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التاخطعن سطى الاطسغط
(الجرعة الثانية)

جاللة الملك مستقبال رئيسي مجلسي النواب والشورى ونائبيهما

المنامة - بنا

آل  بــن عيسى  الملك حمد  الجاللة  الــبــالد صــاحــب  عــاهــل  أكــد 
السلطة  بذلها  تواصل  التي  المهمة  بالجهود  اعــتــزازه  خليفة، 
الدستورية  وواجــبــاتــهــا  بمسؤولياتها  الــقــيــام  فــي  التشريعية 
الثقافة  من  النابعة  الديمقراطية  مفاهيم  وتعزيز  والرقابية، 

والقيم الوطنية العريقة.
جاء ذلك خالل استقبال جاللة الملك أمس، في قصر الصخير، 
الشورى  مجلس  ورئيس  زينل،  فوزية  النواب  مجلس  رئيسة 
علي الصالح، ونائبي رئيسي المجلسين، حيث رفعوا إلى جاللته 
به  تفضل  الــذي  السامي  الملكي  الخطاب  على  المجلسين  رد 
جاللته خالل افتتاح دور االنعقاد الثالث من الفصل التشريعي 

الخامس.
المحلي،  الشأن  تهم  التي  القضايا  من  عدد  إلى  اللقاء  وتطرق 
التعامل مع جائحة كورونا  وبخاصة التطورات المستجدة في 

بالجهود  اعــتــزازه  عن  الملك  أعــرب جاللة  - حيث  كوفيد19   -
رئيس  العهد  ولــي  بقيادة  البحرين  لفريق  النبيلة  اإلنسانية 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
وكافة األجهزة المعنية في مختلف المؤسسات والقطاعات التي 
تعمل على تنفيذ جميع التدابير للحد من انتشار هذه الجائحة.

الملكي  الخطاب  على  رده  مستهل  في  النواب  مجلس  وتقدم 
السامي بأحر التعازي وصادق المواساة في فقيد المملكة الكبير 
المغفور له بإذن هللا تعالى صاحب السمو الملكي األمير خليفة 
بن سلمان آل خليفة. وجاء في رد مجلس الشورى على الخطاب 
الملكي السامي أن المجلس يشارك جاللة الملك اإلشادة بجهود 
الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
عن  فجزاه هللا  األمانة،  وحمل  الرسالة  أدى  أن  بعد  خليفة  آل 

البحرين خير الجزاء.

“التشريعية”: نشارك جاللة الملك اإلشادة بجهود الحكومة برئاسة سمو األمير خليفة بن سلمان رحمه اهلل
جاللتـــه: جهـــود إنســـانية نبيلـــة لفريـــق البحريـــن بقيـــادة ســـمو ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء

فقيد الوطن أدى الرسالة وحمل األمانة فجزاه اهلل عن البحرين خير الجزاء
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المنامة - وزارة العدل

للشؤون  المساعد  الوكيل  أعــلــن 
ــدل  ــعــ ــ ــة بــــــــــــوزارة ال ــ ــيـ ــ ــالمـ ــ اإلسـ
والــشــؤون اإلســالمــيــة واألوقـــاف 
الزكاة  القطان أن صندوق  محمد 
من  وبدعم  بــالــوزارة  والصدقات 
والمؤسسات  والــشــركــات  البنوك 
واألفــراد من أهل الخير، قام في 
ديـــون  بــتــســديــد  2020م،  الـــعـــام 
الــصــادرة  مــعــســر ومــعــســرة   358
بسبب  قــضــائــيــة  أحــكــام  بحقهم 

مــديــونــيــاتــهــم وقــــد عـــجـــزوا عن 
ــــك ضــمــن مــشــروع  ــا، وذل ــدادهـ سـ
“سهم الغارمين”، وبمبلغ 397 ألف 

دينار.
صندوق  تبني  أن  القطان  وذكـــر 
“سهم  لمبادرة  والصدقات  الزكاة 
بالدرجة األولى  الغارمين” يهدف 
ــتــكــافــل  إلـــــى تـــعـــزيـــز مـــفـــهـــوم ال
االجتماعي والشراكة المجتمعية، 

وتترجمها واقًعا ملموًسا.

تسديد ديون 358 معسًرا بـ 397 ألف دينار
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“بتلكو” تضيف مركزا للتقنية الحديثة في فرع “سيتي سنتر”لقاح كورونا آمن لمرضى السرطان
قال أخصائي طب األورام علي حسن  «

إن مرضى األورام من أكثر الفئات 
عرضة لإلصابة الشديدة ومضاعفات 
فيروس كورونا )كوفيد 19(. وأكد أنه 

ينصح بأخذ التطعيم لمرضى األورام 
والسرطان وإعطائهم األولوية عند 

توافر اللقاح.

صرح مدير عام قطاع المستهلكين  «
بشركة بتلكو ميثم عبدالله بأن الشركة 

تسعى الى مواكبة كبرى المتاجر 
الرقمية في العالم ومن أجل ذلك 

افتتحت بتلكو مركز للتقنية الحديثة 
في فرعها الكائن في مجمع السيتي من 
أجل مزيد من التفاعل مع زبائن الشركة.

ــن مـــصـــرف  ــ ــلـ ــ أعـ
الـــــــــســـــــــالم عـــن 
ــالق “مـــبـــادرة  إطــ
الداعمة  السالم”، 
الوطنية  للجهود 

للتصّدي لجائحة “كوفيد - 19” والتي 
اللقاح.  تلّقي  على  للتشجيع  تهدف 
على  الحاصلون  العمالء  وسيحظى 
إعفاء  من  لالستفادة  بفرصة  اللقاح 

على الرسوم اإلدارية.

أعـــــلـــــن رئـــيـــس 
إدارة  مــجــلــس 
تامكون  شــركــة 
ــمــــن  ــــرحــ ــــدال ــب عــ
ــن  ــ ــف،عـ ــ ــصـ ــ ــنـ ــ الـ

رئيسا  الــعــبــاســي  عــبــدهللا  تــعــيــيــن 
تنفيذًيا جديًدا للشركة.

“ السالم” ُيعفي 
متلقي لقاح “كوفيد 

- 19” من الرسوم

العباسي رئيًسا 
تنفيذًيا لـ “تامكون”
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“اإلثمار للتطوير”: افتتاح قناة دلمونيا قريًبا
أعلنت شركة اإلثمار للتطوير، التي  «

تدير تطوير مشروع دلمونيا، عن 
قرب افتتاح قناة دلمونيا، المجرى 

المائي الساحر بطول 1.7 كلم، الذي 
يربط المرسى )المارينا( في شمال 

المشروع مع حديقة دلمونيا في 
الجزء الجنوبي.

حزب اهلل مصدر للتوتر وإساءاته مرفوضة ويجب التصدي له

خالد بن عبداهلل: التعامل مع المشــروعات المتوقفة يتم بكل مسؤولية

إدانة عربية للتدخالت اإليرانية في البحرين

تسليم مشاريع العرين المتعثرة تنظمه اتفاقية البيع

القاهرة - بنا

استنكرت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة 
ــران وســبــل الــتــصــدي لتدخالتها  ــ ــة مــع إي تــطــورات األزمــ
استمرار  وأدانـــت  العربية  لــلــدول  الداخلية  الــشــؤون  فــي 
التدخالت اإليرانية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين. 
كما استنكرت مساندة إيران اإلرهاب وتدريب اإلرهابيين 

وإيــوائــهــم وتــهــريــب األســلــحــة والــمــتــفــجــرات، ومــواصــلــة 
في  واالستقرار  األمن  زعزعة  بغية  المعادية  التصريحات 
إرهابية ممولة ومدربة من  المملكة، وتأسيسها لجماعات 
أهل  كتائب عصائب  وذراعــيــه  اإليــرانــي  الــثــوري  الحرس 

الحق اإلرهابية وحزب هللا اإلرهابي.

إن موعد تسليم  آل خليفة  بن عبدهللا  الشيخ خالد  الــوزراء  نائب رئيس مجلس  قال 
المطور والمشترين.  بين  االتفاق عليه  العقارات ينظمه ما تم  لوثائق ملكية  المشترين 
وذكر ردا على سؤال للنائب بدر الدوسري بشأن المشاريع المتعثرة في منطقة العرين 
أنه قبل العام 2014 أصبحت عملية البيع على الخريطة ظاهرة عمت عدًدا محدوًدا من 
مشاريع التطوير العقاري الكبرى ذات الطابع االستثماري والتجاري واآليلة ملكيتها إلى 

الشيخ خالد بن عبداللهالقطاع الخاص، بسبب الفراغ التشريعي الذي حال دون تنظيم العملية.
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باستضافة  الـــدوريـــة  مــنــتــديــاتــهــا  تنظيم   ”^“ تــواصــل 
 12 اليوم الخميس من الساعة  المعنيين. ويلتئم  المسؤولين 
مشروعات  أبــرز  لمناقشة  بعد  عن  منتدى  ظهرا   2 الى  ظهرا 
مناطق  بعض  في  المجهولة  والبقع  للبيئة،  األعلى  المجلس 
المتكرر  النفوق  تفادي  وخطة  البحرين،  مملكة  شرق  جنوب 
لألسماك ببعض السواحل، وأبرز الشكاوى البيئة بالعام 2020 
ويقدم  البيئية.  الشرطة  إنشاء  ومشروع  معالجتها،  وتدابير 

ورقة  دينة  بن  محمد  د.  للبيئة  األعلى  للمجلس  التنفيذي  الرئيس  المناخ  شــؤون  مبعوث 
عمل لمدة 15 دقيقة ثم يفتح باب المداخالت والمناقشات واالستفسارات. ويشهد المنتدى 

مشاركة 28 مسؤوال برلمانيا وأمنيا وبلديا وبيئيا وصحيا وأهليا.

يناقش البقع المجهولة والشرطة البيئية وقضايا بيئية

للراغبين في متابعة المنتدى.. اطلب وصلة زووم 
على الواتساب قبل 11 صباحا           33443463
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سيدعلي المحافظة



أكـــد عاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، اعتزازه بالجهود المهمة 
التـــي تواصـــل بذلها الســـلطة التشـــريعية في 
القيـــام بمســـؤولياتها وواجباتهـــا الدســـتورية 
الديمقراطيـــة  مفاهيـــم  وتعزيـــز  والرقابيـــة، 

النابعة من الثقافة والقيم الوطنية العريقة.
الملـــك  جاللـــة  اســـتقبال  خـــالل  ذلـــك  جـــاء 
أمـــس، فـــي قصـــر الصخيـــر، رئيســـة مجلـــس 
النـــواب فوزيـــة بنت عبـــدهللا زينـــل، ورئيس 
مجلـــس الشـــورى علـــي بـــن صالـــح الصالـــح، 
ونائبي رئيســـي المجلســـين، حيث رفعوا إلى 
جاللتـــه رد المجلســـين على الخطـــاب الملكي 
الســـامي الذي تفضل به جاللته خالل افتتاح 
دور االنعقـــاد الثالـــث مـــن الفصل التشـــريعي 
الخامـــس. وخـــالل اللقاء، أعـــرب جاللته عن 
شـــكره وتقديره لمجلســـي الشـــورى والنواب 
على دورهما في دعم مسيرة التنمية الشاملة 
والدفاع عن مصالح الوطن وتطوير منظومة 
يلبـــي تطلعـــات  بمـــا  القوانيـــن والتشـــريعات 

المواطنين.
كمـــا أشـــاد جاللتـــه بمـــا تضمنـــه رد مجلســـي 
الشـــورى والنـــواب؛ مـــن أجـــل تعزيـــز المســـار 
الديمقراطي وتطوير أدائه، معربا جاللته عن 
تقديره لمســـتوى التعـــاون والتنســـيق المثمر 
بيـــن الســـلطتين؛ للبنـــاء علـــى مـــا تحقـــق من 
منجزات ومكتســـبات ترســـخ دعائم مســـيرة 
الوطـــن المباركـــة علـــى درب التقـــدم والرقي 

واالزدهار.
وتطـــرق اللقـــاء إلـــى عـــدد مـــن القضايـــا التي 
التطـــورات  المحلـــي، وبخاصـــة  الشـــأن  تهـــم 
المســـتجدة فـــي التعامـــل مع جائحـــة كورونا 
- كوفيـــد19 - حيـــث أعرب جاللـــة الملك عن 
اعتـــزازه بالجهـــود اإلنســـانية النبيلـــة لفريـــق 
البحريـــن بقيـــادة ولي العهـــد رئيـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن 
حمـــد آل خليفـــة، وكافة األجهـــزة المعنية في 
مختلف المؤسســـات والقطاعـــات التي تعمل 
علـــى تنفيـــذ جميـــع التدابير للحد من انتشـــار 

هذه الجائحة.
وهنـــأ جاللتـــه النائـــب عيســـى علـــي القاضي 
بمناسبة فوزه بجائزة التميز البرلماني العربي 
“فئـــة األعضـــاء” التابعـــة لالتحـــاد البرلمانـــي 
العربـــي؛ نظيـــرا لخدماتـــه وإســـهاماته ودوره 
البرلمانـــي البحرينـــي والعربـــي المتميـــز، كمـــا 
هنـــأ جاللتـــه كذلك دالل الزايـــد عضو مجلس 
الشـــورى ورئيـــس لجنة الشـــؤون التشـــريعية 
والقانونية بمناســـبة إعـــالن االتحاد البرلماني 
العربـــي عـــن فوزها بجائـــزة التميـــز البرلماني 

العربي للعام ٢٠٢٠ عن فئة عضو البرلمان.
وأعـــرب جاللته عن تقديره للنجاحات المهمة 
التـــي يواصـــل تحقيقهـــا أبنـــاء البحريـــن في 
مختلـــف المجاالت، مؤكـــدا اعتزازه بحرصهم 
علـــى تعزيـــز ريادتها ورفـــع رايتها فـــي جميع 

المحافل الدولية.
من جانبهم، أعرب رئيســـا مجلســـي الشـــورى 
والتقديـــر  الشـــكر  عـــن  والحضـــور  والنـــواب 
علـــى توجيهـــات جاللتـــه  الجاللـــة  لصاحـــب 
الكريمة وعلى اهتمام ورعاية جاللته ودعمه 
للســـلطة التشـــريعية، والـــذي شـــكل الركيـــزة 
األساســـية إلثراء العمل النيابي والتشـــريعي، 
وتحقيـــق مزيد من اإلنجازات لصالح المملكة 

وشعبها العزيز.

المنامة - بنا
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اعتـزاز ملكـي بجهــود فريـــق البحريـــن برئاســـة سمـــو ولـــي العهـــد رئيــس الـــوزراء

“الشورى والنواب” يشيدون باألمر الملكي السامي بتعيين سمو ولي العهد رئيسا لمجلس الوزراء

تـأطيـر النهــج السليـــم للمسيـــرة التنمويـــة الشاملـــة الهادفـــة لتحقـيـــق االزدهـــار

النواب في ردهم على الخطاب السامي يجددون تعازيهم لجاللة العاهل بوفاة فقيد الوطن الكبير

مـضـامــيــــن الخـطــــاب الملـكــــي نـبــــراس لالهـتــــداء نـحــــو أرحــــب آفــــاق الـرفـعـــة

وقد تقدم مجلس النواب في مســـتهل رده على 
الخطاب الملكي الســـامي بأحر التعازي وصادق 
المواســـاة في فقيـــد المملكة الكبيـــر المغفور له 
بـــإذن هللا تعالى صاحـــب الســـمو الملكي األمير 

خليفة بن سلمان آل خليفة.
وأشـــاد مجلـــس النـــواب بصـــدور األمـــر الملكي 
الســـامي بتعيين ولي العهد نائـــب القائد األعلى 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 

خليفة، رئيسا لمجلس الوزراء.
والتمـــس مجلـــس النواب مـــن جاللـــة الملك أن 
تحظى الطواقـــم الطبية واألمنية كافة، وجميع 
الموظفيـــن والمتطوعيـــن في الصفـــوف األولى 

برعاية جاللته الكريمة.
كما التمســـوا من جاللتـــه توجيـــه المعنيين في 
مـــن  المزيـــد  بتوفيـــر  والتعليـــم  التربيـــة  وزارة 
البعثات المناســـبة لخريجي الثانوية التي تعنى 

بالمجاالت الحديثة واستشراف المستقبل.
وأعـــرب مجلس النواب في الـــرد على الخطاب 
الملكي السامي عن األمل بأن تستمر حملة )فينا 
خير(؛ لتفريج كـــرب المحتاجين من المواطنين 

والمقيمين.
وتوجه مجلس النواب إلى جاللة الملك بالشكر 
مستشـــفى  بإنشـــاء  الســـامي  التوجيـــه  علـــى 
توجـــه  كمـــا  المعديـــة،  لألمـــراض  متخصـــص 
إصـــدار  علـــى  إلـــى جاللتـــه  بالشـــكر  المجلـــس 
مرســـوم بإنشـــاء صندوق األمل لدعم المشاريع 

الشبابية.  

وجـــاء في رد مجلس النواب “نطمح لتوجيهكم 
العاطليـــن،  موضـــوع  حلحلـــة  فـــي  باإلســـراع 
وانخراط الشـــباب البحريني في كافة الوظائف 
التـــي تتناســـب وتخصصاتهـــم، وأن يكونوا هم 
الخيـــار األول فـــي كافـــة المجاالت، ونشـــد على 
يدكـــم الكريمة، ونشـــاطركم الرأي فـــي ضرورة 
تـــدارك التأثيرات الســـلبية على بيئتنـــا المحلية 
لصلتهـــا المباشـــرة بحيـــاة اإلنســـان واقتصـــاده 

وتقدمه وبقائه”.  
وتوجـــه مجلـــس النـــواب بالشـــكر البالـــغ لكافـــة 
دفـــاع  قـــوة  منتســـبي  مـــن  المســـلحة  القـــوات 

البحريـــن ووزارة الداخليـــة والحـــرس الوطني، 
لـــكل الجهـــود الملموســـة التـــي يتحملونهـــا حبا 

للبحرين وحفاظا على شعبها.
وشـــاطر المجلـــس جاللـــة الملـــك الـــرأي “تجـــاه 
القضيـــة الفلســـطينية التـــي لطالمـــا كانـــت أول 
همكـــم وشـــغلكم الشـــاغل والقضيـــة الجوهرية، 

وهذا ما تؤكده خطاباتكم السامية كافة”.
وأكـــد مجلـــس النـــواب أن الـــرؤى الملكيـــة التي 
تضمنهـــا الخطاب الســـامي تعد نبراســـا يحتذى 
بـــه فـــي تأطيـــر العمل للمرحلـــة القادمـــة، وعلى 

األخص ما بعد انتهاء الجائحة الصحية.

وجـــاء فـــي رد مجلس الشـــورى علـــى الخطاب 
مـــا  يستشـــعر  المجلـــس  أن  الســـامي  الملكـــي 
تحظى به السلطة التشريعية لدى جاللة الملك 
من بالغ العناية وســـابغ الرعاية، ويسجل بمداد 
الفخـــر واالعتـــزاز مضاميـــن الخطـــاب الملكـــي 
الســـامي، وما حفل به من معان ســـديدة ورؤى 
شاملة رشيدة، تشكل مشكاة لالقتداء ونبراسا 
لالهتداء نحو أرحب آفاق السؤدد والسداد، بما 

يعود بالنفع العميم على البالد والعباد.
وأكـــد مجلـــس الشـــورى أن الخطـــاب الملكـــي 
الســـامي جـــاء مبينـــا بجـــالء أهـــم اإلنجـــازات 
الوطنيـــة التي تحققـــت علـــى أرض الواقع في 
العديـــد مـــن المجاالت. كمـــا جاء ليؤطـــر النهج 
السليم للمســـيرة التنموية الشاملة التي تسعى 

إلى تحقيق االزدهار.

وأعـــرب أعضاء مجلس الشـــورى عـــن االعتزاز 
بالثقة الملكية، مدركين عظم المســـؤولية فيما 
يتعلـــق بســـن التشـــريعات وتطويـــر القوانيـــن. 
أقصـــى  بـــذل  علـــى  الملـــك  جاللـــة  معاهديـــن 
وفقـــا  التشـــريعية  بالمهـــام  للقيـــام  اإلمكانـــات 

للتوجيهات السديدة لجاللته.
وبـــارك مجلـــس الشـــورى نيـــل صاحـــب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد الثقـــة الملكيـــة الســـامية 
بتعيينـــه فـــي منصب رئيـــس مجلس الـــوزراء، 
ســـائال هللا أن يســـبغ عليـــه نعمـــة النجـــاح، وأن 

يكون خير خلف لخير سلف.
وأكـــد المجلـــس أنه من دواعي االعتزاز إشـــادة 
جاللـــة الملك بالنمـــوذج البحريني في التصدي 
لجائحـــة كورونا، والـــذي يعد فريـــدا من نوعه، 
وتجربـــة متميزة في مواجهة الجائحة، كان لها 

أطيـــب األثـــر في تبـــوؤ مملكة البحريـــن مكانة 
رفيعة على المستوى الدولي.

الحميـــدة  الجهـــود  تلـــك  أن  المجلـــس  وأكـــد 
الســـليم  النهـــج  المتكاملـــة عكســـت  والخطـــط 
القويم المتمثل في التعاطي مع جائحة كورونا 
وفق خطط استباقية، وإجراءات احترازية مع 
تطبيـــق دقيـــق لجميع تعليمات فريـــق البحرين 
الطبي، كما أكد المجلس اعتزازه بإطالق الحزم 
المالية التي خففت من التداعيات الناجمة عن 

هذه الجائحة.
كمـــا أكـــد مجلـــس الشـــورى أنـــه يشـــارك جاللة 
الملك اإلشادة بجهود الحكومة برئاسة صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل 
خليفـــة بعـــد أن أدى الرســـالة وحمـــل األمانـــة، 

فجزاه هللا عن البحرين خير الجزاء.
وثمـــن المجلـــس التوجيهـــات الســـديدة لألخـــذ 
باألســـاليب الحديثـــة، واالســـتفادة الكاملة من 
تقنيـــات علـــوم المســـتقبل لمواجهـــة األزمـــات 

الطارئـــة مـــن جهـــة، ومواكبة أحـــدث ما توصل 
إليـــه الفكر اإلنســـاني من علـــوم تقنية متطورة 
من جهة أخرى. وشاطر مجلس الشورى جاللة 
الملـــك فـــي اإلعراب عن خالص شـــكره وعظيم 
االمتنـــان لجميـــع الداعميـــن لحملـــة “فينا خير” 
التـــي أبـــرزت المعدن األصيـــل ألهـــل البحرين، 
وعـــززت قيـــم الشـــراكة المجتمعيـــة، وهي قيم 
راســـخة فـــي وجـــدان الشـــعب البحرينـــي عبـــر 
تاريخـــه المجيـــد. وذكـــر مجلـــس الشـــورى في 
رده أن المجلـــس يـــرى أن الرؤيـــة الملكية التي 
تضمنها الخطاب السامي حول إعطاء األولوية 
القصـــوى للتعافـــي الســـريع لالقتصـــاد الوطني 
بالتعاون مـــع القطاع الخاص، تتطلب مضاعفة 
الجهـــود، وتضافـــر المبادرات التي تنســـجم مع 
اإليجابيـــة  المعـــدالت  إلـــى  العـــودة  متطلبـــات 
للتنميـــة الوطنيـــة على النحو الـــذي تطمح إليه 

رؤية البحرين االقتصادية 2030.  
وأكد المجلـــس دعمه للدعوة الملكية الســـامية 

للمؤسسات االســـتثمارية الحكومية والخاصة، 
بتوجيـــه رؤوس أموالهـــا نحـــو المجـــاالت ذات 
أهميتهـــا  انفكـــت  مـــا  التـــي  المضافـــة  القيمـــة 
تتأكـــد يومـــا بعـــد يـــوم، وأثبتت هـــذه الجائحة 
ضـــرورة تعزيزها وتطويرها، الســـيما ما يتعلق 
منهـــا بالتحول الرقمي واالســـتثمار في القطاع 
الطبـــي وتأميـــن االكتفـــاء الذاتـــي، وذلـــك فـــي 
إطار التعاون البناء بين الســـلطتين التشريعية 
والتنفيذيـــة. ونـــوه المجلـــس بتأكيـــد الخطاب 
لمملكـــة  الخارجيـــة  المواقـــف  ثبـــات  الســـامي 
البحرين بالنســـبة للقضايا اإلقليمية والعالقات 
الدوليـــة المســـتندة إلـــى مبـــادئ حســـن الجوار 

وتعزيز عرى التعاون مع األشقاء واألصدقاء.
كمـــا نـــوه مجلس الشـــورى بأنـــه يشـــارك جاللة 
الملك اإلشـــادة بالـــدور الوطني الكبيـــر المنوط 
بالقـــوات المســـلحة الدفاعيـــة واألمنيـــة، ومـــا 
تقـــوم به مـــن مهـــام جليلـــة لحماية االســـتقرار 

االجتماعي.

رد مجلـس النـــواب

رد مجلس الشورى



اســـتقبل عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة، امـــس، في قصر 
الصخير وزير شـــؤون اإلعالم علي الرميحي، 
إذ تشـــرف بإهداء جاللتـــه كتاًبا بعنوان “هذه 
البحريـــن”، وهـــو عبـــارة عـــن دراســـة مقارنـــة 
علمية من إعداد إدارة األخبار بوزارة شـــؤون 

اإلعالم.
وأعرب جاللة الملك عن شكره وتقديره على 
هـــذا اإلصدار القيم، وأشـــاد بمـــا يحتويه من 
معلومـــات مهمة تعكس التطور الذي تشـــهده 
مملكة البحرين في مختلف المجاالت، منوًها 

جاللتـــه بالجهود الطيبة التـــي بذلها القائمون 
علـــى إعـــداد هـــذا الكتـــاب العلمي، الـــذي ُيعد 
المبذولـــة  الوطنيـــة  الجهـــود  يـــؤرخ  مرجًعـــا 

لتحقيق النماء واالزدهار للوطن والمواطن.
وأثنـــى جاللـــة الملك الجهـــود الوطنيـــة التي 
تبذلهـــا وزارة شـــؤون اإلعالم للقيـــام بدورها 
في االرتقاء بقطاع اإلعالم واالتصال، متمنًيا 
لوزيـــر شـــؤون اإلعالم ومنتســـبي الوزارة كل 

التوفيق والنجاح.
مـــن جانبـــه، أكـــد وزيـــر شـــؤون اإلعـــالم أن 
كتـــاب “هـــذه البحريـــن” يعـــد ترجمـــة ألفـــكار 
جاللته النيرة في توثيق المنجزات الوطنية، 

وتقدم بجزيل الشكر واالمتنان لجاللته على 
دعمـــه الدائـــم وتوجيهاته المســـتمرة لتطوير 
عمل وزارة شـــؤون اإلعالم بمـــا يعزز النهضة 
الوطنية الشـــاملة. وأشـــار الحمـــر إلى أن هذا 
الكتـــاب يعد نتاج جهد علمـــي متواصل لمدة 
تجـــاوزت ســـنة كاملة مـــن البحـــث والتحليل 
والمقارنـــة بيـــن مملكـــة البحريـــن وعـــدد مـــن 
دول العالم استناًدا إلى مصادر علمية دولية، 
مشـــيًدا بجهـــود إدارة األخبار فـــي إعداد هذا 
الكتاب الذي يوثق إنجـــازات مملكة البحرين 
في عدد كبير من المؤشـــرات التنموية المهمة 

على المستوى الدولي.

المنامة - بنا

جهــود مقــدرة لالرتقــاء بقطــاع اإلعــالم واالتصــال
جاللـــة الملـــك متســـلًما الكتـــاب: “هـــذه البحريـــن” مرجـــع يـــؤرخ اإلنجـــازات الوطنيـــة
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المنامة - هيئة التخطيط والتطوير العمراني

أكدت الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط 
والتطويـــر العمرانـــي نـــوف جمشـــير أن 
فكـــر وتطلعات ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
- والتـــي  بـــن حمـــد آل خليفـــة  ســـلمان 
لقائـــه  خـــالل  ســـموه  حديـــث  تضمنهـــا 
برؤساء تحرير الصحف المحلية - تعتبر 
مرتكـــًزا أساســـا لتحقيق تكامليـــة العمل 
بين الجهات الحكومية مواصلًة للنهضة 
الوطنيـــة المنشـــودة فـــي ظـــّل المســـيرة 
التنمويـــة الشـــاملة التي تشـــهدها مملكة 
البحريـــن فـــي العهد الزاهـــر لعاهل البالد 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 

آل خليفة.
وأشـــارت جمشـــير إلـــى أن رؤى ســـموه 
تعبر عن فكر استراتيجي واعد لتحقيق 
التمّيـــز فـــي منظومـــة العمـــل الحكومي 

وتحقيـــق تطلعـــات المواطنين، مشـــيرًة 
إلـــى أن مـــا جاء فـــي كلمة ســـموه يؤكد 
أن المواطـــن البحرينـــي كان ومـــا يـــزال 
المحور األســـاس في العمليـــة التنموية، 
ارتـــكاز  محـــور  الوطنيـــة  الكـــوادر  وأن 
النقلـــة النوعية التي تشـــهدها الخدمات 

الحكومية المقدمة للمواطنين.
لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأكـــدت   

التخطيـــط والتطويـــر العمرانـــي أهميـــة 
اســـتمرار التعاون والتكامل بين مختلف 
بحـــرص  مشـــيدة  الحكوميـــة،  الجهـــات 
الحكومة برئاســـة صاحب السمو الملكي 
ولي العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء على 
ضمان استمرارية تنفيذ االستراتيجيات 
اإلنمـــاء  لتحقيـــق  الهادفـــة  التنمويـــة 
مختلـــف  فـــي  المتـــوازن  الحضـــري 
الـــدور المهـــم  القطاعـــات، مشـــيرًة إلـــى 
الـــذي تضطلع به اللجنة العليا للتخطيط 
العمرانـــي برئاســـة ســـموه والجهود التي 
تمت لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 
القطـــاع  تطويـــر  فـــي  أســـهمت  والتـــي 
الخطـــط  حســـب  وتنميتـــه  العمرانـــي 
والبرامـــج الموضوعـــة لذلـــك بمـــا يكفل 
االرتقـــاء بمســـتوى التخطيـــط العمراني 
فـــي المملكة وضمان التطوير المســـتدام 

في مجال التنمية العمرانية.

نوف جمشير

االرتقاء بالتخطيط العمراني وتحويل التحديات لحلول

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة  «
وصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، برقيتي تهنئة إلى األمين العام لجامعة الدول 

العربية أحمد أبو الغيط بمناسبة التجديد له لفترة جديدة. 
وأعرب جاللة الملك وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس  «

مجلس الوزراء عن خالص تهانيهما وتمنياتهما له التوفيق 
والسداد لالرتقاء بآلية عمل جامعة الدول العربية نحو آفاق أرحب 

في مجاالت العمل السياسي والدبلوماسي والتنموي، وتعزيز 
التكاتف والتضامن بين الدول العربية والدفاع عن القضايا العادلة 

لألمة العربية، والسعي لتحقيق تطلعات الشعوب العربية وآمالها 
في مستقبل آمن ومستقر. وأشاد جاللة الملك وصاحب السمو 

الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالجهود الخيرة التي تقوم 
بها جامعة الدول العربية لتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك 

وتوحيد الكلمة بين األشقاء إزاء مختلف القضايا العربية المصيرية 
لمواجهة جميع التحديات، مؤكدين دعم مملكة البحرين لكل 

المساعي والخطوات التي تتخذها الجامعة العربية من أجل تفعيل 
التعاون والتنسيق وتعزيز العمل المشترك بما يعود بالخير على 

بلداننا العربية وشعوبها الشقيقة.

البحرين تهنئ أبوالغيط للتجديد أميًنا لـ “الجامعة”

المنامة - وزارة الداخلية

وأشـــاد ســـمو المحافـــظ، بالـــدور “الـــذي 
لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  يوليـــه 
رئيـــس  الشـــباب  وشـــئون  اإلنســـانية 
المجلس األعلى للشباب والرياضة سمو 
الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفـــة، في 
تمكين الشباب بصورة حديثة وعصرية 
عبر تقديم البرامج النوعية والمتطورة، 
باإلضافـــة إلـــى اهتمام ســـموه بالعادات 
والتقاليـــد والموروث الشـــعبي لمملكتنا 
الغالية ومســـيرتها التاريخية والثقافية 

عبر الزمن”.
كما أشـــار ســـمو محافـــظ الجنوبية إلى 
عبـــر  جهودهـــا  تواصـــل  المحافظـــة  أن 
تبني سلســـلة مـــن المبـــادرات والبرامج 
التـــي تعكـــس الشـــراكة المجتمعيـــة من 
خـــالل تطبيـــق اإلجـــراءات االحترازية 
بالتعـــاون  وذلـــك  الوقائيـــة،  والتدابيـــر 

والتنســـيق مع مختلف الجهات المعنية 
لضمان أمن وسالمة األهالي والمقيمين 
في المحافظة الجنوبية، كما نوه سموه 
بإقبـــال المواطنين والمقيمين على أخذ 
التطعيـــم وااللتـــزام بكافـــة اإلرشـــادات 
واإلجـــراءات الالزمة في هـــذا الجانب، 
وذلك سعيًا إلى تعزيز السالمة والوقاية 

في نطاق المحافظة الجنوبية.
وأوضح ســـموه أن المحافظة الجنوبية 
مســـتمرة فـــي مـــد جســـور التواصل مع 
االفتراضـــي  المجلـــس  عبـــر  األهالـــي 
الـــذي يعتبر قناة فاعلة ومباشـــرة ضمن 
احتياجاتهـــم  لنقـــل  الذكيـــة  القنـــوات 
الجهـــات  لمختلـــف  ومالحظاتهـــم 
الحكومية ومتابعة حلها، مشـــيرًا سموه 
المشـــاريع  مـــن  حزمـــة  إقامـــة  أن  إلـــى 
الخدمية والتنموية والحيوية، بالتعاون 

مع الجهـــات المعنية يقع ضمن أولويات 
عمـــل المحافظـــة لدورهـــا المنشـــود في 

خدمة األهالي والمواطنين.
االفتراضـــي،  المجلـــس  ختـــام  وفـــي 
عبـــر األهالـــي والحضـــور عـــن شـــكرهم 
وتقديرهم لسمو الشيخ خليفة بن علي 
بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة 
الجنوبيـــة، علـــى جهـــوده ومتابعته في 
إعـــداد كتـــاب )الرفـــاع عز بيـــن الماضي 
الكتـــاب  يوثـــق  حيـــث  والحاضـــر(، 
المحطـــات التاريخيـــة المهمـــة بالصـــور 
التي تسهم في ترسيخ اإلرث التاريخي 
المتميز لمدينة الرفاع، مثمنين ما تقوم 
بـــه المحافظة في تعزيـــز قيم المواطنة 
والـــوالء من خالل البرامـــج والمبادرات 
الوطنـــي  المجـــال  فـــي  االســـتثنائية 

واالجتماعي.

ــا ــًب ــة قــري ــي ــدم ــخ ــن الــمــشــاريــع ال ــن عـــلـــي: حـــزمـــة مـ ــخ خــلــيــفــة بـ ــي ــش ــو ال ــم س

مبـادرات لضمـان أمـن وسـالمـة أهـالـي “الجنـوبيـة”

دعوة الجمعية العامة العادية لالنعقاد
العادية والمقرر  العامة  الكرام لحضور اجتماع الجمعية  للفنادق ش.م.ب. دعوة المساهمين  يسر مجلس إدارة شركة بنادر 
عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثالثاء الموافق 30 مارس 2021م بقاعة االجتماعات – بي أم أم آي 

تاور – الطابق الثاني – ضاحية السيف – مملكة البحرين، وذلك لمناقشة وإقرار البنود الواردة في جدول األعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية
1.    قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية رقم 2020/15م الذي عقد بتاريخ 30 مارس 2020م والمصادقة عليه.

2.   مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م والمصادقة عليه.
3.   االستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 2020/12/31م.

4.   مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 2020/12/31م والمصادقة عليها.
5.   الموافقة على أتعاب / مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ قدر10,500 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 

      2020/12/31م  بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة والسياحة.
6.   مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2020م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة 

      والتجارة والسياحة والمصادقة عليه. 
7.   التنويه بالعمليات التجارية مع االطراف ذات العالقة خالل السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م، وذلك تماشياً 
      مع المادة رقم 189 من قانون الشركات التجارية كما هو مبين في اإليضاح رقم )27( في البيانات المالية المرفقة. 
8.   إبـراء ذمة السادة أعضاء مجلس اإلدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المـالية المنتهية في 2020/12/31م.

9.   تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م وتخويل مجلس 
      اإلدارة بتحديد أتعابهم.

10.   ما يستجد من أعمال طبقا للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

رئيـس مجلس اإلدارة  عبداهللا حسن بوهندي  

مالحظات هامة للمساهمين :
لحضور االجتماع إلكترونيا )عبر برنامج MS Teams( يتوجب على المساهمين أو النائبين عنهم بالتوكيل إرسال طلب لحضور االجتماع، 
مع صورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر للمساهم أو من يمثله في بطاقة التوكيل للسادة شركة كفين تكنولوجيز )البحرين( ذ.م.م عبر 

البريد اإللكتروني bahrain.helpdesk@kfintech.com وذلك قبل اجتماع الجمعية العامة العادية بأربع وعشرين ساعة على األقل.
عمال بنص المادة 172 من قانون الشركات التجارية وباإلشارة إلى القرار رقم »87«  لسنة 2020م الصادر عن وزير الصناعة والتجارة 
والسياحة بتاريخ 19 أغسطس 2020م والمتعلق بالتمديد التلقائي لمدة العضوية لكل أعضاء مجالس اإلدارة في الشركات المساهمة العامة 
التي مضى على عضويتهم فيها ثالث سنوات إلى حين إنعقاد أول اجتماع للجمعية العامة يشكل فيه مجلس اإلدارة بشرط زوال الظروف 
االستثنائية الحالية المتعلقة بجائحة فايروس كرونا )كوفيد – 19(. وبناًء على موافقة مصرف البحرين المركزي رقم )مم/ 61/ 2021( 
المقرر  التي كان من  إنتخابات مجلس اإلدارة  تأجيل  يتم  بأنه سوف  الكرام  المساهمين  إفادة  بتاريخ 23 فبراير 2021م، نود  المؤرخة 

إجرائها خالل االجتماع المذكور أعاله حتى تاريخ 30 سبتمبر 2021م.
في حالة عدم توفر النصاب القانوني في االجتماع األول للجمعية العامة العادية، أي لم يحضره مساهمون يمثلون أكثر من 50% من رأس 
المال تكون الجمعية مدعوة الجتماع ثان في يوم الثالثاء 6 أبريل 2021م في نفس الوقت والمكان المشار إليهما أعاله. وفي حالة عدم 
توفر النصاب القانوني في االجتماع الثاني، أي لم يحضره مساهمون يمثلون أكثر من 30% من رأس المال على األقل تكون الجمعية 
العامة العادية مدعوة الجتماع ثالث في يوم الثالثاء 13 أبريل 2021م في نفس الوقت والمكان المشار إليهما أعاله، ويكون صحيحا أياً 

كان عدد الحاضرين.
يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م ونسخة من بطاقة التوكيل على موقع الشركة اإللكتروني 
www.banaderhotels.com  أو من مقر الشركة الكائن في المنامة سنتر مكتب 502 – مبنى 114 –  طريق 383 – مجمع 316 

باب البحرين – المنامة.
يحق ألي مساهم مدرج في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد االجتماع الحضور شخصياً أو إلكترونياً )عبر برنامج MS Teams( أو 
أن يوكل عنه أي شخص لحضور االجتماع والتصويت نيابة عنه مع األخذ بعين االعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس وأعضاء 
مجلس اإلدارة أو موظفي الشركة، وال يخل ذلك حق التوكيل لألقارب من الدرجة األولى، ويمثل ناقصي األهلية وفاقديها في الحضور 

النائبون عنهم قانونيا.
يرجى من المساهمين الكرام تقديم بطاقة التوكيل للشركة )هاتف 17200064 وفاكس 17200065 ( أو السادة شركة كفين تكنولوجيز 
)البحرين( ذ.م.م بمكاتبهم بالدور السابع في بناية الزامل شارع الحكومة، )ص.ب. 514 – هاتف 17215080 وفاكس - 17212055(

المنامة – مملكة البحرين، وذلك قبل اجتماع الجمعية العامة العادية بأربع وعشرين ساعة على األقل.
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التقى محافظ الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة عبر تقنية االتصال المرئي من خالل المجلس االفتراضي 
“عــن بعــد”، بعــدد مــن األهالــي والمواطنين بالمحافظة، وذلك بحضور نائب المحافظ العميد عيســى الدوســري، وعدد من الضباط 
والمســؤولين بالمحافظة. وفي مســتهل اللقاء، رحب ســمو المحافظ بالحضور، مشــيرا إلى التمســك بالنهج الراســخ في التواصل 
المستمر مع األهالي ومتابعة احتياجاتهم وتحقيق تطلعاتهم التنموية، مؤكدًا سموه حرصه والتزامه بتنفيذ التوجيهات السديدة 
لعاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمد بن عيســى آل خليفة، وولــي العهد رئيس مجلس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة، وذلك لتحقيق األمن والتنمية الشاملة في مختلف مناطق المحافظة.



