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بدء وصول سائقي وفرق الفورموال 1مقترح شوري لتنظيم “بيع التقسيط”
قدم 5 من أعضاء مجلس  «

الشورى اقتراًحا بقانون بشأن 
البيع بالتقسيط، حصلت “البالد” 

على نسخة منه. والهدف من 
هذا التشريع سد فراغ عدم وجود 

تنظيم متكامل لموضوع البيع 
بالتقسيط في البحرين.

بدأ سائقو وفرق البطولة العالمية  «
للفورموال 1 الوصول لمملكة 

البحرين استعداًدا النطالق التجارب 
الرسمية والجولة األولى واالفتتاحية 
من البطولة العالمية لموسم 2021 

على مضمار حلبة البحرين الدولية، من خالل سباق جائزة البحرين 
الكبرى لطيران الخليج للفورموال 1، 2021.

بروكسل - وكاالت

أعربت األمم المتحدة عن قلقها الشـــديد إزاء ارتفاع عدد المحكوم 
عليهم باإلعدام في إيران.

وقال مقرر األمم المتحدة جافيد رحمن أمس إن “القضاء اإليراني 
يصدر أحكاًما باإلعدام في قضايا ال ترقى إلى جرائم خطرة”.

وأشـــارت إلى وجود “تقارير تتهم إيران بتنفيذ إعدامات ســـًرا بحق 
متظاهرين حكم عليهم في محاكمات غير نزيهة”.

كمـــا أكد رحمـــن أن “إيران أعدمـــت 3 قّصر العـــام 2020، وهناك 85 
ينتظـــرون فـــي دهاليز المـــوت”. ولفت إلى أن “هناك ســـجناء أكرادا 

وعربا مهددين باإلعدام في إيران”.

تقارير تتهم إيران بتنفيذ إعدامات سًرا

)١٦(

المنامة - وزارة الداخلية

تنفـــذ محافظـــة العاصمة أكبـــر حملة 
الســـكن  كثافـــة  لتخفيـــف  ميدانيـــة 
اســـتطاعت  إذ  المشـــترك،  الجماعـــي 
بالتعاون والتنسيق مع أمانة العاصمة 
ومديرية الشرطة، الكشف على 1835 
مبنى، وتـــم قطع التيار الكهربائي عن 
1259 مبنى مخالًفا، وإرجاع الكهرباء 
إلى 1211 مبنى بعد تعديل أوضاعها، 
تـــم  التـــي  المبانـــي  نســـبة  ووصلـــت 
مـــن   %  66 إلـــى  أوضاعهـــا  تعديـــل 
المجموع الكلـــي بعد تخفيف الكثافة 
الســـكانية في المباني المخالفة بواقع 
15356 عامالً في وسط المنامة، وتم 
اســـتكمال معاينـــة المباني فـــي فترة 
قياســـية بلغت 189 يـــوم عمل. صرح 
بذلك محافظ العاصمة الشـــيخ هشام 
أثنـــاء  خليفـــة،  آل  عبدالرحمـــن  بـــن 
زيارتـــه الميدانية لفرق العمل المعنية 
بتخفيف الكثافـــة العددية في مباني 

السكن الجماعي المشترك.

السيطرة على 
تكدس 15 ألف عامل 

في “العاصمة” 
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صدر عن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوم 
رقم )33( لسنة 2021 بتعيين مدير عام ووكيلين مساعدين في وزارة التربية 

والتعليم، جاء فيه:

المادة األولى:
ُيعيـــن الدكتـــور محمـــد مبـــارك جمعـــة 
المـــدارس فـــي  ـــا لشـــؤون  مديـــًرا عامًّ

وزارة التربية والتعليم.

المادة الثانية:
ُيعين فـــي وزارة التربية والتعليم، كل 
مـــن: 1. الســـيدة كفايـــة حبيـــب أحمـــد 
للخدمـــات  مســـاعًدا  وكيـــاًل  العنـــزور 
التعليميـــة. 2. الســـيدة لطيفة عيســـى 

البونوظة وكياًل مساعًدا للتعليم.

