ــد أكـــثـــر األي ــ ــان األحـ ــ وكـ

ــتــل فــيــه ما  ُق دمـــويـــة إذ 

لألمم  وفــًقــا  شخًصا،   18 عــن  يقل  ال 
المتحدة. ووثقت وكالة فرانس برس 

مقتل 11 شخًصا.
وقــبــل ذلـــك بــســاعــات، ألــقــي القبض 
على الصحافي البورمي كاونغ ميات 
هــاليــنــغ فــي مــنــزلــه بــالــقــوة مــن قبل 
قــوات األمـــن، وفــق مــا أفـــادت إذاعــة 
بــورمــا”  “ديــمــوكــراتــيــك فــويــس أوف 
التي يعمل فيها. وسمع صوت إطالق 
وّثقها  التي  توقيفه  عملية  أثناء  نــار 
وبثت  مــبــاشــرة  الــهــواء  عــلــى  بنفسه 
صــــوًرا مــنــهــا عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
ــتـــقـــام،  االجـــتـــمـــاعـــي.  وخـــشـــيـــة االنـ
ــدًدا أمــس  كـــان الــمــتــظــاهــرون أقـــل عــ
الثالثاء خاصة في رانغون، العاصمة 
البعض  لــلــبــالد. وأقــــام  االقــتــصــاديــة 
حواجز مؤقتة باستخدام إطارات 
وألــــــــــواح خـــشـــبـــيـــة وقـــضـــبـــان 

معدنية لحماية أنفسهم.

رصاص على المتظاهرين في بورما واستهداف صحافيين
يريفان ـ أ ف ب

ــــي أرمـــيـــن  ــن ــ ــي رفـــــض الـــرئـــيـــس األرمــ
جديد  من  الثالثاء  أمــس  سركيسيان 
ــوزراء نــيــكــول  ــ ــ تــوقــيــع أمــــر رئــيــس الـ
األركــان  هيئة  رئيس  بإقالة  باشينيان 
ــلــجــيــش، مـــا يــعــمــق األزمــــة  الـــعـــامـــة ل

السياسية في البالد.
أن ســركــيــســيــان  ــاســـة  ــرئـ الـ  وذكــــــرت 
ــــوزراء”  ــم يــوقــع على قـــرار رئــيــس ال “ل
أونيك  األركــان  رئيس  بإقالة  القاضي 
باشينيان  يــتــهــمــه  ــذي  ــ ال ــاريــان  غــاســب

باإلعداد النقالب.
ويـــدخـــل قــــرار رئــيــس الـــــــوزراء حيز 
بحسب  أيــام،  ثالثة  بعد  ا  آليًّ التطبيق 

الدستور األرميني.
أن  عـــاًمـــا(   67( لــســركــيــســيــان  وســبــق 
هذه  تشهد  فيما  السبت،  القرار  رفض 

السابقة  السوفياتية  الجمهورية 
الــواقــعــة فـــي الــقــوقــاز أزمـــة 

منيت  أن  مــنــذ  ســيــاســيــة 

بهزيمة مهينة أمام أذربيجان في حرب 
الخريف في ناغورني قره باغ.

وتحدث باشينيان عن محاولة انقالب 
ــان وجــمــع  ــ ــ ــة رئــيــس األرك ــإقــال وأمــــر ب
حــوالــي عشرين ألــًفــا مــن أنــصــاره في 

العاصمة يريفان.
دعوة  مع  الخميس  األزمــة  وتصاعدت 
إلــى  باشينيان  الــعــامــة  األركــــان  هيئة 

االستقالة.
آالف  بـــجـــمـــع  الــــمــــعــــارضــــة  وردت 
رئيس  باستقالة  للمطالبة  المتظاهرين 
انــتــخــاب سركيسيان  وتـــم  الــــــوزراء.  
بفضل   2018 مــارس  في  للبالد  رئيًسا 
ــذاك  دعــم الــحــزب الـــذي كــان حــاكــًمــا آن
وتم تنحيته بعد قيام باشينيان بثورة، 
نهاية  منذ  لكن  ــا.  رمــزيًّ منصبه  ويــعــد 
الحرب في ناغورني قره باغ، اتخذ 
ودعا  لباشينيان  معارًضا  موقًفا 

إلى رحيله.

رئيس أرمينيا يعمق األزمة برفض إقالة قائد الجيش

العراق يدفع 2.5 مليار 
دوالر للكويت في أشهر

بغداد ـ وكاالت

الـــوزراء  لرئيس  المالي  المستشار  قــال 
العراقي مظهر محمد صالح إنه “لم يبق 
من تعويضات حرب الكويت سوى مبلغ 
ربما أقل من 2.5 مليار دوالر من أصل 52 
أنه  اللحظة”. وأضاف  مليار دوالر حتى 
يــزال يستقطع 3 % من عائدات كل  ال 
برميل نفط خام عراقي يجري تصديره، 
ــيــــة وحــــســــاب مــصــرفــي  ــ مــــن خـــــال آل
في  الفيدرالي  االحتياطي  البنك  يتواله 
لمجلس  قــرار الحــق  بموجب  نــيــويــورك، 

األمن بالرقم 1483 في مايو 2003”.

األربعاء 3 مارس 2021 - 19 رجب 1442 - العدد 4523



تقدمت الفنانــة ريهام عبدالغفــور باعتذار من ســكان منطقة 
الزمالــك بالقاهرة، بعــد تصريحاتها عن اإلدمــان والمدمنين 
وبعــض القصص التي روتها عــن أصدقائهــا المدمنين بهذه 
المنطقــة التي شــهدت نشــأتها ومازالت أســرتها تقطن بها، 

مؤكدة أنها تحدثت بحسن نية ولم تقصد اإلساءة ألحد. وكتبت 
ريهام عبر حســابها الشخصي بـ “الفيسبوك”: إتكلمت بحسن نية 

وكنت أعرف بعض األشخاص القريبين مني في منطقه الزمالك تعرضوا لإلدمان، وده 
خالني نفسي أمثل الدور وقلت إن قصه “ربع جرام”.

كشــف الفنان عبدالله المسلم عن اســتعداده لخوض تجربة 
درامية جديدة، من خالل مسلســل بعنوان “سكة بن سالم”، 
وأوضح المسلم أن العمل كوميدي تراثي من إنتاج مجموعة 
الســالم، لوالــده الفنــان عبدالعزيــز مســلم، الــذي يتصدى 

لبطولته، كما يشارك عبدالله بأحد األدوار المحورية باألحداث. 
ولفــت إلــى أن المسلســل يقع فــي 30 حلقة، وجــاري التجهيز 

لدخول موقع التصوير قريبا، وأن موعد العرض ليس محددا حتى اآلن، وأشار المسلم 
إلى انتهائه من تصوير مسلسل “البعد عنها غنيمة” للمخرج خالد الفضلي.

تشــارك الفنانة رهف محمد في مسلسل “أمر أخالء 2 “ بعدما 
حققه الجزء األول من نجاح، حيث يستمر أغلب نجوم العمل 

في أدوارهم التي تشهد تطورات ومسارات جديدة.
وأوضحت رهف، أجســد شــخصية جــوري، تلك الفتــاة التي 

لعبــت دورها في الجــزء األول، والدي متوفــى ووالدتي الفنانة 
فوز الشطي واســمها عمشة، وأجســد االبنة الصغرى التي تتأثر 

بأخواتها في المنزل وبما يعيشــونه من أحداث ومشكالت، ويجسد أدوارهم الفنانون 
ضاري الرشدان في شخصية جزاع، وصمود المؤمن دالل وغادة الزدجالي بدرية.

أمر أخالءتجربة درامية جديدةريهام تعتذر

الماراثون  إدوارد  الفنان  يخوض 
خالل  من  العام  لهذا  الرمضاني 
و  األغـــــراب”  “نــســل  هــمــا  عملين 
من  كبير  عــدد  مــع   ،”25 ”كوفيد 

نجوم الفن والدراما.
ــان الــمــصــري حــالــيــا  ــفــن ويــقــوم ال
بالعملين؛  دوره  مشاهد  بتصوير 
استعدادا لعرضهما خالل السباق 
2021. وفــي  الرمضاني  الدرامي 
إدوارد  يــكــشــف  اإلطــــــــار  هـــــذا 
إلى  بالعملين،  تفاصيل مشاركته 
جانب جديده الغنائي في الفترة 

المقبلة.
ــات خــــاصــــة  ــ ــحـ ــ ــريـ ــ ــصـ ــ وفـــــــــي تـ
ــيــة”،  ــاي نـــيـــوز عــرب ــكـ ــمــوقــع “سـ ل
يــــــــــقــــــــــول إدوارد إن “مـــعـــايـــيـــر 
يأتي  الفنية،  لألعمال  اخــتــيــاره 
الجيد،  السيناريو  مقدمتها  في 
أحــداث  فــي  دوره  تأثير  ومـــدى 
يفكر  “لم  أنه  إلى  العمل”، مشيرا 

الدور  ألن  المطلقة؛  البطولة  في 
من  بكثير  أفضل  والمؤثر  الجيد 
ال  أو  مــؤثــرة  غير  مطلقة  بطولة 

تمثل إضافة فنية له”.
“نسل  فــي  دوره  تفاصيل  وعــن 
أنــه  إدوارد  أوضــــح  األغـــــــراب”، 
ــدة  ــمــ ــعــ ــ ــة “ال ــيـ يـــجـــســـد شـــخـــصـ
حسيب”، وهو شقيق الفنانة مي 
المسلسل،  أحــــداث  ضــمــن  عــمــر 
ــرجــل الطيب“  ــاه بـــ “ال واصــفــا إيـ

بحسب سكاي نيوز.
عمر  مي  مع  العمل  عن  وبسؤاله 
في  نجاحهما  بعد  الثانية  للمرة 
“فنانة  إنها  قــال  “لــؤلــؤ”،  مسلسل 
كيمياء  بينهما  وحدثت  جميلة، 
التي  صــداقــتــهــمــا  بسبب  كــبــيــرة 
العمل،  في  نفسية  راحــة  خلقت 
فــأحــبــا الــتــمــثــيــل مــعــا، مــمــا دفــع 
ــشــعــور بــصــدق  ــل الـــمـــشـــاهـــديـــن ل

األداء”.