قــال نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء الشــيخ خالــد بــن عبــدهللا آل خليفــة إن المشــّرع 
البحريني تنّبه إلى ضرورة إيجاد آلية بضمانة القانون لمعالجة عملية قيام المطورين 
ببيــع وحــدات على الخريطة في مشــاريع التطويــر العقاري، وقيامهم كذلك باســتالم 

جزء أو كامل الدفعات المستحقة كثمن مقابل تلك الوحدات.

وذكـــر فـــي رده علـــى ســـؤال للنائـــب بـــدر 
الدوســـري بشـــأن المشـــاريع المتعثـــرة في 
 2014 العـــام  قبـــل  أنـــه  العريـــن  منطقـــة 
أصبحـــت هذه العمليـــة ظاهرة عمت عدًدا 
محـــدوًدا مـــن مشـــاريع التطويـــر العقـــاري 
الكبرى ذات الطابع االستثماري والتجاري 
واآليلـــة ملكيتهـــا إلـــى القطـــاع الخـــاص، 
بســـبب الفراغ التشـــريعي الذي حال دون 

تنظيم هذه العملية.
ولفـــت إلى أنـــه حمايـــة للحقـــوق الخاصة 
بالمالك والمســـتثمرين في المشـــاريع التي 
تـــم تصنيفها علـــى أنها “متعثـــرة”، وحفظا 
لســـمعة البحرين في هذا القطاع الحيوي، 
األمـــر  هـــذا  منـــع استشـــراء  فـــي  ورغبـــة 
والسيطرة عليه لتجنب حدوث أية أضرار 
مـــن شـــأنها أن تؤثـــر علـــى مكانة وســـمعة 
المملكـــة بوصفهـــا مركز جذب اســـتثماريا، 
تم إصدار المرســـوم بقانون بشـــأن تسوية 

مشاريع التطوير العقارية المتعثرة.
المرســـوم  هـــذا  وبموجـــب  أنـــه  وأضـــاف 
تـــم بنـــاء على قـــرار مـــن مجلس الـــوزراء 
للمشـــاريع  الوزاريـــة  اللجنـــة  تحديـــد 
التنمويـــة والبنيـــة التحتيـــة كجهـــة معنية 
بدراســـة تلك المشـــاريع المحالة إليها منه 
مـــن جميـــع النواحـــي، بما في ذلـــك حصر 
الديـــون وااللتزامـــات والحقـــوق فـــي كل 
مشـــروع علـــى حـــدة، عبـــر االطـــالع على 
جميع البيانات والمعلومات والمســـتندات 

والوثائق الخاصة بالمشروع.
وبيـــن نائب رئيس مجلـــس الوزراء أنه 
يحق للجنة الوزارية بعد إتمام الدراسة 
أن تصدر قرارها بإحالة المشـــروع إلى 
لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية 
 – القضائيـــة  الصفـــة  ذات   – المتعثـــرة 

للبت فيه.
وذكر أن اللجنة تعاملت مع كافة مشـــاريع 
التطوير العقاري المحالة إليها من مجلس 
والتـــي  المذكـــورة  اآلليـــة  وفـــق  الـــوزراء 

حددها المرسوم بقانون آنف الذكر.

المشاريع المتعثرة

وفيمـــا يتعلق بمشـــاريع التطويـــر العقاري 
المتعثـــرة فـــي منطقة العرين قال الشـــيخ 
خالـــد بـــن عبـــدهللا بـــأن مجلـــس الـــوزراء 
أحال إلى اللجنة مشـــروعين من مشـــاريع 

التطوير العقاري في تلك المنطقة.
وأوضح أن كافة مشاريع التطوير العقاري 
المتعثـــرة المحالة من مجلس الوزراء إلى 
اللجنة الوزارية هي مشـــاريع اســـتثمارية 
وليســـت ذات صلة بالمشـــاريع اإلســـكانية 

التي تنفذها وزارة اإلسكان.

وذكـــر أن المشـــاريع المحالـــة للجنـــة فـــي 
تـــالل  مشـــروع  شـــملت  العريـــن  منطقـــة 
علـــى  وحداتـــه  بيعـــت  الـــذي  الغـــروب 
الخريطـــة مـــن قبـــل المطـــور، والـــذي هـــو 
عبـــارة عن 10 فلـــل و41 منـــزال و10 مبان 
تضم شـــققا ســـكنية، باإلضافـــة إلى مبنى 

متعدد االستخدامات.
ولفـــت إلـــى أن اللجنـــة أصـــدرت فـــي 12 
أكتوبر 2015 قرارها بإحالة المشروع إلى 
لجنة تســـوية مشـــاريع التطويـــر العقارية 
المتعثـــرة – ذات الصفة القضائية – وذلك 

بعـــد أن ثبت عجـــز المطور عن اســـتكمال 
تنفيـــذ المشـــروع، وهو ما يعـــد واحًدا من 
بيـــن ضوابـــط أخـــرى العتبار أي مشـــروع 
عقاري متعثرا، إلى جانب معيار البيع على 

الخريطة.
وأردف أنـــه وبإحالة المشـــروع إلى اللجنة 
القضائيـــة، فإنـــه يكـــون بذلـــك خارجا من 

نطاق متابعة اللجنة الوزارية له.

المدينة األنيقة

وأوضح نائب رئيـــس مجلس الوزراء بأن 

المشروع اآلخر تمثل في مشروع المدينة 
األنيقـــة، والـــذي أحالـــه مجلـــس الـــوزراء 
للجنـــة فـــي 11 نوفمبـــر 2019، حيـــث بدأ 
المشـــروع في 2011، وكان مقررا االنتهاء 
منه في عام واحد، إال أن الشركة المطورة 
تعثـــرت عن إتمـــام الجزء المتبقـــي بعدما 

تجاوزت نسبة االنجاز 85 %.
وأشـــار إلى أن هـــذا المشـــروع يتكون من 
60 فيال بيعت منه 44 فيال على الخريطة، 
بعد أن تسلم المطور 3.6 مليون دينار من 

المشترين.

وبيـــن أن المشـــكلة الرئيســـية فـــي توقف 
هـــذا المشـــروع تتمثـــل في عـــدم توصيل 
خدمتـــي الكهربـــاء والمـــاء إلـــى وحداتـــه، 
نظـــرًا لعدم قدرة المطور على ســـداد كلفة 
التوصيـــل بتلـــك الخدمتيـــن والبالغة 309 
آالف دينـــار لصالح الشـــركة األم والمطور 
الرئيسي لمشروع العرين منذ ذلك الوقت.
ولفت إلى أنه لما كانت المشكلة الرئيسية 
التـــي يعاني منها المشـــروع ال تعد جذرية 
مقارنـــة بالمشـــاريع األخـــرى التـــي نظـــرت 
فيهـــا اللجنـــة الوزاريـــة، أو قـــررت إحالتها 
وتداخـــل  لتعقـــد  القضائيـــة  اللجنـــة  إلـــى 
حقـــوق المـــالك والمطوريـــن فيهـــا، ارتأت 
اللجنـــة الوزارية أن تبقي المشـــروع لديها 
لتتابعـــه عـــن كثـــب، وانتهـــت إلـــى أنه من 
الممكن رفع حالـــة التعثر عنه دون إحالته 

للجنة القضائية.

خدمة الكهرباء

وذكر أن الشـــركة المالكة لمشـــروع العرين 
لتزويـــد  اســـتعدادها  أبـــدت  التطويـــري 
المشروع بخدمتي الكهرباء والماء، ولكن 
بعد إقرار المخطط العام لمشـــروع العرين 
الـــذي يقـــع مشـــروع المدينـــة  التطويـــري 

األنيقة ضمنه.
وأضاف أن موعد تسليم المشترين لوثائق 
ملكية العقارات ينظمه ما تم االتفاق عليه 

بين المطور والمشترين.
وأكد الشيخ خالد بن عبدهللا آل خليفة أن 
التعامل مع ملف مشاريع التطوير العقاري 
المتعثـــرة يتـــم بـــكل مســـؤولية نابعـــة من 
اهتمام الحكومة برئاسة ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، بكل 
مـــا من شـــأنه أن يحفـــظ لمملكـــة البحرين 
مكانتهـــا بوصفهـــا مـــالذا آمنـــا لالســـتثمار 
فـــي القطـــاع العقـــاري الذي يعـــد أحد أهم 
محـــركات االقتصـــاد الوطنـــي، وانطالقـــا 
من الحرص علـــى حفظ وحماية المصالح 

والحقوق الخاصة.

مشروع تالل الغروب 

تسليم وثائق مشاريع العرين تنظمها اتفاقية البيع بين المطور والمشتري
ــدر الــدوســري ــب بـ ــائ ــن ــؤال ال ــ ــد بــن عــبــداهلل عــلــى س ــال “^” تــنــشــر اجــابــة خ
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سيدعلي المحافظة

بدر الدوسري

الشيخ خالد بن عبدالله

الشـــؤون  لجنـــة  عضـــو  ناشـــد 
واألمـــن  والدفـــاع  الخارجيـــة 
الدوســـري  بـــدر  النائـــب  الوطنـــي 
ولـــي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة بإنهاء 
معاناة مالك منطقـــة العرين الذين 
دفعـــوا الغالـــي والنفيـــس من أجل 

شـــمل  ولـــم  البيـــوت  هـــذه  تملـــك 
أســـرهم. وأكـــد ضـــرورة اإلســـراع 
بتســـليمهم وثائق الملكيـــة إنصافًا 
االســـتثمار  لســـمعة  وحمايـــة  لهـــم 
العقاري في مملكـــة البحرين، علمًا 
أنهـــم دفعـــوا جميـــع المســـتحقات 
فتـــرة  منـــذ  عليهـــم  التـــي  الماليـــة 
طويلة إال أنهم لم يســـتلموا وثائق 
الملكيـــة حتـــى اآلن. ومـــن أبرز ما 
نـــص عليـــه ســـؤال الدوســـري:هل 

أحـــال مجلـــس الـــوزراء المشـــاريع 
الســـكنية المتعثرة في هورة عنقة 
الكائنـــة فـــي منطقـــة العريـــن إلـــى 
اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية 

والبنية التحتية للدراسة؟.
تـــم  التـــي  اإلجـــراءات  هـــي  ومـــا 
اتخاذهـــا لمعالجـــة المشـــاكل التي 
يمـــر بهـــا هـــذا المشـــروع الســـكني 
المتعثـــر مـــن قبل اللجنـــة الوزارية 

المذكورة؟.

معاناتهم وإلنـــهـــاء  ــس..  ــي ــف ــن وال ــي  ــغــال ال ــوا  ــع دف ــعــريــن  ال ــاك  مـ

الدوسـري يناشــد سمـو ولي العهــد رئيــس الوزراء

محرر الشؤون المحلية

يســر رئيس مجلس إدارة  إي بي إم تيرمينالز البحرين دعوة المســاهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشــركة و المقرر عقده  بمشــيئة اهلل تعالى في تمام الســاعة 10:30 صباحًا من يوم الخميس 
الموافق 25 مارس 2021. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني يوم الخميس الموافق 25 مارس من عام 2021 الساعة العاشرة صباحًا، فسيعقد االجتماعين يوم الخميس الموافق 1 من شهر ابريل من عام 2021 ، و 

في حال عدم اكتمال النصاب القانوني يوم الخميس الموافق 1 من شهر ابريل من عام 2021 ، فسيعقد االجتماعين يوم الخميس الموافق 8 أبريل من عام 2021.
وفقًا لإلجراءات الوقائية التي تبنتها حكومة البحرين لمكافحة تفشي فيروس الكورونا )كوفيد 19( وخاًصًة تلك المتعلقة بالتجمعات ذات األعداد الكبيرة، فسوف يتم عقد االجتماعين عن بعد عبر تقنية اإلتصال 
المرئي. وعلى المساهمين الراغبين في المشاركة في االجتماعين المذكورين مشاركة نسخة من بطاقة الهوية أو جواز السفر الخاص بهم ورقم المستثمر وعدد األسهم المملوكة من قبله، بما في ذلك نسخة 

من نموذج التوكيل الموقع )إن أمكن( مع مسجل أسهم البنك )بحرين كلير( من خالل البريد اإللكتروني التالي: registry@bahrainclear.com وذلك خالل 24 ساعة على األقل قبل موعد االجتماعين .

دعوة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية و الغير عادية

إي بي إم تيرمينالز البحرين

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:
1.   مصادقة محضر اجتماع الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ   2020/03/26 والمصادقة عليه.

2.   مراجعة تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في   2020/12/31والمصادقة عليه.

3.   مراجعة تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في2020/12/31 .

4.   مراجعة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في   2020/12/31والمصادقة عليها.

5.   اعتماد توصية مجلس اإلدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 2020/12/31على النحو التالي:

    1(   توزيع أرباح نقدية تقدر 151.8 فلس للسهم الواحد أو 151.8 % من رأس المال المدفوع والبالغة إجماليًا  13.662  مليون  

        دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في  2020/12/31. 

في هذا الصدد، فيما يلي التواريخ الرئيسية التي يجب أخذها في االعتبار:

جدول أعمال الجمعية العمومية الغير العادية:
1.   الموافقة على   توصية و قرار مجلس اإلدارة بإضافة » بيع وشــراء األوراق المالية ]أســهم وســندات[ لحســاب الشركة 

فقط« كأحد أنشطة الشركة، شريطة الحصول على جميع الموافقات من الجهات الرقابية
2.   الموافقة على تعديل الفقرة 5)2( من عقد التأسيس و النظام األساسي بتعديل الفقرة )ح( و إضافة فقرة جديدة )ي( 

إلضافة ما ورد في البند )1( أعاله، شريطة الحصول على جميع الموافقات من الجهات الرقابية، و تقرأ كالتالي :
“دون تقييد عمومية البند )1( فإن الشركة سوف:

أ( تستفيد من تشغيل وإدارة الموانئ.
ب( تقوم بتقديم خدمات بحرية للموانئ وخارجها ولكن ضمن المياه اإلقليمية للبحرين.

ج( تقوم بتقديم خدمات االرشاد ضمن خور القليعة ومرسى سترة وممرات العبور حسب الالزم.
د( تقوم بتشغيل وتوفير نظام إدارة متابعة السفن لموانئ وممرات البحرين.

هـ( تقوم بتقديم أي خدمة للعمالء ضمن الموانئ.
و( تقوم بالتفاوض على ومنح االمتيازات الحصرية وغير الحصرية و/أو الرخص للغير الذي تختاره الشركة بواسطة العطاء 

أو غير ذلك لتقديم كل او أي من التسهيالت او الخدمات التي تقرر الشركة بأنها الزمة او مرغوب فيها ضمن الموانئ.
ز( تتعاقد مع الغير لمصلحة الشركة أو العمالء عموما ضمن حدود الموانئ.

ح(بيع وشراء األوراق المالية ]أسهم وسندات[ لحساب الشركة فقط.
ي( تقوم بجميع تلك األشياء حسب ما تعتبره تابعا او يفضي الى تحقيق الغايات أعاله او أي منها.

ويخضع ذلك ألحكام القانون والنظم واألوامر والقرارات النافذة والى الحصول على الرخص الضرورية للقيام بهذه الغايات.

على الرغم مما ســبق، تلتزم الشــركة، في جميع األوقات، بقانون الشــركات التجارية الصادر بالمرسوم قانون رقم 21 
لسنة 2001 وتعديالته و قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية رقم )64( لسنة 2006 وتعديالته واللوائح 
الصــادرة تنفيــذًا ألحكامــة، وبأي نشــرات أو قواعد أو أنظمة يصدرهــا مصرف البحرين المركزي مــن وقت آلخر، وعلى 
وجــه الخصــوص تلتزم الشــركة وتتقيد بالقواعد واللوائح واألنظمة والتوجيهــات التي قد يصدرها مصرف البحرين 

المركزي من وقت إلى آخر.” )»التعديل«( 

3.   تخويــل المخولــون بالتوقيــع عــن الشــركة ، مجتمعين أو منفرديــن ، للقيام بتقديم أي طلبات أمام الجهات الرســمية 
فــي مملكــة البحريــن بغــرض تنفيذ التعديل المذكور فــي البند )2( بما في ذلك ، ودون حصــر، توقيع التعديل على عقد 
التأسيس والنظام األساس نيابة عن الشركة أمام كاتب العدل العام أو الخاص ( باإلضافة إلى اتخاذ أي إجراءات أخرى الزمة 

أمام وزارة الصناعة و التجارة و السياحة من اجل القيام بإضافة النشاط و التعديل.

مالحظات هامة للمساهمين:
•  يمكنكــم الحصــول علــى البيانــات الماليــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي   31/12/2020 و الحصــول على نســخة مــن بطاقة 
https://www.apmterminals.com/ او من موقع الشــركة www.bahrainbourse.com التوكيل على موقع بورصة البحرين

operations/africa-middle-east/bahrain
•  يحق ألي مســاهم مســجل أســمه في ســجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد االجتماع الحضور شخصيًا أو أن يوكل خطيًا 
عنه أي شــخص لحضور االجتماع و التصويت نيابة عنه مع األخذ بعين االعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس و أعضاء 

مجلس اإلدارة أو موظفي الشركة.
•  في حال إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر االجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخّوله بأنه 
الموكل لذلك المســاهم، ويجب أن يكون التفويض خطيًا وصادرًا عن الشــخص المفوض بالشــركة و مختومًا بختم الشركة 

و أن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد إليداع التوكيل.
•  ألي استفسارات يرجى االتصال بقسم العالقات العامة و عالقات المستثمرين على الرقم التالي: 17365512 973 +

6.   الموافقــة علــى مكافــأة قدرهــا 74,500 دينــار بحرينــي ألعضــاء مجلــس اإلدارة عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 

2020/12/31 خاضعة لموافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.  

7.   مناقشــه تقريــر حوكمــة الشــركات لســنة 2020/12/31 والتزام الشــركة بمتطلبات مصرف البحريــن المركزي ووزارة 

الصناعة والتجارة والسياحة والمصادقة عليه.

8.   التبليغ عن العمليات التي جرت خالل السنة المالية المنتهية في 2020/12/31  مع أٍي من األطراف ذات العالقة كما 

هو مبين في اإليضاح رقم )22( من البيانات المالية تماشيًا مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.

9.   إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس اإلدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

10.   تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحســابات الخارجيين للســنة المالية المنتهية في  2021/12/31و تفويض مجلس 

اإلدارة بتحديد أتعابهم.

11.   ما يستجد من أعمال طبقًا للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.  
 ديفيد سكوف

رئيس مجلس اإلدارة
APM TERMINALS BAHRAIN B.S.C  2021التاريخ: 4 مارس 

التاريخالحدث

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

28 مارس 2021

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

29 مارس 2021

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

30 مارس 2021

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

13 ابريل 2021

بيان المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2019                                  بآالف الدنانير البحرينية

البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

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

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

20192018

الموجودات

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

29,70611,795مجموع الموجودات غير المتداولة

327335المخزون
1,4371,665ذمم تجارية مدينة

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

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

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

حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية
9,0009,000رأس المال 

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

23,66123,343مجموع حقوق الملكية 

المطلوبات

26,1248,015إلتزام إيجار تمويلي
576505منافع الموظفين

26,7008,520مجموع المطلوبات غير المتداولة

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

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

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

20192018

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

24,59124,321إجمالي الربح 

7758إيرادات تشغيلية أخرى
192ربح من بيع معدات ومركبات

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

11,44010,870الربح التشغيلي

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

)410()1,255(صافي تكاليف التمويل

10,18510,460ربح السنة

--الدخل الشامل اآلخر

10,18510,460مجموع الدخل الشامل للسنة

العائد على السهم

113116العائد على السهم األساسي والمخفض )بالفلس(

المجموعأرباح مستبقاةاحتياطي قانونيرأس المال2019

9.0004,4939,85023,343في 1 يناير

10,18510,185--مجموع الدخل الشامل للسنة

-)7(7-محول لالحتياطي القانوني

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

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

9.0004,50010,16123,661في 31 ديسمبر 

المجموعأرباح مستبقاةاحتياطي قانونيرأس المال2018

9.0003,44743612,883في 1 يناير

10,46010,460--مجموع الدخل الشامل للسنة

-)1,046(1,046-محول لالحتياطي القانوني

9.0004,4939,85023,343في 31 ديسمبر 

2018 2019

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

تسويات :
427 427 إطفاء

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

)2( )19( ربح من بيع معدات ومركبات

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

135 71 مكافآت نهاية خدمة الموظفين

12,376 14,045 صافي النقد من األنشطة التشغيلية

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

رئيس مجلس اإلدارة
ديفيد سكوف

2020/02/25
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فتح آفاق جديدة للشراكة االقتصادية مع روسيا
البلدين بــيــن  ــات  ــاق ــع ال لــتــطــويــر  ــة  ــي ــرام ال ــود  ــه ــج ال ــراض  ــع ــت اس

اســـتقبل وزير المالية واالقتصاد 
الوطني الشيخ سلمان بن خليفة 
آل خليفة ســـفير مملكة البحرين 
أحمـــد  االتحاديـــة  روســـيا  لـــدى 

عبدالرحمن الساعاتي.
وفي بداية اللقاء رحب بالســـفير 
تبذلهـــا  التـــي  بالجهـــود  مشـــيدا 
فـــي  البحريـــن  مملكـــة  ســـفارة 
روســـيا االتحاديـــة ودورهـــا فـــي 
المشـــترك  التعـــاون  أطـــر  تعزيـــز 
تطويـــر  علـــى  العمـــل  ومواصلـــة 
بيـــن مملكـــة  الثنائيـــة  العالقـــات 
روســـيا  وجمهوريـــة  البحريـــن 
االتحاديـــة الصديقـــة بمـــا يســـهم 
فـــي فتح آفـــاق جديدة للشـــراكة 
بين البلدين في شـــتى المجاالت 
المالـــي  المجاليـــن  خصوصـــا 

واالقتصادي، ويعـــود بالنفع على 
البلدين والشعبين الصديقين.

اســـتعراض  تـــم  اللقـــاء  وخـــالل 
مـــا تقـــوم به الســـفارة مـــن جهود 
رامية لتطوير العالقـــات الثنائية 

بمختلـــف المجـــاالت بمـــا يحقـــق 
المصالح المشتركة بين البلدين.

من جانبه أعرب السفير الساعاتي 
عن شـــكره وتقديره لوزير المالية 
منوهـــا  الوطنـــي،  واالقتصـــاد 

بالجهود التـــي تبذلها الوزارة في 
تعزيز العالقـــات االقتصادية بين 
مملكـــة البحريـــن وجميـــع الدول 
بمـــا يعـــود بالنفـــع والنمـــاء علـــى 

االقتصاد الوطني.

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني

المنامة - وزارة الخارجية

الخارجيـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
عبداللطيـــف الزيانـــي بمقـــر الوزارة 
الهنـــد  جمهوريـــة  ســـفير  أمـــس، 
بيـــوش  البحريـــن،  مملكـــة  لـــدى 
شريفاستاف، بحضور، مديرة إدارة 
بالـــوزارة  األفروآســـيوية  الشـــؤون 

السفيرة منى عباس رضي.
مســـار  بحـــث  اللقـــاء  خـــالل  وتـــم 
بيـــن  القائمـــة  الصداقـــة  عالقـــات 
مملكـــة البحرين وجمهوريـــة الهند 

الصديقـــة وســـبل تعزيـــز التعـــاون 
أرحـــب  آفـــاق  وفتـــح  الثنائـــي 
كافـــة  علـــى  التعـــاون  لمجـــاالت 
الطموحـــات  يلبـــي  بمـــا  األصعـــدة 
المشـــتركة، كما تم استعراض عدد 
مـــن الموضوعـــات والقضايـــا ذات 
االهتمام المشـــترك، وفي مقدمتها 
تعزيز التعاون والتنســـيق المشترك 
لمواجهة تداعيات جائحة فيروس 

كورونا )كوفيد 19(.

تطوير مسار العالقات بين البحرين والهند

المنامة - وزارة الخارجية

اســـتقبل وزير الخارجية عبداللطيف بن راشـــد الزياني، في مقر الوزارة أمس، سفير 
المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين رودي دراموند، بحضور سفير مملكة البحرين 
لـــدى المملكـــة المتحـــدة الشـــيخ فواز بـــن محمـــد آل خليفـــة، ومدير إدارة الشـــؤون 
األوروبية واالتحاد األوروبي بالوزارة السفير الشيخة عائشة بنت أحمد آل خليفة.

وجـــرى خـــالل اللقـــاء، بحـــث عالقـــات الصداقـــة التاريخية التـــي تجمع بيـــن مملكة 
البحريـــن والمملكـــة المتحدة، ومســـار التعاون الثنائي وســـبل تطويـــره في مختلف 
المجـــاالت بما يعـــود بالخير والمنفعة علـــى البلدين والشـــعبين الصديقين، باإلضافة 
إلـــى بحث عدد مـــن الموضوعات والقضايا على الســـاحتين اإلقليمية والدولية ذات 

االهتمام المشترك.

تطوير التعاون مع المملكة المتحدة

المنامة - وزارة الخارجية المنامة - بنا

تـــرأس وكيل وزارة الخارجية للشـــؤون 
الدوليـــة، الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمد آل 
خليفة، أمس، اجتماع الشـــبكة الوطنية 
للشـــؤون الدولية، وذلك بحضور رئيس 
بعثـــة منظمة الهجرة الدولية والمنســـق 
المقيـــم باإلنابة ألنشـــطة األمم المتحدة 
لدى مملكـــة البحرين، محمـــد الزرقاني، 
وأعضـــاء الشـــبكة من ممثلـــي الوزارات 

والجهات الحكومية.
 وخالل االجتماع، أشـــار الشيخ عبدهللا 
بـــن أحمـــد آل خليفة، إلى نجـــاح مملكة 
البحرين في تأســـيس شراكات خارجية 
وزارة  بـــأن  منّوًهـــا  ومتينـــة،  ممتـــدة 
الخارجيـــة تعمل على تحقيق التنســـيق 
بين مختلف الجهات المعنية في مملكة 
والمنظمـــات  العالـــم  ودول  البحريـــن 
والتجمعات الدولية، من أجل المساهمة 
فـــي تيســـير إبـــرام وتنفيـــذ االتفاقيـــات 

الموقعـــة في مختلف المجـــاالت، وفتح 
آفاق جديدة للتعاون المشـــترك، مشـــيًرا 
إلى أن مملكة البحرين ماضية بخطوات 
ثابتـــة فـــي حوكمـــة الشـــراكات الدولية، 
المســـاهمات  علـــى  الضـــوء  وتســـليط 
اإلجماليـــة لحكومة المملكـــة في النظام 
رؤيـــة  يواكـــب  بمـــا  األطـــراف،  متعـــدد 

البحرين االقتصادية 2030.
 ومـــن جانبـــه، تطـــرق محمـــد الزرقانـــي 

إلـــى الـــدور الـــذي تضطلـــع بـــه منظمـــة 
األمم المتحـــدة ووكاالتهـــا المتخصصة 
فـــي تعزيـــز فـــرص التعـــاون ومواجهـــة 
أن  موضًحـــا  القائمـــة،  التحديـــات 
االجتماع يعد فرصة للخروج بتوصيات 
حـــول أفضـــل الســـبل لتنفيذ المشـــاريع 

والمبادرات المشتركة.
مناقشـــة  االجتمـــاع،  خـــالل  وجـــرى   
تطوير آليات العمل بين مملكة البحرين 
ووكاالتهـــا  المتحـــدة  األمـــم  ومنظمـــة 
اســـتعراض  جانـــب  إلـــى  المتخصصـــة، 
االتفاقيات الدولية المراد إبرامها خالل 
الفتـــرة المقبلة فـــي إطار متابعـــة تنفيذ 
الدوليـــة،  التزاماتهـــا  البحريـــن  مملكـــة 
حـــول  اآلراء  تبـــادل  إلـــى  باإلضافـــة 
الخطوات المســـتقبلية للشبكة الوطنية 
للشـــؤون الدوليـــة وتفعيـــل دورهـــا مـــن 
أجل تعزيز مســـاهمات وشراكات مملكة 

البحرين في المنظمات الدولية.

أشـــاد وزير شـــئون اإلعـــالم علـــي الرميحي 
العربيـــة  للمملكـــة  بالسياســـة  الحكيمـــة 
السعودية الشـــقيقة، بقيادة خادم الحرمين 
بـــن  عبدالعزيـــز،  الملـــك ســـلمان  الشـــريفين 
ودعم صاحب الســـمو الملكـــي األمير محمد 
بـــن ســـلمان بـــن عبدالعزيز  ولـــي العهد نائب 
رئيس مجلـــس الوزراء وزير الدفاع، مؤكدا 
دورها المحوري في  ترسيخ األمن والسالم 

واالستقرار في المنطقة والعالم. 
لصحيفـــة  تصريـــح  فـــي  الرميحـــي  وأكـــد 
“عـــكاظ” الســـعودية أمـــس، تضامـــن مملكة 
واإلســـالمي،  العربـــي  والعالـــم   البحريـــن 
حكومات وشـــعوبا ومنظمات، مع الشـــقيقة 
فـــي  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  الكبـــرى 
ورفضهـــا  إعالميـــة،  حمـــالت  أي  مواجهـــة 
القاطـــع ألي محـــاوالت للمســـاس بســـيادتها 
الشـــامخ  أو  قضائهـــا  واســـتقالل  وأمنهـــا 
اإلســـاءة إلى سجلها الحقوقي المشرف في 

ترسيخ العدالة والنزاهة والشفافية. 
وشـــدد علـــى أن المملكة العربية الســـعودية 
قويـــة بحكمـــة خـــادم الحرمين الشـــريفين، 
ووقـــوف  وتالحـــم  شـــعبها  عهـــده،  وولـــي 
أكثـــر مـــن مليـــار ونصـــف مليـــار مســـلم إلى 
جانبهـــا، تقديرا لمكانتهـــا الروحية  ووقفاتها 
المخلصـــة فـــي نصرة اإلســـالم والمســـلمين 
ومســـاعدة البلدان النامية، واعتزازا بنهجها 
للتســـامح  كمنـــارة  الحكيـــم   الدبلوماســـي 

الدوليـــة  العالقـــات  وإقامـــة  واالعتـــدال، 
علـــى أســـس  من الـــود واالحتـــرام المتبادل، 
ورفض التدخل في شـــؤون الدول األخرى، 
وإســـهاماتها الرائـــدة  فـــي تعزيز االســـتقرار 
برئاســـتها  العالمـــي  واالقتصـــادي  األمنـــي 
العشـــرين،  ودورهـــا  لمجموعـــة  الناجحـــة 
والمنظمـــات  أوبـــك  منظمـــة  فـــي  القيـــادي 
اإلقليميـــة والدوليـــة، وتضحياتها في الذود 
عـــن  األمن القومـــي العربي واإلســـالمي في 

مواجهة التنظيمات اإلرهابية المتطرفة. 
العربيـــة  المملكـــة  أن  اإلعـــالم  وأكـــد وزيـــر 
النبيلـــة  بقيمهـــا  اإلنســـانية  الســـعودية 
الســـالم  إقامـــة  فـــي  المعتدلـــة  وسياســـتها 
لمبـــادرة  الســـالم  وفقـــا  والشـــامل،  العـــادل 
للنزاعـــات  الســـلمية  والتســـوية  العربيـــة، 
التطـــرف  ومكافحـــة  والدوليـــة،  اإلقليميـــة 
 واإلرهاب، وغيرها من المبادرات إنما تدعو 
تقديـــر  وتســـتحق  واالعتـــزاز،  الفخـــر  إلـــى 

المجتمع  الدولي ومساندته.

علي الرميحي

ماضـــون بخطـــوات ثابتـــة نحـــو حوكمـــة الشـــراكات دور محوري للســعودية في محاربة التطرف وإرساء السالم

عبداهلل بن أحمد: فتح آفاق جديدة للتعاون مع دول العالم وزير اإلعالم: تضامن بحريني ودولي مع الشقيقة الكبرى

جاللة الملك ذو فكر قيادي مستنير
ــشــعــريــة ــة الـــحـــلـــواجـــي ال ــرب ــج ــت ــد ب ــي ــش وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة ي

اســتقبل وزيــر الداخليــة الفريــق أول الشــيخ راشــد بــن عبدهللا آل 
خليفــة، امــس، الشــاعر محمــد الحلواجــي، الذي قدم له نســخة من 
ديوانه الشعري “الحمديات”، متضمنا جميع القصائد الشعرية التي 

ألقاها في جاللة الملك بمختلف المناسبات.

بالشـــاعر  الوزيـــر  ورحـــب 
فخـــره  عـــن  معربـــا  الحلواجـــي، 
واعتـــزازه بهذا اإلهـــداء الكريم، 
ومـــا يتضمنـــه الديـــوان الشـــعري 
متميـــزة  وطنيـــة  قصائـــد  مـــن 
علـــى  تثنـــي  فنيـــة،  ولوحـــات 
مالمـــح العهـــد اإلصالحـــي، الذي 
صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  يقـــوده 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفـــة، وما يتمتع به جاللته من 

حكمـــة وفكر مســـتنير في قيادة 
الوطـــن وتوفير الحيـــاة الكريمة 

للمواطنين كافة.
وأشـــاد الوزيـــر بـــدور الحلواجي 
في إثـــراء حركة الشـــعر واألدب 
فـــي مملكـــة البحريـــن، من خالل 
تجربته الشـــعرية الثرية، متمنيا 
والتوفيـــق  النجـــاح  دوام  لـــه، 
ومواصلة تجاربـــه اإلبداعية في 

المجال األدبي.

المنامة - وزارة الداخلية

تسديد ديون 358 معسًرا بـ 397 ألف دينار
أعلن الوكيل المســاعد للشــؤون اإلســالمية بوزارة العدل والشــؤون اإلســالمية واألوقاف محمد القطان أن صندوق الزكاة والصدقات بالوزارة وبدعم من البنوك 
والشركات والمؤسسات واألفراد من أهل الخير، قام في العام 2020م، بتسديد ديون 358 معسر ومعسرة الصادرة بحقهم أحكام قضائية بسبب مديونياتهم وقد 
عجزوا عن سدادها، وذلك ضمن مشروع “سهم الغارمين”، وبمبلغ 397 ألف دينار، مثنًيا في هذا اإلطار الدعم السخي الذي قدمه كل من ساهم في هذه المبادرة.

وذكر القطان أن تبني صندوق الزكاة والصدقات 
لمبادرة “ســـهم الغارميـــن” يهدف بالدرجة األولى 
إلى تعزيز مفهوم التكافل االجتماعي والشـــراكة 
المجتمعيـــة، وتترجمهـــا واقًعـــا ملموًســـا وهو ما 
عهدناه دائما من الداعمين والشـــركاء للصندوق، 
متمنًيـــا أن تكـــون هذه المبـــادرة الكريمـــة حافزا 
لـــذوي اليســـار والســـعة للقيـــام بدورهـــم ضمـــن 
إطـــار المســـؤولية المجتمعيـــة التـــي حـــث عليها 
ديننـــا الحنيـــف، والفًتـــا إلـــى أن هـــذه المبـــادرة 
المجتمعية ُتجســـد أحد المعالم الحضارية للدين 
اإلســـالمي، ومـــا يتمتـــع بـــه شـــعب البحرين من 
ســـعي دائـــم للخير واإلحســـان، والـــذي يتميز به 
الشـــعب البحرينـــي بكافـــة أطيافـــه، دون تفريق 

بيـــن أبناء الوطـــن الواحد، داعًيا إلـــى المزيد من 
الدعـــم لالرتقاء بعمل وخدمات صنـــدوق الزكاة 
والصدقات؛ ليؤدي دوره التكافلي والتنموي في 

المجتمع.
“ســـهم  مبـــادرة  مـــن  االســـتفادة  معاييـــر  وعـــن 
الغارميـــن”، قال القطان: تم اســـتحداث عدد من 
المعايير، إذ تم تحديد سقف أعلى للمبلغ المسدد 
لصالح المستفيد من المشروع ليكون بواقع مبلغ 
ال يتجـــاوز 5000 دينـــار ولمرة واحدة فقط، وأن 
يكـــون المديـــن شـــخًصا طبيعًيا وليـــس اعتبارًيا 
ممن ثبت عليه الدين بموجب ملف تنفيذ جاري، 
مع ثبوت إعســـاره عن الســـداد وفًقا للمســـتندات 
المقدمـــة الدالة على ظروفه المعيشـــية، على أن 

تكـــون األولويـــة فـــي االســـتفادة لألكبر ســـًنا مع 
مراعـــاة الظـــروف الخاصة للنســـاء، وكذلك ذوي 
الهمم ومن يعانون من مرض عضال؛ بهدف رفع 
إجـــراءات التنفيذ الجبريـــة في مواجهتهم، على 
أن ال يكون قد صدر ضد المستفيد حكم باإلدانة 
فـــي جريمـــة تمس الشـــرف واألمانة، مـــا لم يكن 
قـــد رد إليـــه اعتباره أو لم يتكـــرر منه ذلك الفعل 

مؤخًرا بعد صالح حاله.
يذكـــر أن حملـــة ســـهم الغارميـــن ســـاهمت فـــي 
الســـنوات األربـــع الماضيـــة بتفريـــج كربـــة 781 
معســـًرا، بتكلفـــة إجماليـــة بلغت مليـــون ومائتي 
وثمانية آالف وســـتمائة وسبعون ديناًرا بحرينًيا 
) 1208670(، وذلـــك مـــن خالل قاعـــدة البيانات 

المتوافـــرة تلقائًيا بـــإدارة التنفيذ بـــوزارة العدل 
والشؤون اإلسالمية واألوقاف، بحسب المعايير 
واالشتراطات التي تم وضعها من قبل الصندوق 
مراعًيـــا فـــي ذلك الضوابـــط واألحكام الشـــرعية 
اســـتراتيجية  ضمـــن  وذلـــك  الخصـــوص،  بهـــذا 
الصنـــدوق الراميـــة إلى ترســـيخ مفهـــوم فاعلية 
الـــزكاة والصدقـــات ودورهـــا المهـــم فـــي المجال 
التنمـــوي علـــى صعيد الفـــرد والمجتمـــع، والعمل 
علـــى إحيـــاء هـــذه الفريضـــة تطبيًقـــا وممارســـة 
لتستفيد منها الشرائح المستحقة على اختالفها. 
اإلســـالمية  للشـــؤون  المســـاعد  الوكيـــل  وأشـــار 

لجميـــع  مفتوحـــة  التواصـــل  قنـــوات  أن  إلـــى 
مـــن يرغـــب فـــي التبـــرع والمشـــاركة في “ســـهم 
البنكـــي  الحســـاب  خـــالل  مـــن  الغارميـــن”، 
أو   )IBAN#BH23FIBH01021464950011(
تطبيـــق صنـــدوق الـــزكاة والصدقـــات أو تطبيق 
إسالميات، إذ يوفران إمكانية التبرع عبر بطاقة 
االئتمان أو بطاقة الصراف اآللي، أو عبر إرســـال 
رســـالة نصية فارغة عبر األرقام التالية وســـيتم 
اســـتقطاع مبلغ دينـــار واحد من فاتـــورة الهاتف 
 ،)Stc 98985( ،)94030لصالح الصنـــدوق، )زيـــن

)بتلكو 94992(.