المادة الثالثة:
علـــى وزيـــر التربيـــة والتعليـــم تنفيـــذ 
هـــذا المرســـوم، وُيعمـــل به مـــن تاريخ 

صدروه، وُينشر في الجريدة الرسمية.
كمـــا صدر عـــن جاللـــة الملك، مرســـوم 
رقـــم )34( لســـنة 2021 بتعييـــن قائـــد 
لطيران الشـــرطة فـــي وزارة الداخلية، 

جاء فيه:

المادة األولى:
جاســـم  محمـــد  علـــي  العميـــد  ـــن  يعيَّ
الكبيسي قائًدا لطيران الشرطة بوزارة 

الداخلية بدرجة مدير عام.

المادة الثانية:
هـــذا  تنفيـــذ  الداخليـــة  وزيـــر  علـــى 
تاريـــخ  مـــن  بـــه  وُيعمـــل  المرســـوم، 
صدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية.

مرسوم: محمد مبارك مديرا عاما للمدارس
العنــزور والبونوظــة وكيليــن مســاعدين... والكبيســي قائدا لطيران الشــرطة

أحــرزت مملكــة البحرين مراتــب متقدمة فــي التقرير األحدث المنامة - بنا
للبنــك الدولــي بشــأن تقييم مؤشــرات المــرأة وريــادة األعمال 
والقانون للعام 2021، وهو ما ساهم في ارتفاع نسبة مشاركة 
المــرأة فــي االقتصــاد إلــى 45 %، وهــي نســبة تعتبــر مــن بيــن 

أعلى النسب في الدول العربية وفًقا لما جاء في التقرير.

وجاء في التقرير أن البحرين 
تبـــوأت موقًعـــا متقدًمـــا فيمـــا 
بين البلـــدان بالمؤشـــر؛ بفضل 
سياســـاتها الحكوميـــة لتكافؤ 
إذ  الجنســـين،  بيـــن  الفـــرص 
متزامنـــة  المؤشـــرات  جـــاءت 
مـــع يوم المـــرأة العالمـــي الذي 

يوافق 8 مارس من كل عام.
وحققت البحرين قفزة نوعية 
تمثلت في ارتفاع نتيجتها من 
46.3 نقطة إلى 55.6 من أصل 

100 نقطة في العام 2021.
واســـتندت النتائـــج اإليجابية 

اإلصالحـــات  علـــى  بالتقريـــر 
حققتهـــا  التـــي  الواســـعة 
مملكـــة البحريـــن فـــي مجـــال 
تعزيـــز فرص تقـــدم المرأة، إذ 
اســـتوفت البحريـــن المعاييـــر 
العليـــا والقواعـــد المثلـــى في 
المـــرأة  دور  تعزيـــز  ســـبيل 
مجـــاالت  فـــي  البحرينيـــة 
أبرزهـــا ريـــادة  عديـــدة ومـــن 
األعمـــال وانخراطهـــا بســـوق 
العمل وهو الموضوع الرئيس 
البنـــك  تقريـــر  يتناولـــه  الـــذي 

الدولي.

البحرين... األعلى عربيا 
بمشاركة المرأة في االقتصاد

المنامة - بنا
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جاللة الملك



 سمو الشيخ محمد بن مبارك

المنامة - بنا

أعلنـــت اللجنـــة المنظمـــة لجائـــزة التميـــز 
للحكومة اإللكترونية 2021م في نسختها 
الترشـــيح  بـــاب  فتـــح  عشـــرة  الحاديـــة 
للجائزة، المقامة تحت رعاية نائب رئيس 
مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية 
المعلومات واالتصاالت سمو الشيخ محمد 
بن مبارك آل خليفة، وذلك للمشـــاركة فيها 
من قبل مؤسسات القطاع العام والخاص 
واألفـــراد ومؤسســـات المجتمـــع المدنـــي، 
إلكترونًيـــا  المرشـــحة  األعمـــال  وتقديـــم 
على الموقـــع اإللكتروني الخاص بالجائزة 
)www.egovaward.bh(، وذلـــك بدءا من 
اليوم األربعاء وحتى يوم السبت الموافق 

10 أبريل المقبل.
وأكـــد الرئيس التنفيذي لهيئـــة المعلومات 
والحكومـــة اإللكترونيـــة محمـــد القائد أنه 
وعلـــى الرغم مـــن الظروف التـــي فرضتها 
نســـختها  فـــي  الجائـــزة  أن  إال  الجائحـــة، 