إدوارد يكشف تفاصيل مشروعاته الفنية

“البحرين السينمائي” يعلن عن تشكيل لجان تحكيم المهرجان

ندوة عن ”األدب والدبلوماسية الثقافية” بأسرة األدباء

أعلنت إدارة مهرجان البحرين السينمائي عن تشكيل لجان تحكيم مسابقة المهرجان 
والتي تشمل خمس فئات من األفالم.

وتـــــــــشـــــــــمـــــــــل 
مـــــــســـــــابـــــــقـــــــة 
الـــــمـــــهـــــرجـــــان 
خــمــســة فــئــات 
مـــــــن األفـــــــــالم 
هي الروائية القصيرة والطلبة والوثائقية 
مركز  مسابقة  إلـــى  إضــافــة  والــتــحــريــك، 

تفوق.
ووفقا إلدارة المهرجان، فإن لجنة تحكيم 
النجمة  ترأسها  الروائية  األفــالم  مسابقة 
الشهيرة المصرية ليلى علوي التي تتمتع 
السينمائي،  المجال  في  واسعة  بخبرات 
العديد  وعضويتها  رئاستها  جــانــب  إلــى 
دولية  مهرجانات  التحكيم في  لجان  من 
خــلــيــجــيــة وعــربــيــة، وتــضــم الــلــجــنــة في 

عضويتها كل من الفنان السعودي إبراهيم 
الحساوي والناقد البحريني أمين صالح.

لجنة  أن  إلــى  المهرجان  إدارة  وأشـــارت 
ــقــيــة  ــوثــائ تــحــكــيــم مــســابــقــة األفـــــــالم ال
ســيــرأســهــا مــخــرجــة األفـــــالم الــوثــائــقــيــة 
ــة نــجــوم الـــغـــانـــم، وتــضــم في  ــيـ ــاراتـ اإلمـ
البحريني  السينمائي  الــنــاقــد  عضويتها 
حسن حداد واألستاذ في جامعة البحرين 

محمد السيد.
ــالم الــتــحــريــك،  ــ ــا بــالــنــســبــة لــلــجــنــة أفـ أمــ
فــســيــرأســهــا الــمــصــمــم الــبــحــريــنــي خــالــد 
األستاذة  عضويتها  في  وتضم  المحرقي 
في جامعة البحرين سما الهاشمي ومصمم 

الجرافيك البحريني محمد الصقر.
الطلبة  مسابقة  تحكيم  لجنة  وســيــرأس 

وعضوية  ناس  صالح  البحريني  المخرج 
سبت  شـــذى  البحرينية  الــفــنــانــة  مــن  كــل 
أن  على  علي  إلــهــام  السعودية  والفنانة 
أفــالم مسابقة مركز  لجنة تحكيم  يــرأس 
جمعان  البحريني  والمخرج  الفنان  تفوق 
الرويعي، وتضم في عضويتها عضو مركز 
اللبنانية  والــنــاقــدة  ربيعة  فاطمة  تــفــوق 

هدى إبراهيم.
وفي شأن متصل، أكدت إدارة المهرجان 
المهرجان  مسابقات  في  المشاركة  بــأن 

مارس   15 تاريخ  مفتوحة حتى  ستظل 
ــنــهــائــي قــبــل إغـــالق  الــمــقــبــل الــمــوعــد ال
األفــالم  منتجي  داعــيــة  المشاركة،  بــاب 
ــى مـــلء  ــ الـــراغـــبـــيـــن فــــي الـــمـــشـــاركـــة إلـ
االستمارة الموجودة في موقع المهرجان 

)www.bahrainff.com / /:https(

أقــامــت أســـرة األدبــــاء والــكــتــاب وضمن 
بعنوان  حــواريــة  نــدوة  الثقافي  موسمها 
تحدثت  الثقافية”  والدبلوماسية  “األدب 
نجم،  راشــد  ــا  وأدارهـ العلوي  صفاء  فيها 
الدبلوماسية  أن  العلوي  أوضحت  حيث 
الثقافية هي نوع من الدبلوماسية العامة 
والقوة الناعمة التي تشمل تبادل األفكار 
من  وغيرها  واللغة  والــفــن  والمعلومات 
الثقافة بين الدول وشعوبها؛ من  جوانب 
أجل تعزيز التفاهم المتبادل فيما بينهم. 

وأضافت.. أن من يقترب من فهم الثقافة 
يجد أنها مجموعة من القيم والممارسات 
يشمل  وهذا  للمجتمع،  معنى  تخلق  التي 
الثقافة العالمية - األدب والفن والتعليم- 
الشعبية،  والثقافة  للنخب،  تــروق  التي 

ــتــي تــــروق لــلــجــمــاهــيــر، فــهــي نـــوع من  ال
الحصول  على  القدرة  أي  الناعمة،  القوة 
على ما تريد بالجذب بدال من اإلكــراه أو 
ومثله  البلد،  ثقافة  من  تنشأ  وهي  الدفع 
السياسية مما يشير إلى أن قيمة الثقافة 

هي قدرتها على جذب األجانب إلى األمة. 
إلى واقــع األدب في  الحديث  ثم تطرق 
البحرين وعالقته بالدبلوماسية الثقافية 
ــن مــبــدعــيــه من  ــي الــكــثــيــر مـ مــتــمــثــال فـ
الشعراء والروائيين وكيفية توظيف هذا 

تعكس  العالم  إلى  رسالة  ليكون  اإلبــداع 
يتمتع  الـــذي  البحريني  المجتمع  ــع  واقـ
بــإرثــه الــحــضــاري والــثــقــافــي والــتــراثــي 
الــضــارب فــي الــقــدم وبــمــا يتسم بــه من 
المجتمعي  والتعايش  التسامح  صفات 
الدبلوماسية  لتكون جسرا يربط ما بين 

الرسمية والدبلوماسية الثقافية.
لها  يكون  أن  الــنــدوة  هــذه  فــي  والملفت 
الهند الصديقة  من يتابعنا من جمهورية 
العربية  عندما اتصل شاعر هندي يجيد 
المتحدثين  وأخــبــر  رافـــع”  “محمد  اسمه 
األعمال  بعض  ترجمة  على  يشتغل  أنــه 
اللغة  الــى  الهندية  من  المكتوبة  األدبية 
بين  العالقات  لتقريب  ونشرها  العربية 

الشعوب.

األفضل في شاشات التلفزيون والسينما بحفل الجولدن جلوب 2021
اختير النجم الراحل ”تشادويك بوسمان“ أفضل ممثل في دراما عن دوره في 
فيلم “Ma Rainey’s Black Bottom”، وقبلت أرملته تايلور سيمون ليدوارد 
الجائــزة نيابــة عنــه فــي لحظة مؤلمــة عاطفيا، وحقــق أول جائــزة غولدن 

غلوب لفيلم لم يعش لمشاهدته.

وحـــــقـــــق الـــمـــســـلـــســـل 
 The“ الـــــقـــــصـــــيـــــر 
Queen’s Gam�
أفــضــل  ــزة   ــائـ جـ  ”bit
في  مــحــدودة  سلسلة 
حفل الجولدن جلوب 
أقــيــم  الـــــذي   2021
بــشــكــل  مــــــرة  ألول 
ــراضــــي؛ بــســبــب  ــتــ افــ
مدينتي  في  كورونا 
لـــــــــوس أنــــجــــلــــوس 
وقدمت  ونــيــويــورك، 
ــا فـــاي  ــمــمــثــلــة تــيــن ال
الــحــفــل عــلــى الــهــواء 
ــر قــنــاة  ــبـ مـــبـــاشـــرة عـ
إن.بــي.ســي من قاعة 
نيويورك،  فــي  رينبو 
بوهلر  إيمي  وقدمت 
ــلـــوس مــن  ــجـ ــوس أنـ ــ ــن لـ مــ

فندق بيفرلي هيلتون، وكان من المفترض 
في   Golden Globes توزيع  حفل  إقامة 
عطلة نهاية األسبوع األولى في يناير، لكن 

تم تأجيله بسبب اإلغالق العالمي!
غولدن  بجائزة   ”Nomadland“ فيلم  فــاز 
غلوب ألفضل دراما، واختير مخرجه كلوي 
تشاو أفضل مخرج. وذهبت جائزة أفضل 
Borat Subse� فيلم  إلى  كوميدي  “فيلم 
quent Moviefilm” الذي حصل أيضا على 
ساشا  الــكــومــيــدي  لنجمه  التمثيل  جــائــزة 

بارون كوهين.
التلفزيون،  بجوائز  األمــر  يتعلق  وعندما 
أفــضــل   ”The Crown“ مــســلــســل  حــقــق 
ــازت إيـــمـــا كــوريــن  ــ ــ ــي، وف ــ ــ مــســلــســل درامـ
عن  أوكــونــور  وجـــوش  لــديــانــا،  لتصويرها 
وجيليان  تــشــارلــز،  األمــيــر  دور  فــي  دوره 
أندرسون للعب مارغريت تاتشر. وحصلت 
جــائــزة  عــلــى   ”The Queen’s Gambit“
بجائزة  ــازت  وفــ مــحــدود  مسلسل  أفــضــل 