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

محمد طاهر القطان

النساء وكبار السن 
لهم أولوية االستفادة 

من “سهم الغارمين”

 الشيخ عبدالله بن أحمد



تذليل العقبات أمام المؤسسات ومشروعات التطوير العقاري
اجتمـــع مجلـــس إدارة مؤسســـة التنظيم 
العقـــاري عـــن بعد أمـــس، برئاســـة رئيس 
جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس 
مجلس إدارة مؤسســـة التنظيم العقاري، 
الشـــيخ ســـلمان بن عبـــدهللا بـــن حمد آل 

خليفة. 
وخالل االجتماع اطلع المجلس على آخر 
مســـتجدات أعمال المؤسسة، وما اتبعته 
مـــن إجـــراءات خـــالل المرحلـــة الماضية 
لتنفيـــذ الخطط والرؤى واالســـتراتيجية 

المناطة بها المؤسسة.
البنـــود  مـــن  العديـــد  المجلـــس  وناقـــش 
الدعـــم  كل  توفيـــر  ليؤكـــد  والمحـــاور 
والمســـاندة لوضع المشـــروعات العقارية 
الطريـــق  علـــى  المطـــورة  والشـــركات 
الصحيح لتؤدي أهدافها وتحقق نجاحها 
بمـــا يتفـــق مع ما تنص عليه مـــواد قانون 
تنظيـــم القطـــاع العقـــاري رقـــم 27 لســـنة 
2017، واإلجـــراءات المنظمـــة لـــه، حيث 
ناقش المجلس موضوع مشروع “غولدن 

غيت” العقـــاري، فتم االتفـــاق على تنفيذ 
الحل المناسب المقترح، لوضع المشروع 
علـــى الطريـــق الصحيـــح نحـــو اإلنجـــاز، 
موجهـــًا المجلـــس اإلدارة التنفيذية نحو 
متابعـــة اتخاذ اإلجراءات لتنفيذ ما اتفق 
عليـــه من حـــل يحفـــظ ويضمـــن تحقيق 
مصلحـــة جميـــع األطـــراف المتعاقدة في 
هذا المشروع من: مطورين ومستثمرين، 
وتقديـــم  عقاريـــة،  وحـــدات  ومشـــتري 
كل الدعـــم النجـــاح المشـــروع والحلـــول 
أن  اإلدارة  مجلـــس  ويؤكـــد  المقترحـــة، 
حقـــوق جميـــع المشـــترين فـــي مشـــروع 

“غولدن غيت” محفظة كاملة.
 ونـــوه المجلـــس بـــدور اإلدارة التنفيذية 

المشـــاريع  لجميـــع  الحثيثـــة  ومتابعتهـــا 
وســـعيها لحلحلـــة مـــا يعتـــري عملهـــا من 
عقبـــات ومشـــكالت وهـــذا ما يثبته ســـير 
عمل المشـــروعات العقاريـــة اليوم والتي 
تســـير بشـــكل جيـــد ومنتظـــم بالرغم من 

التحديات االقتصادية التي تواجهها. 
ومـــن جانـــب آخـــر اطلـــع المجلـــس علـــى 
المهـــن  بتنظيـــم  المتعلقـــة  المشـــروعات 
تنظيـــم  ومنهـــا  العقاريـــة،  واألنشـــطة 
عمل اتحـــادات المـــالك في المشـــروعات 
خدمـــات  تقديـــم  أجـــل  مـــن  العقاريـــة، 

المتابعـــة وعملية إدارة هـــذه األمالك وما 
يصاحبهـــا مـــن أعمـــال تحصيـــل أمـــوال 
االشـــتراكات، وأعمـــال الصيانـــة واألمـــن 
وغيرهـــا مـــن المهـــام المناطـــة باتحادات 
المـــالك وليتـــم تحقيـــق أكبـــر االســـتفادة 

والرضا من عملها. 
وأكـــد المجلس أن القطـــاع العقاري اليوم 
يعمل بوتيرة جيـــدة بالرغم من الظروف 
االقتصاديـــة  بهـــا  يمـــر  التـــي  الحساســـة 
العالمي اليـــوم، وذلك بفضل دعم القيادة 
البـــالد  عاهـــل  رأســـها  وعلـــى  الرشـــيدة 

صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، ومـــا توليه الحكومة برئاســـة 
ولي العهد رئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، 
فـــي خططها وبرامجهـــا التنموية للقطاع 

العقاري. 
حيث قـــدم الرئيـــس التنفيذي لمؤسســـة 
التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة 
آل عرضـــا تفصيليـــا بالنســـبة لســـير عمل 
المؤسســـة ومتابعاتهـــا لإلجراءات وعمل 
العقاريـــة ونموهـــا، مؤكـــدًا  المشـــروعات 

أن المؤسســـة تعمل بشـــكل حثيث لوضع 
الحلول المناســـبة لما يعتري المؤسســـات 
وأصحـــاب المهـــن العقارية ومشـــروعات 
التطويـــر العقـــاري مـــن مشـــاكل وعقبات 
لوضعهـــا علـــى طريـــق اإلنجـــاز والنجاح، 
شـــاكرًا أعضـــاء مجلـــس اإلدارة برئاســـة 
الشـــيخ سلمان بن عبدهللا آل خليفة على 
مـــا تلقـــاه المؤسســـة مـــن دعم ومســـاندة 
والتي أســـهمت إيجابا في إنجازه الكثير 
مؤسســـة  قبـــل  مـــن  المشـــروعات  مـــن 

التنظيم العقاري.

المنامة - جهاز المساحة والتسجيل العقاري

تنفيذ الحلول 
المقترحة إلنجاح 

“غولدن غيت”
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538 من المنتسبات لدور الحضانة يطالبن بإنقاذ القطاع
استمرار تعليق الدراسة يهدد مئات العامالت

حصلــت “البــاد” علــى نســخة مــن عريضــة مطلبيــة لنقابــة العاملين فــي رياض 
األطفــال ودور الحضانــة، وقــع عليهــا 538 إداريــة ومعلمــة ومالكــة ومشــرفة 
وسكرتيرة وأخصائية، يطالبن بها إنقاذ هذا القطاع المتضرر جدًا من الجائحة 

باإلنقاذ، قبل انهياره.

وقلـــن في متن العريضة: “يمر قطاع رياض 
األطفـــال ودور الحضانـــة بنفق ضيق جراء 
األزمة العالمية لجائحة كورونا، إذ كنا نأمل 
أن يتنفـــس القطـــاع الصعـــداء بعـــد وصول 
التطعيم، وتوقعنا العودة التدريجية للحياة 
الواقـــع  “ولمالمســـة  وأضفـــن:  الطبيعيـــة”. 
فـــي هذا القطـــاع، فإن الوضع لـــم يكن على 
طبيعته منذ بداية الســـنة الدراسية، إذ كان 
عدد الحضور في الروضات يشكل ما نسبة 
%10 من العدد في السنوات السابقة، نظرًا 
لبقاء الخوف لدى كثير من أولياء األمور”.

لمـــدة  الدراســـة  إيقـــاف  “ومـــع  وتابعـــن: 
أســـبوعين، بـــادر كثيـــر مـــن أوليـــاء األمـــور 
لســـحب أطفالهم، باعتبار أن هـــذه المرحلة 
مرحلـــة غير إلزاميـــة أوالً، وصعوبة التعليم 
عـــن بعـــد بالنســـبة للروضـــات، واســـتحالته 
بالنســـبة للحضانات التي مهمتها هي رعاية 

األطفال وليس تعليمه”.

وأوضحـــن: “ومـــع تمديـــد اإليقـــاف أصيب 
القطاع في مقتل، وبادر بقية أولياء األمور 
التوقعـــات  بعـــد  نهائيـــًا  األطفـــال  بســـحب 
ببقـــاء األزمة لوقـــت أطـــول، ونتيجة لذلك 
ســـتغلق هذه المؤسســـات أبوابها، وستبقى 
مئات الموظفات بـــال عمل، يواجهن مصيرًا 
قاسيًا من تراكم الديون، وعدم القدرة على 
الوفـــاء بااللتزامـــات الضرورية الملقاة على 
عواتقهـــن. وأردفن: “لـــذا ومن خالل رياض 
األطفـــال، ودور الحضانـــة المنضوية تحت 
مظلة االتحاد العام لنقابات عمال البحرين، 
الموســـومة  العريضـــة  هـــذه  نرفـــع  فإننـــا 
بتواقيـــع العامالت في هذا القطاع، إليصال 
الصـــوت الجهـــات المعنيـــة، آمليـــن بحكمـــة 
القيادة الرشـــيدة، وقراراتها الســـديدة التي 
من شأنها التخفيف من وطأة هذه الجائحة 
علـــى المواطنيـــن، عبـــر ضـــم هـــذا القطـــاع 

جانب من العريضة والتي وقعها 538 منتسباالمتأثر لحزمة الدعم القادمة”.

المنامة - جمعية البحرين للمعارض والمؤتمرات

البحريـــن  جمعيـــة  رئيـــس  ثمـــن 
رجـــل  والمؤتمـــرات  للمعـــارض 
األعمـــال كاظـــم الســـعيد توجيهات 
مجلـــس الوزراء برئاســـة ولي العهد 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس 
حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي 
اللجنـــة  اجتمـــاع  فـــي  خليفـــة،  آل 
التنســـيقية بتكليف “تمكين” تمديد 
دعـــم برنامـــج اســـتمرارية األعمـــال 
قطـــاع  فـــي  المؤسســـات  لدعـــم 
المعـــارض والمؤتمـــرات والصـــاالت 
الرياضيـــة ضمن القطاعات المتأثرة 
باإلجـــراءات االحترازيـــة المتخـــذة 
للحـــد مـــن تفشـــي جائحـــة كورونـــا 
)كوفيـــد - 19(.  وقال إن تمديد دعم 
شركات المعارض والمؤتمرات لمدة 
6 شـــهور أخرى من شأنه مساعدتها 
علـــى البقاء فـــي الســـوق والصمود 
في وجه التحديات غير المســـبوقة 
التـــي فرضتها الجائحة، وأضاف أن 
الدعم الـــذي قدمته مملكة البحرين 
عبـــر  الخـــاص  القطـــاع  لمؤسســـات 
المنـــح المالية من جهة واإلعفاءات 
مـــن الرســـوم مـــن جهـــة أخـــرى كان 

عامـــال حاســـما فـــي محافظـــة تلـــك 
المؤسســـات على وجودهـــا وأدائها 
أن  األدنى.وأوضـــح  بالحـــد  وإن 
معظـــم أو جميـــع شـــركات تنظيـــم 
تعرضـــت  والمؤتمـــرات  المعـــارض 
وبـــات  فادحـــة،  وخســـائر  ألضـــرار 
البحريـــن  فـــي  الفعاليـــات  قطـــاع 
مهـــددا ككل، خصوصا أن طول أمد 
الجائحة وتواصل اإلغالقات خاصة 
وااللتـــزام  المجـــاورة  الـــدول  فـــي 
باإلجـــراءات االحترازيـــة فاقـــم من 
معانـــاة العديـــد مـــن القطاعـــات في 
مقدمتها قطاع الســـياحة والضيافة 

والفعاليات والمؤتمرات. 

السعيد: تمديد دعم مؤسسات 
المعارض يسعفها على الصمود

سنة استثنائية بتدشين 88 خدمة... و230 مليون دينار المعامالت اإللكترونية
قــال الرئيــس التنفيــذي لهيئــة المعلومــات والحكومــة اإللكترونيــة محمــد 
القائد أن المرحلة المتقدمة التي تحققت حتى اآلن هي نتاج لرؤية عاهل 
البــاد صاحــب الجالــة الملــك حمد بن عيســى آل خليفة، الــذي أكد أهمية 

استثمار التكنولوجيا في العمل الحكومي.

وأشـــار القائـــد إلـــى إســـهام التوجيهـــات 
الكريمـــة والمســـتمرة لولـــي العهد رئيس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة في اإلســـراع 
بالتحول اإللكترونـــي، من خالل برنامج 
عمـــل الحكومة والـــذي يرتكـــز على رفع 
الحكومـــي،  القطـــاع  وفاعليـــة  كفـــاءة 
االســـتراتيجي  التخطيـــط  وتحســـين 
وتبنـــي  الحكومـــي،  األداء  ومتابعـــة 
مختلـــف  فـــي  الحديثـــة  التقنيـــات 

القطاعات الحكومية.
جـــاء ذلـــك على هامـــش نـــدوة “اإليجاز 
نظمهـــا  والتـــي  الحكومـــي”  اإلعالمـــي 
مركـــز االتصـــال الوطنـــي بالتعـــاون مـــع 
هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية 
أخيـــرًا عبـــر تطبيـــق زووم، للحديث عن 
إنجازات قطاع التحول اإللكتروني لعام 

2020م.
نهتـــم  قـــال”  اإلنجـــازات،  وعـــن محـــاور 
بتطويـــر خدمـــات متكاملـــة ذات قيمـــة 
مضافـــة، بحيـــث نقـــدم أربعيـــن خدمـــة 
ســـنوية، وفـــي ســـنة 2020 كانـــت ســـنة 
ولـــي  ســـمو   وبتوجيهـــات  اســـتثنائية 
العهد رئيس الـــوزراء فقد ضاعفنا حجم 
اإلنجـــازات لتصبـــح 82 خدمـــة، شـــملت 
ســـتة قطاعـــات وطنية، وخمس عشـــرة 
جهـــة حكومية، وســـبعة أنظمة حكومية 
تشـــغيلية باإلضافـــة إلـــى ترقيـــة 30 % 

الوطنيـــة  للبوابـــة  للطاقـــة االســـتيعابية 
 % 50 و  الذكيـــة،  التطبيقـــات  ومنصـــة 
البوابـــة  اســـتجابة  ســـرعة  فـــي  زيـــادة 
الوطنيـــة، وتوفير منصـــات خدمة ذاتية 

جديدة”.
بلغـــة  اإلنجـــازات  عـــن  القائـــد  وتحـــدث 
األرقام، قائال ”انعكست الخدمات، لتوفر 
التكاليـــف الحكوميـــة، و76  مـــن   % 82
% من نســـبة التوفير للوقت المســـتغرق 
إلنجاز المعاملة، و69 % نسبة استخدام 
الخدمات اإللكترونية مقارنة بالخدمات 

التقليدية”.
وتابـــع القائـــد أن “هـــذه األرقـــام نالحـــظ 
نتيجتها في زيادة المدفوعات، وتوضح 
الزيـــادة من 2017 إلـــى 2020 بأن هنالك 
تضاعفـــا في األرقام من 76 مليون دينار 
ألكثـــر من 230 مليون دينار، وأيضا عدد 
المعامـــالت اإللكترونية والتي زادت من 
1.6 مليـــون، الى 2.250 مليونين، كدليل 
على فاعلية عمل الحكومة وعدم توقف 

الحياه”.
وتابـــع مضيفـــا أن “إجمالي إطـــالق عدد 
خدمـــة   504 هـــي  المقدمـــة  الخدمـــات 
قائمـــة عبر قنوات مختلفـــة، منها للبوابة 
الوطنيـــة بعـــدد 391 خدمة، و 16 خدمة 
لمنصـــات الخدمة الذاتيـــة،  و 97 خدمة 
لتطبيق الهاتف الذكي، ونحن مستمرون 
فـــي تطوير هذه المنصة تحديدًا، إلقبال 

المستفيدين بشكل مباشر”.
وعـــن الخدمـــات المدشـــنة العـــام 2020، 
علـــق القائد أنها تصل لـ 26 خدمة لوزارة 
الداخلية تتعلق بدفع الرسوم والضرائب 
الجمركيـــة، وشـــئون الجنســـية واإلقامة 
وغيرهـــا، باإلضافة إلى 44 خدمة لقطاع 
الصحة، لتصل عدد خدمات هذا القطاع 
إلـــى الســـتة وســـتين خدمة، فهـــو قطاع 

يأخذ منا اهتمام وتركيز وجهد”.
واكمل “تم إضافـــة 3 خدمات إلكترونية 
لقطاع اإليرادات الحكومية، و 3 خدمات 
لقطـــاع اإلســـكان والعقـــار، و 4 خدمـــات 
لقطـــاع التكافـــل االجتماعـــي، وخدمتان 

لقطاع رعاية المواطنين في الخارج”.
وفي حديث عن جهـــود اللجنة الوطنية 
لمكافحـــة فيـــروس كورونا، لفـــت القائد 
الـــى وجـــود عمـــل جبـــار بهـــذا الجانـــب، 
إلدارة  نظـــام  تدشـــين  “تـــم  أن  مضيفـــا 
والتطعيمـــات،  والفحوصـــات  المواعيـــد 
فحوصـــات  وشـــهادات  نتائـــج  وعـــرض 
وتطعيمـــات فيـــروس كورونـــا، وعـــرض 
واإلرشـــادات  والتوجيهـــات  المعلومـــات 
ودعـــم  وتطويـــر  بالفيـــروس،  الخاصـــة 
تطبيـــق مجتمع واعي والذي يتضمن 21 

خدمة شاملة”.
وزاد “بفضـــل تتبع اثر المخالطين بتقنية 

الـــذكاء الصناعي، دراســـة وتطوير نظام 
المصابـــة  الحـــاالت  معالجـــة  معلومـــات 
بفيروس كورونا، تم تقليص مدة انتظار 
المراجعين لمركز االتصال الوطني 444، 
إغـــالق  بشـــأن  االســـتثنائية  الترتيبـــات 
الخدمـــات  لمراكـــز  األماميـــة  المكاتـــب 
الحكوميـــة، متابعـــة تطبيـــق إجـــراءات 

الحجر الصحي والمنزلي”.
وأردف القائد”تم تيسير إجراءات السفر 
مـــن خالل تطوير إجـــراءات التحقق من 
شـــهادة الفحـــص المســـبق، دعـــم جهـــود 
للخدمـــات  اإلجـــراءات  هندســـة  إعـــادة 
المقدمـــة عبـــر تطبيـــق مجتمـــع واعـــي، 
دراســـة وتطوير نظام معلومات معالجة 
كورونـــا،  بفيـــروس  المصابـــة  الحـــاالت 
التدقيـــق  ومعاييـــر  إجـــراءات  إعـــداد 
لمســـابقة انـــت في البيـــت؟ ودعم جهود 
حملـــة فينا خير عبر تطوير ودعم خدمة 
تقديـــم تســـجيل المتضرريـــن مـــن أزمـــة 

كورونا”.
بعدهـــا، اســـتلم نائـــب الرئيـــس التنفيذي 
للتحول اإللكتروني زكريا الخاجة طرف 
الحديـــث قائـــالً إن”الظروف التـــي مررنا 

بهـــا العـــام 2020 كانت اســـتثنائية ومنها 
الحكومـــة اإللكترونيـــة ومـــا تخلـــل ذلك 
مـــن بقـــاء الموظفيـــن في البيـــوت، ومن 
الشـــهر األول أدركنـــا صعوبة األمر، ولكن 
ومـــع فريق العمل حولنـــا هذه التحديات 
التحـــول  مســـيرة  لتســـريع  فـــرص  الـــى 

اإللكتروني في مملكة البحرين”.
قـــال  األنظمـــة  تطويـــر  مبـــادرات  وعـــن 
الخاجـــة إنه “تم إعادة هندســـة أكثر  من 
180 عملية في الجهات الحكومية والتي 
اإللكترونـــي  الخدمـــات  لواقـــع  وصلتنـــا 
الحاليـــة، وركزنـــا علـــال القطـــاع الحيوية 
والمهمـــة التـــي تهـــم المواطـــن، كقطـــاع 
الصحة، وتطوير شـــريحة بطاقة الهوية، 

والبيانات الشخصية للمواطنين”.
ويقـــول” عملنـــا المتكامـــل مـــع الجهـــات 
الحكومية بشـــكل متواصل، ســـاعد على 
تقـــدم المنظومـــات الحكومية لســـنوات، 
ومـــن خـــالل عملنا على إعادة نهج ســـير 
العمل الحكومي، فقد تم االســـتغناء عن 
األوراق التـــي تصل الـــى 7 ماليين ورقة 

سنويا”.
البالغـــات  عـــن  لـ”البـــالد”  ســـؤال  وفـــي 

للخصوم في المحاكم الشرعية وغيرها، 
وعن آليـــة ضمان وصولها، قال القائد أن 
نظـــام اشـــعارات يقـــدم هذا األمـــر، وبأن 

هنالك تطوير قادم ومستمر.
ومن جهته، علق الخاجة قائالً “إن وزارة 
العـــدل والشـــؤون اإلســـالمية واألوقاف 
مـــن أكثر الجهـــات الحكوميـــة المتعاونة 
معنـــا، وحـــازت فـــي العالـــم 2019 علـــى 
جائـــزة أفضـــل الجهـــات الحكوميـــة في 
التحول اإللكتروني، ولقـــد اغلقنا الكثير 
مـــن المنافـــذ التقليديـــة العاديـــة، وفتـــح 
المنصـــات اإللكترونيـــة التـــي توفر على 
المراجعيـــن الوقـــت والجهـــد، والتطويـــر 
في مجـــاالت العـــدل والقضـــاء والتنفيذ 
مســـتمرة، وهنالك اجتماعات أســـبوعية 

لذلك”.
وقـــال” من الخدمات التـــي نحن مقلبون 
المحاميـــن  بطلـــب  هـــي  والتـــي  عليهـــا 
والجمهور الدفع الموحد والتي ستدشن 
في مـــارس، وخدمـــة )تخويـــل( وغيرها 
مـــن  ستحســـن  التـــي  الخدمـــات  مـــن 
جـــودة الخدمـــات المقدمـــة للمواطنيـــن 

والمراجعين”.

القائد: توجيهات 
ملكية باستثمار 
التكنولوجيا في 
العمل الحكومي

إبراهيم النهام

إبراهيم النهام

كاظم السعيد



اســتضاف مركز عيســى الثقافي على مدى يومين متتاليين أعمال ندوة 
“النظــام العالمــي فــي ظــل جائحــة كورونــا” التي تنظمهــا األمانــة العامة 
لتحالــف مراكــز الفكــر والثقافــة العربيــة عبــر تقنيــة االتصــال المرئــي، 
بمشــاركة واســعة من مســؤولين ومفكرين وخبراء على مســتوى الوطن 

العربي.

الملـــك  جاللـــة  مستشـــار  وقـــّدم 
لشـــؤون اإلعالم نبيـــل الحمر خالل 
كلمتـــه الرئيســـة في افتتـــاح أعمال 
النـــدوة، نظرة تفاؤليـــة لما بعد وباء 
كورونـــا المســـتجد، حيـــث أكـــد أنه 
المتفائلـــة  اآلراء  تتضـــارب  وســـط 
أحاســـيس  تتجـــدد  والمتشـــائمة 
إنســـانية تحث على تبني النظريات 
للعالـــم  يمكـــن  خاللهـــا  مـــن  التـــي 
الخـــروج مـــن هـــذا المـــأزق الكبيـــر، 
ذاكًرا أن اإلنســـانية ال تقبل التراجع 
وال تستسلم أبدا للتحديات المعيقة

وأضاف المستشار الحمر أن التسابق 
الـــذي يســـتهدف  الحثيـــث  العلمـــي 
ابتـــكار الـــدواء إلنقـــاذ البشـــرية من 
الهـــالك بعيـــدا عـــن األنانيـــة يشـــكل 
حالة فريدة من التعاون الدولي في 
مواجهـــة وباء الكورونـــا، قائاًل “منذ 
أكثر من عام انصبت كل المحادثات 
والمشـــاورات بيـــن عواصـــم العالـــم 
علـــى التنســـيق وتبـــادل المعلومات 
العلمية لمكافحة الوباء، وكانت كل 
النـــدوات والمؤتمـــرات تتوجـــه في 

تناسق كوني نحو مقاتلة الوباء”.
اإلنســـاني  الرصيـــد  أن  وقـــال 
الحضـــاري أثبـــت أنـــه غّيـــر بالفعـــل 
شـــروط حياة اإلنسان إلى األفضل، 
ذاكـــًرا أنه ال يمكن القول بأن النظام 
العالمي الحالي على وشـــك االنهيار 
بســـبب الجائحـــة، بـــل إن التعـــاون 
المتبـــادل بيـــن الـــدول فـــي ظروف 
ما مرت به مـــن تحدي في مواجهة 
وبـــاء كورونـــا ســـيجعل مـــن هـــذه 
الدول تتشبث أكثر بالنظام العالمي 
القائم وتطويره ومن خالل التعاون 
المتعـــدد األطـــراف وإيجـــاد حلـــول 
للمشـــاكل واألزمـــات الكبرى بشـــكل 
جماعـــي وتكاملي يـــؤدي إلى نظام 

عالمي أكثر أمنا وسالًما.
رئيـــس  نائـــب  أشـــاد  جانبـــه،  مـــن 
مجلـــس األمنـــاء المديـــر التنفيـــذي 
لمركز عيســـى الثقافي الشيخ خالد 
بن خليفـــة آل خليفة، خـــالل كلمته 
اإلنســـانية  بالجهـــود  الترحيبيـــة، 
يقودهـــا  التـــي  الكبيـــرة  الوطنيـــة 
صاحـــب الســـمو الملكي ولـــي العهد 
الـــوزراء للتصـــدي  رئيـــس مجلـــس 
 ،)١٩ )كوفيـــد  كورونـــا  لفيـــروس 
والتـــي قدمـــت مـــن خاللهـــا مملكـــة 
الوطنـــي  الفريـــق  وعبـــر  البحريـــن 
الطبي نموذًجا رائًدا على المســـتوى 
الدولـــي، في ســـبيل توفيـــر الرعاية 
ســـالمة  علـــى  والحفـــاظ  الصحيـــة 

وصحة المواطنين والمقيمين.
واســـتعرض الشـــيخ خالـــد، قـــراءة 
تاريخيـــة اســـتنتج فيهـــا أن جائحة 
كورونـــا )كوفيـــد 19( انفـــردت دون 
ســـواها من الجوائـــح التي مرت بها 
اإلنســـانية فـــي تاريخهـــا بعـــدٍد من 
الخصائص، مشـــيًرا إلـــى “أن تاريخ 

األوبئـــة العابرة للقـــارات كانت ذاَت 
طابـــٍع نطاقيٍّ مـــن حيث انتشـــاِرها 
ا، وهو ما ســـاهم إلى حٍد ما  جغرافيًّ
فـــي الســـيطرة عليهـــا والتحكم في 
ِدهـــا وَكْبِح جماِحها وانتشـــاِرها،  َتمدُّ
وذلـــك على عكـــس طبيعـــة جائحة 
كورونـــا التي ُتَعدُّ من أســـوأ األوبئة 
التي اجتاحت الكـــرة األرضية على 
اإلطـــالق” مضيفـــًا أن ذلـــك أحـــدَث 
التغيـــرات  مـــن  جديـــدًة  موجـــًة 
الجذريـــة فـــي الســـلوك االجتماعي 
والسياســـي واالقتصـــادي والعلمي، 
سياســـات  حقيقـــة  عـــن  وكشـــَفت 

الدول تجاه مواطنيها والعالم. 
وتساءل عن جدوى النظام العالمي 
َبُه هذا  المنفتح بمصراَعْيِه، وما ســـبَّ
النظام من اهتراء محدداِت اإلدارة 
المحليـــة وخصوصياتها في العديد 
مـــن دول العالم، والعجز عن تطبيق 
أبســـط المعاييـــر الوقائيـــة، بســـبب 
أولويـــات النظام العالمـــي وأجندته 
المفروضـــة علـــى تلك الـــدول، الفتا 
إلـــى أن البحرين جاءت ضمن أولى 
الـــدول عربيا في أمانها ضد جائحة 
التـــي  سياســـاِتها  بفضـــل  كورونـــا، 
وازنت بين إكراهات النظام العالمي 
االنفتاحيـــة،  خصوصيتهـــا  وبيـــن 
فوضعت المواطـــن والمقيم والزائر 
وقايـــة  وجعلـــت  عينيهـــا،  نصـــب 
المجتمـــع والحفـــاظ عليـــه مســـتقرا 

ومستديما من بين أولوياتها.
إلى ذلـــك، أكد نائـــب رئيس مجلس 
للدراســـات  أمنـــاء مركـــز اإلمـــارات 
مجلـــس  رئيـــس  االســـتراتيجية 

أمنـــاء التحالـــف جمـــال الســـويدي، 
فـــي تصريح خاص لـــه، أهمية هذه 
االفتراضيـــة  االســـتثنائية  النـــدوة 
التـــي تدخـــل منعطًفـــا جديـــًدا مـــن 
خالل استخدام التقنية اإللكترونية 
عـــن بعد في ظل الظـــروف العالمية 
واالجـــراءات  الراهنـــة  واإلقليميـــة 
االحترازية والتباعد االجتماعي من 
خالل طرح الدراســـات المقدمة من 
المراكز البحثية والفكرية والثقافية 
والمفكرين والباحثين واإلعالميين 
اآلعضـــاء في التحالف ومناقشـــتها 
وتوحيـــد الدراســـات وإصـــدار بيان 

وتقريـــر مفصـــل مـــن منتـــدى الفكر 
والثقافـــة وتقديمهـــا إلـــى متخـــذي 
القـــرار للنظـــر فيهـــا لوضـــع الخطط 

والحلول والخيارات المناسبة.
وتناولـــت النـــدوة االفتراضية على 
مـــدى يوميـــن 4 محـــاور للنظـــر في 
المســـتجد  كورونـــا  جائحـــة  تأثيـــر 
على أســـس النظـــام العالمي المقبل، 
الدولـــة  وإكراهـــات  ومحـــددات 
الجديدة، إلى جانب محددات القوة 
فـــي الجغرافيـــا السياســـية العالمية 
الجديـــدة، فضـــال عـــن تأثيـــر ذلـــك 
علـــى أســـس العالقـــات االجتماعية 

الجديدة.
لرئيـــس  الثانـــي  النائـــب  وترأســـت 
ســـلمان  جميلـــة  الشـــورى  مجلـــس 
الجلســـة األولـــى من النـــدوة، والتي 
تحـــدث فيهـــا كل من وزيـــر اإلعالم 
المصري أســـامة هيـــكل، وأمين عام 
منتـــدى الفكر العربي باألردن محمد 
واألكاديمـــي  والمفكـــر  حمـــور،  أبـــو 
المغـــرب عبدالحـــق عـــزوزي. فيمـــا 
العلـــوم  أســـتاذ  مـــن  كل  تحـــدث 
ســـعود  األميـــر  بمعهـــد  السياســـية 
الدبلوماســـية  للدراســـات  الفيصـــل 
بالســـعودية أسعد الشـــمالن، أستاذ 

العالقـــات الدولية بجامعة اإلمارات 
محمد بـــن هويـــدن، واألميـــن العام 
الشـــؤون  قطـــاع  رئيـــس  المســـاعد 
العربيـــة واألمـــن القومـــي بجامعـــة 
الدول العربية خليل الذوادي، حيث 
أدار الجلســـة رئيس اإلعالم والنشر 
محمـــد  الثقافـــي  عيســـى  بمركـــز 

يوسف محمد.
وفي اليـــوم الثاني، ترأس الجلســـة 
أســـتاذ العلـــوم السياســـية بجامعـــة 
صالـــح  بالســـعودية  ســـعود  الملـــك 
المانـــع، التـــي تحـــدث فيهـــا كل من 
األردنـــي  األعيـــان  مجلـــس  عضـــو 
حسين المجالي، ومدير عام المعهد 
االســـتراتيجية  للدراســـات  الملكـــي 
مليـــن،  توفيـــق  محمـــد  بالمغـــرب 
والمحلـــل السياســـي ووزير اإلعالم 
األســـبق بالكويـــت ســـامي النصـــف. 
بينمـــا اســـتعرضت الجلســـة الرابعة 
واألخيرة مشـــاركات كل من رئيس 
لجنـــة العالقـــات الخارجية بمجلس 
النـــواب المصـــري محمـــد العرابـــي، 
السياســـي  والمحلـــل  واألكاديمـــي 
الكاتـــب  المانـــع،  عايـــد  الكويتـــي 
اإلماراتـــي  واإلعالمـــي  الصحافـــي 
الجلســـة  وأدار  الحمـــادي،  محمـــد 
مســـاعد األمين العـــام لمنتدى الفكر 

العربي باألردن كايد هاشم.
أصـــدر  النـــدوة،  ختـــام  وفـــي 
المشاركون بيانا قدموا فيه شكرهم 
وتقديرهـــم لألمانـــة العامة، معربين 
عـــن بالـــغ االعتـــزاز والشـــكر لجمال 
السويدي المؤســـس األول للتحالف 
الســـتمراريته،  الكبيـــر  والداعـــم 
مشـــيدين بالجهـــود المميـــزة لفريق 
العمل بمركز عيسى الثقافي بمملكة 
البحريـــن في إنجـــاح تجربة الندوة 
االفتراضيـــة عـــن بعـــد، مـــن خـــالل 

استخدام التقنية اإللكترونية.
وأكدوا ضرورة تبني استراتيجيات 
فكريـــة مـــن خـــالل إطـــالق تحالف 
فكـــري لبلـــورة اســـتراتيجية فاعلة 
البنـــاء  معضـــالت  عـــن  لإلجابـــة 
والوحـــدوي  والنهضـــوي  التنمـــوي 
في إطار عقالنية مرنة تعم الشـــكل 
السياســـية  والهيـــاكل  والمضمـــون، 
وســـلوك  وعقليـــة  ومؤسســـاتها 
الجماعـــات واألفـــراد فـــي الحاضـــر 

والمستقبل.
ورأوا أن الـــذي يحدث يكمن في أن 
البيئـــة الدوليـــة الجديـــدة أصبحت 
أكثـــر ضبابيـــة وأكثر تعقيـــدا وأكثر 
غموضـــا من أي وقت مضى؛ فالقوة 
بالمفهـــوم القديـــم لن تصبـــح لها أي 
معنـــى، إذ تكفي حروب على شـــكل 
هجمات إلكترونية أو نشـــر أســـلحة 
فيروسية ال ترى ويجهل مصدرها.

ورحبت األمانة العامة بدعوة المعهد 
االســـتراتيجية  للدراســـات  الملكـــي 
النســـخة  الســـتضافة  بالمغـــرب 
المقبلـــة مـــن النـــدوة، بالتزامـــن مـــع 
إصدار المعهد تقريره االستراتيجي 
“العالـــم  موضـــوع  حـــول  الســـنوي 
كوفيـــد  جائحـــة  بعـــد  مـــا  الجديـــد 
19” بالتركيـــز علـــى مســـتقبل العالم 

العربي.

الجفير - مركز عيسى الثقافي

الحمر: مواجهة “كورونا” تشكل حالة فريدة من التعاون الدولي
ــرى ــب ــك ــتــغــلــب عـــلـــى األزمــــــــات ال ــل ــث بـــنـــظـــام مـــتـــعـــدد األطــــــــراف ل ــب ــش ــت ال
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شويطر: انخفاض الحاالت القائمة مرتبط بتطبيق اإلجراءات
ــا عـــن مــخــالــطــيــهــم ــورونـ ــكـ ــن بـ ــي ــاب ــص ــم ضــــــرورة إفـــصـــاح ال

أكدت استشـــارية طـــب العائلة ورئيســـة الخدمات 
الصحية لمراكز الرعاية األولية لولوة شويطر أهمية 
االلتـــزام بكافـــة اإلرشـــادات االحترازيـــة الصحيـــة 
حيث إن المسؤولية المجتمعية تقع على عاتق كل 
فـــرد من أفـــراد المجتمـــع البحريني للمســـاهمة عبر 
االلتـــزام باإلجـــراءات االحترازية للحد من انتشـــار 
فيروس كورونا )كوفيد 19-( والتقليل من الحاالت 

القائمة وخفض األعداد.
 ونوهت الدكتورة لولوة شويطر بأهمية اتباع كافة 
التعليمات ومجمل اإلرشـــادات الصادرة عن الفريق 
الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا والتي من 
أبرزها االلتـــزام بمعايير التباعد االجتماعي في كل 
األوقات والمناسبات وضمن نطاق العائلة الواحدة، 
واقتصـــار التجمعـــات على داخل األســـرة الصغيرة 
فقـــط مـــع أهمية لبـــس الكمامـــات ومواصلة غســـل 

اليديـــن والخـــروج مـــن المنـــزل للضـــرورة وتعقيـــم 
األســـطح باستمرار، مشيرًة إلى أن كافة اإلرشادات 
والتعليمـــات الصـــادرة عـــن الجهـــات المعنية تهدف 
إلـــى الحد من انتشـــار الفيـــروس وضمـــان الحماية 
من مخاطره وتداعياته وباألخص على كبار الســـن 

واألطفال والحوامل وذوي األمراض المزمنة.
 وقالـــت إن انخفـــاض عدد الحـــاالت القائمة يرتبط 
فـــي  والتهـــاون  التراخـــي  بعـــدم  أساســـي  بشـــكل 
أهميـــة  مؤكـــدًة  االحترازيـــة،  اإلجـــراءات  تطبيـــق 
إفصـــاح الحـــاالت القائمـــة عـــن كافـــة مخالطيهـــم 
وإتبـــاع اإلجـــراءات الوقائيـــة مع االلتزام بشـــروط 
العزل الصحي للمخالطيـــن للحاالت القائمة وإتباع 
اإلجـــراءات إلنهـــاء فتـــرة العـــزل والتـــي تعتبر من 
األمـــور الضروريـــة والتـــي تســـاهم فـــي تقليل عدد 

الحاالت القائمة.

المنامة - وزارة الصحة

مناعـــة جماعيــة لموظفـي “العاصمـة” بتلقـي التطعيـــم
رفــع محافــظ الشــمالية علي العصفــور، نيابة عن أعضاء المجلس التنســيقي 
للمحافظة، أســمى آيات الوالء واالمتنان لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة، على توجيهــات جاللتــه ورعايتــه واهتمامه بكل 
مــا فيــه مصلحة الوطــن والمواطن، معربا عــن خالص الشــكر والعرفان لولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفــة، تقديــرا لجهــود الحكومــة، انطالقــا من رؤية ســموه والتــي يعبر عنها 
برنامــج عمــل الحكومــة، والمســتند على معاييــر التطوير واالنفتــاح وثوابت 

التعددية والتنافسية والعدالة.