الحاديـــة عشـــرة جـــاءت مؤكـــدًة حرصهـــا 
أهدافهـــا  تحقيـــق  فـــي  قدًمـــا  بالمضـــي 
والمتمثلة فـــي مكافأة المبادرات المبتكرة 
والرائـــدة فـــي مجـــال تقنيـــة المعلومـــات 
عليهـــا  األضـــواء  وتســـليط  واالتصـــاالت، 
والتي شـــهدت تنامًيا ملحوًظا في مواكبُة 
المتســـارعة  التكنولوجيـــة  التطـــورات 

األفـــراد  ومتطلبـــات  احتياجـــات  لتلبيـــة 
والمؤسســـات السيما في ظل بروز العديد 
منها خـــال الجائحة، متيحة للمشـــاركين 
المجـــال للتقـــدم بأعمالهـــم ومشـــروعاتهم 
المبتكـــرة  العمـــل  وأنظمـــة  والخدمـــات 
والمميـــزة ذات الكفـــاءة والجـــودة العالية 
فـــي ظـــل توافر بيئـــة تنافســـية وإيجابية 
يســـعى مـــن خالهـــا الجميـــع، ســـواء مـــن 
القطاعيـــن العـــام أو الخـــاص أو األفـــراد، 
بمـــا يحقق مســـتويات الفائـــدة للمنتفعين 
منها، والتزامها تجاه رؤية مملكة البحرين 

.2030
وأكـــد القائد أن ذلك هو ما تصبو لتحقيقه 
الجائزة، من حيث ســـعيها لتحفيز االبتكار 
وترسيخ مبدأ التميز في تقديم المنتجات 
والخدمـــات  المشـــروعات  وأفضـــل 
اإللكترونيـــة بمـــا يدعم قطـــاع تكنولوجيا 
المعلومـــات واالتصاالت بالمملكة ويســـهم 

بمشـــاركة تلك المشـــروعات الناشـــئة تلك 
واإلقليمـــي،  المحلـــي  المســـتويين  علـــى 
موضًحـــا أن ذلـــك قـــد انعكـــس تباًعـــا منذ 

انطاقتها بالمســـاهمة فـــي ازدهار وتطور 
واالتصـــاالت  المعلومـــات  تقنيـــة  قطـــاع 
وتحقيـــق قفـــزات فـــي مســـيرة التحـــول 

الرقمـــي في المملكة، بجانب نشـــره ثقافة 
المعرفة بين األفراد والمؤسســـات، موجًها 
الدعوة ألصحاب المشروعات والمبادرات 
المبتكـــرة من مؤسســـات وأفـــراد للمبادرة 

والمشاركة في الجائزة.
وتشـــمل فئـــات الجائزة لهذا العـــام 2021، 
العـــام والمنـــدرج ضمنـــه جائـــزة  القطـــاع 
أفضـــل موقـــع إلكترونـــي، وجائـــزة أفضل 
خدمـــة حكوميـــة - حكوميـــة إلكترونيـــة 
فـــي  ممارســـة  أفضـــل  وجائـــزة   ،G2G
المجتمعيـــة،  اإللكترونيـــة  المشـــاركة 
وجائـــزة أفضـــل خدمات تكامليـــة لألفراد 
تطبيـــق  أفضـــل  وجائـــزة  األعمـــال،  أو 
لألجهـــزة الذكيـــة، فـــي مقابل ذلك يشـــمل 
القطاع الخاص علـــى جائزة أفضل خدمة 
إلكترونية، وجائزة أفضل تطبيق لألجهزة 
الذكيـــة، أما قطـــاع األفراد فيشـــتمل على 

جائزة أفضل مقترح إلكتروني.