لنجمتها أنيا تايلور جوي.
للمرة األولى على اإلطالق، كان المرشحون 
ــعــام  فـــي جـــوائـــز غـــولـــدن غـــلـــوب لـــهـــذا ال
مبتهجين من جميع أنحاء العالم، ولحسن 
وكــان  بيوتهم  مــن  استضافتهم  تــم  الحظ 
ــاء نـــظـــرة خـــاصـــة لــهــذه  ــقـ ــك فـــرصـــة اللـ ــ ذل
البيوت التي يعيشون فيها نجوم الشاشات 
الكاملة  القائمة  وهـــذه  عندنا،  المفضلين 

لجوائز جولدن جلوب 2021:

جوائز السينما

Nomadland :)أفضل فيلم )دراما *
 Borat :)أفضل فيلم )موسيقي / كوميدي *

Subsequent Moviefilm
* أفضل ممثل )دراما(: تشادويك بوسمان - 

Ma Rainey’s Black Bottom
 The  - داي  آنــدرا  )درامـــا(:  ممثلة  أفضل   *

United States vs. Billie Holiday
* أفضل ممثل )كوميدي / موسيقي(: ساشا 
 Borat Subsequent  - كــوهــيــن  بــــارون 

Moviefilm
مــوســيــقــي(:   / )كــومــيــدي  ممثلة  أفــضــل   *

I Care a Lot - روزاموند بايك
Nomadland - أفضل مخرج: كلوي تشاو *
Ju�  * أفضل ممثل مساعد: دانيال كالويا -

das and the Black Messiah
 - فوستر  جــودي  مساعد:  ممثلة  أفضل   *

The Mauritanian
Minari :أفضل فيلم أجنبي *

The Trial of the Chi�  * أفضل سيناريو:
cago 7

The Life Ahead :أفضل أغنية أصلية *
Soul :أفضل موسيقى تصويرية *

Soul :أفضل فيلم رسوم متحركة *

جوائز التلفزيون

)مــوســيــقــي/  تــلــفــزيــونــي  مسلسل  أفــضــل   *
Schitt’s Creek :)كوميدي

 The ــا(:  )درامــ تلفزيوني  مسلسل  أفضل   *
Crown

* أفـــضـــل مــمــثــل تــلــفــزيــونــي )كـــومـــيـــدي / 
Ted Lasso - موسيقي(: جاسون ساديكس
* أفــضــل مــمــثــلــة تــلــفــزيــونــي )كـــومـــيـــدي / 
 Schitt’s  - ــارا  ــ أوهـ كــاثــيــريــن  مــوســيــقــي(: 

Creek
جوش  ــا(:  ــ )درام تلفزيوني  ممثل  أفضل   *

The Crown - أوكونر
إيما  )درامـــــا(:  تلفزيونية  ممثلة  أفــضــل   *

The Crown - كورين
قصير:  تلفزيوني  بمسلسل  ممثلة  أفضل   *

The Queen’s Gambit - أنيا تايلور جوي
قصير:  تلفزيوني  بمسلسل  ممثل  أفضل   *
I Know This Much Is True - مارك روفالو
 The قصير:  تلفزيوني  مسلسل  أفــضــل   *

Queen’s Gambit
* أفضل ممثلة مساعدة: جيليان أندرسون 

The Crown �
 Small - أفضل ممثل مساعد:جون بوياجا *

Axe
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طرحت “ديزني” المقطع 
الدعائي الرسمي لفيلم 

“Cruella”، المقرر عرضه في 
28 مايو، الذي تقوم ببطولته 

إيما ستون، والتي تستعيد 
من خالله األسطورة الشهيرة 
“101 مرقش”. ويأتي الفيلم 
“كرويال” بعد مرور 60 عاما 

على أول مطاردة للمرأة 
الشيطانية “كرويال دي فيل” 

للكالب في مدينة لندن بفيلم 
الرسوم المتحركة الشهير “101 

مرقش”.
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تراجعــت األربــاح المجمعــة للشــركات البحرينيــة المدرجــة فــي بورصــة البحرين إلى 
النصف بســبب تداعيات جائحة “كوفيد – 19” التي أثرت على ربحية هذه الشــركات 

بشكل كبيرة خصوًصا في قطاعي السياحة والبنوك. 

 وبحســـب بيانـــات جمعتها “البـــاد”، فإن 
بحرينيـــة  شـــركة   40 أربـــاح  مجمـــوع 
مدرجـــة فـــي بورصـــة البحريـــن وتمثـــل 
كبريات الشـــركات الحيويـــة في المملكة 
وماليـــة  ومؤسســـات  بنـــوك  ومنهـــا 
ومؤسســـات صناعية وخدمية، قد بلغت 
381.3 مليـــون دينـــار بحريني في 2020 
مقارنة مـــع 746 مليون دينار في 2019، 
أي أنهـــا خســـرت ما مقـــداره 365 مليون 
دينـــار مـــن حجـــم األربـــاح المجمعة على 

أساس سنوي. 
وتكبد 12 مصرًفا وشـــركة مدرجة خسائر 
في النتائـــج المالية في العـــام 2020، في 
حين تمكنت 11 شركة من زيادة ربحيتها 

للعام الماضي. 
وتصـــدر البنك األهلي المتحد قائمة أعلى 
الشـــركات المدرجـــة مـــن حيـــث الربحيـــة 
بنحـــو 170 مليون دينار، ثم “بتلكو” بمبلغ 

56 مليـــون دينـــار، وبعدهـــا بنـــك البحرين 
الوطنـــي وبنـــك البحريـــن والكويت بنحو 

53.3 و52 مليون دينار على التوالي. 
ضربـــة   19  – كوفيـــد  جائحـــة  وشـــكلت 
قويـــة لمختلـــف قطاعات األعمـــال، حيث 
تترابط األنشطة التجارية مع بعضها ومع 
محطيها في المنطقة والعالم بشكل كبير.
وعلـــى صعيـــد قطـــاع البنـــوك التجاريـــة، 
وهـــو أكبر القطاعات في بورصة البحرين 
من حيث القيمة الســـوقية واألرباح، فقد 
انخفضت أرباح البنوك التجارية المجمعة 
بنحـــو 40 % لتبلغ 264 مليـــون دينار في 
2020 مقارنـــة مـــع 438 مليـــون دينار في 

.2019
 وُمنـــي مصرفـــان بخســـائر فـــي نتائجهما 
العـــام  فـــي  أربـــاح محققـــة  بعـــد  الماليـــة 
فـــي حيـــن انخفضـــت ربحيـــة  الماضـــي، 
جميـــع البنـــوك المدرجـــة في مؤشـــر على 

تضرر األنشطة بفعل الجائحة.
 يشار إلى أن البنوك حملت خسائر تأجيل 
أقساط القروض لمدة ستة أشهر لحساب 
الـــذي خفـــف  األمـــر  المســـاهمين  حقـــوق 
من حجـــم الضـــرر علـــى النتائـــج النهائية 
لهـــا، وهـــو إجـــراء محاســـبي تـــم اعتماده 
بالتنســـيق مـــع مصرف البحريـــن المركزي 
في ظل الظـــروف الطارئة التي يشـــهدها 

العالم.
 أما قطاع االســـتثمار فقـــد ُمني هو اآلخر 
بهبـــوط قدره 82 %، حيـــث بلغت ربحية 
الشـــركات المدرجـــة فـــي هـــذا القطـــاع - 
ماليـــة  بنـــوك ومؤسســـات  والـــذي يضـــم 
11 مؤسســـة  يبلـــغ عددهـــا  واســـتثمارية 
بينها مؤسستان موقوفتان عن التداول - 
نحو 30 مليون دينـــار بحريني في 2020 

مقارنة مع 173 مليون دينار في 2019.
 وقد شـــهدت 4 شـــركات مدرجة في هذا 
النهائيـــة  نتائجهـــا  فـــي  خســـائر  القطـــاع 
فـــي حين هبطـــت أرباح جميع الشـــركات 
باستثناء شـــركة واحدة فقط حققت نمو 
فـــي ربحيتهـــا وهي شـــركة انفســـتكورب 
والتي ال تكتمل سنتها المالية في ديسمبر 

من كل عام كحال باقي الشركات.
أمـــا قطـــاع شـــركات التأميـــن، فقـــد بلغت 
مجمـــوع ربحيتها نحـــو 13 مليـــون دينار 
بانخفـــاض قـــدره 5.6 % في العام 2020، 
ا في ربحيتها  وشهدت جميع الشركات نموًّ
باستثناء شـــركة واحدة وهي المجموعة 
العربية للتأمين )أريج(، بينما لم تحقق أي 

شركة خسارة في األداء العام.
وفيمـــا يتعلـــق بقطـــاع الخدمـــات، فقد 
تراجعـــت ربحيـــة الشـــركات المدرجـــة 
في هذا القطـــاع والتي يبلغ عددها 10 
شـــركات، لنحـــو 72 مليـــون دينـــار فـــي 
2020 مقارنة مع 101 مليون دينار في 
2019 بانخفـــاض قـــدره 28 %، حيـــث 
ســـجلت شركتان خســـائر في نتائجهما 

المالية.
وتضـــرر قطـــاع الســـياحة بشـــدة بهبـــوط 
األربـــاح المجمعـــة لشـــركاته األربـــع بنحو 
386 % وذلـــك لتبلـــغ خســـائره 15 مليون 
دينـــار فـــي 2020 مقارنـــة مـــع ربحية في 
مليـــون   5.2 بنحـــو  تقـــدر   2019 العـــام 
دينـــار. وخســـرت 3 شـــركات مدرجـــة في 
هـــذا القطـــاع في حين نمت أرباح شـــركة 

واحدة.
 أمـــا قطـــاع الصناعـــة ويضم 3 شـــركات - 
تمثل شركة ألمنيوم البحرين “ألبا” معظم 
قيمـــة هـــذا القطـــاع - فقـــد نمـــت ربحيته 
بنحـــو 65 % لتبلغ 11 مليون دينار، وذلك 
بفضل نمو ربحية “ألبا” بنســـبة 81 % في 

2020 ببلوغها 9.7 مليون دينار.