جـــاء ذلـــك خـــالل تـــرؤس المحافـــظ، 
عبـــر تقنيـــة االتصال المرئـــي، اجتماع 
المجلس التنسيقي، بمشاركة األعضاء 
من ممثلي الجهـــات الحكومية، حيث 
ناقـــش المجلس الســـبل الكفيلة بدعم 
الحملة الوطنية للتطعيم بالتعاون مع 
وزارة الصحـــة، والســـعي نحو تحقيق 

المناعـــة الجماعيـــة للموظفين، تعزيزا 
للواجـــب الوطنـــي في تأمين ســـالمة 

الجميع.
عضـــو  بمقتـــرح  المحافـــظ  وأشـــاد 
المجلس الوكيل المســـاعد للسياسات 
والخدمات اإلسكانية بوزارة اإلسكان 
الحـــاالت  بعـــرض  الحيـــدان،  خالـــد 

االتصـــال  طريـــق  عـــن  اإلنســـانية 
االفتراضـــي فـــي كل أســـبوع، إليجاد 
الحلـــول العاجلـــة للحاالت اإلنســـانية، 
فيمـــا قدمـــت عضـــو المجلـــس مديـــر 
إدارة تعزيـــز الصحـــة بـــوزارة الصحة 
وفاء الشـــربتي، عرضًا حـــول برنامج 
“أماكـــن عمـــل معـــززة للصحـــة”، الذي 
تهتـــم  سياســـات  إليجـــاد  يهـــدف 

بصحـــة الموظفيـــن بالقطـــاع الخاص 
والحكومـــي، وتعزيـــز أنمـــاط الحيـــاة 
الصحيـــة في أماكن العمل، وتحســـين 
علـــى  والتشـــجيع  الغذائـــي  النظـــام 
ممارسة الرياضة، مع توفير بيئة عمل 

صحية للموظفين.
كمـــا بحث المجلـــس، كيفيـــة الترويج 
فـــي  للتوظيـــف  الوطنـــي  للبرنامـــج 
نســـخته الثانيـــة في مختلـــف مناطق 
لالســـتغالل  الشـــمالية،  المحافظـــة 

األمثـــل لهـــذا المشـــروع الوطني الذي 
آالف  و10  وظيفـــة،  ألـــف   25 يوفـــر 
فرصـــة تدريبيـــة، حيـــث قـــدم عضـــو 
المجلس مدير إدارة التدريب وتطوير 
القوى العاملة بـــوزارة العمل والتنمية 
العلـــوي، عرضـــًا  االجتماعيـــة عصـــام 
حـــول ســـبل التعـــاون بيـــن المحافظة 
والـــوزارة لتأهيـــل وتوظيـــف العمالـــة 

الوطنية في القطاع الخاص.
واختتم المجلس التنسيقي للمحافظ 
الشمالية، أعماله ببحث آلية االحتفاء 
بيوم الشراكة المجتمعية الذي يوافق 
وتكريـــم  عـــام،  كل  مـــن  مـــارس   18
الكـــوادر الطبية واألمنيـــة العاملة في 
الصفـــوق األماميـــة لمكافحـــة جائحة 

كورونا.

المنامة - وزارة الداخلية

عرض الحاالت 
اإلنسانية عبر 

“األونالين” إليجاد 
حلول عاجلة



“اإلسكان” توشك على إنهاء المرحلة األولى لـ “شرق سترة”
قالـــت وزارة اإلســـكان إن مشـــروع مدينة 
شرق ســـترة يشهد انطالقة متسارعة منذ 
اإلعالن عن بدء تنفيذ األعمال اإلنشـــائية 
والبنيـــة التحتيـــة فـــي ديســـمبر الماضـــي، 
والـــذي تنفذه الوزارة بالشـــراكة مع إحدى 
كبريات شركات المقاوالت الصينية، وذلك 
فـــي إطـــار مســـاعيها لتنفيذ األمـــر الملكي 
الســـامي لعاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ببناء 40 
ألف وحدة ســـكنية، وتلبية أمر ولي العهد 
رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، بتنفيذ 
ما يزيد عن ثالثة آالف وحدة ســـكنية في 
خامـــس المدن اإلســـكانية الجديـــدة على 

ثالثـــة مراحـــل بكلفـــة إجماليـــة تبلـــغ 260 
مليون دينار، موضحـــًة أن تكلفة المرحلة 
األولـــى تبلغ نحو 91 مليون دينار، وتكلفة 
المرحلة الثانية تتجاوز 124 مليون دينار، 
والمرحلـــة الثالثة واألخيـــرة تبلغ نحو 45 

مليون دينار. 
وأوضحـــت “اإلســـكان” أنه منـــذ البدء في 
األعمـــال اإلنشـــائية فـــي المرحلـــة األولـــى 
الـــوزارة  حققـــت  الماضـــي  ديســـمبر  فـــي 
تقدما على صعيـــد تجهيز المرحلة األولى 
بالمشروع، وهي المرحلة التي تضم تنفيذ 
أكثـــر مـــن ١٠٠٠ وحـــدة ســـكنية، ويجري 
العمل على إنجازها حاليا، حيث سيستمر 
العمل خالل األشـــهر المقبلة على تســـوية 
األرض تمهيدا للبـــدء بتنفيذ أعمال البنية 
التحتية وإنشاء الوحدات السكنية، لتأتي 

المرحلـــة الثانيـــة بعدهـــا مباشـــرة والتـــي 
تضم مـــا يزيد عن ١٨٠٠ وحدة وقســـيمة 
ســـكنية. أمـــا المرحلـــة الثالثـــة، فتضـــم ما 

يزيد عن ٥٠٠ وحدة سكنية. 
وبّينـــت الوزارة أن مشـــروع مدينة شـــرق 
ســـترة يتميز بموقعه الجغرافي وإطاللته 
البحريـــة، فضـــالً عما يتمتع بـــه من مرافق 
نســـمة،   20,640 نحـــو  تخـــدم  وخدمـــات 
شـــاملة،  مـــدارس  توفيـــر  فـــي  تتمثـــل 

ريـــاض أطفـــال وحضانات، حدائـــق عامة 
ومالعـــب أطفال داخل األحياء الســـكنية، 
ودور عبـــادة، فضال عـــن المرافق الصحية 
واالجتماعيـــة والثقافيـــة، ومركـــز لرعايـــة 

األطفـــال، ونـــاٍد شـــبابي، ومراكـــز تجارية، 
باإلضافـــة إلى محطات لتزويـــد المركبات 
بالوقـــود، ومحطة لمعالجـــة المياه، ومركز 

لخدمات الزوار.

ونوهت “اإلســـكان” بـــأن المدينـــة تتضمن 
كيلومتـــر،   6.2 بطـــول  بحريـــة  واجهـــات 
وأرصفـــة للمشـــاة بطـــول 120 كيلومتـــرا، 
ومســـارات للدراجـــات الهوائيـــة بطول 13 
كيلومتـــرًا، وأن كافة المرافـــق والخدمات 
تأتـــي مواكبـــة لجهـــود المملكة فـــي تنفيذ 

أهداف التنمية المستدامة.
فيمـــا اختتمـــت الـــوزارة باإلشـــارة إلى أن 
القائميـــن علـــى المشـــروع سيســـعون مـــن 
 CMEC خالل تعـــاون الـــوزارة مع شـــركة
الصينيـــة إلى تســـريع وتيرة العمـــل، طبقا 
للجـــدول الزمني لخطة البناء والتشـــييد، 
مؤكدًة تعاون الجانـــب الصيني منذ إبرام 
عقد تنفيذ المشروع في ديسمبر الماضي، 
مـــرورا بمراحل اإلعـــداد والتجهيز وتهيئة 

الموقع لبدء أعمال البناء.

مدينة سترة

المنامة - وزارة اإلسكان

لقـــاح كـــورونـــا آمن لمرضى السرطان ومخــالطيهــــم
التطعيم قــبــل  مــهــمــة  الــطــبــيــب  ــارة  ــش ــت اس ــن:  ــس ح عــلــي  األورام  ــي  ــائ ــص أخ

علـــي  األورام  طـــب  أخصائـــي  قـــال 
حســـن إن مرضـــى األورام هـــم مـــن 
أكثر الفئات عرضة لإلصابة الشديدة 
ومضاعفـــات فيروس كورونا )كوفيد 
19(، ونســـبة وفيـــات لدى هـــذه الفئة 
أعلـــى مـــن غيرهـــا، كمـــا أنهـــم وبفعل 

يكونـــون  قـــد  الجائحـــة  تداعيـــات 
معرضيـــن لتأخـــر عالجهـــم ممـــا قـــد 

يفاقم حالتهم سوًءا.
التطعيـــم  بأخـــذ  ينصـــح  أنـــه  وأكـــد 
والســـرطان  األورام  لمرضـــى 
وإعطائهم األولوية عند توافر اللقاح، 
وذلك طبقا ألحـــدث توصيات الهيئة 
األوروبيـــة لعـــالج األورام والهيئـــات 

األميركيـــة لـــأورام، وأن هذا يشـــمل 
المرضى شديدي الضعف وكبار السن 
يعالجـــون  الذيـــن  والمرضـــى  منهـــم، 
بالعـــالج الكيميائـــي، أو المناعـــي، أو 

الهرموني، أو العالجات الموجهة. 
وأوضـــح أن أهميـــة التطعيم تشـــمل 
كذلـــك من يعتنـــون بمرضـــى األورام 

ويخالطونهم.

وأشـــار إلى أن التطعيمات المتوافرة 
حاليا للكورونا آمنة بالدرجة العلمية 
الكافيـــة، وأنـــه ال يوجد دليـــل علمي 
على أن التطعيم سيزيد من المخاطر 
علـــى مريـــض األورام، ولكن ال شـــك 
الســـرطان يزيـــد مـــن خطـــورة  بـــأن 

الكورونا.
وقـــال: إن ما نعرفه هو أننا بالتطعيم 

أن  األورام ونأمـــل  نضـــر مرضـــى  ال 
نرفع مناعتهم ضد الكورونا.

مرضـــى  استشـــارة  ضـــرورة  وأكـــد 
الطبيـــب  ومخالطيهـــم  األورام 
لتحديـــد مدى مالءمـــة اللقاح لحالة 
نـــوع  وتحديـــد  الخاصـــة،  المريـــض 
والوقـــت  لحالتـــه  األنســـب  اللقـــاح 

علي حسناألفضل ألخذ اللقاح.

تتضمن 3 آالف وحدة 
سكنية وبكلفة 260 
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“بتلكو” تضيف مركزا للتقنية الحديثة في فرع “سيتي سنتر”

قطـــاع  عـــام  مديـــر  صـــرح 
المســـتهلكين بشركة بتلكو ميثم 
عبدهللا بأن الشـــركة تســـعى الى 
مواكبـــة كبـــرى المتاجـــر الرقمية 
ذلـــك  أجـــل  ومـــن  العالـــم  فـــي 
افتتحـــت بتلكـــو مركـــز للتقنيـــة 
الحديثة فـــي فرعهـــا الكائن في 
مجمـــع الســـيتي من أجـــل مزيد 

من التفاعل مع زبائن الشركة.
وأضـــاف ميثـــم:” وفرنـــا في هذا 
الفـــرع أجهزة الموبايـــل بأنواعها 
متنوعـــة  وخيـــارات  المختلفـــة 
مـــن وأجهـــزة الراوتـــر باإلضافـــة 
الموبايـــل  اكسســـوارات  إلـــى 
واألجهـــزة المنـــزل الذكيـــة مثـــل 
CCTV البـــالي ستيشـــن بحيـــث 
يتوفـــر للعميـــل كل االحتياجات 
العصريـــة باإلضافة الى خدمات 

االتصال المعتادة.
واوضـــح قائـــالً: “قمنـــا بإضافـــة 
زاوية جديدة لعالم التكنولوجيا 
واطلقنـــا عليهـــا ) مركـــز للتقنيـــة 
الحديثـــة ( في هذا فرع ســـيتي 
ســـنتر وســـنقوم بعـــرض جميـــع 
ســـواء  المســـتقبلية  الخدمـــات 
التي نقـــوم بالعمل على توفيرها 
بالقريـــب العاجل وحين توافرها 
عالمًيـــا. من خالل هـــذه الزاوية، 
نحرص على خلـــق بيئة تفاعلية 
القنـــوات  وتوفـــر  الزبائـــن  مـــع 

اراءهـــم  الســـتقبال  المناســـبة 
وافكارهـــم بمنتجاتنا وخدماتنا. 
والتفاعل مع هذه المقترحات من 

خالل فريـــق مدرب من موظفي 
حديثـــه  “.واختتـــم  الشـــركة 
بالتأكيـــد علـــى أن شـــركة بتلكـــو 

تجاوبت مع احتياجـــات الزبائن 
المتغيرة بســـبب جائحـــة كوفيد 
19-، كمـــا حرصنـــا علـــى التركيز 

على خدمات االنترنت والبيانات 
وعلى تحديـــث القنوات الرقمية 
لتمكيـــن الزبائـــن مـــن الحصـــول 

علـــى أفضـــل الخدمـــات واتمـــام 
ُبعـــد  عـــن  االساســـية  مهامهـــم 

بسهولة ويسر.

سيدعلي المحافظة

هبة محسن من سيتي سنتر

ميثم: تمكين الزبائن من الحصول على أفضل الخدمات وإتمام مهماتهم األساسية عن ُبعد بسهولة ويسر



الدوسري: األوضاع العربية تتطلب موقفا موحدا وتعاونا شامال
ــي ــومـ ــقـ ــا الـ ــ ــن ــ ــن ــ ــة انــــتــــهــــاك صــــــــارخ وتــــهــــديــــد ألم ــ ــي ــ ــب ــ ــن ــ ــات األج ــ ــدخـ ــ ــتـ ــ الـ

شــارك مســاعد وزيــر الخارجيــة، عبــدهللا الدوســري، فــي اجتماعــات الــدورة 
العاديــة 155 لمجلــس جامعة الدول العربية على المســتوى الوزاري، حيث أكد 
فــي كلمتــه أن هــذا االجتمــاع ينعقــد فــي ظــل أوضــاع عربيــة وإقليميــة صعبة 
ومعقدة، ومتغيرات وتحديات إقليمية ودولية متعددة، تتطلب موقًفا موحًدا 
وتضامًنــا وتعاوًنــا شــامالً، للدفاع عــن أمننا القومي ومصالح شــعوبنا وحماية 

مكتسباتها وإنجازاتها.

أن  الخارجيـــة  وزيـــر  مســـاعد  وأكـــد 
الشـــؤون  فـــي  األجنبيـــة  التدخـــات 
تشـــكل  العربيـــة،  للـــدول  الداخليـــة 
الوطنيـــة  للســـيادة  صارًخـــا  انتهـــاًكا 
الشـــقيقة،  العربيـــة  الـــدول  مـــن  لعـــدد 
وتشـــكل تهديًدا لألمن القومي العربي، 
والمواثيـــق  القوانيـــن  مـــع  وتتعـــارض 
كبيـــر  قلـــق  مصـــدر  وهـــي  الدوليـــة، 
للشـــعوب العربية، وواقع مرير تعيشـــه 
المجتمـــع  تجاهـــل  ظـــل  فـــي  الـــدول 
والســـلم  األمـــن  لمهـــددات  الدولـــي 
اإلقليمـــي، األمر الـــذي يوجب علينا أن 
نوحـــد جهودنـــا ومواقفنـــا المشـــتركة، 

وأن نعمل سوًيا وبشكل جماعي لوقف 
جميع التدخات في الشؤون الداخلية 
لدولنـــا العربيـــة، وأن نحفـــظ لبلداننـــا 
ســـيادتها وكرامتهـــا وحقهـــا الشـــرعي 
فـــي حمايـــة مجتمعاتهـــا ومكتســـباتها 

ومصالحها الوطنية.
وتنظيماتـــه  اإلرهـــاب  أن  أكـــد  كمـــا 
تهديـــًدا  يمثـــل  يـــزال  مـــا  المتطرفـــة 
خطيـــًرا ألمن واســـتقرار دولنا العربية، 
بما ترتكبه تلـــك التنظيمات من أعمال 
األمـــن واالســـتقرار،  تقـــوض  إرهابيـــة 
العربيـــة  المجتمعـــات  ســـامة  وتهـــدد 
بمـــا ترتكبه مـــن جرائـــم واعتـــداءات، 

ومـــا تروجه من أفـــكار التطرف والغلو 
والتعصـــب، بمـــا يتعـــارض مـــع مبـــادئ 
ديننا اإلسامي الحنيف وقيمنا العربية 
األصيلـــة التـــي تدعـــو إلـــى التســـامح 
والتعايش وقبول اآلخـــر، وتعزيز قيم 

التآخي بين أمم العالم.
وأشـــار مســـاعد وزيـــر الخارجيـــة إلـــى 
كورونـــا  فيـــروس  جائحـــة  تداعيـــات 
)كوفيـــد 19( االقتصادية واالجتماعية 
علـــى  البالغـــة  وتأثيراتهـــا  والصحيـــة، 
العربيـــة  للـــدول  المســـتدامة  التنميـــة 

وعلى مجمل األمور الحياتية للمواطن 
العربـــي، األمر الذي يحتم علينا جميًعا 
العمـــل علـــى تكاتف الجهـــود وتكثيفها 
لتعزيـــز التعـــاون والتنســـيق المشـــترك 
الجائحـــة  هـــذه  آثـــار  مـــن  للتخفيـــف 
الطارئة التـــي فرضت على دول العالم 
اســـتثنائية  طـــوارئ  تضـــع خطـــط  أن 
لمرحلـــة  واالســـتعداد  لمواجهتهـــا، 

التعافي من آثار هذه الجائحة.
والقضايـــا  الموضوعـــات  أن  وأكـــد 
الحيويـــة المدرجة علـــى جدول أعمال 

مجلـــس الجامعـــة تتطلـــب منـــا موقًفا 
موحًدا، وقرارات بناءة تعزز من عملنا 
العربي المشـــترك وتؤكد تضامن دولنا 
وعزمهـــا على بـــذل كل الجهود لحماية 
األمـــن القومـــي العربـــي والدفـــاع عـــن 

مصالحنا ومكتسبات شعوبنا.
وفـــي ختام كلمته أعرب مســـاعد وزير 
الخارجيـــة عـــن دعـــم مملكـــة البحرين 
إلعـــادة تعييـــن أحمد أبوالغيـــط لتولي 
منصـــب األميـــن العـــام لجامعـــة الدول 
العربيـــة لواليـــة ثانيـــة، وإلـــى مواصلة 
لتعزيـــز  والمميـــزة  الكبيـــرة  جهـــوده 
العربـــي  العمـــل  منظومـــة  وتطويـــر 
المشترك لما فيه مصلحه وخير الدول 
العربية وشـــعوبها الشـــقيقة والنهوض 
بهـــا علـــى مختلـــف األصعـــدة لمواكبـــة 
والمتغيـــرات  التطـــورات  مختلـــف 
اإلقليمية والدولية، وأشـــاد في الوقت 
ذاته بالجهود المخلصة والمقدرة التي 

بذلها طيلة فترة واليته األولى.
 وصدرت عن مجلس الجامعة قرارات 

عـــدة مـــن بينهـــا إعـــادة تعييـــن األمين 
العـــام لجامعـــة الـــدول العربيـــة لفتـــرة 
ثانية، والقضية الفلسطينية وتطورات 
ليبيـــا وســـوريا واليمـــن،  فـــي  الوضـــع 
والتدخـــات االيرانيـــة والتركيـــة فـــي 
العربيـــة،  للـــدول  الداخليـــة  الشـــؤون 
مملكـــة  ترشـــيح  المجلـــس  ودعـــم 
البحريـــن لعضوية المجلـــس التنفيذي 
للفتـــرة  العالميـــة  الســـياحة  لمنظمـــة 
2021 - 2025.كمـــا صـــدر عن المجلس 
الكويـــت  دولـــة  بجهـــود  ينـــوه  بيـــان 
التضامـــن  تحقيـــق  فـــي  ومســـاعيها 
العربـــي والخليجي، واإلشـــادة بجهود 
عاهل المملكة العربية السعودية خادم 
ســـلمان  الملـــك  الشـــريفين  الحرميـــن 
بـــن عبدالعزيز آل ســـعود وولـــي عهده 
نائب رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير محمد بن سلمان 
بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود باســـتضافة 
قمة الســـلطان قابوس والشـــيخ صباح 

وإعان الُعا الصادر عنها.

المنامة - وزارة الخارجية
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اللجنة الوزارية تدعو للتصدي للنهج التركي الخبيث
شــارك مســاعد وزير الخارجية، عبدهللا  الدوســري، في االجتماع الوزاري 
الثانــي للجنــة العربيــة الوزاريــة المعنيــة بمتابعــة التدخــالت التركيــة فــي 
الشــؤون الداخلية للدول العربية، والذي ترأســته جمهورية مصر العربية، 
والــذي عقــد امــس بمقــر الجامعــة، وذلــك على هامــش اجتماعــات مجلس 

جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية 155.

اســـتمرار  اللجنـــة  ناقشـــت  وقـــد 
الشـــؤون  فـــي  التركيـــة  التدخـــات 
حيـــث  العربيـــة،  للـــدول  الداخليـــة 
التركـــي  العســـكري  الوجـــود  أدانـــت 
علـــى أراضي عدد من الدول العربية 
وكافـــة أشـــكال التدخـــات التركيـــة 
العدوانيـــة فـــي الشـــؤون الداخليـــة 

العربية، التي تهدف لهدم استقرارها 
مـــع  بالتـــوازي  بمقدراتهـــا،  والعبـــث 
توظيـــف المنصات اإلعامية التابعة 
لها والتحريض على استخدام العنف 
وحمل الســـاح خصوًصا في سوريا 
وليبيـــا والعـــراق، بجانب اســـتضافة 
العناصر التابعة للجماعات اإلرهابية 

مثل تنظيم اإلخـــوان وتوفير الماذ 
التركيـــة  واالنتهـــاكات  لهـــا،  اآلمـــن 
األمـــن  مجلـــس  لقـــرارات  المتكـــررة 
ذات الصلـــة بفـــرض حظـــر الســـاح 

على ليبيا.
االنتهـــاكات  اللجنـــة  واســـتنكرت 
مـــن  الســـافر  والتعـــدي  المســـتمرة 
الجانـــب التركـــي على ســـيادة بعض 
ذلـــك  كان  ســـواء  العربيـــة،  الـــدول 

مـــن خـــال التدخـــل المباشـــر أو من 
خـــال دعم الجماعـــات والتنظيمات 
والمرتزقـــة  والمتطرفـــة  اإلرهابيـــة 
األجانـــب،  اإلرهابييـــن  والمقاتليـــن 
أو  التمويـــل  طريـــق  عـــن  ســـواء 
التدريـــب والتســـليح، مـــا يســـتدعي 
تحـــرًكا عربًيـــا ودولًيـــا لمواجهة ذلك 
النهـــج التركي الخبيث، والتصدي له 
على كافـــة األصعدة باعتباره انتهاًكا 
جســـيَما للقانـــون الدولـــي وقـــرارات 
مجلس األمـــن ذات الصلـــة وتهديًدا 

جسيمة لألمن القومي العربي.
التركـــي  بالســـعي  اللجنـــة  ونـــددت 

لتغييـــر التركيبـــة الديمغرافيـــة فـــي 
بعـــض المناطـــق العربيـــة الخاضعـــة 
الحتالهـــا علـــى غـــرار شـــمال شـــرق 
ســـوريا، وأكـــدت على عدم شـــرعية 
كل  فـــي  التركيـــة  القـــوات  تواجـــد 
مـــن جمهوريـــة العـــراق ودولـــة ليبيا 
الســـورية،  العربيـــة  والجمهوريـــة 
وضرورة ســـحب جميـــع قواتها دون 
قيد أو شـــرط، وأكـــدت على ضرورة 
العمـــل علـــى اتخـــاذ كافـــة التدابيـــر 
رعايـــة  لعمليـــات  للتصـــدي  الازمـــة 
وتجنيـــد وتدريـــب ونقـــل المقاتلين 
والمرتزقـــة  األجانـــب  اإلرهابيـــن 

لداخل الباد العربية.
وطالبت اللجنة كذلك النظام التركي 
بالكـــف الفـــوري عن انتهـــاك الحقوق 
المائيـــة لـــكل مـــن جمهوريـــة العراق 
والجمهوريـــة العربية الســـورية، عبر 
ما تقـــوم به من إقامة الســـدود على 
منابـــع نهـــري دجلة والفـــرات، والذي 
المائيـــة  الحصـــص  علـــى  ســـلًبا  أثـــر 
عمـــا  فضـــاً  العربيتيـــن،  للدولتيـــن 
تتســـبب فيه الممارسات التركية من 
أضـــرار بيئيـــة واقتصاديـــة جســـيمة 

على كا الدولتين.

القاهرة - بنا

إدانة وجودها على 
أراضي دول عربية

 شارك مساعد وزير الخارجية، عبدهللا الدوسري،  في االجتماع الخامس عشر للجنة الوزارية 
العربيــة الرباعيــة المعنيــة بمتابعــة تطــورات األزمة مع إيران وســبل التصــدي لتدخالتها في 
الشــؤون الداخليــة للــدول العربيــة، والمكونــة مــن كل مــن: دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة 
)رئاسة اللجنة(، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، جمهورية مصر العربية، واألمين 
العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط،  وذلك على هامش اجتماعات مجلس جامعة 

الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية 155.

وقد ناقشـــت اللجنة الوزارية تطورات األزمة مع 
الجمهورية اإلســـامية اإليرانية ومسار العاقات 
العربيـــة مـــع إيـــران وســـبل التصـــدي للتدخـــات 
اإليرانيـــة في الشـــؤون الداخلية للـــدول العربية، 
العربيـــة  القـــرارات  علـــى  اللجنـــة  أكـــدت  حيـــث 
والدوليـــة التـــي تديـــن التدخـــات اإليرانيـــة في 
الشـــؤون الداخلية للدول العربية ودول المنطقة، 
مشـــيرة إلى أنه ال يمكـــن تحقيق تقدم في ثنائية 
األمـــن والتنميـــة لشـــعوبنا تتناســـب مـــع قدراتنا، 
طالما لم تتخذ خطوات جماعية لمواجهة الخطر 
اإليرانـــي، الـــذي يهـــدف إلـــى الهـــدم والتخريـــب 
وزعزعـــة االســـتقرار، والذي ال يأخـــذ في االعتبار 
أسس حسن الجوار وااللتزام بالمواثيق الدولية.

وقدمـــت مملكـــة البحريـــن إلـــى اللجنـــة تقريـــًرا 
حـــول التدخات اإليرانية في الشـــؤون الداخلية 
لمملكـــة البحرين، وقد صدر عـــن اللجنة الوزارية 
بياًنـــا أدانت ما يصدر عن األمين العام لحزب هللا 
اإلرهابي من إســـاءات مرفوضة لمملكة البحرين 
والمملكـــة العربيـــة الســـعودية ودولـــة اإلمـــارات 
العربية المتحدة والجمهورية اليمنية، األمر الذي 
يشـــكل تدخاً سافًرا في شؤونها الداخلية يقصد 
بـــه إثارة الفتنـــة والحض على الكراهيـــة، ويعتبر 
امتداًدا للـــدور الخطير الذي يقوم به هذا الحزب 
الـــذي يعـــد أحـــد أذرع إيـــران والمزعـــزع لألمـــن 
واالســـتقرار في المنطقة، وتؤكـــد أن هذا الحزب 
يشـــكل مصـــدًرا رئيًســـا للتوتـــر ممـــا يســـتوجب 
ضرورة ردعه والتصدي له ولمن يدعمه، وضرورة 
إلزامه بالكف الفوري عن هذه التصريحات وكافة 
الممارســـات التي تعرقل جهود إحال السام في 

المنطقـــة، وتؤكـــد اللجنـــة علـــى رفضهـــا المطلـــق 
ألي إســـاءة للرمـــوز والقيـــادات، وتدعو الحكومة 
التصريحـــات والتدخـــات  إدانـــة  إلـــى  اللبنانيـــة 
الســـافرة من قبل أحد مكوناتها األساسية، وذلك 
فـــي إطـــار االلتـــزام بعاقـــات األخوة التـــي تربط 
الـــدول العربيـــة بالجمهوريـــة اللبنانيـــة، ورحبـــت 
بقرار كل من ألمانيا وكوسوفو تصنيف حزب هللا 

اللبناني منظمة إرهابية.
واســـتنكرت اللجنـــة وأدانت اســـتمرار التدخات 
لمملكـــة  الداخليـــة  الشـــؤون  فـــي  اإليرانيـــة 
اإلرهـــاب  بمســـاندة  إيـــران  وقيـــام  البحريـــن، 
وتدريب اإلرهابيين وإيوائهم وتهريب األســـلحة 
والمتفجـــرات، وإثارة الفتنة والنعـــرات الطائفية، 
ومواصلـــة التصريحـــات المعاديـــة وعلى مختلف 
المســـتويات بغيـــة زعزعة األمن واالســـتقرار في 
مملكـــة البحريـــن، وتأسيســـها لجماعـــات إرهابية 
بالمملكـــة ممولـــة ومدربـــة مـــن الحـــرس الثـــوري 
اإليرانـــي وذراعيـــه كتائـــب عصائـــب أهـــل الحق 
اإلرهابيـــة وحزب هللا اإلرهابي، وذلك بما يتنافى 
مـــع مبدأ حســـن الجـــوار واحتـــرام ســـيادة الدول 
واســـتقالها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية 
وفقـــا لمبـــادئ ميثـــاق األمـــم المتحـــدة والقانـــون 
الدولي، وأكدت اللجنة على دعم مملكة البحرين 
فـــي كل مـــا تتخـــذه من إجـــراءات للحفـــاظ على 

أمنها واستقرارها.
كمـــا رحبـــت اللجنـــة بقـــرارات عـــدد مـــن الـــدول 
بتصنيف ما يسمى بسرايا األشتر وسرايا المختار 
اإلرهابيتيـــن في مملكة البحرين واللتان تتخذان 
من إيران مقًرا لهما، كمنظمتين إرهابيتين، وعدد 

مـــن أعضائهما على قائمـــة اإلرهاب، ويعكس هذا 
الموقف إصرار دول العالم على التصدي لإلرهاب 
علـــى الصعيديـــن اإلقليمـــي والدولـــي، وكل مـــن 
يقوم بدعمـــه أو التحريض عليه والتعاطف معه، 
ويمثـــل دعًما لجهود مملكة البحرين واإلجراءات 
التـــي تقـــوم بهـــا فـــي تعزيـــز األمـــن واالســـتقرار 

والسلم فيها.
البحريـــن  مملكـــة  باســـتضافة  اللجنـــة  ورحبـــت 
ألعمـــال المؤتمـــر الدولي لألمن البحـــري والجوي 
في 22-21 أكتوبر 2019، وبمشـــاركة أكثر من 60 
دولـــة، تأكيًدا لدور مملكـــة البحرين الذي تضطلع 
به للمســـاهمة في ترســـيخ األمن واالســـتقرار في 
المنطقة، ومواجهة مخاطر الممارســـات اإليرانية 
التي تشـــكل خطًرا كبيـــًرا على الماحـــة البحرية 

والجوية في المنطقة.
التدخـــات  الوزاريـــة اســـتمرار  اللجنـــة  وأدانـــت 
اإليرانيـــة في الشـــؤون الداخلية للـــدول العربية، 
التصريحـــات  الوقـــت  ذات  فـــي  واســـتنكرت 
المســـؤولين  قبـــل  مـــن  المســـتمرة  االســـتفزازية 
اإليرانييـــن ضد الدول العربية، كما أعربت اللجنة 
عن قلقها البالغ إزاء ما تقوم به إيران من تأجيج 

مذهبـــي وطائفـــي فـــي الـــدول العربيـــة، بمـــا في 
ذلـــك دعمهـــا وتســـليحها للميليشـــيات اإلرهابيـــة 
فـــي بعـــض الـــدول العربيـــة ومـــا ينتـــج عـــن ذلك 
مـــن فوضـــى وعدم اســـتقرار فـــي المنطقـــة يهدد 
األمـــن القومـــي العربي، األمر الـــذي يعيق الجهود 
اإلقليميـــة والدولية لحل قضايا وأزمات المنطقة 

بالطرق السلمية وطالبتها بالكف عن ذلك.
وأدانـــت اللجنـــة مواصلـــة دعـــم إيـــران لألعمـــال 
العربيـــة،  الـــدول  فـــي  والتخريبيـــة  اإلرهابيـــة 
واســـتمرار إيران في تطوير برنامجها للصواريخ 
الباليســـتية وغيرها من أنواع الصواريخ وتزويد 
الحوثيين بهـــا، وأدانت اســـتمرار عمليات إطاق 
الصواريـــخ الباليســـتية إيرانية الصنـــع من داخل 
األراضـــي اليمنيـــة، وكذلـــك الطائـــرات المســـيرة 
ضـــد أهداف حيوية ومدنية فـــي المملكة العربية 
الســـعودية، والـــذي قوبـــل بإدانـــة عربيـــة ودولية 
واســـعة، باعتبـــاره يشـــكل تهديـــًدا جدًيـــا لألمـــن 
واالســـتقرار فـــي المنطقـــة وخرًقـــا ســـافًرا لقـــرار 
مجلس األمن رقم 2216 )2015( الذي ينص على 
ضرورة االمتناع عن تســـليح المليشيات، مؤكدة 
علـــى دعمهـــا لإلجـــراءات التـــي تتخذهـــا المملكة 
العربية السعودية من أجل التصدي لهذه األعمال 

العدوانية حماية ألمنها واستقرارها.
كمـــا أكـــدت اللجنة كذلـــك ضـــرورة التـــزام إيران 
بتنفيـــذ قـــرار مجلـــس األمـــن رقـــم 2231 )2015( 
فيما يتعلق ببرنامجها الصاروخي، وعلى ضرورة 
تطبيـــق آليـــة فعالـــة للتحقـــق مـــن تنفيـــذ االتفاق 
والتفتيش والرقابة واعادة فرض العقوبات على 
نحو ســـريع وفعال حال انتهـــاك إيران اللتزاماتها 
بموجـــب االتفاق وعلـــى أهمية انضمام إيران إلى 
كافة مواثيق الســـامة النووية ومراعاة المشاكل 
البيئية للمنطقة. وما تضمنه ذات القرار من تأكيد 
علـــى حظـــر إيران إلجـــراء التجـــارب الباليســـتية 
وتطويرهـــا للصواريخ بعيدة المـــدى والصواريخ 

القادرة على حمل رؤوس نووية.
وأكـــدت اللجنـــة أهميـــة مشـــاركة الـــدول العربية 
المعنية في أي مفاوضات دولية مع إيران تخص 

برنامجهـــا النـــووي وأنشـــطتها المزعزعـــة لألمـــن 
واالســـتقرار فـــي المنطقـــة، وبمـــا يراعـــي همـــوم 
ومشاغل الدول العربية في هذا الشأن، وفي هذا 
اإلطـــار أكـــدت اللجنة على تكليف ســـفراء الدول 
األربـــع أعضاء اللجنـــة المعتمدين لـــدى مجموعة 
الـــدول األعضـــاء الدائميـــن فـــي مجلـــس األمـــن 
وألمانيا )مجموعة 1+5( لنقل مخرجات االجتماع 
الخامـــس عشـــر للجنـــة )البيـــان والقـــرار الخـــاص 
بالتدخـــات اإليرانيـــة( إلـــى الجهـــات المعنية في 
تلـــك الدول إلحاطتهـــا علًما بالتوجـــه العربي في 

هذا الشأن.
وأدانت اللجنة بأشد العبارات الهجمات اإلرهابية 
على منشـــآت شـــركة أرامكو النفطية الســـعودية، 
بتاریخ 14/9/2019، باســـتخدام أســـلحة إيرانية 
الصنـــع، اســـتهدفت كا من موقـــع “بقيق”، وحقل 
“خريـــص”. واعتبـــرت بـــأن هذه الهجمات شـــكلت 
تصعيًدا خطيًرا ومساًســـا باألمـــن القومي العربي 
واألمـــن العالمـــي. ورحبـــت اللجنـــة بتقريـــر األمم 
المتحـــدة الصادر بتاريـــخ 30 يونيو 2020 والذي 
أكـــد مســـؤولية النظـــام اإليرانـــي عـــن الهجمـــات 
التخريبية التي اســـتهدفت المنشآت النفطية في 
بقيـــق وخريص، واســـتهدفت مطار أبهـــا الدولي، 
ممـــا يعـــد انتهاك صـــارخ لقـــرارات مجلـــس األمن 
الدولـــي، وجـــددت اللجنـــة اإلعـــراب عـــن دعمهما 
الكامل للمملكة العربية السعودية وتأييدها لكافة 
اإلجـــراءات التي تتخذها المملكة من أجل تامين 
اراضيهـــا فـــي مواجهـــة العـــدوان علـــى منشـــآتها 

النفطية.
اســـتنكارها وإدانتهـــا  الوزاريـــة  اللجنـــة  وأكـــدت 
للزيارات والتصريحات االســـتفزازية للمسؤولين 
اإليرانيين تجاه الجزر اإلماراتية الثاث المحتلة 
)طنـــب الكبـــرى - طنـــب الصغرى - وأبو موســـی(. 
بمـــا فـــي ذلـــك الزيـــارة التي قام بهـــا القائـــد العام 
للجيـــش اإليراني بتاريـــخ 25/1/2021 إلى الجزر 
اإلماراتيـــة الثـــاث المحتلة وكذلـــك الزيارة التي 
قـــام بهـــا قائد الحـــرس الثـــوري اإليرانـــي بتاريخ 

2/1/2021 إلى جزيرة أبو موسى المحتلة.