ــر ــب األك ــب  ــي ــص ــن ال ــى  ــل ــوذ ع ــح ــت ــس ي ــام”  ــ ــع ــ “ال و  ــات...  ــ ــئ ــ ف ــى 8  ــل ــس ع ــاف ــن ــت ال

فتـــح الترشيـــح لجائـــزة التميـــز اإللكترونيـــة

المنامة - بنا

البحرين تتلقى شكر 
رئيس باكستان

الجاللة  صاحب  الــبــالد  عاهل  تلقى 
ــن عــيــســى آل خليفة  ب الــمــلــك حــمــد 
الــوزراء  رئيس مجلس  العهد  وولــي 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
شكر  برقيتي  خليفة،  آل  حــمــد  بــن 
ــن رئـــيـــس جــمــهــوريــة  جــوابــيــتــيــن مـ
علوي،  عــارف  اإلســالمــيــة  باكستان 
الــتــعــزيــة  بــرقــيــتــي  عــلــى  رًدا  ــك  ــ وذل
فــي وفـــاة رئيس  إلــيــه  بعثاها  الــتــي 
وزراء جمهورية باكستان اإلسالمية 

السابق مير ظفر هللا خان جمالي.

جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان شكر خادم الحرمين
تلقـــى عاهل الباد صاحب الجالة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة 
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  وولـــي 
الملكـــي  الســـمو  الـــوزراء صاحـــب 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
برقيتي شـــكر جوابيتين من عاهل 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية خادم 
الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان 
بـــن عبدالعزيز آل ســـعود؛ ردا على 
برقيتـــي التهنئـــة لخـــادم الحرمين 
الشـــريفين بمناســـبة نجاح العملية 
الجراحية التـــي أجراها ولي العهد 
نائب رئيس مجلـــس الوزراء وزير 
الدفاع بالمملكة العربية السعودية 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 

محمد بن سلمان آل سعود.

كمـــا تلقى صاحـــب الســـمو الملكي 
ولـــي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 
برقيـــة شـــكر جوابيـــة مـــن أخيـــه 
صاحب السمو الملكي األمير محمد 
بن ســـلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

ولـــي العهـــد نائـــب رئيـــس مجلس 
بالمملكـــة  الدفـــاع  وزيـــر  الـــوزراء 
العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة، رًدا 
على برقية التهنئة بمناســـبة نجاح 
العمليـــة الجراحيـــة التـــي أجراهـــا 

ســـموه، ضمنها شـــكره على مشاعر 
ســـمو ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء النبيلة ودعواته الصادقة، 
داعيًا هللا سبحانه وتعالى أن يمتع 
الجميع بموفور الصحة والسعادة.

المنامة - بنا
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سمو محافظ الجنوبية يشيد بدور “األمنية” في ترسيخ دعائم االستقرار
تـــرأس محافـــظ الجنوبيـــة ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة، 
اجتماع اللجنة األمنية الثالث للعام 2021 
عبـــر تقنيـــة االتصـــال المرئـــي “عـــن بعـــد”، 
بحضـــور نائـــب المحافـــظ العميد عيســـى 
الدوســـري، وعدد من الضبـــاط من ممثلي 

اإلدارات األمنية بوزارة الداخلية.
ســـمو  رحـــب  االجتمـــاع،  مســـتهل  وفـــي 
المحافظ بالحضور، مشـــيًدا بـــدور اللجنة 
وزيـــر  توجيهـــات  تنفيـــذ  فـــي  األمنيـــة 
الداخليـــة الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل 
خليفة، عبر ترســـيخ دعائـــم األمن وتعزيز 
خـــال  مـــن  المجتمعيـــة  الشـــراكة  مبـــدأ 
بيـــن  المســـتمرين  والتنســـيق  التعـــاون 
المحافظة ومختلـــف األجهزة األمنية في 
كل ما يدعم األمن واالســـتقرار والســـامة 

لجميع أفراد المجتمع.
وتابع سمو محافظ الجنوبية عرًضا مرئًيا 
قدمـــه رئيس مركز الدفاع المدني بالرفاع 
النقيـــب محمـــد الخان بشـــأن مســـتجدات 
الحريـــق الـــذي اندلـــع بأحد المســـتودعات 
فـــي منطقـــة رأس زويـــد، والـــذي تمكـــن 

وأفـــراد  ضبـــاط  مـــن  عـــدد  إخمـــاده  مـــن 
اإلدارة العامـــة للدفـــاع المدنـــي فـــي وقت 
قياسي، مشيًدا ســـموه بسرعة االستجابة 
والجاهزية األمنية التي يتمتع بها منتسبو 
اإلدارة العامـــة للدفـــاع المدنـــي، والجهود 
المبذولة في التنســـيق المشـــترك لحوادث 
الحريـــق، موجًهـــا ســـموه في هـــذا الصدد 
باســـتمرار الحمات لتفقد الـــورش؛ للتأكد 
مـــن التـــزام أصحابها بتطبيق اشـــتراطات 