أربــاح الشـركــات المـدرجــة ببورصــة البحـريــن
ــا للنصــــــــف فـــــــي 2020 ــد تـراجـًعـــــ 40 مـــؤســســــــــة بحـــريـنـيــــــــة تشـهــــــــ
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0.3 % ارتفاع القيمة السوقية للبورصة بنهاية فبراير
بلغـــت 9.13 مليـــار دينـــار... والمســـتثمرون تداولـــوا 17.8 مليـــون دينـــار

للشـــركات  الســـوقية  القيمـــة  ارتفعـــت 
المســـاهمة العامـــة فـــي بورصـــة البحريـــن 
بنهاية شـــهر فبراير الماضي، بنســـبة 0.26 

% قياًسا بشهر يناير الماضي.
وبلغـــت القيمة الســـوقية للبورصـــة بنهاية 
دينـــار،  مليـــار   9.13 نحـــو   2021 فبرايـــر 
بزيـــادة 23.76 مليون دينار تقريًبا قياًســـا 
بنحـــو 9.11 مليار دينار بنهاية شـــهر يناير 

الماضي.
وأقفل مؤشـــر البحرين العام بنهاية شـــهر 
فبرايـــر، عنـــد مســـتوى 1,466.43 نقطـــة، 
مســـجا ارتفاًعـــا قـــدره 3.82 نقطة، أي ما 
نسبته 0.26 % قياًسا بتسجيل 1,462.61 
نقطـــة فـــي ينايـــر 2021. كما أقفل مؤشـــر 
البحرين اإلســـامي عند مستوى 634.24 
نقطة، مسجا تراجًعا بنحو 5.9 نقطة، أي 

ما نسبته 0.92 % على أساس شهري.
وبلـــغ إجمالي أيـــام التداول فـــي البورصة 

20 يوًما في الشهر الماضي.
المتداولـــة  وكان إجمالـــي قيمـــة األســـهم 
بالبورصـــة فـــي شـــهر فبرايـــر الماضي، قد 
تجـــاوز 17.8 مليـــون دينار بنســـبة ارتفاع 

7.3 % مقارنـــة بنحـــو 16.6 مليـــون دينار 
فـــي ينايـــر الماضي، كمـــا تم تـــداول 87.7 
مليون ســـهم فـــي فبراير تـــم تنفيذها عبر 

ألف و129 صفقة.
وشـــكلت الشـــركات الخمس األكبـــر حجًما 
من حيث القيمة الســـوقية نحو 6.1 مليار 

دينار، أي ما نســـبته 67.15 % من إجمالي 
المدرجـــة  للشـــركات  الســـوقية  القيمـــة 
بالبورصة، وحل أوال البنك األهلي المتحد 
إذ بلغـــت قيمته الســـوقية نحـــو 2.7 مليار 
دينـــار والتي تمثـــل 29.49 % من إجمالي 
بنـــك  ثانًيـــا  للبورصـــة،  الســـوقية  القيمـــة 
البحريـــن الوطني بنحـــو 1.06 مليار دينار 
مـــا نســـبته 11.63 %، ثم شـــركة البحرين 
لاتصـــاالت الســـلكية والاســـلكية “بتلكو” 
بنحو 921.4 مليون دينار ما نسبته 10.09 
%، رابًعـــا شـــركة ألمنيوم البحريـــن “ألبا” بـ 
 8.04 نســـبته  مـــا  دينـــار  مليـــون   734.14
%، وأخيـــًرا بنـــك البحرين والكويت بنحو 

721.7 مليون دينار ما نسبته 7.9 %.
يشار إلى أن البورصة مدرجة بها 43 شركة 
تحت 6 قطاعات مع شـــركة غير بحرينية 
بحرينيتـــان  وشـــركتان  مســـقط”،  “بنـــك 

مقفلتان هما “سيكو”، و”صناعة الورق”.

المنامة - بورصة البحرين

تداول المســتثمرون في “بورصة البحرين” أمس، 1.81 مليون ســهم، 
بقيمــة إجماليــة قدرهــا 518.02 ألــف دينــار بحرينــي، تــم تنفيذها من 

خالل 77 صفقة.

تعاماتهـــم  المســـتثمرون  وركـــز 
على أسهم قطاع البنوك التجارية 
أســـهمه  قيــــمة  بلغـــت  والتـــي 
المتداولـــة 220.37 ألف دينار، أي 
مـــا نســـبته 42.54 % من القيــــمة 
اإلجمالية للتداول وبكمية قدرها 
781.29 ألـــف ســـهم، تـــم تنفيذها 

من خال 24 صفقة.
تيرمينالـــز  إم  بـــي  إي  جـــاءت 
إذ  األول  المركـــز  فـــي  البحريـــن 
بلغـــت قيمـــة أســـهمها المتداولـــة 
127.88 ألف دينار، أي ما نســـبته 
قيــــمة  إجمالـــي  مـــن   %  24.69
األســـهم المتداولة وبكمية قدرها 
84.66 ألف سهم، تم تنفيذها من 

خال 28 صفقة.
أمـــا المركـــز الثانـــي فـــكان للبنـــك 
قدرهـــا  بقيمـــة  المتحـــد  األهلـــي 
110.37 ألف دينار، أي ما نســـبته 
قيمـــة  إجمالـــي  مـــن   %  21.31
األســـهم المتداولة وبكمية قدرها 
397.62 ألـــف ســـهم، تـــم تنفيذها 

من خال 8 صفقات.
وجـــاء بنـــك البحريـــن والكويـــت 
بقيمـــة قدرها 72.25 ألـــف دينار، 
مـــن   %  13.95 نســـبته  مـــا  أي 
إجمالي قيــــمة األســـهم المتداولة 
ألـــف   134.97 قدرهـــا  وبكميـــة 
ســـهم، تـــم تنفيذهـــا مـــن خال 9 

صفقات.

1.8 مليون سهم حجم التداول في “البورصة”

ــة بـــســـوق دبــــي الــمــالــيــة ــوع ــم ــج ــم ــان ال ــي ــب ــا ل ــًقـ وفـ

“جي إف إتش” تناقش توزيع األرباح 23 مارس

تقــرر عقــد الجمعيــة العموميــة العاديــة مجموعة “جي إف إتش المالية”؛ لمناقشــة مقترح توزيع أرباح نقدية بنســبة 1.86 % )ما يعــادل 17 مليون دوالر(، 
من رأس المال عن العام 2020 بعد استثناء أسهم الخزينة، وذلك خالل اجتماعها الذي سينعقد الثالثاء 23 مارس الجاري. وأضافت المجموعة في بيان 
لسوق دبي المالي، أن الجمعية العمومية العادية ستناقش كذلك خالل اجتماعها، مقترح توزيع أسهم منحة بنسبة 2.56 % )ما يعادل 25 مليون دوالر(.

وأشـــارت المجموعة، إلى أن جمعيتها العمومية 
العادية ستناقش أيًضا ترحيل مبلغ 4.51 مليون 
دوالر مـــن صافي أرباح 2020 إلـــى االحتياطي 
القانونـــي، واعتمـــاد مبلغ 1.1 مليـــون دوالر من 
صافي أربـــاح 2020 ألعمال الخير ومؤسســـات 

المجتمع المدني وصندوق الزكاة.
كمـــا ســـتناقش العموميـــة، اعتمـــاد مبلـــغ 1.05 
مليـــون دوالر مكافـــأة ألعضاء مجلـــس اإلدارة. 
العاديـــة  العامـــة  الجمعيـــة  اجتمـــاع  ومحضـــر 

السابق والمنعقد بتاريخ 30 سبتمبر 2020.

وســـتناقش الجمعيـــة العموميـــة غيـــر العاديـــة 
تخفيـــض رأس المـــال عـــن طريـــق إلغاء أســـهم 
خزينـــة تصل كحـــد أقصـــى إلـــى 141.3 مليون 
ســـهم بقيمـــة 37.4 مليـــون دوالر، إضافـــة إلـــى 

استعراض مواضيع أخرى.

مصادر تنفي تغير 
شكل الدينار البحريني

نفت مصادر رسمية صحة ما يتم تداوله 
فــي وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي عن 
تغيير في شكل األوراق النقدية للدينار 

البحريني.
وأشارت المصادر إلى أن ما يتم تدوله 
غير صحيح، خصوصا أن الصورة التي 
نقد  تداولها تحمل اسم مؤسسة  يجري 
ــم الــقــديــم للجهة  ــو االســ الــبــحــريــن، وهـ
المعنية بإصدار النقد الذي تم استبداله 

بمصرف البحرين المركزي .
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المحرر االقتصادي

المحرر االقتصادي

علي الفردان

“البنك األهلي” 
يتصدر المؤسسات 

بأعلى ربحية 

أمل الحامد

 Tencent Cloud شـــركة  وقعـــت 
المتخصصة لخدمات الحوسبة السحابية 
التابعة لشـــركة Tencent، أمـــس الثاثاء، 
التنميـــة  مجلـــس  مـــع  تفاهـــم  مذكـــرة 
االقتصاديـــة فـــي البحريـــن، وهـــي الهيئة 
المعنيـــة بترويـــج االســـتثمار فـــي مملكـــة 

البحرين.
ويهدف االتفاق بيـــن الطرفين إلى تطوير 
مكانـــة البحريـــن كمركز لبيانـــات اإلنترنت 
إقليمـــي  كمركـــز  المملكـــة  وإبـــراز   )IDC(
بمنطقـــة  الســـحابية  الحوســـبة  لخدمـــات 
الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيـــا، وفقـــا 

لبيان صحافي.