القاهرة - بنا

إدانة عربية  للتدخالت اإليرانية في الشؤون الداخلية للبحرين
لــه ــدي  ــصـ ــتـ الـ ــب  ــجـ ويـ ــة  ــوضـ ــرفـ مـ وإســـــاءاتـــــه  ــر  ــوت ــت ــل ل ــدر  ــصـ مـ ــزب اهلل  ــ حـ
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

السعودية... جبل شامخ ال تهزه رياح المنظمات العميلة
مهمـــا اختلفـــت الزوايـــا التي ننظـــر منها إلى بعـــض المنظمـــات العالمية، 
ومهمـــا اختلـــف المذهـــب باختـــاف المتكلميـــن، ســـنرى أنهـــا منظمـــات 
انتهازيـــة تعمـــل بخبث على إلهـــاب عواطف الناس بالكـــذب واألباطيل، 
وتكـــن العداء للمجتمعات العربية على وجه الخصوص، وال تقترب أبدا 
مـــن المجتمعـــات الغربية التـــي تعج بالنكســـات الخطيرة على مســـتوى 
حقـــوق اإلنســـان والحريـــات والممارســـات، ومـــن ضمن تلـــك المنظمات 
منظمة “مراسلون با حدود” التي يقال إنها “رفعت دعوى قضائية أمام 
القضاء األلماني على ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان تتهمه 
باتهام باطل بارتكاب جرائم ضد اإلنســـانية في مقتل جمال خاشقجي، 
وهذه الدعوى حســـبما وصفتها المجموعـــة الحقوقية الدولية للتضامن 
مع الســـعودية ابتـــزاز رخيص وتجاوز لحكم القضاء الوطني الســـعودي 

واعتماد على تقرير أميركي غير شفاف ومسيس”.
لـــو أمعنـــا النظر في النشـــاطات الرجعيـــة التي تقوم بها تلـــك المنظمات 
ألدركنـــا خطورة مســـعاها التآمري الذي يعمل جاهـــدا لتجهيل الجماهير 
وتضليلها من خال أســـاليب غاية في الخبـــث والحقارة، ولهذا نجد أن 

مـــن يعمل فيها البد أن يكون حاصا على شـــهادة فـــي الخيانة والكذب 
والممارســـات الشـــاذة المدمرة، وتوقيـــع اتفاقية مع قيـــادات الجماعات 
اإلرهابيـــة وقـــوى الظـــام والردة، ولنـــا تجربة مع هـــؤالء أيـــام “الدوار” 
ومـــازال بعـــض الخونـــة والعمـــاء يعملون تحـــت أقدام تلـــك المنظمات 
لممارسة أبشع عملية تزييف للمفاهيم، وقبل فترة بسيطة فقط خرجت 
عميلـــة بمرتبة الشـــرف فـــي فيديو من إحـــدى الـــدول األوروبية تهاجم 

مملكة البحرين وتعيد االسطوانة القديمة المشروخة.
إن هـــذه المنظمة وغيرها تســـعى خلـــف هدف واحد هـــو تلميع الوجوه 
الطائفيـــة القبيحـــة والمليئـــة ببثـــور كراهيـــة األوطـــان، واإلســـهام فـــي 
تشـــجيع اإلرهـــاب والمســـتبدين والمتطرفيـــن وتحويـــل األفـــراد إلـــى 
دعـــاة للعنـــف والتمـــرد عبر أكاذيب مبالـــغ فيها، لكن “كان غيرها أشـــطر” 
وستبقى المملكة العربية السعودية وبقيادتها جبا شامخا ال تهزه رياح 
المنظمات العميلة، ويكفي أن أي حديث يصدر من شـــخصية ســـعودية 
رفيعـــة المســـتوى يكـــون موقـــع اهتمام وترحيـــب ويكون صداه واســـع 
المدى على مستوى العالم أجمع، ألنه حديث مبني على الحق والصدق.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

تصريحات مسؤولة
هناك قواعد عامة وأســـاليب محددة في العمل سواء كان رسمًيا 
أو حتى على المستوى الشخصي، وهناك الكثير من التصريحات 
النيابيـــة في المهمات الموكلـــة للمجالس البلدية، وهنا نؤكد أنه ال 
يمكن الدخول في تصريحات ونقاشـــات تضيع الجهد بدل النظر 
في أمور أهم بكثير من اختصاصات المجالس البلدية التي تكون 
مســـؤولة بالدرجة األولى عـــن توفير الخدمـــات للمواطنين، فمن 
غير المعقول أن يناقش النواب زيادة الســـرعة المحددة في أحد 

شوارع البحرين مثا.
وهنا دعوة للسادة النواب بالتركيز على ما هو من صميم عملهم، 
أي كل مـــا يخـــص المواطنين الذين هم بأمـــس الحاجة لوقوفهم 
معهـــم فـــي الكثير من األمـــور والقضايا، فمثل هذه المناقشـــات ال 

تسمن وال تغني من جوع، ولن تزيد شعبيتكم أمام الناخبين.
إن التصريحـــات تعتبر ســـاحا ذا حدين، فـــإن لم تكن وفق العمل 

االحترافي فإن النتائج ستكون حتًما سلبية.
أيهـــا النـــواب األفاضل نصيحتي هنـــا أن تتريثوا وتقـــرأوا األمور 
جيًدا قبل اإلدالء بأي تصريح كان، إذ إن كتابة تصريح صحافي 
ونشـــره فـــي وســـائل التواصـــل االجتماعـــي يعتبـــر أمـــًرا يســـيًرا، 
واعلموا أن األهم هنا مضمون التصريح وصحته ودقته وتوقيته 

وذلك لتكون نتائجه مرجوة.
نقطة أخيرة للتأكيد فقط وليعلم الجميع أنها مجرد مالحظات على  «

عمل بعض النواب وتصحيح األوضاع، إذ إن الجمهور ال يريد نواًبا 
غير فعالين في المجلس، حيث يبهروننا فقط بتصريحات صحافية 

ال تغني وال تسمن من جوع، والله من وراء القصد.

ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي

تسع مالحظات عن “الفود تراك”
أثبت تجار عربات الطعام أنهم رقم صعب بفترة الجائحة وقبلها، مع 
جودة المنتجات واختاف األســـعار، والتي أوجدت أجواء تنافسية 
انعكســـت على رضا المســـتهلك، وعلـــى منحه الخيـــارات المختلفة، 
واألهم فتح أبواب الرزق لماك العربات وعوائلهم وأطفالهم. وتهتم 
الكثيـــر من دول المنطقة والعالم بهذه التجارة النشـــطة والمتجددة 
بشـــكل كبيـــر، وتعتبرهـــا مـــن العوامـــل الجاذبـــة لتنشـــيط الســـياحة 
واستقطاب الزوار وتحريك المياه الراكدة ببعض المناطق التجارية 

التي تشهد ركودًا أو ضعفًا باإلقبال.
وفـــي البحريـــن، قدمت الدولة وبتوجيهات من ســـمو الشـــيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة وســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة حفظهما 
هللا ورعاهمـــا، جهـــودا مشـــكورة لتنظيـــم هذه التجـــارة وتخصيص 
األماكـــن المناســـبة لها، وأشـــير هنا إلى بعض المقترحات األساســـية 

التي ستمثل استكماالً لهذه الجهود الخيرة.
أوال: توصيـــل الكهرباء للعربات بالمجان، أو بأســـعار تفضيلية، وهو 
أمـــر يتطلـــب تهيئة البنيـــة التحتية للمناطـــق المخصصة لهـــا. ثانيا: 
تزويد ساحات وأماكن عربات الطعام باإلنارة بشكل دائم وبالمجان، 
الرئيســـية الســـتقطاب  العوامـــل  مـــن  المناســـبة  اإلنـــارة  إن  حيـــث 
المستهلكين. ثالثا: توفير دورات مياه عامة ومجانية. رابعا: تواجد 
مســـتمر لدوريات شـــرطة المجتمع، لضبط األمور ومراقبة تصرفات 

السائقين.
خامســـا: وضع العامات اإلرشادية السياحية في المناطق المفضية 
لساحات عربات الطعام باللغتين العربية واإلنجليزية لمساعدة الزوار 
أو الســـواح للوصول إليها بسهولة. سادسا: اهتمام أكبر من اإلعام، 
ســـواء التلفزيون أو اإلذاعة، وإنتاج تقارير وبرامج متنوعة تســـلط 
الضـــوء على ماك هذه العربات وتجاربهم في هذا المضمار، كعامل 
تحفيز للشـــباب الجدد. ســـابعا: تزويد ســـاحات العربـــات بالخدمات 
التكميلية المصاحبة واألساســـية. ثامنا: التوجه الحكومي لاعتماد 
على “عربات الطعام” في إبرام عقود األطعمة للمناسبات واألحداث 
المختلفة كخطوة مثمرة ستعزز فرص الشباب البحريني في تثبيت 
نفســـه بالسوق المحلي الذي ينهشـــه األجانب. وأخيرا: إنشاء شركة 
حكوميـــة لصناعة عربـــات الطعام المتنقلة والتـــي أصبحت المقصد 

الغذائي الرائج األول اآلن لدى الكثيرين.
كل هذ ه الخطوات ستسهم في تحويل الذائقة بشكل كامل إلى  «

المنتج الوطني، وستعزز استقرار البيت البحريني، وستمنح الشباب 
الفرصة ألن يكونوا رقما صعبا في دعم االقتصاد الوطني المستدام، 

وهذا ما نحتاجه اآلن، ودمتم بخير.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

تمـــر األزمة اليمنية خال الفتـــرة الماضية بالعديد من التطورات، لكن يبقى 
عنوانها األبرز التراخي األميركي تجاه مليشيا الحوثي اإلرهابية، فا يمكن 
أن يفســـر التصعيد والتمادي الســـافر من قبل جماعة أنصار هللا الحوثية إال 
مـــن خـــال نبرة التســـاهل والمهادنة التـــي اتبعتها إدارة الرئيـــس جو بايدن 
تجاههـــا والتـــي تمثلـــت في العديـــد من اإلجـــراءات التي أفســـحت المجال 
للحوثـــي للعودة بكل قـــوة ألعماله اإلرهابية، فا يمكـــن ألي متابع لألوضاع 
في اليمن أن يتجاهل سياســـة التصعيد الخطير التي اتبعتها جماعة أنصار 
هللا خال الفترة الماضية ويربط أســـبابها بالسياســـة األميركية المتبعة في 

عهد الرئيس الجديد.
خـــال أعمـــال مؤتمـــر المانحيـــن لليمـــن الـــذي عقد بدايـــة األســـبوع الحالي 
تحـــدث المبعوث األممي لليمـــن مارتن غريفيث عن األوضـــاع الصعبة التي 
بـــات يعيشـــها اليمنيـــون، خصوصـــًا بعد اعتـــداء الحوثـــي على مـــأرب التي 
تحتضـــن أكبـــر مخيمات النازحين، حيث صـــرح غريفيث أن اثنين من أصل 
ثاثـــة يمنيين باتـــوا اليوم بحاجة للمســـاعدة، نعم دائما مـــا كان الوضع في 

اليمـــن صعبـــًا، لكـــن ما آلت إليـــه األمور اليوم يرجـــع بالتأكيد للنبـــرة الناعمة 
التي تســـتخدمها واشـــنطن اليوم في حديثها مع الحوثي الذي أطلق العنان 

ألعماله اإلرهابية واستباح دماء اليمنيين في مأرب.
وعلى الرغم من أن سياسة واشنطن على األرض داعمة للحوثي بكل وضوح 
إال أن هنـــاك تناقضـــا واضحا فيما تدعو إليه، فخال نفس المؤتمر دعا وزير 
خارجيـــة الواليـــات المتحدة األميركيـــة جماعة الحوثي إلـــى وقف األعمال 
اإلرهابيـــة في مأرب واالنضمـــام إلى المملكة العربية الســـعودية والحكومة 
الشـــرعية في اتخاذ خطوات نحو الســـام، وفي ذلك إشارة وداللة واضحة 

على تحميل واشنطن الحوثي وزر ما يحدث اليوم في اليمن.

ال يصنع السالم وال يمكن أن نجد حاًل في اليمن من خالل الخطابات  «
االفتراضية، بل إن القرارات الملزمة والضغوط السياسية للوصول للحلول 
الدبلوماسية هي التي تصنع الحل في اليمن، واشنطن اليوم اتخذت قراراً 

تسعى إليه الرياض منذ فترة طويلة في إنهاء الحرب في اليمن، والذي ال يمكن 
أن يتحقق في ظل سياسة واشنطن وتعاملها مع الحوثي.

بدور عدنان

عندما تهادن واشنطن الحوثي

bedoor.articles
@gmail.com

أختـــان مطلقتـــان، وبطبيعة الحـــال عادتا إلى منزل والدهمـــا مجددًا، لكن 
هذه المرة مع أطفال ولقب جديد ال يزال في مجتمعاتنا الشرقية ُيغمز له 
همـــزًا ولمزًا، فعلى المرأة المطلقة تحمـــل ُظلم المجتمع لها، كونها وبنظره 
ســـببًا للطـــاق، وأن العيـــب كل العيب منها، ألنها لـــم تتمكن من المحافظة 

على بيتها!
أبغض الحال يحدث ألسباب متعددة، لكن المشكلة إن كان أهل الفتاة هم 
الســـبب الرئيس لهذا الطاق! “خلها تمشـــي” رد البعض على من يســـتغرب 
من تزويج بناته في سن مبكرة، أو تزويجها بسرعة دون التريث والتأكد 
مـــن ســـيرة المتقـــدم للزواج ومـــدى أهليته لتحمـــل مســـؤولياته أو إمهال 
الفتـــاة للتعرف على من ســـيكون شـــريكًا لحياتها. تســـببت “خلها تمشـــي” 
فـــي هدم الكثير من البيوت، وفي حمـــل الكثيرات ممن هن صغيرات في 
الســـن لقب مطلقة، وكانت ســـببًا لتحملهن بعد ذلك مسؤوليات أكبر بكثير 
مـــن احتمالهن وقدرتهن علـــى التعامل مع الوضع االجتماعي الذي وضعن 
فيـــه. وبعـــد ُظلمهـــا وتزويجها في غيـــر أوانها، يظلم أبناؤهـــا معها بعد أن 
يفيقوا على حياة غير سوية، مع عدم وجود آبائهم وصراعات على النفقة 

وخافـــات علـــى الحضانـــة، وغيرها من عواقـــب وإفرازات الطـــاق الذي 
يدفع األبناء فيه الثمن.

ال نتكلم عن حقبة ولت! فلألسف مازالت نماذج هؤالء اآلباء بيننا، ومؤلم 
أن تســـمع أبـــًا يقولها وكأنـــه ينتظر الدقيقـــة التي ُيطرق فيها بابه ليســـلم 
فلـــذة كبـــده ألول طـــارق، وكأنها حمل ويريـــد التخلص منـــه بأية طريقة! 
“خلها تمشي” كما يقال بالعامية وتتزوج، سيحدث، ولكن بشكل مؤقت... 
ســـنة، ســـنتان أو ســـنوات بعدد أصابع اليد، لكنها في النهاية ســـترجع لك، 
وبحمـــل أكبـــر، وســـتندم علـــى اليوم الذي فكـــرت فيه أن تســـترخص فيه 
ابنتـــك وتزوجها في أوان غير أوانها، ولشـــخص لـــم تعرفه ال أنت وال هي 
بالشكل المناسب، فتتمنى بعدها لو بقيت في كنفك دهرًا، ولألبد على أن 
تتـــزوج رجاً يهينها، يضربها، ال ينفـــق عليها، وال يرى منها غير آلة تفريخ 

أو كنبة في منزله، ويجعلها تلهث وراء طاقها في دهاليز المحاكم.

ياسمينة: ال تظلموهن وتزوجوهن قبل أوانهن. «

yasmeeniat
@yasmeeniat.com

ياسمين خلف

“خلها تمشي”
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38344464

التاريخ: 2021/03/01
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
)CR2021 -34574 (  إعالن  رقم

تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن أدناه: أحمد يوسف منصور علي  بطلب تحويل المحل التجاري 
التالي إلى السيد/السيدة : حوراء عبدالنبي جاسم ابراهيم حسن علي        

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

االسم التجاري : محسن ألدوات صيد األسماك
رقم القيد : 1-88472

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل و تصفية شركة

شركة ميدل ايست بزنس سوليوشنز – فرع لشركة كويتية
سجل تجاري رقم  66721

بنــاء علــى قــرار الشــركاء فــي ميــدل ايســت بزنــس سوليوشــنز – فــرع لشــركة 
كويتيــة المســجلة بموجــب القيــد رقــم  66721، بتصفيــة الشــركة اختياريــا و 

تعيين السادة / شركة سيدني لالستشارات والتطوير ذ.م.م مصفيا للشركة .
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديرين قــد انتهت وفقا لنــص المادة 325 من 
قانون الشــركات التجارية البحريني الصادر بالمرســوم بقانون رقم   21   لعام 
2001 ، و عمــال بنــص المــادة 335 مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفــي جميــع 
دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 

15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي
isa@sydneyme.com  -  36655223

التاريخ 11 فبراير 2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم تجاري

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه تقــدم إليها 
بيســتود للعقارات والتســويق ذ.م.م والمســجلة تحت قيد رقم 139120 بطلب 

تغيير االسم التجاري من :
بيستود للعقارات والتسويق ذ.م.م

BESTOWED REAL ESTATE AND MARKETING W.L.L
لتصبح :

بيستود للتسويق ذ.م.م
BESTOWED MARKETING W.L.L

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة 
أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجار ي

  )CR2021- 36331 ( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : فاطمه علي حسن السنكيس

االسم التجاري الحالي : أورل أرتز لتصليح المعدات الطبية
االسم التجاري الجديد : اورال آرتس إلدارة الوحدات الطبية

رقم القيد : 2-70968

القيد رقم : 97467
التاريخ : 2021/2/24

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم ) 97467 ( لسنة 2021
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة مجموعة سيام شاه لألعمال ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعة والتجارة الســياحة بأنــه قد تقدم إليها 
الســادة اصحــاب شــركة شــركة مجموعة ســيام شــاه لألعمــال ذ.م.م المســجلة 
بموجــب القيــد رقــم 97467 ، طالبين تغيير االســم التجاري للفــرع رقم ) 2( من 

شركة مجموعة سيام شاه لألعمال ذ.م.م الى شاه العالمية للمقاوالت ذ.م.م.
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوم يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم ) 111 ( لسنة 2021
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة بامهاوس للديكور ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة و التجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
الســيد / علــي ســلمان الشــيخ علــي حســن باعتبــاره المصفــي القانونــي لشــركة 
بامهــاوس للديكور ذ.م.م ،المســجلة كشــركة ذات مســؤولية محــدودة بموجب 
القيــد رقــم 136512 ، 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 ٢٠٠١

القيد  5 - 90803   -   التاريخ :2021/3/2
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   إدارة التسجيل

إعالن لسنة 2021
بشأن تحويل فرع 5 من المؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها 
الســيد ابراهيــم عيســى عبــد هللا الــذوادي المالــك ل مطعــم عواش  )مؤسســة 
 5 الفــرع  تحويــل  طالبــا      90803 رقــم  القيــد  بموجــب  والمســجلة  فرديــة( 
مــن المؤسســة الفرديــة والــذي يحمــل اســم بــاور اليــن لالجهــزة االلكترونيــة 
والكهربائية  إلى شــركة ذات مســئولية محدودة برأسمال  وقدره 5000 دينار، 

لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
ابراهيم عيسى عبد هللا محمد  الذوادي

RASHID PUTHAN PURAYIL
NASEED THATTAN KANDIYIL

NASEED THUNDIKANDY
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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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17531235  or  GALIBALMOOSA@YAHOO.COM 

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

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 17531235  or  GALIBALMOOSA@YAHOO.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17382277  or  ayman@keylinkbh.com 

Professional touch for services 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17777678  or  Bh_3@hotmail.com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CHAND LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39337396  or  CHANDLAUNDRY@YAHOO.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17244041  or  HASSAN.MURTADHA@GMAIL.COM 

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

  DIESEL MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  hrheadoffice@mcsix.me 

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

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17720395  or  admin@UniQUeWll.com 

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

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17171656  or  MEQDAD.GHAREEB@WIPRO.COM 

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

  MANAGER (MARKETING) 
 suitably qualified applicants can contact

 17620867  or  ALMADAEN2009@GMAIL.COM 

MUSTAFA FAZAL DAD GHULAB 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33612660  or  mustafafazal.construction01@gmail.com 

Anwar albahrain for cleaning 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400332  or  ANWAR-BHR@HOTMAIL.COM 

BAB AWAM CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33070060  or  COOOLMAN31@GMAIL.COM 

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

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17261131  or  palace.electronics@gmail.com 

Mashhoor market 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 34315344  or  ACTION.BH@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39455770  or  MYLAUNDRY.BAHRAIN@GMAIL.COM 

AYESHA STAR FLOWER 
has a vacancy for the occupation of

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

PINK SADAF CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33879006  or  PINKSADAF91@GMAIL.COM 

NOOR POLYSTYRENE PLANT FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17731220  or  FACTORIES.NOOR@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17712700  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

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

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

Maho Laundry 
has a vacancy for the occupation of

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

Talapady market wll 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN (GROCERY OR COLDSTORE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17779893  or  SHAFIQ2000US@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17007771  or  HR@issbh.com 

SAMIA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

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

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

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

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

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

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

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 33322255  or  HUSSAINALHAMAR@GMAIL.COM 

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

  SPECIALISED DOCTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17783583  or  SAMERORTHO@GMAIL.COM 

Super Star Golden Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39066659  or  fatima_ahmed11@hotmail.com 

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

  QUALITY STANDARDS SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 16161616  or  KTMALI@DARALSHIFA.COM.BH 

ALREEF DAIRY 
has a vacancy for the occupation of

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

SHELLSEA LAVA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39999545  or  WALTAMEEM@YAHOO.COM 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17300426  or  MUHAMMED@PIPECOTANK.COM 

Riffa Men Hair Salon 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 66352112  or  ZEADMRSOMI@GMAIL.COM 

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

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 66677333  or  FOODWORD.WLL@GMAIL.COM 

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

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17292877  or  ashrafadkar@gmail.com 

MBA Electrical TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33994231  or  FLORETBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33773065  or  RIZWANYOUNES@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36988922  or  ASIAALA7ZAN@GMAIL.COM 

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

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contact

 33409906  or  NASSER.CO.BH@GMAIL.COM 

SHAHEEN PEST CONTROL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33114378  or  HASSANMAKKI719@GMAIL.COM 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 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 

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 

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

  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 

Muharraq Wastewater Services Company W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  ANALYST(INDUSTRIAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17560540  or  PETER.NAYLOR@MWWSCO.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 

PINK HOME CONTRACTING S.P.C.Owned By Hamad Khulaif Alghadban 
has a vacancy for the occupation of

  MASON(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33668858  or  HAMAD.060@HOTMAIL.COM 

SUHAILA FOR BUIDING CONTRACTING CO .S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 36336233  or  suhailaconstruction@gmail.com 

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

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17213958  or  INFO@SST-NDT.COM 

SANA REPAIRING AND MAINTENANCE OF SHIPS 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39262606  or  ahmed@sanarep.com 

SANA REPAIRING AND MAINTENANCE OF SHIPS 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39262606  or  ahmed@sanarep.com 

Rawasi Palace Advertising 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500030  or  info@awtadi.com 

ON SPOT FURNITURE MOVING 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 33334224  or  OMDA172@YAHOO.COM 

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

  MARKETING SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact
 17007217  or  AYAZ@TECHNIP-ME.COM 

ROSARIO MAINTENANCE AND SERVICES CO. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33795999  or  H.ABGHANI@GMAIL.COM 

ROSARIO PACKAGING SERVICES S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33795999  or  HZHZWAW@HOTMAIL.COM 

FLYING BIRD DOCUMENT CLEARING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33932693  or  ZUBAIRABDULAZIZMM@GMAIL.COM 

C T S TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39776763  or  MOHAMMEDOMER1990@GMAIL.COM 

C T S TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39776763  or  MOHAMMEDOMER1990@GMAIL.COM 

Arcapita Investment Management B.S.C. Closed 
has a vacancy for the occupation of

  CHIEF OPERATIONS 
 suitably qualified applicants can contact

 17218333  or  SMAKAREM@ARCAPITA.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 

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

  SPECIALISED DENTIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17783583  or  SAMERORTHO@GMAIL.COM 

Four corners trading w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17228737  or  fourcorner44@gmail.com 

Grant Paragon Shipping and Logistics W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CUSTOMER SERVICES COORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17215350  or  KCALL34@HOTMAIL.COM 

In Out Total Home Care Co W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 66616116  or  siraj@thc.com.bh 

MASTFA JUMA KADHIM ALKHUNAIZI S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255163  or  ALKHUNAIZI.BH@GMAIL.COM 

Galleria Apparel Tailoring Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17778821  or  AJ.KNOWLEDGE@GMAIL.COM 

Madhloom decor 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17697713  or  MADHLOOMDECOR@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

SMOKE & STONES RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33197678  or  MOHAMMEDSAYEED@OUTLOOK.COM 

FITNESS FACTORY GYMANASIUM 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 36254825  or  ALBINALI61@GMAIL.COM 

Frankly Construction Service 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33251733  or  LASTMOMENT2016@GMAIL.COM 

Naffco bahrain W L L 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 39466545  or  BAHRAIN4040@HOTMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39954448  or  ALRAMADI448@GMAIL.COM 

Eazy Financial Services B.S.C. (C) 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (RISK CONTROL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17000191  or  layal.ebrahim@eazy.bh 

Professional touch for services 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33624451  or  FAWAZ@ALAWADIDESIGN.COM 

AZAD RESTAURANT BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36206138  or  AZADSUNAFOR@GMAIL.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 

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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

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 

FLORA CONTRACTING MAINTENCE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17623882  or  accounts@florabh.com 

FLORA CONTRACTING MAINTENCE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17623882  or  accounts@florabh.com 

FLORA CONTRACTING MAINTENCE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORK SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17623882  or  accounts@florabh.com 

Meisei Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17720016  or  H.ALJAD@NASSERPHAMRACY.COM 

Meisei Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17720016  or  H.ALJAD@NASSERPHAMRACY.COM 

Meisei Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17720016  or  H.ALJAD@NASSERPHAMRACY.COM 

JAHECON SPC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

KRONOS ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17564981  or  ashokrma@gmail.com 

BASSMAN CONTRACTING & TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17297345  or  BASSMANCONSTRUCTION@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33846661  or  ABEDBH6@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33347766  or  PERWAIZ_I@HOTMAIL.COM 

PINK SADAF CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33879006  or  PINKSADAF91@GMAIL.COM 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 13109226  or  CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

MOHAMMAD OMER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39776763  or  MOHAMMEDOMER1990@GMAIL.COM 

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

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

ROAD X EXPRESS SHIPPING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (FREIGHT) 
 suitably qualified applicants can contact

 39089080  or  AYMAN.H.ALMUTAWA@GMAIL.COM 

EDIHT S S CONSTRUCTION OF BUILDINGS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34595652  or  MOHAMED.ALFARDAN97@GMAIL.COM 

W A S SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  WASSERVICESBH@GMAIL.COM 

HAYU PARADISE BOUTIQUE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33286657  or  HAYATSADA777@GMAIL.COM 

BHUIYAN FOOD STUFF CO. BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 35070785  or  BHUIYANFOODBH@GMAIL.COM 

ADEL HUSAIN ABDULLA HAMADA(WAFE ALKHAIR-6640) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39470778  or  ADEL.HAMADA7898@GMAIL.COM 

JASSIM ABDULLA JUMA ALRUMAIHI(WARAHM - 10899 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17840031  or  JAALRUMYHI@GMAIL.COM 

KHALID ABDULAZIZ MOHAMMED ALRUMAIHI /DHAIYA 2 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17840009  or  KHALID.ALROMAIHI82@GMAIL.COM 

SALEH MOHAMED MOHAMED ALI ALNOAIMI ( ALHUMIDI / 7129 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17340518  or  SALEH255525@HOTMAIL.COM 

BADER MOHAMMED KHLAIF ALBAALAWY 
has a vacancy for the occupation of

  WATCHMAN / GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 39199158  or  BADERFADLY73@GMAIL.COM 

OWNERS ASSOCATION ( BILDING ALMAHABA ) 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 77770770  or  HAYSAM_RADWAN@YAHOO.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 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  BREEZESTARBH@GMAIL.COM 

MOHAMMED HASAN A.RAHIM MOHD(HURALASHQAR5553) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39197169  or  BUHASSAN5553@GMAIL.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 

AIRMECH COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

BARBAR ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39186160  or  BCESBAHRAIN@YAHOO.COM 

HENSON ELEC. &CONST. CONTRACTING & TRADIING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17242422  or  HECWLL@BATELCO.COM.BH 

TOWER MARKETING & CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742427  or  alburj@batelco.com.bh 

SHOWAITER SUPER MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17342401  or  Jmshowaiter@hotmail.com 

COMSIP - AL A’ALI COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17773006  or  AURELIEN.CHAUSSY@VINCI-ENERGIES.COM 

COMSIP - AL A’ALI COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17773006  or  AURELIEN.CHAUSSY@VINCI-ENERGIES.COM 

ALHASSANAIN B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  SHIPMASTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17559999  or  JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM 

SARA DOCUMENT CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39725550  or  AHMEDHAMADA1959@GMAIL.COM 

AlFateh Group W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17222222  or  Jasim@alfateh.bh 

ALSALAM GAS S.P.C owned by MOHSEN MAKKI ALI ALBUNNI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 13307772  or  HR@SALAMGAS.COM 

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  CABLE JOINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39602882  or  ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM 

AMBASSADOR BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33358000  or  ALMUSAIFFR99@GMAIL.COM 

LIFE LINE DOCUMENT CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17261010  or  FAISALRAYASH@HOTMAIL.COM 

ALHASSAN CENTRAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17602080  or  al_hasaan@hotmail.com 

EBRAHIM HAMAD ALTHAWADI TRADING ESTABLIS 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17294297  or  deepupatheepparampil@gmail.com 

ABUALWALEED RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39660730  or  rashad.dagher7@gmail.com 

ALSHAIMA SERVECES FOR CLEANING & MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 39460655  or  H-ALFARDAN@LIVE.COM 

AWAL READY MIX CONCRETE COMPANY W L L - ARMCON 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700077  or  m_jaffar@armcon.biz 

QUSAI ALUMINIM FABRICATLON 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 33849891  or  FOX_513@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 

YASEEN AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17553661  or  ALIESSA68@GMAIL.COM 

TRANSWORLD INFORMATION TECHNOLOGY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CABLE JOINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17740300  or  EMAD@TRANSWORLDIT.COM 

AL MUNTAKHAB GENTS TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17813884  or  rythm.jehad@hotmail.com 

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

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

CERAMICA HISHAM 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404666  or  HALAH88@BATELCO.COM.BH 

JAWAD BLACK SMITH & WELDING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17242599  or  AAFATTAH2@GMAIL.COM 

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

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  BPLCC@BATELCO.COM.BH 

SMART CHECK CAR INSPECTION 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact
 33330979  or  aldoserifaisal@yahoo.com 

S.JAWAD S.MOHSIN ALGHATAM 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17274728  or  QATAM999@HOTMAIL.COM 

ATAYAA ALKERAM AUTO ELECTRICAL 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39457815 

FALFEL EIVEL 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17256545  or  LMRADOC123@GMAIL.COM

AL SADEEM CONATRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39604066  or  NOORA407@HOTMAIL.COM 

FALAFEEL AL-SHAHID 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39060150  or  AHMED.KHALIFA.SHAHEEN@GMAIL.COM 

ALBUSTAN MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17244633  or  FAWZI@AL-FAWZ.COM 

ALKOOHEJI TECHNICAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17786336  or  ABDULLA@KOOHEJITECHNICAL.COM 

AL WADEAH SWEET WATERS CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 37700932  or  alialkaabi549@gmail.com 

NOEILE COUTTS VETERINARY COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MEDICAL SERVICES AIDE 
 suitably qualified applicants can contact

 17245515  or  NONIE@NONIECOUTTS.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 

MCDONALDMS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

MACDONALDS 
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 

SEOUL CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 33448181  or  DANOTY20001@HOTMAIL.COM 

AL AADHAMIYA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39960552  or  mohdunion@gmail.com 

MEADOW LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17215099  or  JALBAHARNA@YAHOO.COM 

DEVELOPMENT BUILDING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 389690470  or  JABEREBRHIM1@GMAIL.COM 

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

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

KATALONI CARGO CLEARING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17274714  or  DAWOOD_14@HOTMAIL.COM 

ALBARAKA LOGISTIC 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17740444  or  ALBARAKACLEARING@GMAIL.COM 

Al Shaya Trading Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STORE MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 17556555  or  ayman.jafar@alshaya.com 

Al Seef Laundry 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39440248  or  WARETH.ALNOOR17@GMAIL.COM 

ALNAJEH CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39672342  or  INDIAGULFTRADING@GMAIL.COM 

AL GANNAS CONTRACTING & TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17600895  or  AHMADI100@HOTMAIL.COM 

DADABHAI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  hrd@dadabhaiconstruction.com 

Good look tailoring 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33345415  or  A123AFTAB@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

AL TAQWA CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39458665  or  khalil2121354@gmail.com 

NASS MECHANICAL CONTRACTING COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

AL EHSAN CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of
  WORKER(JUICE & SANDWICHES) 

 suitably qualified applicants can contact
 39622753  or  ALMANNAI4@HOTMAIL.COM 

JABAL ALNOOR GATE CAFETERIA AND KARAK 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17262450  or  ALAYYAH62@YAHOO.COM 

Sandean Contructing 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39555554  or  MAIN@3LINESGROUP.COM 

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

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39555554  or  MAIN@3LINESGROUP.COM 

CENTRAL RESTAURANT WLL 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17263271  or  CENTRALCAFE.CO.WLL@GMAIL.COM 

CENTRAL RESTAURANT WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17263271  or  CENTRALCAFE.CO.WLL@GMAIL.COM 

SOLAS MARINE SERVICES (FOREIGN BRANCH) 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17466859  or  SOLASBH@SOLASMARINE.COM 

ALARJOWAN CONSTRUCTION Co.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17001907  or  arjowanconstruction@yahoo.com 

AROOW EXPRESS 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17344650  or  ARROWEXPRESS.BH@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

Cafeteria Wahat Kashmir 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39615315  or  A.REDHA66@HOTMAIL.COM 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17224578  or  INFO@JANIKINGBAHRAIN.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

KARTEC SERVICES SPC 
has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 66399355  or  KHALIDAR@KAR-GROUP.COM 

CIBUS FOR RESTURANTS AND COFFEE SHOPS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 39675175  or  nyfbah@newyorkfriesme.com 

LUCKY STAR SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact
 39267627  or  GOPALSAIN@YAHOO.COM 

FLORA CONTRACTING MAINTENCE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17623882  or  accounts@florabh.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 

German quality co wll 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39655545  or  GERMANQUALITY.BH@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17701900  or  hrd@arcal.biz 

Abdul Rahman Ali Al Saad Power Projects Co W l l 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17273330  or  BEENA.B@ALSAADPROJECTS.COM 

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

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17213958  or  INFO@SST-NDT.COM 

Excellence Gate Construction 
has a vacancy for the occupation of

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

Promag Technical Services W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17713866  or  febin@promagbahrain.com 

Al reesha wall papers 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33242411  or  ABDOLGHULOOM1964@GMAIL.COM 

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 36438790  or  UMMARIAMALMOSAWI@GMAIL.COM 

AL JARMAL BAKERY & COLDSTORE 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33127914  or  BO.AMEEN77111@GMAIL.COM 

PLAZA Auto SpARE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17162977  or  PLAZAA.AUTO@GMAIL.COM 

RED SAND CONSTUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36607776  or  REDSAND.EST@HOTMAIL.COM 

HIDD POWER CO. B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17679414  or  HR@hpc.com.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 

BLACK SAND CONTARUCTING 
has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 33339332  or  MOHD81SKK@HOTMAIL.COM 

BADER AL BAHRAIN FOR PACKAGING AND FILLING 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 36468995  or  BAHRAIN.SANITIZER@GMAIL.COM 

TRIO SHIPPING LOGISTICS S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICER(EXECUTIVE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17811265  or  ALIKANOO198@GMAIL.COM 

FLOWNA OFFICE PRINTING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33734006  or  FLOWNA1@HOTMAIL.COM 

AL KAWTHER FIBER GLASS 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 34013194  or  radiance.d.c@gmail.com 

KENZ FURNISHING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17343976  or  KENZ.BH@GMAIL.COM 

Brite for sell factories and workshop products office 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36362332  or  BRITESHOWROOM@GMAIL.COM 

Modern Company for Mechanics and Iron 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 17700356  or  TAHA@MODERNBAH.COM 

AIDA GARDENS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contact

 17695267  or  JINESH71@GMAIL.COM 

ELEGANT HOME ENTERPRISES S P C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17233100  or  elegant966.home@gmail.com 

YEMEN MOUNTAINS FOR HONEY AND NATURAL HERBAL 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33111198  or  MUATHDABWAN@HOTMAIL.COM 

Recycleage WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 32239995  or  nadeer@merc.company 

AL AHBAB TRADING WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17125204  or  ALAHBAB.CO@HOTMAIL.COM 

GHAZI  KHEEL RECLAMATION CONSSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33552857  or  GHAZIKHEEL1958@GMAIL.COM 

ALNOZHA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 17536851  or  MPMP@BATELCO.COM.BH 

PURE SUPPORT ELECTRONCS CO W L L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 39922441  or  ahmadi.pure@gmail.com 

Golden vision contracting 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact
 17590026  or  ALIKADHEM@LIVE.COM 

KOTTAKKAL AYURVEDIC CENTRE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17813150  or  KMRKBH@GMAIL.COM 

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

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17830554  or  hrd@tpi-bahrain.com 

M R A CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 38421882  or  MASIF80@BATELCO.COM.BH 

ABU HAFEEDA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34095029  or  NADEERAABDULLA@YMAIL.COM 

Abu aysha abayat 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17664097  or  NADEERAABDULLA@YMAIL.COM 

LAYLA SECRET GAMES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17293404  or  AL-NASHMI-2011@LIVE.COM 

MIRA PACKAGING FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17580197  or  INFO@MIRACONSULTANCY.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17404949  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

Auburn contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33014809  or  gm@naztcc.com 

SUPERIOR PACKAGING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 33969611  or  moh.salman.7@gmail.com 

SULTAN PA LACE  CAR WASHING
 has a vacancy for the occupation of

CAR WASHER/CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
39794897  or  M.JASSRAH@GMAIL.COM

V -  MARINE
has a vacancy for the occupation of

CARPENTER
suitably qualified applicants can contact 

33366615  or  WAEL@V-MARINE.COM
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تغطية - المكتب اإلعالمي:

استقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لالعمال اإلنسانية 
وشئون الشباب، محمد بن جالل عضو لجنة المنتخبات، ومدرب منتخبنا الوطني 

لكرة القدم البرتغالي هيليو سوزا وعبدهللا البوعينين مدير المنتخب.

حمد  بــن  نــاصــر  الشيخ  سمو  وأشـــاد 
البرتغالي  المدرب  بجهود  خليفة  آل 
ــازيـــن الــفــنــي  ــهـ هــيــلــيــو ســـــوزا والـــجـ
على  المواصلة  عملية  في  واإلداري 
الفترة  فــي  تحققت  التي  المكاسب 

الماضية للكرة البحرينية.
ــن حمد  وقــــال ســمــو الــشــيــخ نــاصــر ب
دعم  على  دائــمــًا  “نــحــرص  آل خليفة 
ــاألخـــص  ــمــنــتــخــبــات الــوطــنــيــة وبـ ال
منتخبنا الوطني لكرة القدم لتحقيق 
األهــــداف الــمــرجــوة، ونــحــرص دائــمــًا 

ــروح الــفــريــق  ــ عــلــى الــعــمــل جــمــيــعــًا ب
الواحد من أجل تهيئة كافة األجواء 
استحقاقاته  قبل  للمنتخب  المثالية 
ــى تكاتف  ــتــي تــحــتــاج إلـ ــقــادمــة ال ال
وجهازين  إدارة  من  الجميع  وتعاون 
على  ونــحــن  والعــبــيــن،  وإداري  فني 
ــوطــنــي  ــمــنــتــخــب ال ــال ــة ب ــمــ ــ ثـــقـــة دائ
التي تؤكد مكانة  المتطورة  وقدراته 

الكرة البحرينية”.
حمد  بــن  نــاصــر  الشيخ  سمو  وتمنى 
آل خــلــيــفــة كـــل الــتــوفــيــق والــنــجــاح 

للمنتخب الوطني في مشواره القادم 
ومؤكدًا على أهمية المضي قدمًا في 
دعم المنتخب ومساندة الالعبين في 

جميع الظروف.
حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  واستمع 
آل خليفة إلى شرح مفصل من هيليوا 

الوطني  المنتخب  إعداد  سوزا حول 
لكرة القدم لالستحقاقات القادمة في 
ظل الفترة الصعبة التي يمر بها العالم 

كورونا،  فيروس  جائحة  انتشار  من 
وأهــمــيــة بـــقـــاء الــمــنــتــخــب الــوطــنــي 

جاهزًا لالستحقاقات القادمة.
عن  ســوزا  هيليو  أعــرب  جانبه،  من 
شــكــره وتــقــديــره إلـــى ســمــو الشيخ 
آل خليفة على دعم  بن حمد  ناصر 
مشيرًا  للمنتخب،  المتواصل  سموه 
الــدعــم ساهم بتحقيق  هــذا  أن  إلــى 
ــداف  ــ الــعــديــد مـــن الــمــكــاســب واألهـ
مقدمتها  في  يأتي  والتي  المرجوة 
وبــطــولــة غــرب  الخليج  كـــأس  لــقــب 
البحريني  المنتخب  أن  مبينًا  آسيا، 
النتائج  تحقيق  مواصلة  في  ماض 
ــم  ــدعـ ــذا الـ ــ اإليـــجـــابـــيـــة بـــفـــضـــل هــ

والمساندة من سموه.