الحماية والسامة.
كمـــا اطلع ســـمو المحافـــظ رئيـــس اللجنة 
لـــإدارة  شـــامل  عـــرض  علـــى  األمنيـــة، 
إدارة  مديـــر  قدمـــه  للمـــرور  العامـــة 
العقيـــد  المروريـــة  والمراقبـــة  العمليـــات 
عادل الدوســـري عـــن الجهود التـــي تبذلها 
اإلدارة العامـــة للمرور في تعزيز الســـامة 
االزدحامـــات  مـــن  والتخفيـــف  المروريـــة 
علـــى مختلـــف الطرق بالمحافظة كشـــارع 
خليـــج البحرين وكذلـــك المرافق الحيوية 
في جميـــع مناطق المحافظة؛ وذلك تلبية 
ســـموه  مبيًنـــا  المواطنيـــن،  الحتياجـــات 
مواصلـــة الجهـــود مـــن أجل الحفـــاظ على 

سامة جميع مستخدمي الطريق.

واطلـــع ســـمو محافـــظ الجنوبيـــة خـــال 
االجتمـــاع على عرض مرئـــي قدمه رئيس 
مركـــز شـــرطة المنطقـــة الجنوبيـــة العقيد 
الشـــيخ ســـلمان بـــن أحمـــد آل خليفـــة عن 

أبرز القضايا والباغات المسجلة في شهر 
فبرايـــر الماضـــي حتى مطلع شـــهر مارس 
ملحوًظـــا  انخفاضـــا  شـــهدت  إذ  الحالـــي، 
فـــي معدالتهـــا؛ بفضل ســـرعة االســـتجابة 

والجهوزية األمنيـــة الفاعلة ويقظة رجال 
األمن وارتفاع نسبة الوعي في المجتمع.

وفـــي الوقـــت نفســـه، تابـــع ســـمو محافظ 
الجنوبية عرًضا مرئًيا عن الجهود المبذولة 
من قبل شـــرطة خدمـــة المجتمع بمديرية 
شـــرطة المحافظة الجنوبيـــة ودورها في 
تعزيـــز االلتـــزام باإلجـــراءات االحترازيـــة 
لمكافحـــة فيـــروس كورونـــا وما تقـــوم به 
مـــن واجبـــات أمنيـــة ومجتمعيـــة، موجًها 
والبرامـــج  المبـــادرات  باســـتمرار  ســـموه 
المشـــتركة التـــي تســـهم في تعزيـــز األمن 
المجتمعي وتحقيق مزيد من المكتســـبات 

فـــي  والمجتمعيـــة  األمنيـــة  واإلنجـــازات 
جميع مناطق المحافظة.

الحضـــور  أشـــاد  االجتمـــاع،  ختـــام  وفـــي 
بالدور الـــذي يقوم به محافـــظ المحافظة 
الجنوبية ســـمو الشـــيخ خليفة بن علي بن 
خليفـــة آل خليفـــة، مـــن اهتمـــام ومتابعـــة 
حثيثـــة ألبـــرز القضايا والحمـــات األمنية 
والتوعويـــة فـــي المحافظـــة، ودور اللجنة 
في تنظيـــم المبـــادرات األمنية والحمات 
التوعويـــة الراميـــة لترســـيخ دعائم األمن 
والســـامة وفـــق أعلـــى المســـتويات فـــي 

مختلف مناطق المحافظة الجنوبية.

المنامة - وزارة الداخلية

التأكد من التزام 
أصحاب الورش 

بتطبيق اشتراطات 
الحماية والسالمة

سموه تابع مستجدات 
الحريق بأحد 

المستودعات في 
منطقة رأس زويد
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المنامة - وزارة الخارجية

للشـــؤون  الملـــك  جالـــة  مستشـــار  اســـتقبل 
الدبلوماســـية الشـــيخ خالد بن أحمد بن محمد 
آل خليفة، بمكتبه بقصر القضيبية امس، سفير 
الجمهوريـــة الفرنســـية لـــدى مملكـــة البحريـــن 
جيروم كوشارد. ورحب الشيخ خالد بن أحمد 
بن محمد آل خليفة بالســـفير جيروم كوشارد، 
معربـــا عـــن ارتياحـــه لمـــا تتســـم بـــه عاقـــات 
الصداقـــة بيـــن مملكـــة البحريـــن والجمهوريـــة 