ويمثل توقيع مذكرة التفاهم أيًضا إنجاًزا 
بارًزا لشركة Tencent Cloud، إذ ستطلق 
لخدمـــات  إقليمـــي  بيانـــات  مركـــز  أول 
الحوســـبة الســـحابية فـــي منطقة الشـــرق 

األوسط وشمال إفريقيا.
ســـوق  حجـــم  يصـــل  أن  المتوقـــع  ومـــن 
الحوسبة الســـحابية في الشـــرق األوسط 
إلـــى 4.5 مليار دوالر بحلـــول العام 2024، 
MarketsandMar�  بحســـب بحث أجرته

kets، وبمعـــدل نمـــو ســـنوي مركـــب قدره 
17.5 % في نفس الفترة.

 Tencent وســـتتيح مذكـــرة التفاهم بيـــن
Cloud ومجلس التنميـــة االقتصادية في 
البحريـــن فرًصـــا كبيـــرة لتعزيـــز االقتصاد 

المؤسســـات  وتمكيـــن  المحلـــي،  الرقمـــي 
الرقمـــي،  التحـــول  مـــن تســـريع  المحليـــة 
 Tencent Cloud كما سيســـمح االتفاق لــــ
باالســـتفادة من موقع البحريـــن اإلقليمي، 
ومـــن دعـــم مجلـــس التنميـــة االقتصادية 
وشـــركاؤها المحليين واإلقليمين، بما في 

ذلك شركة ممتلكات البحرين القابضة.
وستشـــمل بنـــود مذكـــرة التفاهـــم، إنشـــاء 
شركة Tencent Cloud أول مركز بيانات 
إقليمي الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيا 
 Tencent Cloud في البحرين، وســـتطلق
فـــي  اإلنترنـــت  لبيانـــات  جديـــًدا  مركـــًزا 

البحرين، الذي ســـيبدأ العمل بحلول نهاية 
العام 2021.

Ten�  ومن المتوقع تعزيز إطاق خدمات
cent Cloud، إذ سيشـــجع مجلس التنمية 
االقتصاديـــة فـــي البحرين، بالتنســـيق مع 
الشـــركاء مـــن القطاعيـــن العـــام والخاص، 
علـــى مواصلـــة اعتماد خدمات الحوســـبة 
الســـحابية لتعزيـــز اســـتراتيجية التحـــول 

الرقمي. 
وســـيتم تقديم الدعم للشـــركات الشريكة 
الحوســـبة  خدمـــات  مـــن  لاســـتفادة 
فـــي  الشـــركاء  مـــع  بالتعـــاون  الســـحابية 
المملكـــة مثـــل صنـــدوق العمـــل “تمكيـــن”، 

وتطوير الكفاءات المحلية.

وأطلقت البحرين في العام 2017 سياسة 
مســـتوى  علـــى  الرائـــدة  أواًل”  “الســـحابة 
المنطقـــة، وذلك لتعزيز اســـتخدام تقنيات 
الحكوميـــة،  واالتصـــاالت  المعلومـــات 
الحوســـبة  خدمـــات  اعتمـــاد  وتشـــجيع 
الســـحابية فـــي كافـــة مؤسســـات الدولـــة 
لتقنيـــة  التشـــغيلية  التكاليـــف  وتقليـــل 

المعلومات بنسبة تصل إلى 90 %.
وتعمـــل Tencent Cloud فـــي 27 إقليًمـــا 
أنحـــاء  فـــي جميـــع  و60 منطقـــة خدمـــة 
العالـــم، وهـــي مزود خدمة ســـحابية عامة 
تدمـــج  األداء  وعاليـــة  وموثوقـــة  آمنـــة 
إمكانـــات تأســـيس بنيـــة تحتية مـــع مزايا 

نظامها األساس وبيئتها الداعمة.

ــرة تــفــاهــم ــذكـ ــة” يـــوقـــعـــان مـ ــاديـ ــصـ ــتـ ــة االقـ ــي ــم ــن ــت ــســنــت كــــــاود” و“ال ــن “تــي
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تســـعى شركة الزياني للســـيارات، الموزع 
الحصـــري لســـيارات إم جـــي فـــي مملكـــة 
علـــى  للحفـــاظ  دائـــم  بشـــكل  البحريـــن، 
موقعهـــا الرائد في ســـوق الســـيارات في 
المملكـــة والمنطقـــة بأســـرها، وذلـــك مـــن 
خـــال التزامها الراســـخ بتقديم منتجات 
وخدمـــات وعروض مـــن الدرجـــة األولى 

لعمائها باستمرار. 
وفـــي هـــذا الصـــدد، وحرًصـــا منهـــا علـــى 
مواكبة أحدث متطلبات العصر والتقنيات 
الحديثة، تقدم الشـــركة خيـــارات عديدة 
ومريحـــة للعمـــاء عبـــر الموقع الرســـمي 
www.mg- لــــ إم جـــي موتـــور البحريـــن

تصفـــح  يمكنهـــم  حيـــث   ،bahrain.com
بـــكل  المواصفـــات والخيـــارات الخاصـــة 
طـــراز مـــن إم جي بكل يســـر، كما يمكنهم 
حجـــز موعد إلختبـــار قيـــادة وتخصيص 
مواصفات ســـيارت إم جي التي يرغبون 

في الحصول عليها.

هذا ليس كل شـــيء، فالموقع اإللكتروني 
أغلـــب  مـــع  متوافـــق  االســـتخدام  ســـهل 
األجهـــزة الذكيـــة العاملـــة بنظامي iOS و 
أندرويـــد، ممـــا يمنـــح العمـــاء مجموعـــة 
واســـعة مـــن الخيـــارات المعاصـــرة التـــي 
تســـاعدهم في المقارنة بين موديات إم 
جـــي المختلفة، وحســـاب خطط التمويل 
الشـــهرية األكثر ماءمة لهم، والدفع عبر 
اإلنترنـــت مـــن خـــال خطـــوات ســـريعة 

وبسيطة وآمنة على أجهزتهم الذكية.

إلـــى جانب المواصفات الرائدة لســـيارات 
إم جي، يأتي الموقع المنســـق بشكل جيد 
كإضافـــة إلى المزايـــا الحصريـــة العديدة 
التـــي يتمتـــع بهـــا عمـــاء إم جـــي موتور 
مـــن شـــركة الزيانـــي للســـيارات، ويشـــمل 
ذلـــك ضمان الشـــركة المصنعة لمدة ســـت 
ســـنوات أو 200 ألـــف كيلومتر في جميع 
أرجاء منطقة الشـــرق األوســـط، وخطط 
التمويل الميّســـرة، وغيرهـــا من العروض 
والخصومـــات األخرى التـــي يتم تقديمها 

بشكل دوري طيلة العام.
ابـــدأ مغامرتـــك مـــع إم جـــي مـــن المنـــزل 
اليـــوم واختر من بيـــن المجموعة الرائدة 
التجاريـــة  العامـــة  مـــن  الســـيارات  مـــن 
البريطانية المنشأ، والتي تشمل  أسطول 
مميـــز مـــن الســـيارات الرياضيـــة متعددة 
األغراض )SUV( وسيارات السيدان التي 
تناســـب جميع األذواق، عبـــر أكثر الطرق 

ماءمة لك والحتياجاتك.

واصلـــت “مبادرة امتنان” برئاســـة ســـيدة األعمال ناهد إســـحاق 
فعالياتهـــا باســـتضافة اإلعاميـــة البحرينيـــة ســـناء الســـعد، في 
أمســـية بعنوان “تســـيورة المحبـــة” في محل “فلورولوجيســـت” 
الكائـــن داخـــل “دي هاوز” ســـتور فـــي مجمع “ديســـتريكت وان”، 
مســـاء يـــوم الخميس 25 فبرايـــر 2021 بحضور عـــدد معين من 
المشـــاركين، وقد تم نشـــرها عبر موقع المبـــادرة على اليوتيوب 
أيضـــا فـــي بث مباشـــر. وانطلقت مبادرة “امتنان” منذ أول شـــهر 
فبراير ولمدة شـــهر كامل؛ بهدف نشـــر روح االمتنان والحب في 
المجتمـــع، وحـــث الجميـــع علـــى المزيد مـــن البـــذل والعطاء في 

خدمة الوطن والمجتمع.
اإلعاميـــة ســـناء  إن  إســـحاق:  ناهـــد  األعمـــال  وقالـــت ســـيدة 
الســـعد حققت شـــهرة واســـعة في عدد من دول مجلس التعاون 
الخليجـــي خصوصـــا الكويـــت، وهـــي معروفـــة بأســـلوبها المميز 
وطريقتها الشـــيقة في السرد واإللقاء، ونشر روح اإليجابية في 
محاضراتها، وشـــهدت األمسية حضور عدد مختار من الضيوف 
يمثلـــون فئـــات عمريـــة وقطاعـــات متنوعـــة رغم تســـجيل عدد 
كبيـــر جدا للحضور، ولكـــن تم االلتزام بالطبـــع بكافة اإلجراءات 

االحترازية التي أعلنتها وزارة الصحة في هذا الصدد.
وتابعت “كانت أمســـية شـــيقة للغاية تناولت العديد من مفاهيم 

الحب واالمتنان في المجتمع من خال األسلوب السردي الشيق 
لإلعامية سناء السعد، وشرحت تأثير الكلمات اإليجابية للشكر 
واالمتنـــان علـــى الفـــرد والمجتمـــع عمومـــا من حيث رفـــع الروح 
المعنويـــة والمشـــاعر اإليجابيـــة، بـــل واألداء فـــي العمـــل أيضـــا 
وزيادة اإلنتاجية، وتناولت األمسية فلسفة التعبير عن المشاعر 
اإلنســـانية الراقيـــة، ومـــدى تأثيرهـــا في حيـــاة األفراد النفســـية 
واالجتماعية، وأهمية ممارسة أسلوب الحب في مواقف الحياة 
المختلفة بأسلوب سرد قصصي من أحداث واقعية، لتؤكد مدى 

أهمية فطرة الحب وأسلوب التقدير واالمتنان”.