جانب من اللقاء

ــة الــمــقــبــلــة ــمــرحــل ــل ــتــخــب ل ــمــن ــداد ال ــ ــ ــرح مــفــصــل إلع ــ ــى ش ــ ــع إل ــم ــت ســـمـــوه اس

ناصر بن حمد يستقبل مدرب “األحمر” سوزا

تغطية - المكتب اإلعالمي:

الخبير صالح  اليد  كــرة  حــارس  مـــازال 
الفعلي  الظهور  عــن  غائب  عبدالجليل 
رغم   2021/2020 الــريــاضــي  بالموسم 
دوري  منافسات  على  جــوالت   5 مــرور 

أندية الدرجة األولى لكرة اليد.
غياب عبدالجليل عن القميص األهالوي 
كثيرة،  لسنوات  ألــوانــه  دافــع عن  الــذي 
الرياضي،  الشارع  لدى  التساؤالت  أثــار 
وخصوًصا أن في شهر يونيو 2020 تم 

التوقيع معه للبقاء ضمن الفريق.
ــبــالد ســبــورت” ومــن مــصــدر موثوق  “ال
عبدالجليل  الـــحـــارس  أن  ــى  إلـ ــار  أشــ  ،
اإلدارة  وبين  بينه  العقد  توقيعه  ورغم 
األهالوية، إال أن العقد لم يتم تصديقه 
كما  اليد  لكرة  البحريني  االتــحــاد  لــدى 

حدث مع بقية الالعبين اآلخرين، وعلى 
األصفر  كتيبة  مع  يتواجد  لم  ذلــك  إثــر 
الموسم  منافسات  فــي  رســمــي  بشكل 

الرياضي.
عبدالجليل  صـــالح  أن  الــمــصــدر  وبــيــن 
ــر وخــصــوًصــا أنــه  مــســتــاء مــن هـــذا األمـ
ــقــدامــى الــذيــن  يــعــتــبــر مـــن الــالعــبــيــن ال

ولم  بالكثير،  له  وضحوا  النادي  خدموا 
أن يحدث هذا معه في  يدر في خلده 

يوم من األيام.
أن عدم تصديق عقد  المصدر  وأوضــح 
لدى  األهلي  ِقبل  صالح عبدالجليل من 
اتحاد اللعبة صحيح، والسبب يكمن في 
أن الجهاز الفني للفريق كان له رأي في 
ذلك، حيث يريد التعويل على الحراس 
الذين يمتلكهم كعبدهللا رضي وحسين 
مــحــفــوظ وأحـــمـــد الـــعـــكـــري الـــــذي تم 
في  وذلك  الجديد،  الموسم  مع  انتدابه 
سياسة االستفادة من العناصر الصغيرة 
على  بناًء  للعب،  أكبر  فرصة  وإعطائهم 
خالل  من  وإمكاناتهم  وجودهم  إثبات 

الجانب التدريبي.

أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
اإلنسانية  لألعمال  الملك  جاللة  ممثل 
وشئون الشباب أن شعار “فيكتوريوس 
ــبــحــريــن” أصــبــح عــالمــة فـــارقـــة في  ال
لكرة  الثانية  للدرجة  الفرنسي  ــدوري  ال
الذي  سي  أف  باريس  فريق  عبر  القدم 
على  المشجعة  اإليجابية  النتائج  يقدم 

مواصلة دعمه لتحقيق األهداف.
 وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة عن بالغ سعادته بفوز باريس أف 
سي بشعار “فيكتوريوس البحرين” على 
فريق دنكارك بهدف نظيف في الدوري 
الفرنسي للدرجة الثانية والتقدم خطوة 
إلى األمام نحو تحقيق الهدف المنشود.

 وأوضــح سمو الشيخ ناصر بن حمد 

آل خليفة أن الروح العالية التي يمتاز 
بها فريق باريس أف سي تساهم في 
تحقيق النتائج اإليجابية، حيث تمكن 
من  األخيرة  اللحظات  في  الفوز  من 
المباراة وهو ما يؤكد حرص الالعبين 
على القتال حتى صافرة النهاية، مبينًا 
كبيرًا  حافزًا  سيكون  الفوز  أن  سموه 

النتائج  تحقيق  مواصلة  في  للفريق 
اإليجابية خالل الجوالت القادمة.

 وتمنى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
للفريق  والنجاح  التوفيق  كل  خليفة 
في  البحرين”  “فيكتوريوس  بشعار 
مباراته المهمة القادمة التي ستجمعه 
 ،29 األســبــوع  فــي  أوكسير  فريق  مــع 
مبديًا سموه ثقته بقدرات الفريق في 

تحقيق النتيجة االيجابية.
 وتــمــكــن بــاريــس أف ســي مــن الــفــوز 
عـــلـــى دنــــكــــارك بـــهـــدف نــظــيــف فــي 
األسبوع 28 جاء بأقدام الالعب علي 
الثالثة من الوقت  عبدي في الدقيقة 
بدل للضائع من الشوط الثاني، ليرفع 

الفريق رصيده إلى 47 نقطة.

صالح عبدالجليل فرحة باريس أف سي بالفوز

الســبب عــن  يكشــف  ســبورت”  “البــاد  مصــدر  أشاد بفوز باريس أف سي على دنكارك بالدوري الفرنسي

مرور 5 جوالت.. وصالح في “خبر كان” ناصر بن حمد: “فيكتوريوس البحرين” عالمة فارقة

قدم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
اإلنسانية  لألعمال  الملك  جاللة  ممثل 
ــفــخــري  وشـــئـــون الـــشـــبـــاب الـــرئـــيـــس ال
وسباقات  للفروسية  الملكي  لــالتــحــاد 
القدرة مكرمة للفائزين والمشاركين في 
سباق سموه للقدرة والذي سيقام خالل 
في  الــجــاري  مــارس   17-20 مــن  الفترة 

قرية البحرين الدولية للقدرة.
ناصر  الشيخ  سمو  مكرمة  على  وبناء   
تخصيص  تم  فقد  خليفة،  آل  حمد  بن 
األولــى  الثالثة  للمراكز  تقدم  ســيــارات 
وتقديم  لألهالي،  الرئيسي  السباق  في 
الرابع  المركز  مالية مضاعفة من  جوائز 
ــي الــســبــاق  وحـــتـــى الـــمـــركـــز الـــعـــاشـــر فـ
مالية  لألهالي، وتقديم جوائز  الرئيسي 
مــن الــمــركــز 11 وحــتــى الــمــركــز 50 في 
السباق الرئيسي لألهالي، باإلضافة إلى 
مضاعفة مكافأة اجتياز مراحل السباق 

ولجميع السباقات والفئات. 
 وبهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ ناصر 
المضي قدما  بن حمد آل خليفة أهمية 
المملكة  في  القدرة  رياضة  تطوير  في 
بما يــتــوافــق مــع رؤيـــة حــضــرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 

عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه.
الرياضية  األســرة  “تشعر  سموه  وقــال   
القدرة  سباقات  ورياضة  عامة  بصورة 
بــالــدعــم الكبير  الــخــصــوص  عــلــى وجـــه 
والالمحدود الذي يقدمه حضرة صاحب 
الجاللة الملك المفدى حفظه هللا ورعاه 
ــة الـــقـــدرة  ــاضــ ــلــقــطــاع الـــريـــاضـــي وريــ ل
والرامية إلى مواصلة مسيرة تطويرها 
بــمــا يـــتـــوافـــق مـــع رؤيـــــة وتــوجــيــهــات 
جاللته واالرتقاء بهذه الرياضة العربية 
والــمــحــافــظــة عــلــى مـــوروثـــنـــا األصــيــل 
الرياضة  هذه  دور  تأصيل  على  والعمل 

في نفوس األجيال المتعاقبة”. 
آل  حمد  بــن  ناصر  الشيخ  سمو  وتــابــع   
لــمــســيــرة ريــاضــة  الــمــتــتــبــع  خــلــيــفــة “إن 
تماما  يدرك  البحرين  مملكة  في  القدرة 
هذه  تعيشه  الــذي  الكبير  التطور  مــدى 
الرياضة واإلنجازات الكبيرة التي حققها 
المجاالت  مختلف  في  البحرين  أبطال 
بكل جد  العمل  منا  يتطلب  الــذي  االمــر 
المكتسبات  على  المحافظة  أجــل  مــن 
لــهــذه الــريــاضــة بــاإلضــافــة  الــتــي تحقق 
ــازات عــلــى مختلف  ــــجــ إلـــى تــعــزيــز اإلن
الــمــبــادرات  األصــعــدة ومــواصــلــة تقديم 
إدخال  تساهم  التي  والمتميزة  الرائدة 
عنصر التطوير الفني واإلداري واإلثارة 
األمر  القدرة  سباقات  على  والتنافسية 
الذي يمنح الفرسان المزيد من الخبرات 

الفنية”. 
آل  بن حمد  ناصر  الشيخ  وأشــار سمو   
ــة تــطــويــر ريــاضــة  خــلــيــفــة “إن مــواصــل
القدرة في المملكة تتطلب تقديم المزيد 
ــمــبــادرات واألفــكــار الــتــي تساهم  مــن ال

باعتبارهم  األهالي  اسطبالت  دعم  في 
القدرة  سباقات  في  األساسية  الركيزة 
والــذيــن ســاهــمــوا عــلــى مـــدار الــمــواســم 
التطور  مــفــردات  تحقيق  فــي  الماضية 
لسباقات القدرة والتنافس على األلقاب 
الــذي ساهم  األمــر  السباقات  في معظم 
ــال اإلثــــارة والــتــنــافــســيــة على  فــي إدخــ
من  متميزة  بصورة  وإبرازها  السباقات 
الكبير  بالمستوى  تليق  الفنية  الناحية 
ــذي وصـــلـــت إلـــيـــه ســبــاقــات الـــقـــدرة  ــ الـ

البحرينية”. 

 تقدير جهود إسطبالت األهالي 

بــن حمد  نــاصــر  الشيخ  وأضـــاف سمو   
آل خليفة “تقديرا منا للدور الذي تقوم 
بــه إســطــبــالت األهــالــي والــفــرســان فقد 
وذلــك  الــســبــاق  فــي  مكرمة  منحهم  تــم 
مــن خـــالل تــقــديــم حــزمــة مــن الــجــوائــز 
واعــتــزازا  تقديرا  تأتي  التي  المتميزة 
وتشجيعهم  األهــالــي  اسطبالت  بعطاء 
على مواصلة عملية تطوير إسطبالتهم 

الجوائز  بأن هذه  تام  يقين  ونحن على 
استعداد  أجــل  من  قويا  دافعا  ستكون 
متميزة  بــصــورة  لــلــســبــاق  االســطــبــالت 
الفنية  المستويات  رفع  في  وستساهم 
بمشاهدة  يبشر  الذي  األمر  والتنافسية 
سباق رائع يكون عنوانه التنافس المثير 

على اللقب”. 
 وفــــي خـــتـــام تــصــريــحــه أعـــــرب سمو 
آل خليفة عن  بــن حــمــد  نــاصــر  الــشــيــخ 
المشاركين  الــفــرســان  لجميع  تمنياته 
متمنيا  والنجاح  بالتوفيق  السباق  في 
ســمــوه مــن جميع الــفــرســان االســتــعــداد 
المتميز للسباق وتسخير جميع طاقاتهم 
لقبه  عــلــى  للتنافس  والــفــنــيــة  ــة  ــ اإلداريـ
ــراز الـــصـــورة الــنــاصــعــة عــن ريــاضــة  ــ وإبـ

القدرة البحرينية”. 
 وأدخــل إعــالء سمو الشيخ ناصر بن 
سموه  مــكــرمــة  عــن  خليفة  آل  حــمــد 
في  ــســرور  وال الــفــرح  المقبل  للسباق 
نفوس اسطبالت األهالي حيث أعربوا 
على  لسموه  وتقديرهم  شكرهم  عن 

مبادراته المتميزة تجاه رياضة القدرة 
وتــوجــيــهــات ســمــوه بــتــقــديــم حــزمــة 
األمــر  الــجــوائــز  مــن  ومضاعفة  كبيرة 
الذي يؤكد حرص سموه على الوقوف 
ــالت الــمــحــلــيــة  ــبـ ــطـ ــانـــب االسـ إلــــى جـ
ــمــشــاركــة في  فـــي مــســيــرتــهــا نــحــو ال

البحرينية،  الــقــدرة  برياضة  االرتــقــاء 
ليست  المبادرة  أن هذه  إلى  مشيرين 
غريبة على سموه الذي دائما ما عود 
االسطبالت على مبادراته الرائدة في 
ــة  ــ مــجــاالت تــطــويــر الــجــوانــب اإلداري

والفنية لإلسطبالت.
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ناصر بن حمد: هدفنا الوقوف إلى جانب إسطبالت األهالي
القــدرة تطــور  فــي  واســعة  آفاًقــا  تفتــح  لألوائــل  مضاعفــة  ماليــة  جوائــز 
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سمو الشيخ ناصر بن حمد

من منافسات القدرة

علي مجيد



قال أمين سر نادي المنامة عبدهللا عاشور إن الرغبة موجودة إلعادة نشاط لعبة 
الكــرة الطائــرة وعــدة ألعاب أخرى، إال أن القرار الرســمي مرهــون برؤية مجلس 

اإلدارة والجمعية العمومية.

وأضاف عاشـــور لــــ “البالد ســـبورت” أن 
نادي المنامة اســـتمر فـــي احتضان لعبة 
الكـــرة الطائـــرة بعد دمج كل مـــن أندية 
الفردوســـي والتـــاج والشـــعاع واالتفاق 
قبـــل  وحتـــى  المنامـــة،  مســـمى  تحـــت 
ذلك كان الفردوســـي يملـــك فريقا للكرة 
الطائـــرة، وقـــد كان رئيس النـــادي حاليا 
زهير كازروني أحد ممارسي اللعبة، كما 
كان هناك فريق نســـائي للكـــرة الطائرة، 
قبل أن يقتصر النادي نشـــاطه الرياضي 

علـــى لعبتي كرة الســـلة والكـــرة الطائرة 
ثم البولينج.

ودي  اجتمـــاع  عـــن  عاشـــور  وكشـــف 
تشـــاوري غيـــر رســـمي عقـــد مـــع عضـــو 
الطائـــرة  الكـــرة  اتحـــاد  إدارة  مجلـــس 
ورئيس لجنة المسابقات رضا عاشوري؛ 
للتباحث حول مدى إمكان عودة نشاط 
الكرة الطائـــرة بنـــادي المنامة خصوصا 
وأن عاشـــوري كان العبا في النادي وتم 
االتفـــاق حـــول أهميـــة عقـــد اجتماعات 

رسمية بين إدارة النادي ومجلس إدارة 
االتحاد؛ للتعرف إلى الخطوات القادمة 
فـــي حال قرر النـــادي فعال إعادة اللعبة، 
مشيرا إلى أن األوضاع الحالية المتمثلة 
في تفشي جائحة كورونا “كوفيد – 19” 

حالت دون مواصلة تلك االجتماعات.
وأوضح عاشـــور بأن الجمعية العمومية 

للنادي ســـبق وأن أوصـــت بأهمية إعادة 
األلعـــاب التـــي تـــم إلغاؤهـــا مثـــل الكرة 
الطائرة وكـــرة اليد والدراجات الهوائية 
وكـــرة الطاولة، ولكن الظـــروف الحالية 

ال تســـمح فـــي ظـــل التحديـــات الماليـــة 
التـــي تواجهها األندية، الفتـــا النظر إلى 
أن احتضـــان أي نشـــاط جديـــد يتطلب 
دراســـة مســـتفيضة ومتأنية قبل اتخاذ 

القـــرار رغـــم أن نـــادي المنامـــة يرحـــب 
بعـــودة تلـــك األنشـــطة ومن بينهـــا لعبة 

الكرة الطائرة.
وذكر بأن نادي المنامة لن يواجه مشكلة 
في استقطاب الالعبين واألجهزة الفنية 
واإلداريـــة، حيـــث إن توفيـــر الميزانيـــة 
ربمـــا يكـــون العائـــق الوحيد ومـــع ذلك، 
فإنه بالعمل الجاد ومع تحسن الظروف 
الراهنـــة، فـــإن النـــادي ربما يكـــون قادرا 
على احتضان نشـــاط الكـــرة الطائرة أو 
أي لعبـــة أخرى بالتعـــاون مع االتحادات 
المعنيـــة وبعد الحصول على الموافقات 

الرسمية.

المنـــامـــة يــرحب بعـــودة لعبـــة الطـــائــــرة

عبدالله عاشور

الرفاع - لجنة الموروث:

البحرينيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  اســـتقبل 
التابعـــة  الشـــعبي  المـــوروث  لرياضـــات 
والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى  للمجلـــس 
 BHR فريـــق  أعضـــاء  القعـــود،  خليفـــة 
للصقور، وذلـــك بحضور أعضاء مجلس 

إدارة اللجنة.
وأشـــاد القعـــود بالمســـتويات المشـــرفة 
التـــي حققهـــا فريق BHR فـــي بطوالت 
هـــذه  أن  مؤكـــدا  الخارجيـــة،  الصقـــور 
المســـتويات أســـهمت في نتائـــج مميزة 

حققها الفريق باسم مملكة البحرين.
تمثيـــل  أفضـــل  جائـــزة  القعـــود  وقـــدم 
خارجـــي لفريق BHR بعد هـــذه النتائج 
المميـــزة والتـــي تعكـــس مـــا وصلـــت له 
رياضـــة الصقـــور فـــي مملكـــة البحريـــن 
الدعـــم  بفضـــل  وتطـــور  مســـتوى  مـــن 
الالمحـــدود، والرعايـــة الكريمة من قبل 

ممثـــل جاللـــة الملك لألعمال اإلنســـانية 
األمـــن  مستشـــار  الشـــباب  وشـــؤون 
الوطني رئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة والنائـــب األول لرئيس المجلس 
األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األولمبية البحرينية ســـمو الشـــيخ خالد 

بن حمد آل خليفة.
وبعـــد فوزه بهذه الجائـــزة، حصل فريق 
BHR علـــى مكافـــأة ماليـــة مقدارهـــا 5 
آالف دينار نظير تميزه وتشريفه لمملكة 

البحرين في البطوالت الخارجية.
البحرينيـــة  اللجنـــة  أن  القعـــود  وأكـــد 
لرياضـــات المـــوروث الشـــعبي ســـتكون 
البحرينييـــن  الصقارييـــن  لـــكل  داعمـــة 
بلدهـــم  وتمثيـــل  مســـتوياتهم  لتطويـــر 

بأفضل صورة في المحافل الخليجية.

القعود يستقبل فريق “BHR للصقور”

جانب من االستقبال

Sports@albiladpress.com
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الحد يكسب الرفاع الشرقي بفوز مثير
ــرد ــد تــســجــيــل 7 أهــــــداف وحـــالـــتـــي ط ــه ــي لـــقـــاء مـــؤجـــل ش فـ

حقـــق الحـــد فـــوزا ثمينـــا ومهمـــا علـــى 
حســـاب الرفاع الشـــرقي بأربعة أهداف 
مقابـــل ثالثة، في المبـــاراة التي جمعت 
الطرفيـــن، األربعـــاء، على اســـتاد مدينة 
خليفة الرياضية، ضمن مواجهة مؤجلة 
مـــن الجولـــة 9 لـــدوري ناصـــر بـــن حمـــد 

الممتاز لكرة القدم.
وجـــاءت المباراة مثيرة فـــي مجرياتها، 
وشـــهدت حالتـــي طـــرد لمســـاعد مدرب 
الحـــد يوســـف يعقـــوب وحـــارس الحـــد 

رضا بهرام.
ســـجل للحـــد: إيريـــك )3 أهـــداف( فـــي 

الدقائـــق )15( و)49( و)3+90(، باإلضافة 
إلـــى محمـــد فـــارس فـــي الدقيقـــة )62(، 
فيما ســـجل محمد الرميحـــي 3 أهداف 
للرفاع الشرقي في الدقائق )7( من ركلة 

جزاء و)53( و)90+7(.
وصـــل الحـــد إلـــى 17 نقطـــة، فيمـــا بقي 

الرفاع الشرقي وصيفا برصيد 19 نقطة 
مبتعدا عن المتصدر )الرفاع( بـ 9 نقاط.

بونفـــور،  محمـــد  الحكـــم  المبـــاراة  أدار 
وعاونـــه ســـيد جـــالل محفـــوظ وفهـــد 
أســـامة  الرابـــع  والحكـــم  الســـعدون، 

إدريس.

فرحة حداوية بأحد األهداف األربعة

من المباراة

مباحثات ودية بين 
االتحاد والنادي.. 

فهل تتبعها 
خطوات جادة؟

تحت رعاية حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة عاهل البالد المفدى، تقام 
عند 6.15 من مســـاء اليـــوم )الخميس( المباراة 
النهائية لكأس جاللة الملك، للموســـم الرياضي 
2021-2020، وذلك بين فريقي الرفاع واألهلي 

على استاد البحرين الوطني.
وتعتبر مباراة اليوم مسك الختام لبطولة أغلى 
الكـــؤوس، ويســـعى كل فريـــق فيها إلـــى الظفر 
بالـــكأس الغالية؛ نظًرا لما تكتســـيه البطولة من 
مكانـــة غاليـــة علـــى قلـــوب جميـــع الرياضيين. 
وأنهـــى الفريقان تحضيراتهما للمبـــاراة بإجراء 
مـــران أخيـــر كال علـــى ملعبـــه، إذ قـــاد تدريـــب 
الرفاع المدرب الوطني علي عاشـــور، وتدريب 
األهلـــي المـــدرب الوطني علي صنقـــور. ووضع 
عاشـــور وصنقور اللمســـات الفنية األخيرة على 
فريقيهمـــا؛ تحضيـــًرا للمواجهـــة المرتقبـــة التي 
ســـتقام من دون حضور جماهيري مساء اليوم 

نظًرا للظروف الراهنة.
وتعتبـــر مواجهة الرفاع مع األهلـــي هي الثالثة 
على مســـتوى نهائي كأس الملـــك، إذ التقيا في 
مناســـبتين ســـابقتين، كان آخرهـــا العـــام 1991 
وفـــاز يومها األهلي بهدفيـــن مقابل واحد، فيما 
يعتبـــر المحـــرق الفريـــق األكثـــر حصـــوال علـــى 

اللقب عبر 19 مناســـبة كان آخرها في الموســـم 
بعـــد  2020-2019، وذلـــك  الماضـــي  الرياضـــي 

فوزه في النهائي على الحد بهدف دون رد.
يعول مدرب الرفاع علي عاشور على مجموعة 
متميـــزة من الالعبين المحلييـــن يتقدمهم قائد 

الفريـــق الحارس ســـيد شـــبر علـــوي، والالعبين 
المحلييـــن أمثال ســـيد مهدي باقر وســـيد رضا 
عيسى وعلي حرم وهزاع علي ومهدي حميدان 
ومحمد مرهون وعلي مدن والمحترف فيتور.

أما مدرب األهلي، فيعتمد على األسماء المحلية 
المميـــزة يتقدمهـــم قائـــد الفريـــق عبـــاس عياد، 
والالعبيـــن أمثـــال الحـــارس عبـــدهللا الـــذوادي 
وجمال راشـــد وعيســـى غالب وباقـــر العصفور 
ومهـــدي طرادة وجاســـم محمـــد، باإلضافة إلى 
المحترفين حمزة الصنهاجي وجاد نور الدين.

ودخل الرفاع معسكًرا داخلًيا تحضيًرا للنهائي، 
التدريبيـــة  بالحصـــص  األهلـــي  اكتفـــى  فيمـــا 
االعتياديـــة. وكان الرفـــاع وصـــل إلـــى النهائـــي 
بتخطيـــه الرفـــاع الشـــرقي فـــي نصـــف النهائي 
بنتيجـــة )1-2(، واألهلي تخطى الحد )5-7( بعد 
انتهـــاء الوقـــت األصلي بالتعـــادل )2-2( وتفوق 

في ركالت الترجيح )5-3(.
وســـيقود المباراة طاقـــم تحكيمي دولي مكون 
مـــن حكم الســـاحة إســـماعيل حبيـــب، ويعاونه 
محمـــد جعفر وعبـــدهللا صالح، والحكـــم الرابع 
محمـــد خالد. وســـيتم حســـم المبـــاراة بركالت 
وقتهـــا  انتهـــاء  حـــال  فـــي  مباشـــرة  الترجيـــح 

األصلي بالتعادل.

فريق الرفاع فريق األهلي

لقب كأس الملك بين الرفاع واألهلي
الكؤوس”؟ “أغلى  لـ  تاريخه  في  السادس  باللقب  يتوج  من 

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي:

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

أصـــدر االتحـــاد البحرينـــي لكرة 
خاًصـــا  مطبوًعـــا  ملحًقـــا  القـــدم 
بالمبـــاراة النهائيـــة لـــكأس جاللة 
الملـــك، والتـــي ســـتجمع ناديـــي 
 4 الخميـــس  واألهلـــي  الرفـــاع 
مـــارس الجـــاري، علـــى االســـتاد 
الوطني، للموسم 2020 - 2021.

 12 الخـــاص  الملحـــق  وتضمـــن 
صفحـــة، إذ تزين الغالف بصورة 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة  عاهـــل 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
مملكـــة  فـــي  األول  الرياضـــي 
البحرين. كمـــا تضمنت صفحات 

الملحـــق معلومـــات مختلفـــة عن 
تاريـــخ بطولـــة “أغلـــى الكؤوس” 
إقامتهـــا  ســـنوات  مـــدار  علـــى 
وحتى النســـخة األخيـــرة 2020 
التـــي تـــوج فيهـــا نـــادي المحرق 
بطـــالً للبطولـــة بفـــوزه على الحد 
فـــي المبـــاراة النهائية. واشـــتمل 
الملحـــق علـــى معلومـــات تخص 
طرفـــي المبـــاراة النهائيـــة للعـــام 
الحالـــي ناديي الرفـــاع واألهلي، 
حـــول  معلومـــات  إلـــى  إضافـــة 
ملعـــب المبـــاراة اســـتاد البحرين 

الوطني.

نعـــى رئيس االتحـــاد الدولـــي لكرة 
وفـــاة  إنفانتينـــو،  جيانـــي  القـــدم 
نجمـــّي الكـــرة البحرينيـــة الالعبين 
الدولييـــن الســـابقين جمعـــة هـــالل 
وفيصـــل عبدالعزيـــز، اللـــذان انتقال 

إلى جوار ربهما.
وفـــي رســـالة تعزيـــة تلقاهـــا رئيس 
البحرينـــي  إدارة االتحـــاد  مجلـــس 
لكرة القدم الشـــيخ علـــي بن خليفة 
آل خليفـــة، أعـــرب إنفانتينـــو عـــن 
خالـــص تعازيه القلبيـــة لوفاة هالل 
الكلمـــات  أن  مبيًنـــا  وعبدالعزيـــز، 
تعجـــز لوصف حالة الحـــزن برحيل 
وفيصـــل  هـــالل  جمعـــة  الالعبيـــن 

عبدالعزيز.
واســـتذكر رئيـــس االتحـــاد الدولي 
لكـــرة القـــدم في رســـالته المشـــوار 
هـــالل  جمعـــة  لالعبيـــن  الناجـــح 
وفيصـــل عبدالعزيـــز مـــع منتخـــب 
البحرين، باإلضافة إلى مشـــوارهما 
الحافل مع ناديّي النجمة والمحرق.
القـــدم  كـــرة  أســـرة  عـــن  ونيابـــة 
فـــي  إنفانتينـــو  أعـــرب  الدوليـــة، 
ختام رســـالة التعزية عن مواساته 
القـــدم،  لكـــرة  لالتحـــاد البحرينـــي 
ولعائلتـــي الالعبيـــن جمعـــة هـــالل 
وفيصـــل عبدالعزيـــز وألصدقائهما 

ومحبيهما.

ملحق مطبوع خاص للنهائي

الفيفا ينعى هالل وعبدالعزيز

حسن علي

أحمد مهدي

أحمد مهدي تصوير: رسول الحجيري
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أعيــد انتخابــه باإلجماع أميًنــا عاًمــا لجامعة الــدول العربية

أبو الغيط: ندعم جميعًا حق السعودية في صد هجمات الحوثي

أكـــد أحــمــد أبـــو الــغــيــط، األمــيــن 
العربية،  الـــدول  لجامعة  الــعــام 
المملكة  لــحــق  الــجــامــعــة  ــم  دعــ
في  األصيل  السعودية  العربية 
هجمات  ضد  نفسها  عن  الدفاع 

الحوثيين.
أمس  ألقاها،  التي  كلمته  وفــي 
األربعاء، في اجتماع الدورة رقم 
العرب  الخارجية  لـــوزراء   155
رصد  أبوالغيط  كشف  بالقاهرة، 
الجامعة لحملة حوثية ممنهجة 
ــلــتــصــعــيــد فــــي جـــبـــهـــة مــــأرب  ل
الــمــاضــي بهدف  7 فــبــرايــر  مــنــذ 
ونهب  المدينة  على  السيطرة 
أن  مضيفا  الطبيعية،  مــواردهــا 
تسبب  العسكري  التصعيد  هــذا 
من  اآلالف  عـــشـــرات  ــرار  فــ فـــي 
المحافظة التي كانت مالذًا آمنًا 

ألكثر من مليون الجئ يمني.
الحوثي  التصعيد  أن  وأضـــاف 
ــارات ورغــبــات  ــ يــســتــجــيــب إلشــ
إيـــــرانـــــيـــــة ويــــــأتــــــي تـــنـــفـــيـــذًا 
تستخدم  متهورة  الستراتيجية 
دون  من  تفاوض  كورقة  اليمن 
على  الخطيرة  للتبعات  اعتبار 
مؤكدا  المدنيين،  السكان  حياة 
يدعمونهم  ومــن  الحوثيين  أن 
المسؤولية عن وقوع  يتحملون 
اإلنسانية  لألزمة  ضحية  اليمن 
األخــطــر فــي الــعــالــم اآلن وهــم 
يوجهون صواريخهم وطائراتهم 
المسيرة لألراضي السعودية في 

هجمات إرهابية ُندينها جميعًا.
وجدد أبو الغيط حق السعودية 
نفسها،  عن  الدفاع  في  األصيل 
الــســيــاســي  الـــحـــل  أن  ــدا  ــؤكــ مــ
ــو الــطــريــق الــوحــيــد إلحـــالل  هـ
أســاس  على  اليمن  فــي  الــســالم 
ــمــعــروفــة، وفــي  الــمــرجــعــيــات ال
مــقــدمــتــهــا قــــرار مــجــلــس األمـــن 
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وطالب أمين الجامعة أن توقف 
فــوري  الــحــوثــي بشكل  جــمــاعــة 
إطالق النار على جميع الجبهات، 
حتى تبدأ محادثات جادة تضم 
جميع األطراف وتضمن للجميع 
مــكــانــًا فــي يــمــٍن مــوحــد، يتمتع 

بالسيادة الكاملة على إقليمه.
وقال إننا نتابع بقلق بالغ انفالت 
في  العدواني  اإليــرانــي  السلوك 
من  أكثر  على  العربية  المنطقة 
ونؤكد  مــتــعــددة،  وبــصــور  جبهة 
والشعوب  العربية  المنطقة  أن 
تــفــاوض،  ورقـــة  ليست  العربية 
في  التغيير  عــن  النظر  وبــغــض 
حيال  األميركية  اإلدارة  موقف 
ــإن الــجــانــب  االتـــفـــاق الـــنـــووي فـ
العربي له شواغل محددة يتعين 
أن تــؤخــذ فــي الــحــســبــان وهــي 
بأنشطة  تتعلق  عــادلــة  شــواغــل 
من  أكثر  منها  ُتعاني  تخريبية 

دولة عربية.
ــه لـــيـــس ســلــيــمــًا وال  ــ ــع إنـ ــ ــاب ــ وت
بعض  اتــفــاٌق  ُيعالج  أن  منطقيًا 
جوانب “المسألة اإليرانية”، مثل 
المشروع النووي، وُيغفل بعضها 

اآلخــر، مثل الــدور اإليــرانــي في 
بــرنــامــجــهــا  تــطــور  الــمــنــطــقــة أو 

الصاروخي المقلق.
ــعــرضــت الــقــضــيــُة  ــقــد ت وقـــــال ل
الــفــلــســطــيــنــيــة الخـــتـــبـــاٍر صعب 
وتلوُح  الماضية  األعـــوام  خــالل 
اليوَم، ومع تولي إدارة أميركية 
جـــــديـــــدة، فــــرصــــٌة لــتــصــحــيــِح 
ــذا الـــمـــســـاِر وإطـــــالق عــمــلــيــٍة  هــ
ســلــمــيــٍة حــقــيــقــيــة، تــســتــنــد إلــى 
مرجعي،  كإطار  الدولي  القانون 
النهائي وليس  وتستهدف الحل 
ــغــرض  ــاوض ب ــفــ ــ ــت ــ ــرار ال ــمــ ــ ــت اســ

التفاوض.
وتابع قائال علينا أن ُنعد أنفسنا 
ــي طـــويـــل  ــاســ ــومــ ــ ــل ــ لـــكـــفـــاح دب
ــعــام  يــســتــهــدف حــشــد الـــــرأي ال
المجتمع  انتباه  وجذب  العالمي 
التي  الــعــادلــة  لقضيتنا  الــدولــي 
حقيقيًا  مــفــتــاحــًا  حــلــهــا  ــمــثــل  ُي
وفــعــاالً لــســالم شــامــل ُمــســتــدام 
ــا، مــــؤكــــدا دعـــم  ــن ــطــقــت فــــي مــن
عقد  حول  الفلسطيني  التوافق 
في  الفلسطينية  ــتــخــابــات  االن
إضافة  باعتباره  المقبلة،  األشهر 

مهمة لتعزيز الموقف الفلسطيني 
في الداخل والخارج.

وفــي وقــت سابق، وافــق وزراء 
الخارجية العرب، أمس األربعاء، 
ــعــام  ــتــجــديــد لــألمــيــن ال عــلــى ال
أحمد  العربية،  ــدول  الـ لجامعة 
حيث  جديدة  لفترة  أبوالغيط، 
وزراء  بــإجــمــاع  الــمــوافــقــة  تمت 
الــخــارجــيــة الـــعـــرب عــلــى طلب 
مصر التجديد ألبو الغيط لفترة 
ذكــرت وسائل  ما  جديدة، وفــق 

إعالم مصرية.
وجــــــــــاءت الــــمــــوافــــقــــة خــــالل 
االجتماع التشاوري الذي يسبق 
الــجــلــســة االفــتــتــاحــيــة لـــلـــدورة 
العادية الـ 155 لمجلس الجامعة 

العربية على المستوى الوزاري.
منصب  الذي شغل  الغيط،  وأبو 
وزيـــر الــخــارجــيــة فــي مصر في 
وحتى   2004 يوليو  من  الفترة 
لمنصب  اخــتــيــر   ،2011 مـــارس 
العربية  للجامعة  الــعــام  األمــيــن 
ــق نــبــيــل  ــابـ ــسـ ــا لـــألمـــيـــن الـ ــف خــل
الــعــربــي، الــــذي انــتــهــت واليــتــه 

بنهاية يونيو 2016.

القاهرة ـ وكاالت

أحمد أبو الغيط األمين العام لجامعة الدول العربية

الكويت ـ كونا

قال الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت: “ينبغي التصدي 
للقضايا الجوهرية وحماية المال العام، وتطبيق القانون على الجميع”، ودعا 

السلطتين التنفيذية والتشريعية للتعاون بعد أداء الحكومة اليمين أمامه.
نواف  الشيخ  إن  قالت  “كــونــا”،  الكويتية  الحكومية  األنــبــاء  وكالة  وكانت 
حكومة  لتشكيل  مرسوما  أصدر  الكويت  دولة  أمير  الصباح  الجابر  األحمد 
حكومته  أسماء  الكويتية  الحكومة  رئيس  رفع  أن  بعد  ذلك  يأتي  جديدة، 
الــوزراء الكويتى الشيخ صباح الخالد الحمد  إلى أمير البالد. وأعلن رئيس 
الصباح، أنه رفع أسماء الوزراء في حكومته الجديدة إلى أمير البالد الشيخ 
الــوزراء في بيان نشره  الجابر الصباح إلقرارها. وقال رئيس  نواف األحمد 
الدولة لشؤون  إنه استحدث حقيبتين جديدتين، األولى وزارة  على تويتر 
المعلومات. كما قال  النزاهة والثانية لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا  تعزيز 
إن المرحلة القادمة تتطلب “تضافر الجهود وتوحيدها للتركيز على مواجهة 

الفساد اإلداري والمالي وأدواته سواء في الجهاز الحكومي أو خارجه”.

أمير الكويت يدعو الحكومة الجديدة والبرلمان للتعاون

طرابلس ـ وكاالت

لحكومة  الرئاسي  المجلس  رئيس  منع 
وزراءه  ــراج،  ــ ــســ ــ ــ ال ــز  ــ ــاي فــ ــاق،  ــ ــ ــوف ــ ــ ال
الشركات  عــن  الحاليين  والمسؤولين 
ــع الـــقـــيـــادة  ــامـــة مــــن الـــتـــواصـــل مــ ــعـ الـ
السياسية الجديدة وعقد لقاءات معها، 
شرعية  واكتسابها  مهامها  تسلم  قبل 
منشور  في  ذلك  جاء  السيادي.  العمل 
المفوضين  الــوزراء  إلى  السراج  وجهه 
بــحــكــومــة الـــوفـــاق ورؤســـــاء الــهــيــئــات 
ــزة اإلداريـــــــة  ــ ــهـ ــ والـــمـــؤســـســـات واألجـ
في  ومــا  العامة  والشركات  والمصالح 
بالحفاظ  قــراره،  السراج  وبــرر  حكمها. 
الجهات  فــي  العمل  سير  انتظام  على 
والــنــأي  مــســتــويــاتــهــا  بمختلف  الــعــامــة 

بالعملية  الــتــأثــر  عــن  بــالــمــؤســســات 
موعد  قبل  القائمة  السياسية 

ــمــقــررة،  االســتــحــقــاقــات ال
منبها إلى ضرورة االلتزام 
بــضــوابــط الــعــمــل داخـــل 

الــمــؤســســات الــعــامــة، مــجــّددا الــتــزامــه 
القائمة  السياسية  العملية  بمخرجات 
السلطة وتوحيدها. من جانب  النتقال 
مراقبين  فــريــق  طليعة  وصــلــت  آخـــر، 
دوليين تضم نحو عشرة أشخاص إلى 
لمهمة اإلشــراف على  طرابلس لإلعداد 
وقف إطالق النار المطبق في ليبيا منذ 
المرتزقة  مــغــادرة  مــن  والتحقق  أشهر 
والجنود األجانب المنتشرين في البالد، 
أمس  متطابقة  مــصــادر  ذكــرت  حسبما 
المراقبون  يزور  أن  ويفترض  األربعاء. 
الــواقــعــة فـــي منتصف  مــديــنــة ســـرت 
الطريق بين الشرق والغرب، ومصراتة 
)الشرق(. ومهمة هذه  وبنغازي  )الغرب( 
تستمر  أن  يــفــتــرض  الــتــي  الــبــعــثــة 
التحضير  هــي  أســابــيــع،  خــمــســة 
آلية  في  الحًقا  مراقبين  لنشر 
النار،  إطــالق  وقــف  مراقبة 

حسب المصدر نفسه.