الفرنســـية مـــن تميـــز، ومـــا تشـــهده مـــن تطور 
كافـــة،  المســـتويات  علـــى  مســـتمرين  وتقـــدم 

ومتمنًيا للسفير كل التوفيق والنجاح.
مـــن جانبـــه، عبـــر الســـفير عـــن اعتـــزازه بلقـــاء 
معالـــي الشـــيخ خالـــد بن أحمـــد بـــن محمد آل 
خليفـــة، مؤكـــًدا حـــرص الجمهورية الفرنســـية 
على االرتقاء بمختلف أوجه التعاون المشترك 

مع مملكة البحرين.

ترأس رئيس هيئة األركان الفريق الركن ذياب 
النعيمي، اجتماع لجنة الدفاع واألمن الوطني 
دفـــاع  لقـــوة  العامـــة  بالقيـــادة  أمـــس،  صبـــاح 

البحرين.
وجـــرى خال االجتمـــاع بحث الســـبل الكفيلة 
بتطوير التعاون المشترك الذي من شأنه تعزيز 
العســـكرية  األجهـــزة  بيـــن  التنســـيق  عمليـــات 
واألمنيـــة بالمملكـــة وبمـــا يســـهم فـــي ترســـيخ 
دعائـــم األمـــن ومرتكـــزات االســـتقرار؛ للحفاظ 

على مكتسبات ومقدرات الوطن.
حضـــر االجتمـــاع رئيـــس األمـــن العـــام الفريق 
طارق الحســـن، ومديـــر أركان الحرس الوطني 
اللـــواء الركـــن الشـــيخ عبدالعزيـــز بـــن ســـعود 
األركان  هيئـــة  رئيـــس  ومســـاعد  خليفـــة،  آل 
للعمليـــات اللـــواء الركـــن غانم الفضالـــة، وقائد 
ســـاح البحرية الملكي البحريني اللواء الركن 
بحري محمد  العســـم، وعدد مـــن كبار الضباط 

والمسؤولين بالجهات المعنية.

الشـــيخة  اســـتقبلت وكيـــل وزارة الخارجيـــة، 
رنـــا بنت عيســـى بن دعيج آل خليفـــة، بمكتبها 
بـــوزارة الخارجيـــة، أمس، ســـفير اليابـــان لدى 

مملكة البحرين هيديكي إيتو.
 وخـــال اللقاء، رحبـــت وكيل وزارة الخارجية 
بهيديكـــي إيتـــو، مشـــيدة بعاقـــات الصداقـــة 
والتعـــاون الوثيقـــة التـــي تجمـــع بيـــن مملكـــة 
البحريـــن واليابـــان ومـــا تمتـــاز بـــه مـــن تطـــور 
وتقـــدم في شـــتى المجاالت، مؤكدة ســـعادتها 
حـــرص مملكـــة البحريـــن علـــى المضـــي قدًمـــا 
بهـــذه العاقات الثنائية بين البلدين الصديقين 

إلى مســـتويات أرحب من التعاون والتنســـيق 
المشـــترك بما يعود بالخير والنفع عليهما وعلى 
شـــعبيهما، متمنيـــة لســـعادة ســـفير اليابان لدى 
مملكـــة البحرين كل التوفيق. من جهته، أعرب 
هيديكي إيتو عن اعتزازه بالمســـتوى المتقدم 
والتعـــاون  الصداقـــة  عاقـــات  تشـــهده  الـــذي 
القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية اليابان 
وما تتســـم به من نماء ملحوظ، متمنًيا لمملكة 

البحرين دوام الرقي والتقدم واالزدهار.
هـــذا وجـــرى خـــال اللقـــاء مناقشـــة عـــدد من 

الموضوعات محل االهتمام المشترك.