تأثير إيجابي لـ “ثقافة الشــكر” علــى المجتمع واإلنتاجيةالمـــوزع الحصـــري لــــ“إم جـــي” تحافـــظ علـــى موقعهـــا الرائـــد
“مبادرة امتنان” تستضيف اإلعالمية سناء السعد“الزياني للسيارات” تقدم خيارات عديدة إلكترونيا

إدراج “زيـن” بقائمـة “اإلفصـاح عـن انبعـاثـات الكـربـون”
أعلنـــت مجموعـــة زين عـــن إدراجها في 
القائمـــة العالميـــة لمشـــروع اإلفصاح عن 
انبعاثـــات الكربـــون )CDP( مـــع تصنيـــف 
متقدم في نطـــاق اإلدارة )B(، ما يجعلها 
شـــركة االتصـــاالت األولـــى فـــي منطقـــة 
الشـــرق األوســـط وأفريقيـــا التـــي تحوز 
على هذا التصنيف في مجاالت التصدي 

لتغير المناخ.
وقـــال الرئيس التنفيذي لزيـــن البحرين، 
دنـــكان هوارد “بصفتها عضوًا نشـــطًا في 
فريـــق العمـــل المناخـــي التابـــع لاتحـــاد 
بـــدأت  المتنقلـــة،  لاتصـــاالت  العالمـــي 
مجموعـــة زيـــن في اإلفصاح عـــن آثارها 
البيئية واســـتهاكها للطاقـــة وانبعاثاتها 
الكربونيـــة مـــن خال مشـــروع اإلفصاح 
وهـــي   ،)CDP( الكربـــون  انبعاثـــات  عـــن 
مؤسســـة غير ربحية لها مكاتب إقليمية 
في 50 دولة، إذ هناك اآلن شركات ومدن 

ومناطـــق فـــي أكثـــر مـــن 90 دولـــة تقوم 
باإلفصاح لــــمؤسسة CDP، المعترف بها 
أيضا من جانب مؤشـــرات عالمية بارزة، 
مثـــل مؤشـــر MSCI الخـــاص بالحوكمـــة 
البيئية واالجتماعية وحوكمة الشـــركات 
يعكـــس  الـــذي  المؤشـــر  وهـــو   ،)ESG(
للمســـتثمرين  المتطـــورة  االحتياجـــات 
الذيـــن يهدفـــون إلـــى إدمـــاج مؤشـــرات 
ESG علـــى نحـــو متزايـــد فـــي عمليـــات 

تخصيص األصول والتقييمات”.
وأضـــاف هـــوارد “نحـــن ســـعداء للغايـــة 
بـــإدراج اســـم مجموعـــة زين فـــي قائمة 
الشركات العالمية لمشروع اإلفصاح عن 
انبعاثـــات الكربـــون )CDP( مـــع تصنيـــف 
متقـــدم )B(، وهو اعتراف يأتي في فترة 
تعـــد من أصعـــب الفترات على األســـواق 

اإلقليمية والعالمية”.
وأردف “اتخذت مجموعة زين إجراءات 

ر المناخي،  هادفة في اتجاه معالجة التغيُّ
لاســـتجابة  جـــادًا  اســـتعدادًا  وأظهـــرت 
التنظيميـــة،  واإلصاحـــات  للسياســـات 
للمنـــاخ  باريـــس  اتفـــاق  تضمنهـــا  التـــي 
فـــي العـــام 2015، إذ يعـــد اإلفصـــاح عن 
اإلجـــراءات المناخية مؤشـــرا قويا على 

الشفافية أمام العماء والمستثمرين”.

وتابـــع هوارد “نحن في زيـــن ندرك جيدًا 
مـــدى الحاجة الملحة إلـــى معالجة أزمة 
المنـــاخ التي يواجهها عالمنـــا في الوقت 
أجـــل  مـــن  أنـــه  أيضـــا  ونـــدرك  الراهـــن، 
تحقيق النمو المستدام، فإنه يجب علينا 
المشـــاركة فـــي الجهود العالميـــة لحماية 

كوكب األرض والحفاظ على موارده”.

وأشـــار إلـــى أن مجموعـــة زيـــن اتخـــذت 
خطـــوات متقدمة نحـــو معالجة بصمتها 
أهدافهـــا  تحديـــد  خـــال  مـــن  البيئيـــة 
وتقليـــل  الكربـــون  انبعاثـــات  لتقليـــص 
النفايات ونشـــر الوعي وتحديد مخاطر 
ر المناخي، مبينا أنها أبدت  وفـــرص التغيُّ
التزامـــا بإعـــداد ســـيناريوهات للتصـــدي 

لتغيـــر المنـــاخ للمســـاهمة فـــي الحـــد من 
االحتبـــاس الحـــراري بــــمعدل 1.5 درجة 
مئويـــة أقـــل مقارنـــة بمســـتويات ما قبل 
الحقبـــة الصناعيـــة، إذ تؤمـــن المجموعة 
بشدة بأن هذه االســـتراتيجية ستساعد 
فـــي تحقيق خفض االنبعاثات الكربونية 
وتكاليـــف التشـــغيل، مـــع التخفيـــف في 
المتعلقـــة  المخاطـــر  مـــن  ذاتـــه  الوقـــت 

ر المناخي. بالتغيُّ
أن  هـــوارد  كشـــف  الصـــدد  هـــذا  وفـــي 
الشـــراكة مـــع مؤسســـة CDP ستســـاعد 
زيـــن فـــي بنـــاء وتعزيـــز جـــدول أعمالها 
االســـتراتيجي الخـــاص بالعمل المناخي، 
إذ ســـيتاح للمجموعـــة إمكانية الحصول 
على رؤى متعمقة وتوجيهات إرشـــادية، 
وســـتكون قـــادرة علـــى االســـتفادة مـــن 
شـــبكة مؤسسةCDP التي تضم أكثر من 

9600 شركة ومؤسسة”.
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فـــي ظل أنماط الحياة الجديدة التـــي فرضت على الكثيرين حول 
العالم العمل والتعليم عن ُبعد، أصبح المســـتخدمون يتطلعون إلى 
اقتناء حواســـيب شـــخصية تعزز من إنتاجيتهم وتوفر لهم شاشة 
عرض كاملة “FullView” وتتميز بخفة وزنها وسهولة حملها ونقلها. 
وهنـــا يأتـــي دور “هواوي” التي تواصل طرح حواســـيب شـــخصية 
مبتكرة تلبي متطلبات المســـتخدمين وتتناسب مع أنماط حياتهم 

وُتشكل اختيارهم األمثل في كل األوقات.
وتضع “هواوي” في مقدمة أولوياتها تحسين تجربة المستخدمين 
 ”MateBook X Pro“ وإثرائهـــا وهو ما يتجلـــى في إطاقها ألجهزة
 HUAWEI“ الفنيتيـــن  وتحفتيهـــا   ،”HUAWEI MateBook X”و
MateBook 13” و “HUAWEI MateBook 14” ضمن تشـــكيلتها 
األساسية. أما الباحثين عن أجهزة تمنحهم قيمة 
حقيقيـــة، تقدم لهـــم هواوي الحاســـب 
 HUAWEI MateBook“ المحمـــول 
D” الـــذي يقـــدم لهـــم تجربـــة رائعة 
لجميع السيناريوهات. وفيما يلي 
نبـــذة عـــن المزايا التـــي يقدمها 

كل جهاز من هذه األجهزة.

حواسيب “هواوي”... االختيار 
األمثل لالبتكار وتعزيز اإلنتاجية

ــه ــدائـ ــه وارتـ ــدت ــاه ــش ــد م ــن ــا ع ــره ــاع ــش ــّبـــرت عـــن م عـ

ــنـــواب ــورى والـ ــشـ ــاء فـــي مــجــلــس الـ ــة أعـــضـ ــارك ــش ــم ب

مراوي: “برقـع الجنـة شلع قلبـي”

“الملكية للبنات” تنظم حوارا عن “الميثاق الوطني”

تألقت اإلعامية البحرينية المعروفة 
باســـم “مـــراوي” فـــي حســـاباتها عبـــر 
وســـائل التواصـــل االجتماعـــي وهي 
“برقـــع  مجوهـــرات  طقـــم  مرتديـــة 
الذهـــب  مـــن  المســـتوحى  الجنـــة” 
تمـــت  الـــذي  التراثـــي،  البحرينـــي 
إعـــادة صياغتـــه وتجديـــده ِمـــن ِقبل 

مجوهرات الجنة.
“برقـــع  طقـــم  أن  مـــراوي  واعتبـــرت 
لقلبهـــا،  واألقـــرب  األحلـــى  الجنـــة” 
وعّبرت عن مشـــاعرها عند مشاهدته 
فـــي  الـــدارج  باالصطـــاح  وارتدائـــه 
المجتمـــع البحريني: “شـــلع قلبي”، إذ 
أبدت إعجابها الشـــديد بالتشـــكيات 

الحصرية لدى مجوهرات الجنة.
ورغـــم أن اإلعاميـــة مـــراوي تتجـــه 
بإبـــراز  الموضـــة  لخطـــوط  أكثـــر 

األزيـــاء والمكيـــاج والعطـــور، إال أن 
إعجـــاب المتابعيـــن بصورتهـــا وهـــي 
ترتـــدي “برقـــع الجنـــة” أجبرهـــا على 

نشـــر صورهـــا بالطقم الحصـــري لدى 
مجوهرات الجنة.