السراج يمنع وزراءه التواصل مع القيادة السياسية الجديدة

بغداد ـ أ ف ب

األقــل  على  صــواريــخ  عشرة  استهدفت 
أمــس األربــعــاء قــاعــدة عين األســد التي 
بغرب  األنــبــار  فــي  أميركية  قــوات  تضم 
ــادت مــصــادر أمنية  الـــعـــراق، عــلــى مــا أفــ
عــراقــيــة وغــربــيــة، فــي هــجــوم أدى إلــى 
وفاة متعاقد مدني أميركي مع التحالف 

الدولي.
وغربية  عراقية  امنية  مــصــادر  وأّكـــدت 
ــاة مــتــعــاقــد مـــدنـــي مع  ــ ــن وفـ أفــــــادت عـ
الــواليــات  ــذي تــقــوده  ال الــدولــي  التحالف 
الــمــتــحــدة فــي الــعــراق بــنــوبــة قلبية إثــر 

الهجوم، بدون أن تحدد جنسيته.
الدولي  التحالف  باسم  المتحدث  وكــان 
وايــن  الــعــراق  فــي  الجهاديين  لمكافحة 
ماروتو أكد في تغريدة في وقت سابق 
أن “قوات األمن العراقية تقود التحقيق” 
تنسب  واشــنــطــن  أن  علمًا  الــهــجــوم،  فــي 
ــى فصائل  الــهــجــمــات الــمــمــاثــلــة غــالــبــا إلـ

مسلحة موالية إليران. 
 من جهتها أكدت مصادر أمنية غربية أن 
هي  القاعدة  استهدفت  التي  الصواريخ 
من نوع “آرش” إيرانية الصنع وهي ذات 
دّقة أعلى من الصواريخ التي تستهدف 

عادة مواقع غربية في البالد. 
إيــرانــيــة  نسخة  هــي  “آرش”  وصـــواريـــخ 
الصنع من طــراز “غـــراد”.   ولــم تعلن أي 
جهة حتى اآلن مسؤوليتها عن الهجوم، 

فيما لــم تــحــّمــل بــغــداد الــمــســؤولــيــة ألي 
ــوزراء مصطفى  ــ ال رئــيــس  إال أن  طـــرف. 
طرف  “أي  أن  األربــعــاء  صــّرح  الكاظمي 
قــادر على  أنه  أو  الدولة  أنه فوق  يعتقد 
فرض أجندته على العراق وعلى مستقبل 
أبنائه، فهو واهم”،بحسب تغريدة نشرها 
إن  الــكــاظــمــي،  ــال  وقـ اإلعـــالمـــي.  مكتبه 
الهجمات التي تستهدف قواعد عسكرية 

“ال يمكن تبريرها تحت أي عنوان”.

قاعدة عين األسد في العراق

الكاظمي: الهجمات على قواعد عســكرية بالعــراق ال يمكن تبريرها
عشرة صواريخ تستهدف قاعدة عين األسد في األنبار

دبي - العربية.نت

أكد مشروع قرار أوروبــي حول طهران، 
أمس األربعاء، على ضرورة انتهاج إيران 

الشفافية مع وكالة الطاقة الذرية.
ودعا مشروع القرار األوروبي إيران إلى 
الــتــراجــع عــن خــروقــهــا لــالتــفــاق الــنــووي، 
بسلمية  الــجــزم  يمكن  ال  أنــه  إلــى  مشيرا 
الرئيس  وكـــان  الــنــوويــة.  إيـــران  أنشطة 
طالب  قــد  مــاكــرون  إيمانويل  الفرنسي 
بتحديد  روحاني  حسن  اإليراني  نظيره 
مــواقــف واضــحــة بــشــأن الــمــلــف الــنــووي 
وزيــر  كــان  جهته،  ومــن  ســريــع.  وبشكل 
لودريان  إيــف  جــان  الفرنسي  الخارجية 
قرار  بــالده ستقدم مشروع  أن  أعلن  قد 
ينتقد  الــذريــة،  للطاقة  الــدولــيــة  للوكالة 
قرار إيران الحد من التعاون مع الوكالة. 
يتزامن ذلك مع خطة بريطانية فرنسية 
ألمانية تدعمها أميركا الستصدار قرار من 
السلوك  إلدانة  الوكالة  محافظي  مجلس 

ــــي. ومـــن جــانــبــه، حـــذر الــرئــيــس  ــران اإليــ
ــن تعقيد  مـ ــــي  ــان ــي حــســن روحــ ــ ــران ــ اإلي
األوضـــاع إذا صــدر أي قــرار مــن الوكالة 
الدولية. كما لفت روحاني إلى أن تنفيذ 
طهران لتعهداتها يعتمد على التزام كافة 
بتعهداتها.  أيضا  النووي  االتفاق  أطراف 
وقّلصت إيران عمليات التفتيش اعتبارا 
من األسبوع الماضي، في ظل عدم رفع 
الواليات المتحدة للعقوبات التي فرضتها 

على طهران اعتبارا من العام 2018 بعد 
قــرار واشنطن االنــســحــاب األحـــادي من 
وإيــران،  إليها  إضافة  الذي يضم  االتفاق 
ــا وروســـيـــا  ــي ــمــان بــريــطــانــيــا وفــرنــســا وأل
والصين. لكن طهران أبرمت قبيل دخول 
تقنيا  اتفاقا  التنفيذ،  حّيز  التقليص  هذا 
رافايل  الدولية  للوكالة  العام  المدير  مع 
غروسي، يتيح مواصلة بعض النشاطات 

لفترة تصل إلى ثالثة أشهر.

مشروع قرار أوروبي يدعو طهران النتهاج الشفافية

مشــروع قرار يدعو طهران النتهاج الشفافية مع وكالة الطاقة الذرية
أوروبا: ال يمكن الجزم بسلمية أنشطة إيران النووية

القدس ـ وكاالت

المحكمة  في  العامة  المدعية  أكدت 
أمس  بنسودا  فاتو  الدولية  الجنائية 
تحقيقا  فــتــح  مكتبها  أن  األربـــعـــاء، 
رســمــيــا فــي جــرائــم حـــرب مزعومة 

ارتكبت في األراضي الفلسطينية.
وذكرت بنسودا التي تنقضي واليتها 
لها:  بيان  في  الــقــادم،  يونيو   15 في 
“أؤكد اليوم رفع مكتب االدعــاء في 
تحقيقا  الدولية  الجنائية  المحكمة 
سيطال  فلسطين.  في  الوضع  بشأن 
تشملها  الـــتـــي  الـــجـــرائـــم  الــتــحــقــيــق 
الوالية القضائية للمحكمة واقترفت 

من 13 يونيو 2014”.
ــذا الـــقـــرار جــاء  ــى أن هـ وأشـــــارت إلـ

بعد فحص أولــي شــاق أجــراه 
ــه  مـــكـــتـــبـــهـــا، مــضــيــفــة أنـ

خمسة  نــحــو  اســتــمــر 
أعوام.

ــيـــة  ــمـــدعـ ــت الـ ــتــ ــ ــف ــ ول

إلــــى أن مــكــتــبــهــا ســيــحــدد  الـــعـــامـــة 
في  التحقيق  بخصوص  األولــويــات 
المنبثقة  التشغيلية  التحديات  ظل 
ــا ومـــحـــدوديـــة  ــ ــن جــائــحــة كــــورون مـ
العمل  وأعــبــاء  لــه  المتاحة  ــمــوارد  ال
المكثفة حاليا، مشددة على ضرورة 
االدعـــــــاء في  مــكــتــب  يــنــحــرف  أال 
ــمــحــكــمــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن هــذه  ال
تطبيق  عـــن  ــمــعــقــدة،  ال ــتــحــديــات  ال
بموجب  عليه  المترتبة  االلــتــزامــات 
نـــظـــام رومـــــا األســــاســــي. وشــــددت 
يجريه  تحقيق  أي  أن  على  بنسودا 
مكتب االدعاء في المحكمة الدولية 
سيكون مستقال وموضوعيا وحياديا 
“دون خوف أو محاباة”، مضيفة: 
سوى  أجــنــدة  أي  لدينا  “ليس 
وفقا  مسؤولياتنا  تطبيق 
لــنــظــام رومــــا األســاســي 

بشكل مهني”.

“الجنائية” تفتح تحقيقا في جرائم حرب باألراضي الفلسطينية
الفاتيكان ـ وكاالت

ــا فــرنــســيــس، أمــس  ــاب ــب أكـــد ال
األربــــــعــــــاء، أنـــــه ذاهــــــب إلـــى 
خــذل  يمكن  “ال  ألنـــه  الـــعـــراق، 
إشارة  في  ثانية”،  مرة  الناس 
الراحل  البابا  تمكن  عــدم  إلــى 
إليه  التوجه  بولس من  يوحنا 

العام 2000.
المقرر  البابا فرنسيس،  وناشد 
الجمعة،  لــلــعــراق،  يــتــوجــه  أن 
ــاء والـــصـــالة حــتــى تتم  الـــدعـ
الزيارة “بأفضل طريقة ممكنة 

وتحقق الثمار المرجوة”.
ولم يتطرق البابا إلى المشاكل 
األمنية في العراق، إذ سقط ما 

صواريخ،   10 عن  يقل  ال 
قاعدة  على  األربعاء، 

تستضيف  جـــويـــة 
قــــــوات أمــيــركــيــة 
وعــراقــيــة وأخـــرى 

وقتل  الدولي،  للتحالف  تابعة 
مدني من جراء القصف.

قــرار  عــن  الفاتيكان  ودافــعــت 
الـــبـــابـــا فــرانــســيــس بــالــمــضــي 
على  للعراق،  زيارته  في  قدما 
ارتفاع عدد حاالت  الرغم من 

اإلصابة بكورونا هناك.
ويزور البابا فرانسيس العراق 
في أول رحلة خارج البالد منذ 

بدء الجائحة العام الماضي.
بعد  لــلــزيــارة  التخطيط  ــدأ  وبـ
ــراجــع عـــدد اإلصـــابـــات، لكن  ت
ــاد لـــالرتـــفـــاع الــشــهــر  الـــعـــدد عــ
ــول خـــبـــراء  ــقــ ــ ــمــــاضــــي، وي ــ ال
األمـــــــراض الـــمـــعـــديـــة: إن 
ــة لـــدولـــة  ــويـ ــابـ زيـــــــارة بـ
هش  الصحي  نظامها 
جيدة  فــكــرة  ليست 

من األساس.

البابا فرنسيس يكشف عن “سر” زيارته للعراق

10 قتلى بتحطم طائرة 
في جنوب السودان

قتل 10 أشخاص على األقل، في تحطم 
طائرة تجارية في بياري بوالية جونقلي 
في جنوب السودان، وفق ما أعلن حاكم 
ــنــاي جـــوك شــاغــور فــي بيان  الـــواليـــة دي
ــثــاثــاء. ونــقــلــت وكــالــة فــرانــس بــرس،  ال
أمس األربعاء، عن شاغور قوله: “تبلغت 
)إتش  طائرة  تحطم  خبر  وهــول  بذهول 
الــخــطــوط  لــشــركــة  الــتــابــعــة  كـــاي 4274( 
البيان:  وتابع  العليا”.  الجنوبية  الجوية 
الطياران.  بينهم  من  أشخاص   10 “قتل 
نتوجه بصلواتنا إلى عائاتهم وأقربائهم”.

جونقلي ـ أ ف ب
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“كوفيد - 19” يقّلص الحاجة إلى المكاتب
يتساءل سايمون جنكينز في صحيفة 
المتســـوق  كان  إذا  عمـــا  “الغارديـــان” 
كان  إذا  وعمـــا  متجـــر،  إلـــى  يحتـــاج 
موظـــف المكتـــب يحتـــاج إلـــى بنايـــة 

مكتبية لممارسة عمله.
ويجيـــب الكاتـــب عن هذين الســـؤالين 
بأننـــا نعـــرف أن هـــذه األماكن تســـاعد 
علـــى لـــم شـــمل النـــاس وعلـــى تعميق 
كورونـــا  فيـــروس  ولكـــن  تجربتهـــم، 
سيثبت بعد انحســـاره أن التكنولوجيا 
تعنـــي انـــه بـــات باإلمـــكان أداء معظم 
هـــذه األعمال من أي مكان بما في ذلك 

المنزل.
ويوضح الكاتـــب انه مع نهاية اإلغالق 
األول في بريطانيا في الصيف أظهرت 
الموظفيـــن  أن معظـــم  االســـتطالعات 
يرغبـــون في توزيع وقتهـــم بين العمل 
في المنزل والعمـــل في المكتب. حتى 
مـــع ذلك كان هنالك افتراض أن معظم 
األعمـــال ســـتعود إلـــى مـــا كانـــت عليه 
قبـــل الوباء. ولكن اإلغالق الثاني الذي 
بـــدأ قبل أيام ســـيجعل من ذلك المكان 

أمرا مستبعدا. وأظهر استطالع أجري 
فـــي أكتوبر قبـــل اإلعالن عـــن اإلغالق 
انهيارا فـــي التأييد للعمل في المكتب. 
وحتـــى الصيغة التي تمـــزج بين العمل 
فـــي المكتب والعمل في المنزل فقدت 
شـــعبيتها مـــع إفـــادة 7 % فقـــط مـــن 
الموظفيـــن عـــن رغبتهـــم فـــي العـــودة 
إلى نظام العمل الســـابق فـــي المكتب. 

وهنالـــك هجـــر واســـع النطـــاق لألبراج 
المكتبية ذات الواجهات الزجاجية في 
لندن وغيرها من المدن الكبرى باتجاه 
المناطـــق الريفية، في ظاهرة يشـــبهها 
الكاتب بالعودة إلى أيام ما قبل الثورة 
الصناعيـــة. ولكن الهجرة الواســـعة إلى 
الريف ســـتعني أن الريف لن يعود ريفا 
وســـيتحول إلى مدن وان كانت أصغر 

حجما. وهل سيعني ذلك اختفاء كثير 
مـــن األبـــراج المكتبيـــة والســـكنية في 
مدينة مثل لندن؟ هذا محتمل، ولذلك 
فمن حسن الحظ، كما يقول الكاتب إن 

لندن حافظت على مبانيها القديمة.
ويســـتهلك الذهاب والعـــودة من العمل 
يوميـــا وقتا وطاقة كبيرين، ويتســـبب 
بفتـــور  األشـــخاص  شـــعور  فـــي  ذلـــك 
الحمـــاس عنـــد العودة إلـــى المنزل بعد 
يـــوم العمـــل، فـــال يشـــعرون بحمـــاس 

لممارسة أي أنشطة أو هوايات.
وعلى العكس من ذلك، يوفر العمل من 
المنـــزل المزيـــد من الوقت لألشـــخاص 
التـــي  الهوايـــات واألنشـــطة  لممارســـة 
يجـــد  أن  الجيـــد  فمـــن  يحبونهـــا، 
األشـــخاص وقتا لتنـــاول إفطارهم في 
العمـــل  الصبـــاح دون تعجـــل، وإنهـــاء 
مبكـــرا، واالســـتفادة مـــن الوقـــت الذي 
كان مـــن الممكـــن إهـــداره فـــي الطريق 
للجلوس مع العائلة، فالعمل من المنزل 
يمكـــن أن يحقـــق التـــوازن بيـــن العمل 

والحياة الشخصية.

شاهدت لكم: أفضل إنتاجات الثمانينات والتسعينات في نتفلكس
THE NET ــي  ــ ف ــوك  ــ ــول ــ ب ــدرا  ــ ــان ــ س ــة  ــي ــص ــخ ش ــاع  ــ ــي ــ وض الـــشـــبـــح  ــة  ــن ــي ــف وس  Cobra ــودة  ــ ــ ع

تعرض منصة األفالم الجديدة من إنتاجها 
اللغات،  بجميع  الحديثة  اإلنتاجات  ومن 
ــــك يــالحــظ الــمــشــتــركــون  ــــى جــانــب ذل إل
الممتازة  القديمة  األفالم  وجود عدد من 

والجديرة بالمشاهدة:

THE NET

 1995 العام  إنتاج  من  رائع  جريمة  فيلم 
دايــل  يــرســل  ــداث عندما  األحــ تــبــدأ  فيه 
الكمبيوترات  مبرمجة  صــديــق  هيثمان 
النجمة  دورها  تؤدي  التي  بينيت  أنجيال 
ــبــا ســريــا  ــا صــل ــوك” قـــرصـ ــ ــول ــ ”ســــانــــدرا ب
وأثناء  لمقابلتها،  السفر  بعزمه  ويخبرها 
ــائـــرة دايــــل وتــذهــب  ســفــره تــتــحــطــم طـ
بالمكسيك،  إلجــازتــهــا  بــالــمــلــف  أنــجــيــال 
وهناك تتعرض لمحاولة سطو تنجو منها 
يصعوبة، وأثناء هروبها تتعرض لحادثة 
ما  وســرعــان  قــصــيــرة،  لغيبوبة  تعرضها 
بعيدة  مــؤامــرة  في  انجيال  حياة  تنقلب 
المدى تؤدي إلى محو هويتها! هل لذلك 
عــالقــة بــالــقــرص الــغــامــض الـــذي حصلت 
من  تــغــرز  عندما  شكوكها  وتــثــار  عليه؟ 
نــورثــام“  “جيريمي  غــريــب  شخص  قبل 

ــازم عــلــى الــعــثــور عــلــى الــقــرص نفسه،  عـ
أثناء رحلة المكسيك، ترجع إلى الواليات 
المتحدة بعد أن تحصل على جواز سفر 
في  المتحدة  الواليات  سفارة  من  جديد 
المكسيك مع اسم خاطئ ”روث ماركس“ 
مزعجا  ماضيا  لديها  أن  تكتشف  الــتــي 

وسجال سلبيا من الشرطة.
ــذي يــحــقــق الــنــجــاحــات الــيــوم  ــ الــفــيــلــم ال
من  الــبــحــريــن  فــي  نتفلكس  منصة  عــبــر 
تمثيل  ــن  ومــ ويــنــكــلــر،  اخـــــراج: إرويـــــن 
بــيــكــر، وراي مــاكــيــنــون،  ــان  ــ كـــل مـــن: دي
وجيريمي  ميلر،  ودينيس  هــوارد،  وكين 

نورثام  ل، وسكوت كالدويل. 

GHOST SHIP

فـــي مــنــطــقــة نــائــيــة مـــن بــحــر ”بــيــرنــج“، 
يكتشف طاقم إنقاذ يطلقون على أنفسهم 
المجموعة  وهـــذه  الــقــطــبــي“  ــمــحــارب  ”ال
امتهنت إنقاذ السفن الغارقة أو المعطوبة 
القارب  السفن،  تحمله  مما  نسبة  مقابل 
فقدت  أنها  يعتقد  ضخمة  سفينة  بقايا 
دخول  بمجرد  ولكن  عاما،   40 من  ألكثر 
ــطــاقــم إلـــى هـــذه الــســفــيــنــة الــمــخــيــفــة،  ال
المتهالكه  السفينة  أن  الفريق  يكتشف 

للعيان،  واضــح  هــو  كما  مهجورة  ليست 
ومفزعا  فتكا  أكثر  لشيء  موطن  إنه  بل 
مــن أي شــيء واجــهــتــه هــذا الــفــريــق في 
منذ  ضالة  فهي  البحر!  في  سنواتهم  كل 
أربعين عاما، وقد سكنتها الشياطين فترة 
طويلة. الفيلم األسترالي من العام 2002 
ــو مــن إخــــراج الــمــبــدع ســتــيــف بيك،  وهـ
ورون  بــيــرن،  من: غابرييل  كــل  وتمثيل 
مارجوليس، وديسموند  إلدارد، وجوليانا 
هارينجتون، وإيزاه واشنطن، الفيلم جيد 
وهو  فقط،  الكبار  يشاهده  أن  ويستطيع 

متاح حاليا في المنصة.

 Cobra

المالزم ماريون “كوبرا” كوبريتي  يتفاجأ 
ستالون“،  ”سلفستر  النجم  يقدمه  الــذي 
ــه في  ــوس أنــجــلــوس، أن ضــابــط شــرطــة ل
قلب سلسلة من جرائم القتل التي نفذها 
“النظام  اســم  عليه  أطــلــق  ســري  مجتمع 
أفــرادا  يختارون  الذين  القتلة  الجديد”: 
اإلبــادة.  أجل  من  المجتمع  في  “ضعفاء” 
ومــع ارتــفــاع مــعــدل الــقــتــل، يــقــوم كوبرا 
الــــذي يــقــدم نــفــســه بـــصـــورة غــريــبــة مع 
الوقت  معظم  الــســوداء  النظارة  ارتــدائــه 
ويضع عوًدا لألسنان في فمه إلى جانب 

على  القبض  في  المسؤولة  غير  عــاداتــه 
الخارجين عن القانون غير الرسمية!

ووسط كل ذلك يتعين على هذا الشرطي 
على  المتبقي  الوحيد  الشاهد  يحمي  أن 

قيد الحياة من هذا المجتمع السري.
فــيــلــم األكــشــن مــن إنــتــاج الــعــام 1986، 
ــن: بــريــجــيــت  ــ ــل مـ ــن تــمــثــيــل كــ ــو مــ ــ وهـ
نـــيـــلـــســـن، وريـــنـــي ســـانـــتـــونـــي، وأنـــدرو 
ــي جــارلــيــنــجــتــون، وجــون  ــنــســون، ول روب
بيه.  هرزفيلد. وهــو مــن إخـــراج: جــورج 
كوزماتوس، وكتب قصته النجم سلفستر 

ستالون.

 THE NETCobraGHOST SHIP ابداع النجمة ساندرا بولوك في “ذا نيت”

طارق البحار

أكدت الممثلة األمريكية شايلين وودلي خطبتها آلرون رودجرز،  «
العب وسط فريق كرة القدم األمريكية “غرين باي باكرز”. وأعلنت 
وودلي عن عالقتها مع رودجرز في برنامج )ذا تونايت شو تارينغ( 
الذي يقدمه المذيع جيمي فالون، وقالت إن الخطوبة تمت منذ 

فترة.
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أكثر المسلسالت المصرية انتظارا في رمضان 2021
من أكثر األعمال المنتظرة في شـــهر رمضان 
2021 المسلســـل المصري الكبير ”االختيار 2“ 
والـــذي يعـــرض فـــي الموســـم الرمضاني هذا 
العـــام بعد النجـــاح الكبير الـــذي حققه الجزء 
األول من العمل، والذي خاض بطولته النجم 
أمير كرارة وجســـد خالله شـــخصية الشـــهيد 
الجـــزء  بطولـــة  ويخـــوض  المنســـي.  أحمـــد 
الثانـــي كل مـــن النجميـــن كريـــم عبدالعزيـــز، 
والفنـــان أحمـــد مكـــي، يرفـــع الجـــزء الجديد 

شعار “رجال الظل”.
ويرصد الجزء الثاني “االختيار 2” تضحيات 
رجـــال الشـــرطة المصريـــة فـــي العديـــد مـــن 
العمليـــات الخاصـــة؛ مـــن أجل الحفـــاظ على 
أمن واســـتقرار الوطن والقبض على العناصر 

اإلرهابيـــة، كمـــا يناقش العمل رحلة يوســـف 
الرفاعـــي ضابـــط الداخليـــة المصريـــة الـــذي 
تـــرك الخدمة مـــن أجل االنضمـــام إلى إحدى 
الجماعـــات اإلرهابيـــة والذي يجســـده الفنان 

أحمد مكي.
ويشـــارك فـــي المسلســـل بجانـــب النجميـــن 
كريم عبدالعزيز وأحمد مكي كل من النجوم 
أســـماء أبـــو اليزيـــد، إنجـــي المقـــدم، ومحمد 
عالء، ومحمد جمعة، وكريم فهمي، وإســـالم 
جما، أحمد داش، خالد النبوي، ومحمد فراج، 
والمسلسل من تأليف هاني سرحان، وإخراج 
بيتر ميمي وإنتاج شـــركة “سينرجي” للمنتج 
المتحـــدة  الشـــركة  رئيـــس  مرســـي  تامـــر 

للخدمات اإلعالمية.

وأيضـــا مـــن األعمـــال الجماهيريـــة المنتظرة 
هذا العام مسلســـل ”موسى“ الذي من بطولة 
النجـــم محمد والذي يتعاون فيه مع المخرج 

محمد سالمة.
وتدور أحداث مسلســـل “موسى” في فترتي 
االحتـــالل  أثنـــاء  والســـتينات  الخمســـينات 
البريطاني لمصر حول رحلة صعود شـــخص 
يتوفى والده منذ صغره، ويتحمل مسؤولية 
أشـــقائه، وهـــو مـــن محافظـــات صعيـــد مصر 
ويضطر لترك بلده والنقل إلى القاهرة ويعمل 
في تصدير واستيراد بعض األشياء من غزة 

لمصر والعكس ويعجب ببنت فرنسية. 
ويشـــارك في بطولة مسلســـل موسى بجانب 
محمـــد رمضان كل من النجـــوم عبير صبري، 

وســـمية الخشـــاب، وســـيد رجـــب، وريـــاض 
الخولـــي، وصبري فواز، وضيـــاء عبدالخالق، 
وعارفـــه عبدالرســـول، أميـــر صـــالح الديـــن، 

والعمل من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج 
محمد سالمة وإنتاج شركة سينرجي.
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300 مشارك من 100 شركة باللقاء التعريفي للمشروع الحيوي

“مترو البحرين” يعزز التنافسية وتنمية االستثمارات بالمملكة

عقــدت وزارة المواصــات واالتصــاالت أمس األول لقــاء تعريفيا 
افتراضيــا )عــن بعــد( يتعلــق بمشــروع متــرو البحريــن للمطوريــن 
والمستثمرين من القطاع الخاص بحضور وزير المالية واالقتصاد 
الوطنــي، الشــيخ ســلمان بــن خليفــة آل خليفــة، حيــث يعــد هــذا 
البحريــن  بمملكــة  المشــاريع اإلســتراتيجية  أهــم  المشــروع أحــد 
والذي يصب في تحقيق أهداف الرؤية االقتصادية 2030 بتوفير 

شبكات نقل مستدامة في المملكة.

بمشروع  التعريف  اللقاء،  خالل  تم 
ــــى  ــبــحــريــن لــلــمــرحــلــة األول مــتــرو ال
والمطورين  االستثمارية  للشركات 
والــمــقــاولــيــن ومــصــنــعــي الــقــطــارات 
بلغ  حيث  المشروع،  بهذا  المهتمين 
عدد الحضور قرابة 300 مشارك من 

ممثلين عن أكثر من 100 شركة. 
ــيــة واالقــتــصــاد  ــمــال ــر ال ــ ــد وزيـ و أكــ
ــرو  ــتــ “مــ مـــــشـــــروع  أن  الــــوطــــنــــي 
الحيوية  الــمــشــاريــع  الــبــحــريــن”مــن 
التي تسهم في تعزيز مكانة المملكة 
عبر  استثماراتها  وتنمية  التنافسية 
معايير  ذات  تحتية  بــنــيــة  تــوفــيــر 
النمو  عجلة  بدفع  يسهم  بما  عالية 
والنماء  بالنفع  ويــعــود  االقــتــصــادي 
لــصــالــح الــوطــن والــمــواطــنــيــن وفــق 
 ،2030 االقتصادية  البحرين  رؤيــة 
برئاسة  الحكومة  توليه  ما  في ظل 
الـــوزراء  مجلس  رئيس  العهد  ولــي 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة، مـــن اهــتــمــام 
ــع بــالــمــشــاريــع  ــدفـ ــى الـ ــرص عــل ــ وحـ
الحيوية  المشاريع  ودعــم  التنموية 
تبديه  ما  إلــى  الفتًا  اإلستراتيجية، 
أولوية  البحرين من  حكومة مملكة 
التحتية  بالبنية  لمواصلة االستثمار 
رغــــم الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــواجــهــهــا 

المملكة والعالم أجمع جراء جائحة 
وذلك  )كوفيد19-(  كورونا  فيروس 
التكاملي  الـــدور  تفعيل  خــالل  مــن 
ــة اإلســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــيــن  ــراكــ ــشــ ــ وال
بالشكل  والــخــاص  الــعــام  القطاعين 
الذي يحفز النمو االقتصادي ويسهم 

في مواصلة العملية التنموية. 
وأشار الوزير إلى أن “مترو البحرين” 
والمراكز  المعالم  أهم  بربط  سيقوم 
الــحــيــويــة فــي الــبــحــريــن مــا يشكل 
والنقل  الطرق  لشبكات  نوعية  نقلة 
تسهم في تعزيز استقطاب وجذب 
نوعية  فــرص  وخلق  االســتــثــمــارات 
أن  على  مؤكًدا  للمواطنين،  واعــدة 
وزارة المالية واالقتصاد الوطني لن 
تأل جهدًا في تقديم كل ما من شأنه 
دعم هذا المشروع الحيوي الهام بما 
واالزدهــار  التقدم  من  مزيدًا  يحقق 

للمملكة.
ــالت  ــواصـ ــمـ بـــــــدوره قـــــال وزيــــــر الـ
ــاالت، كــمــال أحــمــد محمد  ــصــ ــ واالت
ــتــعــاون مع  “تــتــطــلــع الـــــوزارة إلـــى ال
ــى  ــاص بــاالســتــنــاد إل ــخـ الـــقـــطـــاع الـ
نموذج الشراكة بين القطاعين العام 
االبتكار  لتشجيع  وذلـــك  والــخــاص 
ــكــفــاءات وتــقــديــم أفضل  وخــلــق ال

قيمة لهذا المشروع”.

بكامل  عملنا  “لــقــد  الــوزيــر  ــاف  وأضـ
طــاقــتــنــا عــلــى وضـــع اســتــراتــيــجــيــة 
التحتية  البنية  لتحسين  متكاملة 
ــبــحــري  ــبـــري والـــجـــوي وال لــلــنــقــل الـ
االقــتــصــاديــة  التنمية  عجلة  لــدعــم 
ــة مــواطــنــيــنــا  ــدمـ فـــي الــمــمــلــكــة وخـ
ــن خــالل  والــمــقــيــمــيــن والــــــزوار. ومـ
الــبــحــريــن تطمح  مـــتـــرو  مـــشـــروع 
الوزارة إلى تطبيق أحدث التقنيات 
الدولية  المعايير  ــى  إل تــرقــى  الــتــي 
المواطنين  حياة  نوعية  وتحسين 
والـــمـــقـــيـــمـــيـــن مــــن خــــــالل تــوفــيــر 
وموثوق  ومــريــح  سريع  نقل  نظام 

ومستدام في المملكة”.
إليه  ما توصلت  أهم  تم عرض  كما 
ــرًا من  ــؤخـ ــات الــمــحــدثــة مـ ــدراســ ــ ال
باإلضافة  والمالية،  الفنية  الناحية 
إلـــــى تـــحـــديـــد اإلطــــــــار الـــقـــانـــونـــي 
ــاًء عــلــيــه الــعــقــود  ــن ــــذي ســتــصــاغ ب ال

الرئيسي  المنفذ  لتعيين  المستقبلية 
ــلــمــشــروع. وقـــد تـــم خـــالل الــلــقــاء  ل
استفسارات  من  عــدد  على  اإلجابة 
المعنيين  قبل  من  الخاص  القطاع 
الــوزارة والشركات االستشارية  في 

للمرحلة االنتقالية من المشروع.
أعمال  ضمن  الورشة  هذه  وجــاءت 
ــات االســـتـــشـــاريـــة  ــركـ ــشـ تـــحـــالـــف الـ
الــمــشــروع  مــن  االنــتــقــالــيــة  للمرحلة 
المعنية  الشركات  اهتمامات  لرصد 
القائمة  التوجهات  بالتنفيذ ودراسة 
االعتبار  بعين  الــســوق ألخــذهــا  فــي 
المناقصة  مــســتــنــدات  إعــــداد  عــنــد 
يتناسب  بما  التنفيذ  آلية  وتحديد 
مع توجهات حكومة مملكة البحرين 
وذلك  الخاص،  القطاع  واهتمامات 
كخطوة استباقية لغرض البدء في 
اإلعداد لتأهيل المطورين الرئيسين 

قبل طرح المناقصة النهائية.

المنامة - المواصالت واالتصاالت

ورشة العمل التعريفية بمشروع مترو البحرين 

المنامة - بورصة البحرين

بورصة البحرين 
تكسب 3.8 نقطة

العام أمس عند  البحرين  أقفل مؤشر 
مستوى 1,474.02 بارتفاع 3.77 نقطة 

مقارنة بإقفاله الثاثاء.
مليون   3.51 الــمــســتــثــمــرون  ــداول  ــ وتـ
 563.32 قدرها  إجمالية  بقيمة  سهم، 
تنفيذها من خــال 71  تم  دينار،  ألــف 
صفقة، إذ ركز المستثمرون تعاماتهم 
بلغت  التي  البنوك  قطاع  أسهم  على 
ألف   280.27 المتداولة  أسهمه  قيمة 
من   %  49.75 نــســبــتــه  مـــا  أي  ديـــنـــار 

القيمة اإلجمالية للتداول.

أخبار متفرقة

طرح مناقصة مشروع مترو البحرين في 2021

إطالق “بحرين فايندر” لترويج “مزايا” والعقارات قريًبا

4.8 % رسوم أميركية على صفائح األلمنيوم البحرينية

االجتماعي الــســكــن  فــلــل  ــن  ع الــبــحــث  تسهل  المنصة  الــنــشــابــة: 

ــر ــ ــأث ــ ــت ــ ــل بـــــالـــــصـــــنـــــاعـــــة لــــــــن ت ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــم الـــــــشـــــــركـــــــات الـــــــتـــــــي تـ ــ ــظـ ــ ــعـ ــ مـ

قــال مؤســس شــركة بحريــن فاينــدر، جابــر النشــابة لـــ “البــاد”، إن منصة 
“بحرين فايندر” ســوف يتم إطاقها قريًبا، والتي ســوف تجمع الشــركات 
العقاريــة وشــركات التطويــر العقــاري الحاصلة على رخصة من مؤسســة 

التنظيم العقاري تحت سقف افتراضي واحد.

ــى أن الــمــنــصــة  ــ ــة إل ــنــشــاب ولـــفـــت ال
البحث  عملية  تسهيل  ستعمل على 
فلل  على  الــحــصــول  فــي  للراغبين 
االجتماعي  للسكن  “مــزايــا”  برنامج 
مجموعة  تــقــدم  إذ  مــنــصــتــهــا  عــبــر 
الشركات  من  لعدد  الفلل  من  كبيرة 

العقارية.
وأوضح أن الباحثين عن فلل مزايا 
يالقون حالًيا صعوبة في التواصل 
أو  قة  المسوِّ العقارية  الشركات  مع 
شركات التطوير العقاري لكثرتها أو 

عدم وضوح المعلومات.

جمع  هــي  المنصة  فــكــرة  أن  وبــّيــن 
الــشــركــات تــحــت ســقــف افــتــراضــي 
الــبــحــث ستكون  واحــــد، وإمــكــانــيــة 
البحث  خصائص  عبر  وذلــك  سهلة 
الــمــنــطــقــة أو  أو  لــلــمــيــزانــيــة  ــا  ــًقـ وفـ
وبالتالي  نفسها،  الفيال  مواصفات 
لعدد  ستكون  البحث  نتيجة  فــإن 
التواصل  ويتم  العقارات،  من  كبير 

قة بشكل مباشر. مع الشركة المسوِّ
أن جــمــيــع  ــم  ــلـ ــعـ الـ “مـــــع  وأضــــــــاف 
بجودة  مــصــورة  ستكون  الــعــقــارات 
الكافية  المعلومات  ذكــر  مــع  عالية 

للعقار وموقع العقار”.
وأشار النشابة إلى أن منصة “بحرين 
موقعها  تصميم  تــم  الــتــي  فــايــنــدر” 
سوف  بحرينية  بأيدي  اإللكتروني 
عن  عامة  وثقافة  معلومات  تقدم 
العقارات، وهي أول منصة بحرينية 
من نوعها تقدم هذه الخدمات، كما 

مجاًنا  العقارية  االستشارة  ستقدم 
بالتعاون مع الوكاالت العقارية.

“رسالتنا هي رسم خارطة  وأوضح 
للتعرف  المحلي  للمجتمع  الطريق 
بـــصـــورة أفــضــل عــلــى مــســتــجــدات 
ــاري فـــي الــمــمــلــكــة،  ــقـ ــعـ الـــقـــطـــاع الـ
الخيارات  ورؤيتنا تتمثل في جعل 
العقارية المناسبة في متناول جميع 

الفئات تحت سقف واحد”.
ــــى  ــه “نـــــهـــــدف إل ــ ــول ــقــ ــ واخــــتــــتــــم ب
من  القرار  اتخاذ  عملية  مشاركتكم 
اإلرشادية  المعلومات  تقديم  خالل 
كما  تــامــة.  بمصداقية  والتثقيفية 
نتطلع في )بحرين فايندر( لتحقيق 
الــنــزاهــة فــي الــســوق الــعــقــاري عبر 
العقارية  المعلومات  صحة  ضمان 
ــك بــالــتــعــاون مع  ــ ووضـــوحـــهـــا وذلـ

مختلف الشركات العقارية”.

األمــيــركــيــة  الـــتـــجـــارة  وزارة  ــدرت  ــ أصــ
الثالثاء رسوًما نهائية لمكافحة اإلغراق 
 18 من  الشائعة  األلمنيوم  صفائح  على 
ما  ذلــك  فــي  بما  التحقيق،  شملها  ــة  دول

ــواردات من  يصل إلى 242.8 % على ال
من  ــواردات  ــ الـ على   %  4.83 و  ألمانيا 
ــقــرار فــي عهد  ــدر هـــذا ال الــبــحــريــن. وصـ
ــالـــد تـــرامـــب لكن  الــرئــيــس الــســابــق دونـ

خليفته أبقى على هذه الخطوة.
معظم  أن  صــنــاعــيــة  ــادر  مـــصـ وذكـــــرت 

شـــركـــات األلــمــنــيــوم )بــاســتــثــنــاء شــركــة 
واحــــدة فــقــط(، لــن تــتــأثــر مــن الــرســوم 
فــي وقت  أشــار صناعيون  إذ  األخــيــرة، 
البحرينية  الــمــنــتــجــات  أن  إلـــى  ســابــق 
ــادرة على  قــ بــجــودة عــالــيــة  الــتــي تمتع 
أن  رغــم  ــواق  األســ مختلف  عــن  البحث 

المريحة  األميركية من األسواق  السوق 
بالنسبة  العالية  السيولة  ذات  والكبيرة 
لمعظم الشركات. وذكرت وزارة التجارة 
ــا نــقــلــتــه وكــالــة  األمـــيـــركـــيـــة، بــحــســب مـ
إلى  رســوًمــا تصل  أنها فرضت  رويــتــرز، 
5.04 % على واردات صفائح األلمنيوم 

من كوريا الجنوبية وما يصل إلى 2.72 
% على الواردات من اليونان.

البحرين  فإن  جمركية  بيانات  وبحسب 
ألـــواح  منتج   2019 الــعــام  فــي  ــدرت  صـ
يزيد  ألــومــنــيــوم  خــالئــط  مــن  مستطيلة 
مليون   242 بنحو  مــم   0,2 عــن  سمكها 

لكن ال  األخــيــر،  بــالــقــرار  تتأثر  قــد  دوالر 
المنتجات  حجم  الدقة  وجه  على  يعلم 

التي ستشملها الرسوم.
ألمنيوم  مــنــتــجــات  الــبــحــريــن  وصــــدرت 
بقيمة تقارب 590 مليون دوالر في العام 

الماضي من مختلف المنتجات.

األربــعــاء،  أمــس  تـــداوالت  6 % خــالل  من  بأكثر  البيتكوين  ارتفعت   
لتعاود الصعود أعلى مستوى 52 ألف دوالر.

البيتكوين  ارتفعت  جرينتش،  بتوقيت  مساًء   1:18 الساعة  وبحلول 
52.234 ألف دوالر، كما صعدت اإليثريوم  6.7 % إلى مستوى  بنحو 
بنحو 4.1 % إلى 1631.4 دوالر. وفي نفس التوقيت، ارتفعت القيمة 

السوقية اإلجمالية للعمالت المشفرة إلى 1.586 تريليون دوالر.

البيتكوين تتجاوز مستوى 52 ألف دوالر 

العامة  للميزانية  العربية  المالية  والمساعدات  المنح  إجمالي  تراجع 
الفلسطينية بنسبة 84.9 % خالل العام الماضي، مقارنة مع 2019.