خالد بن أحمد: ارتياح للعالقات مع فرنسا

تقوية التنسيق بين األجهزة العسكرية واألمنية

عالقات وثيقة بين المنامة واليابان
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ــام لــلــتــفــتــيــش  ــعــ ــ ــر ال ــديـ ــمـ صــــــّرح الـ
الجمارك  بشؤون  الجمركي  واألمــن 
الـــعـــمـــيـــد عـــبـــدهللا الــكــبــيــســي بـــأن 
ــافــذ الــجــويــة  ــمــن ــارك ال ــمـ ضـــبـــاط جـ

تمكنوا  ــبــريــديــة”  ال الـــطـــرود  “قــســم 
حوالي  تهريب  محاولة  إحباط  من 
3.85 كيلوغرام من مادة الماريغوانا 
 17 بحوالي  قيمتها  تقّدر  المخدرة 
قيام  أثناء  أنه  وأوضــح  دينار.  ألف 

الــطــرود  بمعاينة  الــجــمــارك  ضــابــط 
ــبــريــديــة، اشــتــبــه فـــي بــعــضــهــا، إذ  ال
ــر التابع  تــم االســتــعــانــة بــجــنــاح األثـ
القيام  وبعد   ،)K9( الجمارك  لشؤون 
بإجراءات التفتيش تم العثور على 

تم  التي  المخدرة،  الماريغوانا  مادة 
لغرض  محكمة  بطريقة  إخــفــاؤهــا 

التهريب.
وأشار المدير العام للتفتيش واألمن 
الجمركي إلى أنه تم تحويل المادة 

إدارة  إلــــــى  ــة  ــوطـ ــبـ ــضـ ــمـ الـ
باإلدارة  المخدرات  مكافحة 
ــة  ــ الــعــامــة لــلــمــبــاحــث واألدلـ

اإلجــراءات  التخاذ  الجنائية؛ 
القانونية المقررة.

إحباط تهريب 3.85 كيلوغرام من الماريغوانا

المنامة- بنا

النســـائية  اللجنـــة  رئيســـة  هنـــأت 
القـــدم  لكـــرة  البحرينـــي  باالتحـــاد 
الشيخة حصة بنت خالد آل خليفة، 
قرينة عاهل البالد رئيســـة المجلس 
األعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي 
األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل 
خليفة، بمناسبة يوم المرأة العالمي 
الذي يصادف 8 مارس من كل عام.

النســـائية  اللجنـــة  رئيســـة  وأكـــدت 
باالتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القدم أن 
يـــوم المـــرأة العالمي، محطـــة مهمة 
الستذكار إنجازات المرأة البحرينية 
قياديـــة  مناصـــب  تقلـــدت  التـــي 
خارجًيا وحققت مراكز متقدمة في 
جميـــع المجـــاالت بما فيهـــا الرياضة 
وكـــرة القدم، منوهـــة بدعم صاحبة 
الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة بنت 
إبراهيم آل خليفة للمرأة البحرينية 
والـــذي أوصلهـــا إلى أرفـــع المراتب، 
معاهـــدة ســـموها علـــى بـــذل المزيد 
من الجهد والعطاء في سبيل رفعة 
وتقدم مملكة البحرين الغالية تحت 
قيادة عاهل البـــالد صاحب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وأشـــادت الشـــيخة حصة بنت خالد 
الســـمو  بدعـــم صاحبـــة  آل خليفـــة 
الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفة، للمـــرأة البحرينية والذي 
ســـاهم في بلـــوغ المـــرأة البحرينية 

مكانة مرموقـــة على كافة األصعدة 
والمســـتويات، ومـــن بينهـــا المجـــال 
خاللـــه  حققـــت  والتـــي  الرياضـــي 
المـــرأة البحرينيـــة نجاحـــات كبيرة 
وقفـــزات واســـعة، خصوًصـــا علـــى 
النســـائية  القـــدم  كـــرة  مســـتوى 
مختلفـــة  إنجـــازات  حققـــت  التـــي 
فـــي البطـــوالت الخارجيـــة كذهبية 
األلعاب الخليجية للصاالت وفضية 

غرب آسيا للشابات.
وتقدمت الشـــيخة حصة بنت خالد 
آل خليفة بعميق شكرها واعتزازها 
الســـمو  صاحبـــة  واهتمـــام  لدعـــم 
األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل 
خليفة، مؤكًدة أن “الدعم واالهتمام 
وســـام فخر على صدورنا وحافز لنا 
لتقديـــم المزيـــد من العطـــاء لوطننا 

الغالي”.