وأكـــدت مراوي أن طقـــم برقع الجنة 
من الذهب البحريني عيار 21 أنه من 
أحلى األطقـــم وأقربها إلى قلبها، من 
بيـــن كل محات الذهـــب التي غطت 

لها عبر حساباتها.
يشـــار إلى أن مجوهرات الجنة لديها 
فرعـــان بســـوق جدحفص، وتســـتعد 
أحـــد  فـــي  الثالـــث  الفـــرع  الفتتـــاح 
المجمعـــات قريًبـــا، ويعتبر طقم برقع 
الجنة وطقم اليازية من التشـــكيات 
الحصريـــة التي نالت إعجاًبا شـــديًدا 

في البحرين ودول الخليج.

نظمـــت الجامعة الملكية للبنات، كجزء 
مـــن تقليدهـــا الســـنوي فـــي االحتفـــال 
للبحريـــن،  الوطنـــي  العمـــل  بميثـــاق 
حـــوارا اســـتضافت فيه عضـــو مجلس 
الشـــورى فاطمـــة الكوهجـــي، وأعضاء 
مـــن مجلس النـــواب من بينهـــن النائب 
كمـــال  سوســـن  األميـــر،  عبـــد  زينـــب 
ومعصومـــة عبدالرحيـــم للحديـــث عن 
المرأة البحرينية في ظل ميثاق العمل 
األســـتاذ  الحـــوار  وأدارت  الوطنـــي. 
الماليـــة  العلـــوم  كليـــة  فـــي  المشـــارك 
واإلدارية سمر البرغوثي بحضور أكثر 
مـــن 100 طالبـــة مـــن مختلـــف كليـــات 

الجامعة.
وألقت القائمـــة بأعمال رئيس الجامعة 
كلمـــة  ســـوري،  منـــى  للبنـــات  الملكيـــة 
رحبت فيهـــا بالمتحدثات المشـــاركات 
مملكـــة  أن  مؤكـــدة  الفعاليـــة،  فـــي 
العمـــل  البحريـــن، منـــذ وضـــع ميثـــاق 

الوطني قبل 20 عاما، قطعت أشـــواًطا 
عديدة في مجال تمكين وتقدم المرأة 
ويتجلى ذلـــك في المبـــادرات النوعية 
التـــي تـــم العمـــل فيهـــا وتدشـــينها منذ 

تأسيس الميثاق حتى اللحظة. 
واســـتهل الحـــوار مـــع عضـــو مجلـــس 
التـــي  عبداألميـــر،  زينـــب  النـــواب 
أوضحت أنهـــا حالًيا في جامعة الدول 
العربيـــة بالقاهرة لتمثيل المملكة، وهو 

أحـــد صـــور تمكيـــن المـــرأة البحرينيـــة 
عبـــر المشـــاركة فـــي البرلمـــان العربي. 
المشـــروع  إن  عبداألميـــر:  وقالـــت 
الوطني الشامل لجالة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة، تضمن مبادرات غير 
مســـبوقة من أهمها بناء مسيرة المرأة 
البحرينيـــة وتثبيـــت أركان مشـــاركتها 

في التنمية واستكمال حقوقها.
وقالـــت عضو مجلس الشـــورى فاطمة 

الكوهجـــي: إن ميثـــاق العمـــل الوطني 
أســـاس  هـــي  األســـرة  أن  علـــى  نـــص 

المجتمع.
وذكـــرت النائب معصومـــة عبدالرحيم 
أن المـــرأة البحرينيـــة، في العهد الزاهر 
لصاحـــب الجالـــة الملـــك قـــد أبـــرزت 
نفســـها في العديد من المجاالت وظهر 
تمكينهـــا بالكامل خال ظروف جائحة 

كورونا. 
وتطرقـــت النائـــب سوســـن كمـــال إلى 
الفترة التي سبقت الميثاق، وأوضحت 
أن التجربة السياسية والديموقراطية 
فـــي البحريـــن قد بـــدأت العـــام 1973، 
إلـــى  أدت  معينـــة  لظـــروف  ونتيجـــة 
تـــم  ثـــم   ،1975 العـــام  فـــي  توقفهـــا 
اســـتئنافها جزئًيـــا عبـــر إنشـــاء مجلس 
الشورى في العام 1992، وجاء ميثاق 
التجربـــة  ليســـتأنف  الوطنـــي  العمـــل 

السياسية كلًيا.
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الصحة العالمية: “كارثة” تهدد البشر بحلول 2050
مــن المتوقــع أن يعانــي نحــو ملياريــن ونصــف مليار شــخص 
فــي كل أنحــاء العالم مشــاكل في الســمع بحلول عــام 2050، 
أي مــا نســبته شــخص واحــد كل أربعة، وفًقــا لتقرير أصدرته 
منظمــة الصحــة العالمية، أمــس الثالثاء، شــّدد على “الحاجة 
إلى العمل سريًعا على تعزيز جهود الوقاية من فقدان السمع 
وعالجــه”. ونّبهــت المنظمــة فــي بيــان إلــى أن “مــا ال يقل عن 
700 مليــون مــن هــؤالء األشــخاص يجــب أن يحصلــوا علــى 

عالجات األذن والسمع وخدمات إعادة التأهيل األخرى”.
وأشــار التقرير العالمي األول للمنظمة عن الســمع إلى أن “من 
الممكــن تفــادي 60 % من حاالت فقدان الســمع عند األطفال 
عن طريق التطعيم ضد الحصبة األلمانية والتهاب الســحايا، 
الكشــف  أو  الجــدد  والمواليــد  األمهــات  رعايــة  وتحســين 
المبكــر عــن التهاب األذن الوســطى وإدارته”. أمــا فيما يتعلق 
بالبالغيــن، فأوصــى التقرير بالحماية مــن الضوضاء ومراقبة 
لتجنــب  الجيــدة  النظافــة  واتبــاع  بــاألذن  الضــارة  األدويــة 
فقــدان الســمع. وحــّذر المدير العــام لمنظمة الصحــة العالمية 
تيــدروس أدهانــوم غيبرييســوس من أن “فقدان الســمع غير 
المعالج يمكن أن يكون له تأثير مدمر على قدرة الناس على 
التواصــل والدراســة وكســب لقمــة العيــش، ويمكــن أن يؤثــر 
أيًضــا علــى صحتهــم النفســية وقدرتهــم علــى الحفــاظ علــى 

العالقات”. وشّددت المنظمة على الحاجة إلى إجراء فحص 
“فــي لحظــات اســتراتيجية مــن الحيــاة”، مذّكــرًة بــأن معظم 
أمــراض األذن يمكــن أن تشــفى بالعالج الطبــي أو الجراحي. 
وأبــرزت فاعليــة إعــادة التأهيــل والمعينــات الســمعية وزرع 

القوقعة ولو أن فقدان السمع غير قابل للشفاء.
ا في عدد اختصاصي األنف واألذن  والحظ التقرير نقًصا حادًّ
والحنجرة والسمع في الدول المنخفضة الدخل، مشيًرا أيًضا 
إلى “توزيع غير متكافئ” لهؤالء في الدول التي يتوافر فيها 
عدد كاٍف منهم. ودعت المنظمة من هذا المنطلق الدول إلى 

توسيع نطاق الوصول إلى خدمات رعاية األذن والسمع.

األميركيــة  الدفــاع  وزارة  ردت 
ثانــوي  طالــب  علــى  “البنتاغــون” 
سعودي اكتشــف ثغرة أمنية بموقعها 
اإللكترونــي. جــاء ذلــك وفــق مــا أفاد 
فــي  المســفر،  عبــدهللا  الطالــب  بــه 
علــى  هــال”  “يــا  لبرنامــج  تصريحــات 
قناة “روتانا خليجية”. وقال المســفر: 
أســبوع  حوالــي  قبــل  اكتشــف  إنــه 
ونصــف نقطة ضعــف في نطاق معين 
ضمــن نطاقات البنتاغــون المخصصة 
وتواصــل  األمنيــة.  الثغــرات  لكشــف 
الطالــب الســعودي مــع وزارة الدفــاع 
األميركيــة مــن خــالل تقريــر أوضــح 
رد  وجــاء  المكتشــفة.  الثغــرة  فيــه 
البنتاغون بعد نحو 12 ســاعة “محفًزا 
وفــي غايــة الرقي”، عبر شــهادة شــكر 
قالــت فيهــا “نشــكرك يــا أســتاذ عبــد 
العزيز الكتشــافك الثغرة ونحن نحفز 

الشباب الذين يكتشفون الثغرات”.