 2020 لعام  الفلسطينية  الميزانية  لبيانات  حديث  مسح  في  وجــاء 
صادرة عن وزارة المالية، أمس، أن مجمل الدعم المالي العربي في 
2020 بلغ 132.4 مليون شيكل )40 مليون دوالر(. وكان مجمل الدعم 
العربي للميزانية الفلسطينية في 2019، سجل 876.3 مليون شيكل 

)265.5 مليون دوالر(.

المنح العربية لميزانية فلسطين تتراجع 85 % 

تجاهلت أسعار النفط، أمس، بيانات أولية بشأن زيادة غير متوقعة 
في مخزونات الخام داخل الواليات المتحدة، واتجهت صعودا، لكن 

اجتماعا مرتقبا اليوم لتحالف “أوبك “ يكبح جماح ارتفاع أكبر.
تسليم  برنت  مزيج  العالمي  القياس  لخام  اآلجلة  العقود  صعدت  و 

مايو بنسبة 0.41 % أو 29 سنتا، إلى 62.96 دوالرا للبرميل.
الوسيط  تكساس  غرب  األميركي  للخام  اآلجلة  العقود  صعدت  كما 
تسليم نيسان، بنسبة 0.28 % أو بمقدار 18 سنتا، إلى 59.95 دوالرا 

للبرميل.

أسعار النفط تتجه نحو الصعود

في  المستهلكين  أسعار  مؤشر  ارتفاع  التركية،  اإلحصاء  هيئة  أعلنت 
15.61 % على  التضخم  ليصبح   ،% 0.91 الماضي  فبراير  تركيا خالل 

أساس سنوي.جاء ذلك في أحدث معطيات كشفت عنها الهيئة، أمس.
وأوضحت الهيئة أنه بالنظر إلى متوسط األشهر الـ 12 في العام الماضي، 
فقد ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 12.81 %، وكذلك أسعار المنتجين 

المحليين 15.14 %.

تركيا: التضخم 15.61 % في فبراير

وباء  تداعيات  بسبب   2020 في   %  5,4 بنسبة  الكندي  االقتصاد  انكمش 
كوفيد19-، في أسوأ تراجع منذ 60 عاما على األقل كما أعلن المعهد الكندي 
لإلحصاء. وعلى سبيل المقارنة، سجلت كندا نموا بنسبة 1,9 % العام 2019.

لكن االقتصاد الكندي انتعش بشكل كبير في نهاية السنة مع نمو بنسبة 9,6 
% بوتيرة سنوية في الفصل الرابع من السنة، في تقدم فاق توقعات الخبراء 
الداخلي في  الناتج  االقتصاديين. وقال معهد اإلحصاء: إن تراجع إجمالي 
العام  الفصلية  البيانات  السنوي األكبر منذ بدء جمع  “التراجع  2020 يشكل 

.”1961

انكماش االقتصاد الكندي بنسبة 5,4 % العام 2020 

كما  أمــس،  تعامالت  خــالل  دوالًرا   20 بنحو  عالمًيا  الذهب  أسعار  تراجعت 
هبطت الفضة بشكل قوي. وانخفض سعر العقود اآلجلة للذهب تسليم أبريل 

بنحو 1.1 %، ما يعادل 19.90 دوالر، ليصل إلى 1713.70 دوالر لألوقية.
 1715.16 1.3 %إلى  بنسبة  للمعدن األصفر  الفوري  التسليم  كما هبط سعر 
دوالر لألوقية. فيما تراجع سعر العقود اآلجلة لمعدن الفضة بنحو 2 % إلى 

مستوى 26.34 دوالر لألوقية.

الذهب يفقد 20 دوالًرا

أمل الحامد

 علي الفردان

المحرر االقتصادي

وزارة  تـــطـــرح  أن  ــمــتــوقــع  ال مـــن 
مناقصة  واالتــصــاالت  المواصالت 
وقت  في  البحرين  مترو  مشروع 
الحــق مــن الــعــام الــجــاري، وســوف 
عالمية،  تنافسية  المناقصة  تكون 
على  منشورة  لبيانات  وفًقا  وذلك 

موقع الوزارة اإللكتروني.
وتمثل المرحلة األولى من مشروع 
البحرين التي تشمل تشييد  مترو 
خــطــيــن مـــن شــبــكــة الــمــتــرو يبلغ 

كيلومتًرا   28.6 طــولــهــا  إجــمــالــي 
 20 تتخللها  المعلقة  الجسور  من 
مــحــطــة تــوقــف تــعــمــل عــلــى ربــط 
الــمــنــاطــق الــرئــيــســة بــمــا فــي ذلــك 
مــطــار الــبــحــريــن الـــدولـــي، إضــافــة 
والتجارية  السكنية  المناطق  إلى 
والتعليمية الرئيسية في البحرين.

وبــحــســب الــمــعــلــومــات الــمــنــشــورة 
المرحلة  فــإن  الـــوزارة،  موقع  على 
األولى سيتم فيها تشغيل خطين، 
مطار  األول  الخط  وسيربط  هــذا 
السيف  بمجمع  الــدولــي  البحرين 

ومستشفى  المطار  بشارع  مــروًرا 
الملك حمد ومجمع االفنيوز وباب 
الــبــحــريــن ومــجــمــع الــســتــي سنتر 
 9 عبر  السيف  إلــى مجمع  وصــواًل 
محطات. في حين سيربط الخط 
بالمنطقة  الجفير  منطقة  اآلخـــر 
مــديــنــة عيسى  فـــي  الــتــعــلــيــمــيــة 
ــارع الـــفـــاتـــح والــمــنــطــقــة  ــ عـــبـــر شــ
نزوال  البحرين  وباب  الدبلوماسية 
ــج  ــزن إلـــى مــنــطــقــة الــســلــمــانــيــة وال
ــواًل إلــى  ــمــابــاد وصـــ ــلــي وســل وتــوب
فـــي مدينة  الــتــعــلــيــمــيــة  الــمــنــطــقــة 

محطة   11 عــبــر  ــك  ــ وذلـ عــيــســى، 
كما  المناطق،  تلك  كل  بين  تربط 
الخطين  كال  في  الركاب  سيتمكن 
ــن خـــالل  ــغــيــيــر الـــمـــســـار مــ ــن ت مــ
ــاب  وب ــفـــاروق  الـ تــقــاطــع  محطتي 
ــبــحــريــن، وتــــم تــحــديــد الــطــاقــة  ال
 43 يقارب  ما  للمترو  االستيعابية 
إذ تطمح  الساعة،  راكــب في  ألــف 
وزارة المواصالت واالتصاالت من 
خـــالل هـــذا الــمــشــروع إلـــى توفير 
نظم نقل بديلة وعصرية لتخفيف 

االزدحامات في شوارع المملكة.

جابر النشابة



العباسي رئيًسا تنفيذًيا لـ “تامكون”
أعلن رئيس مجلس إدارة شــركة تامكون عبدالرحمن النصف، وهي شــركة رائدة في مجال اإلنشــاءات المدنية 

حاصلة على تصنيف فئة )AA ( ومقرها البحرين، عن تعيين عبدهللا العباسي رئيسا تنفيذًيا جديًدا للشركة.

العباســـي  المهنـــدس  تكليـــف  وتـــم 
في البدايـــة للقيام بأعمـــال الرئيس 
التنفيذي لشـــركة تامكون في مطلع 
العـــام 2020، إذ يمتلـــك خبـــرة فـــي 
والمقـــاوالت  والتخطيـــط  الهندســـة 
وإدارة و تطويـــر المناطق الصناعية 
امتـــدت ألكثـــر مـــن 11 عامـــا. وقبل 
عملـــه فـــي شـــركة تامكـــون، شـــغل 
العباســـي، منصب المديـــر التنفيذي 
للشـــؤون الفنية في مرسى البحرين 
لالســـتثمار، وكذلـــك شـــغل منصـــب 
محوري بـــوزارة الصناعة و التجارة 
و الســـياحة وعمـــل بـــإدارة المناطق 
الصناعيـــة كرئيس الشـــؤون الفنية، 
الســـابقة  خدمتـــه  إلـــى  إضافـــة 

بوزارة األشـــغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيط العمراني.

وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس 
إدارة شـــركة تامكون، عبـــد الرحمن 
النصف “إن تعيين العباســـي كرئيس 
تنفيذي لشركة تامكون يفي بإيماننا 
بالكوادر الوطنية وتسخير المواهب 
الخليـــج  شـــركة  مجموعـــة  داخـــل 
للتعمير)تعميـــر( التـــي تمتلك شـــركة 
تامكـــون”. وأكمـــل النصـــف أن رؤية 
الشـــركة تتركـــز علـــى دعـــم وتطوير 
كفائتهـــا  ورفـــع  الوطنيـــة  الكـــوادر 
تســـاهم  مؤثـــرة  مناصـــب  لتتقلـــد 
فـــي تطويـــر المملكة. وتابـــع النصف 
“بعد أن شـــغل الســـيد العباســـي هذا 

المنصـــب باإلنابـــة ألكثـــر مـــن عـــام، 
فإن مجلـــس اإلدارة ترســـخت لديه 
القناعـــة واالطمئنان ألداء المهندس 
عبدهللا العباســـي، الذي قاد الشـــركة 
فـــي هذه الفتـــرة الصعبة ونجح في 
تحقيـــق أهـــداف الشـــركة المرحلية، 
وعليـــه فإننـــا واثقـــون مـــن قدرتـــه 
علـــى المواصلة في تطوير الشـــركة 
والنهوض بها وفق أعلى مســـتويات 

األداء”.
عـــن  العباســـي  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن 
اإلدارة  مجلـــس  بثقـــة  ســـعادته 
للشـــركة  رئاســـته  بتثبيـــت  وقـــراره 
والتي كانت نتـــاج العمل المتواصل 
والجهـــد االســـتثنائي المبـــذول فـــي 

هـــذه األوقـــات الصعبـــة والظـــروف 
مـــع  تزامنـــت  التـــي  االســـتثنائية 
 .)19  - )كوفيـــد  كورونـــا  جائحـــة 
وأضاف العباسي “أن شركة تامكون 
وتنفيـــذ  االســـتمرار  فـــي  نجحـــت 
مشـــاريعها والعقود التي التزمت بها 
بنجـــاح. وإنه لمـــن دواعي ســـروري 
النتائـــج  للمســـاهمين  أحقـــق  ان 
الظـــروف،  هـــذه  فـــي  االســـتثنائية 
وإن شـــاء هللا نكـــون على قدر الثقة 
التي منحنا إياها وســـوف نسعى مع 
فريـــق العمل لمواصلـــة التقدم الذي 

أحرزنـــاه ولالرتقاء بشـــركة تامكون 
إلـــى مســـتويات أعلـــى”. وتابـــع “أود 
لمجلـــس  امتنانـــي  عـــن  أعبـــر  أن 
إدارة شـــركة تامكـــون علـــى دعمهم 
المستمر، وكذلك لكل أعضاء اإلدارة 
التنفيذيـــة داخـــل مجموعـــة تعميـــر 
الذيـــن لعبـــوا دوًرا مهما فـــي تكامل 
بيئـــة العمل بين شـــركات المجموعة 
ليتحقـــق التعاون المثمر في تحقيق 
وطموحـــات  تعميـــر  شـــركة  رؤيـــة 

المســـاهمين”. وختـــم العباســـي أنـــه 
يتمنـــى أن يعم األمـــن واألمان على 
مملكتنـــا في ظـــل القيـــادة الحكيمة 
لصاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفة وولي العهد نائب 
القائد األعلى رئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة، متمنيا أن ينتهي 
العالـــم  علـــى  الخيـــر  ويعـــم  الوبـــاء 

والجميع بصحة وعافية.

عبد الرحمن النصفعبد الله العباسي

يمتلك خبرة 
بالتخطيط وتطوير 
المناطق الصناعية
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إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

أعلنـــت جمعيـــة المرصد لحقوق 
اإلنسان عن فتح باب المساهمة 
العلميـــة في العـــدد القادم لمجلة 
“الحقوقيـــة”، المقرر إصداره في 
الفتـــرة المقبلـــة؛ مـــن أجـــل دعم 
وتعزيز البحث العلمي في مجال 
حقوق اإلنســـان وعلوم القانون، 
وفتـــح فضـــاء أوســـع ألصحـــاب 
الفكـــر واألكاديمييـــن والباحثين 

والمهتمين بهذا الشأن.
وقـــال رئيس هيئة التحرير علي 
المجلـــة  إن  الصديقـــي:  فيصـــل 
تهـــدف إلى دعـــم وتعزيز حقوق 
األساســـية،  وحرياتـــه  اإلنســـان 
وتهيـــئ البيئة العلمية المناســـبة 
لرفـــع معدالت الوعـــي الحقوقي 
والقانونـــي في مملكـــة البحرين 
والوطـــن العربـــي، وتعمـــل علـــى 
المســـتجدات  أحـــدث  نشـــر 
العالميـــة في كل مـــا يتعلق بهذا 

الشأن.
محتـــوى  أن  الصديقـــي  وأكـــد 
المجلـــة ســـيتضمن تنوًعـــا علمًيا 
بحسب المعايير والشروط التي 
سيتم نشـــرها من حيث تضمنها 
ألبواب متعددة منها: الدراســـات 

العلميـــة،  المقـــاالت  المحكمـــة، 
أخـــرى،  لغـــات  مـــن  الترجمـــات 
التعريف بالشـــخصيات واألعالم 
في المجال الحقوقي والقانوني 
وخدمـــة العدالـــة، حـــوارات مـــع 
لمراجعـــة  وبـــاب  شـــخصيات 
وملخصـــات  الكتـــب  وعـــروض 
الصـــادرة  العلميـــة  األطروحـــات 
عـــن الجامعات البحرينية، فضاًل 
وقائـــع  لمناقشـــة  تقاريـــر  عـــن 
مؤتمـــرات أو نـــدوات علمية في 
والقانونـــي،  الحقوقـــي  المجـــال 
إضافـــًة إلـــى التعريـــف بأهـــداف 

الجمعية وأنشطتها وبرامجها.

“المرصد”: فتح باب المشاركة في مجلة “الحقوقية”

زيادة فروع “غرناطة” بنسبة ال تقل عن 150 %
ــتـــوظـــيـــف ــلـ ــة تــــعــــتــــزم إطــــــــــاق مــــــشــــــروع ضــــخــــم لـ ــ ــوع ــ ــم ــ ــج ــ ــم ــ ال

وفي سياق تحقيق هذا الشعار، أقرت مجموعة غرناطة التوسعة 
بزيـــادة فروعهـــا داخـــل وخـــارج مملكـــة البحريـــن بنســـبة ال تقـــل 
عـــن 150 %. ولضمـــان نجـــاح مشـــروع التوســـعة ســـعت غرناطة 
إلـــى توفيـــر العناصر البشـــرية المؤهلة التي تعتبـــر عصب اإلنتاج 
في كل األقســـام والفروع لتتناســـب مع تلك التوســـعة. ومن هذا 
المنطلـــق، وبحســـب ما أفاد به يوســـف فـــإن غرناطة تســـعى إلى 
إطـــالق مشـــروع تاريخي ضخم للتوظيف ليشـــمل جميع أقســـام 
وفروع مجموعة غرناطة من الوساطة العقارية، التقييم العقاري 
ودراســـات الجـــدوى، إدارة الممتلـــكات، المقـــاوالت والبنـــاء وفي 
مختلف التخصصات من إداريين ومســـوقين ومقيمين عقاريين، 

محاســـبين، مستشـــارين قانونييـــن، اختصاصييـــن فـــي المـــوارد 
البشـــرية، موظفي تقنية المعلومات، موظفي استقبال، مهندسين 
ومشرفي عمال، إضافة إلى عمالة أجنبية في مختلف تخصصات 

البناء من الكهرباء والسباكة والنجارة والصباغة وغيرها. 
وعبـــر التصريـــح، نوه يوســـف إلى أن غرناطة تســـعى فـــي المقام 
األول إلـــى توظيـــف الكـــوادر الوطنيـــة إذ تمنحهـــم األولويـــة في 
التوظيف، وتوفر لهم جميع سبل النجاح وتسعى للمحافظة على 
هذه الكوادر عن طريق تحقيق األمن الوظيفي لهم وتوفير المناخ 
البيئـــي المناســـب للعمـــل والمحفز على اإلنتـــاج، وتمنحهم العديد 
مـــن الحوافـــز والمزايا والتي من أهمها الرواتـــب المجزية الثابتة، 

إضافـــة إلى العموالت التي تدفع إلـــى جانب الرواتب إذا ما حقق 
الموظفـــون األهداف المرجوة منهم وكذلك العالوات التي تتمثل 
فـــي المواصـــالت، اإلدارة، الســـكن، غالء المعيشـــة، التشـــجيعية، 
الكهربـــاء والهاتـــف وغيرها مـــن العـــالوات والمزايا األخـــرى. كما 
ترصد المجموعة جزًءا من ميزانيتها لتصرفه في مجال التدريب 
والتطويـــر، إذ يتم إلحاق الموظفين بالدورات التدريبية والورش 
العمليـــة بصـــورة مســـتمرة من أجـــل مواكبـــة التطور الســـريع في 
عالـــم األعمال، ومن ضمن المزايا الوظيفية التي تمنح للموظفين 
أيًضا توفير التأمين الصحي الشـــامل لجميع منتســـبي المجموعة 
في أفضل المستشـــفيات والعيـــادات في مملكة البحرين. وتوفير 

جميـــع وســـائل ومعـــدات الدعـــم للموظفيـــن من ســـيارات حديثة 
وهواتـــف متنقلـــة وغيرهـــا مـــن األجهـــزة والمعـــدات، إضافة إلى 
األنشـــطة االجتماعية والرياضية والرحالت داخل وخارج مملكة 

البحرين. 
وفـــي ختـــام التصريـــح، أشـــار يوســـف إلى أن هـــذا المشـــروع بدأ 
بالفعـــل منذ العام الماضي وسيســـتمر ولكن بوتيـــرة أكثر في هذا 
العام والعام المقبل، وســـيتم اإلعالن عنه في القريب العاجل عبر 
الصحف المحلية والموقع اإللكتروني لمجموعة غرناطة العقارية 
ووســـائل التواصـــل االجتماعـــي، داعيـــا جميع من تنطبـــق عليهم 

شروط الوظائف إلى انتهاز الفرصة والتقدم للعمل.

ــد لــلــبــحــريــن ــديـ ــي جـ ــاحـ ــيـ ــي وسـ ــه ــي ــرف ــد ت ــه ــش م

تتضمــن خدمــات التمويــل الشــخصي والعقــاري و “مزايــا”

“اإلثمار للتطوير”: افتتاح قناة دلمونيا قريًبا

“ السالم” ُيعفي متلقي لقاح “كوفيد - 19” من الرسوم

أعلنـــت شـــركة اإلثمـــار للتطويـــر، التـــي تديـــر تطوير 
مشـــروع دلمونيـــا، عـــن قـــرب افتتـــاح قنـــاة دلمونيا، 
المجـــرى المائي الســـاحر بطول 1.7 كلـــم، الذي يربط 
المرســـى )المارينا( في شـــمال المشـــروع مـــع حديقة 
دلمونيـــا في الجـــزء الجنوبي، الـــذي يتوقع أن يكون 
أحد أكثـــر الوجهـــات الجاذبة للمواطنيـــن والمقيمين 
والســـياح فـــي المملكـــة والمنطقـــة، وتحيـــط بالقنـــاة 
العديـــد من المناظـــر الخالبـــة والمســـطحات المائية، 

منها الشالالت والنوافير الراقصة والملونة.
وتتولـــى شـــركة اإلثمـــار للتطويـــر مســـؤولية تطويـــر 
المشـــروع الـــذي تبلـــغ مســـاحته 125 هكتـــارا. وتـــم 
 Sogreah Gulf FZE- تصميـــم القناة من قبل شـــركة
Artelia Group، الفرنســـية، وشـــارك علـــى اإلشـــراف 

في التنفيذ شركة األنصاري للخدمات الهندسية، في 
حين تولت شـــركة ســـيباركو البحرين أعمال اإلنشاء 

في المشروع.
التنفيـــذي لشـــركة  الرئيـــس  قـــال  المناســـبة،  وبهـــذه 
اإلثمار للتطوير محمد خليل السيد “البحرين بانتظار 
حدث جديد يشـــكل إضافة جذابة للمشهد الترفيهي 
والســـياحي فـــي البـــالد وهو البـــدء في تشـــغيل قناة 
دلمونيـــا و”كنال ووك” ونافورة دلمونيا. ونحن نتطلع 
قدًمـــا إلـــى الترحيـــب بالـــزوار والمقيميـــن فـــي قنـــاة 
دلمونيا فـــي األيام المقبلة لالســـتمتاع بالهواء النقي 
والمناظر الطبيعية الخالبة، بما في ذلك األحاســـيس 
الرائعـــة  المصاحبـــة لألضـــواء واألصـــوات  الجميلـــة 
لنوافير دلمونيا. من المتوقع أن يصبح هذا المشروع 

الحديـــث مكاًنا إلقامة العديد مـــن الفعاليات الممتعة 
ووجهة جّذابة ورئيسية للعائالت على مدار العام”.

وأضاف الســـيد “أن تشـــغيل المرحلة األولى من قناة 
ديلمونيـــا ونافورة دلمونيا وكنال ووك يشـــمل عالمة 
فارقة في مشـــروع دلمونيا ومحطة تنقل المشـــروع 
إلـــى مرحلة جديدة، إذ نســـعى إلـــى أن تكون جزيرة 
دلمونيـــا العنـــوان الجديـــد الـــذي يجذب إليـــه األفراد 
والعائـــالت التي تتطلع إلى اإلقامـــة في بيئة جديدة 
جذابة وحيوية تســـتهدف حيـــاة متوازنة. ونأمل أن 
تكـــون قنـــاة دلمونيا وجهـــة جديدة جذابة للســـياحة 
فـــي البحريـــن، إضافـــة إلى كونهـــا وجهـــة المواطنين 

والمقيمين”.

أعلن مصرف الســـالم عن إطالق “مبادرة 
الوطنيـــة  للجهـــود  الداعمـــة  الســـالم”، 
للتصـــّدي لجائحـــة “كوفيـــد - 19” والتـــي 
تهدف للتشجيع على تلّقي اللقاح المضاد 
للفيروس. وعبر هذه المبادرة، ســـيحظى 
العمـــالء الحاصلـــون على اللقـــاح بفرصة 
الرســـوم  علـــى  إعفـــاء  مـــن  لالســـتفادة 
الحلـــول  مـــن  بـــأي  الُمرتبطـــة  اإلداريـــة 
التمويليـــة الُمقدمـــة لـــدى المصـــرف، بما 
فـــي ذلـــك خدمـــات التمويـــل الشـــخصي 
والتمويل العقاري، وبرنامج مزايا للسكن 

االجتماعي.
بالتوافـــق  الســـالم”  “مبـــادرة  وتأتـــي 
الســـالم  مـــع جهـــود ومســـاعي مصـــرف 
للُمســـاهمة في تعزيز الوعـــي الُمجتمعي 

المضـــاد  اللقـــاح  تلّقـــي  أهميـــة  حـــول 
لفيروس كورونـــا “كوفيد - 19” للحد من 

انتشاره في المملكة.
وفـــي حديثه حول المبـــادرة، قال رئيس 
الخدمـــات المصرفيـــة لألفـــراد بمصـــرف 
الســـالم، محمـــد بوحجـــي “نعتـــز بإطالق 
“مبـــادرة الســـالم” التـــي تهدف لتشـــجيع 
كافة أفراد المجتمع البحريني على تلّقي 
اللقـــاح الُمضاد لفيـــروس كورونا “كوفيد 
- 19” وذلـــك لتعزيـــز الوقاية الشـــخصية 
وحمايـــة اآلخرين، وبما يدعم المســـاعي 
الوطنيـــة الهادفة لحفظ صحة وســـالمة 
الجميع. ويســـرنا جـــًدا أن نمنـــح العمالء 
األعـــزاء الحاصليـــن علـــى اللقـــاح، إعفاء 
مـــن الرســـوم اإلدارية علـــى جميع حلول 

هـــذه  تعكـــس  إذ  المتوافـــرة،  التمويـــل 
المبـــادرة مـــدى حرصنـــا علـــى خدمتهـــم 

ودعمهم في مختلف الظروف”.

وعالوة على تكّفل مصرف السالم بمبالغ 
التمويـــل،  لخدمـــات  اإلداريـــة  الرســـوم 
ســـيتمكن العمـــالء أيًضـــا من االســـتفادة 
من المزايـــا الخاصة العديدة ضمن حملة 
التمويـــل التـــي تســـتمر حتـــى تاريخ 15 
مايـــو 2021، والتـــي تقـــدم لهـــم معدالت 
ربـــح تنافســـية وفترة ســـماح تصـــل إلى 
عام كامل. وســـتمنح الحملـــة 10 فائزين 
محظوظيـــن، جائزة قّيمة عبارة عن ربح 

استرداد أقساط التمويل حتى 6 أشهر.
وللحصـــول علـــى اإلعفـــاء مـــن الرســـوم 
اإلداريـــة، بإمكان عمالء مصرف الســـالم 
إحضار شـــهادة تلقي لقـــاح “كوفيد - 19” 
أو عرضهـــا مـــن تطبيق “مجتمـــع واعي - 

Be Aware” من خالل هواتفهم الذكية.

محمد بوحجي

فيصل الصديقي

حسين 
يوسف

كشــفت مجموعة غرناطة العقارية عن مشــروعها التوظيفي الكبير للعام الجاري 2021 “عام البناء”. وجاء ذلك عبر التصريح الذي أدلى به نائب المدير العام في مجموعة غرناطة العقارية، حســين يوســف، إذ 
وجه في البداية الشكر الجزيل لجميع منتسبي المجموعة على ما تم تحقيقه في العام الماضي من إنجاز كبير على الرغم من التحديات الكثيرة التي ألمت بالعالم أجمع. وعلى الرغم من تلك التحديات إال أن 

غرناطة صمدت وأبت إال أن تحقق شعارها للعام الماضي “عام النجاح”، بل وأصرت على االستمرار في التحدي والصمود وأطلقت شعار “عام البناء” على العام الجاري 2021. 
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ملياردير ياباني يبحث عن 8 مرافقين “إلى القمر”
هــل تقبــل دعوة أحد إلــى “رحلة العمر” 
مدفوعــة التكاليــف؟ ال، ليســت لقضــاء 
عطلــة في منتجــع فخم أو على جزيرة 

خاصة، بل إلى القمر.
فقــد بــدأ المليارديــر اليابانــي يوســاكو 
مايــزاوا، أمــس األربعــاء، عمليــة بحــث 
عندمــا  إليــه  لالنضمــام  أفــراد   8 عــن 
يصبــح أول مســافر فــي رحلــة خاصــة 
“ســبيس  لشــركة  تابعــة  القمــر،  حــول 

إكس” التي يملكها إيلون ماسك.
البدايــة  فــي  يخطــط  مايــزاوا  وكان 
لدعــوة فنانين للرحلة التي ستســتغرق 

أسبوعا، والمقررة عام 2023.
وقــال الملياردير الياباني إن المشــروع 
المعــدل “ســيعطي الفرصــة للمزيــد من 
األشــخاص حول العالــم لالنضمام لهذه 
الرحلــة. إذا كنت ترى في نفســك فنانا، 
فأنت فنان”. وستستمر المرحلة األولى 
مــن عمليــة التقديــم حتــى 14 مــارس 
الجــاري. وســيتكفل مايــزاوا، الذي باع 

موقــع “زوزو” اإللكترونــي لبيــع األزياء 
فــي  بنــك”  “ســوفت  لصالــح  بالتجزئــة 
التــي  الرحلــة  تكاليــف  بجميــع   ،2019
ســتتم بواســطة مركبــة إطــالق قابلــة 
للجيــل  تنتمــي  االســتخدام،  إلعــادة 
الجديــد مــن مركبــات “ســبيس إكــس”، 

ويطلق عليها اسم “ستارشيب”.
وانفجر نموذجان أوليان حديثان لتلك 
المركبــة أثناء االختبــار، مما يؤكد على 

 45( التــي يواجههــا مايــزاوا  المخاطــر 
عاما( ومرافقوه الذين ســيتعين عليهم 
أيضــا مواجهة عناء الســفر إلى الفضاء 
مــدار  خــارج  خاصــة  رحلــة  أول  فــي 

األرض.
الفنيــة  بمجموعاتــه  مايــزاوا  ويشــتهر 
الماديــة  الفاخــرة وعطايــاه  وســياراته 
لمتابعيــه علــى “تويتر”، ممــا جعله أكثر 

اليابانيين متابعة على الموقع.

يمكــن الحبار االنتظــار ما بين 50 ثانية 
علــى  للحصــول  دقيقتيــن  مــن  وأكثــر 
وجبــة طعــام أفضل بدال مــن الخضوع 
فــورا،  المتــاح  الطعــام  ابتــالع  إلغــراء 
وفقا لدراســة نشرت أمس األربعاء في 
“بروســيدينغز أوف ذي رويــال  مجلــة 
واعتمــدت  العلميــة.  بــي”  سوســايتي 
الدراسة على “اختبار المارشميلو” الذي 
يختبــر قدرة الكائنات على التريث في 
أخــذ مكافــأة مــن خــالل إفهامهــا أنهــا 

ستحصل على مكافأة أفضل الحقا.
وبعــد اجتيــاز ســتة حبابيــر بالغــة هــذا 
االختبــار، بــدأ العلماء قياس قدرة هذه 
الرخويــات على ضبــط النفس والتعلم. 
وفي البداية، قاموا بتدريب الرخويات 
تحديــد  بعــد  االختيــار،  علــى  الســتة 
األطبــاق التــي تفضلها، وفقا للدراســة.  
تعلمــت  التــي  الحبابيــر  أن  ووجــدوا 
ربــط اللون بالمكافأة بشــكل أســرع من 
غيرهــا، كانــت هي أيضا التــي انتظرت 
لوقــت أطــول للحصــول علــى طعامهــا 

المفضل في االختبار اآلخر.

دراسة حديثة تكشف 
“قدرات خارقة” للحبار

بّيــن أحــد الخبــراء أنه 
التحكــم  الممكــن  مــن 
أثــار  وقــد  بأحالمنــا، 
الكثيــر  اهتمــام  ذلــك 
مــن الناس الســيما بعد 
مــــن  جديــدة  سلســلة 
األفــالم التــي أطلقتهــا 

“نيتفليكس”.
وتتضمن السلســلة عرضا 

حــول موضوعــات األحــالم واإلســقاط النجمــي، وتعطــي معلومــات حــول 
التحكم في شــخصيات الحلم والســرد والبيئة المحيطة، بحســب ما ذكرت 

صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.
وأوضحــت الطبيبــة النفســية “إســتيال” إلــى أحد الصحــف، أنه مــن الممكن 
السيطرة إلى حد ما على أحالمنا، ومن الممكن أن نكون قادرين أيضا على 

تغيير الظروف السلبية إلى أخرى إيجابية في الحلم نفسه.
وقالــت إســتيال: إن نحــو 11 % من الناس يعيشــون أحالمهــم واقعا خالل 
فترات متقاربة، وكذلك فإن نصف الســكان عموما يعيشــون أحد أحالمهم 

واقعا في مرحلة ما من حياتهم.
وفــي الكثيــر من األحيان، قــد يحدث كابوس متكرر وحينهــا يكون الوقت 
مناسبا جدا للتركيز على تغيير سيناريو الحلم قبل الدخول في نوم عميق، 
لنكــون قادريــن على توجيــه الحلم كما نريد، وذلك عن طريق قدرة الدماغ 

على التركيز بتفاصيل الحلم ليتمكن من تغييره.

التحكم في أحالمنا قد يكون أمًرا ممكًنا

راقصو فرقة “شتوتغارد باليه” األلمانية خالل مسرحية 
“مكدسات التباعد االجتماعي” على خشبة مسرح مدرسة 

“جون كرانكو” للباليه في شتوتغارت، ألمانيا )رويترز(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

قــال رئيــس إحــدى مجموعــات الجريمــة 
المنظمة في اليابان إن “األعمال التجارية” 
كبيــرة  لضربــة  تعرضــت  بهــا  يقــوم  التــي 
بســبب جائحــة كورونــا التــي أثــرت ســلبا 

على األرباح.
باســم  المعروفــة  المجموعــة  وتشــتهر 
“ياكوزا”، بجني األموال من خالل وســائل 
وتهريــب  المقامــرة  مثــل  قانونيــة  غيــر 
المخدرات واإلشــراف أيضــا على األعمال 
التجاريــة المشــروعة عبر تشــغيل أكشــاك 
واألحــداث،  المهرجانــات  خــالل  الطعــام 
والتــي تــم إلغاؤها أو تقليــص حجمها إلى 

حد كبير بسبب الجائحة.
وقــال رئيس “ياكوزا” الذي لم يذكر اســمه 
لصحيفة “ديلي شينشــو” إن الحفاظ على 
الدخــل أثنــاء الوبــاء أصبــح “مســتحيال”، 
مشــيرا إلــى “أننا فــي العادة نجنــي أرباحا 
يــزورون  الذيــن  األشــخاص  مــن  كبيــرة 
األضرحــة في نهاية العــام والعام الجديد. 
لكــن هــذا العام بســبب كوفيــد19-، أصبح 

األمر مستحيال”.

لفيــروس  الجديــدة  الســاللة  ســببت 
كورونا في نســختها البرازيلية، أو ما 
ُأطلــق عليها إعالميا “ســوبر كورونا”، 
ذعرا كبيرا لعدم استجابتها للقاحات، 
وبســبب أنهــا أكثــر عدوى بـــ 3 مرات 

عن الساللة األصلية لكوفيد19-.
ففــي أعقــاب الســاللتين الجديدتين 
في بريطانيا وجنوب إفريقيا، تحور 
فيــروس كورونا مرة أخرى، ليتحول 
هــذه المــرة إلــى نســخة أكثــر إثــارة 

للقلق من الفيروس في البرازيل.
بـــ  ســميت  الجديــدة  الســاللة 
اكتشــافها  مــكان  “األمــازون”، حيــث 
ويعتقد أنها مقاومة لبعض اللقاحات 
إال أن البرازيــل لــم تقــدم معلومــات 

أكثر عنها.
وتــم اكتشــاف الســاللة الجديــدة من 
فيــروس كورونــا فــي ينايــر الماضي 
لــدى 4 أشــخاص دخلــوا اليابــان مــن 
البرازيــل، وجــاء هــؤالء األشــخاص 

من منطقة األمازون.

زعيم عصابة يشتكي: 
كورونا أثرت سلبا على أرباحنا

“سوبر كورونا”.. يثير 
الذعر في البرازيل كان واحــد مــن كل اثنيــن مــن المليارديــرات الجــدد المقومــة ثروتهــم بالــدوالر فــي العام 

الماضــي، يتخــذ مــن الصيــن موطنا له، وهــي أول دولة تخرج من حالة اإلغــالق الوبائي، 
واالقتصاد الرئيسي الوحيد الذي توسع نما في 2020.

وبذلــك تجــاوزت الصيــن، الواليات المتحــدة، لتصبح أول دولة لديهــا أكثر من 1000 من 
كبــار رجال األعمــال المقومة ثرواتهم بالدوالر، وتحديدا 1058 مليارديرا، العام الماضي، 
مقارنة بـ696 مليارديرا في الواليات المتحدة، وفًقا لقائمة “هورون” للثروة العالمية لعام 
2021. ومــن بيــن 610 مــن كبار رجال األعمال الجدد على مســتوى العالــم، قالت هورون 
إن 318 شخصا كانوا في الصين، مقارنة بـ95 في الواليات المتحدة، بناء على تقييمات 

استمرت حتى 15 يناير، حسبما نقلت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست”.

الصين تطيح بأميركا كأكبر موطن لفاحشي الثراء

عارضة أزياء تقدم ابتكار كوش خالل جلسة تصوير “النظرات 
األولى” في باريس )أ ف ب(

قال روبرت هوغويرف، كبير الباحثين ورئيس مجلس إدارة شركة “هورون ريبورت” الصينية: “لم 
يشهد العالم مطلقا هذا القدر من الثروة الذي تم تكوينه في عام واحد فقط، أكثر بكثير مما كان 

متوقعا لعام شهد الجائحة”.

أعلــن تطبيــق “تيــك تــوك”، المتخصــص بمشــاركة مقاطــع الفيديــو القصيرة، 
أمــس األربعاء، أنه يمنع نشــر أي محتوى يــروج لالنتحار، ويحظر على الفور 

كّل ما ينتهك قواعد المجتمع.
وقــال المكتــب الصحفــي للتطبيــق لوكالــة ســبوتنيك: “أشــرنا فــي تعليمــات 
التطبيق، بأننا ال نسمح بنشر المحتوى الذي يصور أو يروج أو يمجد السلوك 
الــذي قــد يؤدي إلــى االنتحار أو إيــذاء النفس. ونزيل المحتــوى الذي ينتهك 
تعليمــات المجتمــع ونحظــر عالمــات التصنيــف ذات الصلــة لمنــع مشــاركة 
المســتخدمين فــي تحديــات خطيــرة، وأزلنــا ونواصل تحديــد وإزالة مقاطع 

الفيديو المتعلقة باالنتحار من المنصة على الفور”.
المجتمــع وخاصــة  المطلقــة هــي ســالمة  تــوك”، أن أولويتــه  “تيــك  ويؤكــد 
المســتخدمين األصغــر ســنا. وقال متحدث باســم المكتب الصحفــي للوكالة: 
“نهتــم برفاهيــة وصحــة مجتمعنــا ونظهــر للمســتخدمين الذيــن يبحثون عن 

محتوى مماثل في تطبيقنا موارد الدعم الخاصة وخط المساعدة”.
وتشــجع إدارة الشــبكة االجتماعيــة المســتخدمين والمؤسســات على تقديم 

شكاوى حول أي محتوى غير الئق موجود على شبكة “تيك توك”.

“تيك توك” يؤكد حظر أي محتوى يرّوج لالنتحار

فــي  الفوانيــس  صناعــة  تأثــرت 
مصر بشــكل كبير بســبب انتشــار 
للعــام  وذلــك  كورونــا،  فيــروس 
الثانــي علــى التوالــي، مــع تراجع 
والتوزيــع،  اإلنتــاج  معــدالت 
فيمــا يأمــل المصنعــون والُتجــار 
تصريــف منتجات العام الماضي، 

التــي ال تــزال معظمهــا باقية ضمن المخزون. وفي الوقت الذي بدأ فيه بعض الُتجار 
في مصر عرض المنتجات الرمضانية، ســواء الفوانيس والزينة، يشــرح نائب رئيس 
شــعبة الهدايــا بالغرفــة التجاريــة، بــركات صفــا، أبعــاد األزمــة المســتمرة منــذ العــام 
الماضــي وتأثيرهــا علــى الصناع والُتجار على حد ســواء. ويشــير صفا إلــى أن العام 
الجــاري شــهد فقــط تصنيــع 30 بالمئة من حجم اإلنتاج الســنوي مــن الفوانيس؛ ألن 
المخــزون ال يــزال فائضــا مــن العــام الماضــي بنســبة 70 بالمئــة تقريبــا، خصوصــا أن 

الموسم السابق جاء خالل فترة الحظر وتوقف حركة البيع بشكل كبير.

في مصر.. فانوس رمضان ضحية وباء كورونا الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

04:39

 1 1 : 5 0

0 3 : 1 1

05 :4 1

0 7 : 1 1

عبدالنبي الشعلة abdulnabi.alshoala
@albiladpress.comرئيس مجلس اإلدارة

أحمد البحـر ahmed.bahar
@albiladpress.comالرئيس التنفيذي

مؤنس المردي moanes.almardi
@albiladpress.comرئيس التحرير

السنة الثالثة عشرة - العدد 4524 

الخميس 
4 مارس 2021 
20 رجب 1442