طالب سعودي 
يكتشف ثغرة أمنية 

بموقع “البنتاغون”

كســر المذيع في شــبكة “ســي أن أن” األميركية، كريس كومو صمته بشأن االتهامات 
بالتحــرش الجنســي التــي تالحق شــقيقه، أنــدرو حاكم والية نيويــورك، فيما اتهمت 
امــرأة ثالثــة كومــو بالتحرش الجنســي. وقال المذيــع إنه على علــم باالتهامات التي 
تحيــط بشــقيقه. وجــاءت تصريحــات المذيــع الالمع، بعــد تقارير تحدثــت عن اتهام 
امــرأة ثالثــة لحاكــم نيويــورك بالتحــرش الجنســي. وأصبحــت االتهامــات المزعومة 
بحــق أنــدرو كومــو قضيــة رأي عــام في الواليــات المتحــدة، ودخل سياســيون على 
الخــط مطابيــن كومو باالســتقالة. وإزاء هــذه االتهامات، قال حاكــم والية نيويورك 
إن ما حدث كان مجرد “مزحة” مع امرأتين كانتا تعمالن معه. لكن األمر يبتعد شيًئا 
فشيًئا عن الهزل ويكتسب جدية مطلقة، خاصة مع االتهام بالتحرش الجنسي الذي 
وجهتــه امــرأة ثالثــة. وقالــت امــرأة ثالثــة إن حاكم واليــة نيويورك طلــب منها قبلة 
عنــوة. وصرحــت آنــا روتــش، البالغة من العمــر ) 33 عاًما( لصحيفــة “نيويورك تايمز” 

إنها قابلت كومو في حفل زفاف في سبتمبر 2019.
وأضافت أنه لمس ظهرها العاري خالل الحفل قبل أن تبعد يده بالقوة، مشيرة إلى 

أنه طلب منها قبلة أيًضا بعد أن وضع يديه على وجهها.

امرأة ثالثة تتهم حاكم نيويورك بالتحرش الجنسي

أحد المشاة يمر قرب رسم لفنان الشارع ناثان بوين 
يصور مدينة لندن، على الجزء الخارجي من متجر 

مغلق في لندن )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

حاول عريس خداع السلطات األمنية 
فــي األردن إلقامــة حفــل زفافه بعيًدا 
حفــالت  أن  خصوصــا  األعيــن،  عــن 
اإلجــراءات  كأحــد  ممنوعــة  الزفــاف 
البــالد  فرضتهــا  التــي  االحترازيــة 

لمواجهة تفشي جائحة كورونا.
واســتأجر العريس مزرعة في منطقة 
المدعــوون  توجــه  أن  وبعــد  بيريــن، 
إليهــا يــوم الحفل، هبط هــو بمروحية 
كشــفه  لمــا  وفقــا  المزرعــة،  داخــل 
عســاف  حجــازي  الزرقــاء  محافــظ 

لموقع “عمون” األردني.
 300 ضبــط  “تــم  عســاف  وأضــاف 
شخص مساء االثنين في حفل زفاف 

بمزرعة في منطقة بيرين”.
وقــال إنــه “تــم تحويــل العريــس إلــى 
المركــز األمنــي لتوديعــه إلــى القضاء 
وبعدهــا للحاكم اإلداري” الفتا إلى أن 
“العريس هبط بطائرة مروحية داخل 
المزرعــة”. وأشــار إلــى أن البحث جار 

عن صاحب المزرعة.

العريس هبط بهليكوبتر 
فأمسكته الشرطة

باعــت الممثلــة األميركيــة الشــهيرة، أنجلينــا جولــي، لوحــة “برج جامــع الكتبية” 
التي رسمها العام 1943 رئيس الوزراء البريطاني السابق ونستون تشرشل.

ووفقــا لــدار “كريســتيز” للمزادات بيعــت اللوحة مقابل 11.5 مليــون دوالر، فيما 
كانت القيمة األولية لها ما بين مليونين و3.4 مليون دوالر.

ورســم وينســتون تشرشــل هــذه اللوحــة، التــي يظهــر فيهــا جامــع الكتبيــة، أكبر 
جوامــع مدينــة مراكش المغربية، في العام 1943، وأهداها لحليفه أثناء الحرب 

العالمية الثانية، الرئيس األميركي الـ 32 فرانكلين روزفلت.
واشــترى الممثــل بــراد بيــت اللوحــة في العــام 2011 مــن متجر التحــف الراقية 

“M.S. Rau” من أجل جولي، وفًقا لمصدر مطلع على عملية البيع.

األميركيــة  المطربــة  هاجمــت 
الحاصــدة للجوائــز، تايلور ســويفت، 
منصــة “نيتفلكــس” الرقميــة، بســبب 
إهانــة  اعتبرتهــا  عنهــا  نكتــة  إطــالق 

للنساء، وتحمل تمييًزا ضدهن.
وتتضمن الســخرية من ســويفت في 
الكوميــدي  المسلســل  موســم  ختــام 
“جينــي وجورجيــا” المعــروض علــى 
فيــه  تتجــادل  والــذي  “نيتفلكــس”، 
“جينــي” مع والدتهــا “جورجيا” حول 

العالقات العاطفية.
إذا  ابنتهــا  جورجيــا  تســأل  وعندمــا 
أنهــت عالقتهــا مــع صديقهــا،  كانــت 
تــرد األخيــرة عليها قائلــة: “وما الذي 
مــع  عالقاتــك  وأن  خاصــة  يهمــك، 
الرجال تمر أسرع من عالقات تايلور 

سويفت الغرامية”.
 ورّدت تايلــور ســويفت غاضبــة على 
حســابها  عبــر  “نيتفلكــس”  منصــة 
الرســمي علــى موقــع “تويتــر” قائلــة: 

“مــاذا لــو توقفنــا عــن إهانــة النســاء 
العامــالت الجادات من خالل تعريف 

هذا الهراء بأنه أمر لطيف”.
واختتمت تغريدتها قائلة: “يوم مرأة 
عالمــي ســعيد علــى مــا أعتقــد”، فــي 
إشــارة منها إلــى االحتفال بهذا اليوم 

في شهر مارس من كل عام.
ولــم تعلــق “نيتفلكــس” علــى هجــوم 
تايلــور ســويفت عليهــا، وكذلــك أحد 

من صناع مسلسل “جينا وجورجيا”.
وتم ربط اســم تايلورسويفت البالغة 
مــن  بالعديــد  عاًمــا   31 العمــر  مــن 
الرجــال، بما في ذلك المغني الســابق 
بفريق “وان دايركشن”، هاري ستايلز، 
و”الــدي  هيدلســتون،  تــوم  والممثــل 
ا في  جــي” كالفن هاريــس، لكنها حاليًّ
البريطانــي، جــو  الممثــل  عالقــة مــع 

ألوين البالغ من العمر 30 عاًما.

جولي تبيع لوحة نادرة رسمها تشرشل بـ 11.5 مليون
تايلور سويفت “تفتح النار” على “نيتفلكس”

يذكر أن لوحة “برج جامع الكتبية” هي اللوحة الوحيدة التي رسمها تشرشل في الحرب العالمية الثانية

قام عامل توصيل طلبات، بعمل بطولي، وأمسك بفتاة تبلغ من العمر 
عامين، بعد أن سقطت من شرفة بالطابق الثاني عشر في فيتنام.

وقالــت صحيفــة “ديلــي ميــل” البريطانيــة، إن “نغويــن نجــوك مانــه، 
31 عاًمــا، كان جالًســا فــي شــاحنته بانتظــار تســليم طــرد فــي هانوي 
العاصمــة الفيتناميــة، وعندمــا رأى الطفلة تتدلى من المبنى الشــاهق 
وتتشــبث بالحافــة بيــد واحــدة، خرج من ســيارته وتســلق ســقًفا في 
الطابــق الســفلي مــن المبنــى للوصــول إلــى وضــع أفضــل ليتمكــن من 

اإلمساك بالفتاة وإنقاذها من موت محقق”.
وتظهــر لقطــات فيديــو، أن “الطفلــة البالغــة مــن العمــر عاميــن تفقــد 
قبضتهــا قبــل أن تســقط علــى األرض مــن ارتفــاع 164 قدًمــا، ولكــن 
بطريقــة مــا تمكــن مانــه مــن الوصــول إلى الطفلــة التي ســقطت على 

حجره”.
وقال مانه: “كنت جالًســا في الســيارة وأنتظر تســليم بعض متعلقات 
أحــد العمــالء في المبنى المقابل عندما ســمعت طفال يبكي، اعتقدت 

أن الطفل قد وبخ من قبل والديه”.

سائق “ديلفري” يلتقط طفلة سقطت من الطابق 12

فــي  فضــاء  فنــدق  أول  ســيظهر 
وقــد   ،2027 عــام  فــي  العالــم 
صّممــت شــركة التجمــع المــداري 

محطة فوييجر.
مــن المفترض أن يقــع الفندق في 
مدار أرضــي منخفض، وأن تكون 
علــى  نفســها  المداريــة  المحطــة 

شــكل حلقة. ســوف تدور لخلق جاذبية اصطناعية. ســيتم وضع كبسوالت سياحية 
على الجانب الخارجي من المبنى، والتي ستضم غرًفا ودور سينما وبارات ومطاعم 
وصالة رياضية ومنتجع صحي. سيتم تأجير الكبسوالت أو بيعها للشركات الخاصة 
والحكومــات، حســبما ذكــرت صحيفــة  ديلــي ميل. هكذا، على ســبيل المثــال، يمكن 
للناس شــراء واحدة من الوحدات مقاس 12x20 متر لفيال خاصة، أو عدة وحدات 
للفنــدق فــي وقــت واحــد. يمكــن للحكومات اســتخدام المحطة لنشــر وحــدة العلوم 

الخاصة بها أو كمركز تدريب لرواد الفضاء الذين يستعدون للسفر إلى المريخ.

أول فندق فضائي يظهر في 2027

سيعاني نحو مليارين ونصف مليار شخص في كل أنحاء العالم
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