حصة بنت خالد: يوم المرأة محطة 
مهمة الستذكار اإلنجازات

الجفير - جمعية الصحفيين البحرينية

كرمت المنظمة العالمية للتضامن والتســامح والتقارب والتابعة لألمم 
المتحــدة رئيســة جمعية الصحفيين عهدية الســيد؛ وذلــك للدور الكبير 
الــذي تقــوم بــه مــن خــالل عملهــا الصحفــي واإلعالمــي فــي دعــم تقدم 

المرأة، والعمل اإلنساني والعمل من أجل تحقيق السالم.

قيـــادات  التكريـــم  حفـــل  وحضـــر 
لمؤسســـات  وممثليـــن  نســـائية 
المجتمـــع المدني مـــن جميع أنحاء 
العالـــم، وذلـــك بالتزامـــن مـــع اليوم 
العالمي للمرأة تحت شعار )منظمة 
األمم المتحدة للعام 2021 القيادة 
النســـائية؛ من أجل مستقبل يتسم 
Cov� مواجهـــة فـــي   بالمســـاواة 

.)id�19
وأشادت رئيســـة المنظمة العالمية 
والتقـــارب  والتســـامح  للتضامـــن 
ســـعيدة العقربي بالدور الذي تقوم 
به الســـيد في مملكـــة البحرين من 
خالل عملهـــا الصحافي ورئاســـتها 
البحرينيـــة،  الصحفييـــن  جمعيـــة 
الصحفييـــن،  بحقـــوق  واهتمامهـــا 
صعيـــد  علـــى  الـــدءوب  وعملهـــا 
كمـــا  المهنيـــة  قدراتهـــم  تطويـــر 
تكرمهـــا الجمعيـــة؛ من أجـــل العمل 
اإلنســـاني والنجاحات الكبيرة في 
البحريـــن على صعيد تمكين المرأة 
شـــتى  فـــي  وتقدمهـــا  البحرينيـــة 

المجاالت.
رئيســـة  “أن  العقربـــي  وأوضحـــت 
البحرينيـــة  الصحفييـــن  جمعيـــة 
االمتيـــاز  تكريـــم  تنـــال  عندمـــا 
للتضامـــن  العالميـــة  المنظمـــة  مـــن 
والتســـامح والتقارب التابعة لألمم 
المتحـــدة، فـــإن ذلـــك يأتـــي ألنهـــا 
لعبت أدوارا كبيرة ومهمة في ذات 
الوقـــت، إضافـــة لجهودهـــا لملفات 
الســـالم والتســـامح اإلنســـاني فـــي 
المنطقـــة، حيـــث امتـــازت المكرمة 
جميـــع  فـــي  الفّعالـــة  بمشـــاركاتها 
واإلعالميـــة  الصحفيـــة  المحافـــل 
خيـــر  بالدهـــا  ومثلـــت  والثقافيـــة 

وكانـــت  وعالميـــا،  عربيـــا  تمثيـــل 
وجهـــا ُمشـــرقا للمنطقـــة الخليجية 

والعربية”.
وأشـــارت إلـــى “أن تكريـــم عهديـــة 
الســـيد جـــاء لعطائهـــا المميـــز فـــي 
عـــن  فضـــال  الصحافـــي،  العمـــل 
كونهـــا أول امـــرأة تتـــرأس جمعية 
الصحفييـــن البحرينيـــة فـــي داللـــة 
القيـــادة  اهتمـــام  علـــى  كبيـــرة 
البحرينيـــة بـــدءا من جاللـــة الملك 
فـــي ملفـــات تمكين المـــرأة وتعزيز 
دورهـــا وإســـهاماتها فـــي مشـــاريع 
التنميـــة فـــي البحرين بشـــكل بارز 
وفّعـــال، كمـــا هـــو تكريـــم لمملكـــة 
البحرين التي جعلت تمكين المرأة 
أمرا ممكنا تســـتفيد منه البالد في 

تقدمها وازدهارها.
من جهتها، تقدمـــت رئيس جمعية 
الصحفيين عهدية الســـيد بشكرها 
صاحـــب  البـــالد  لملـــك  وتقديرهـــا 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، علـــى مـــا اتاحـــه مشـــروع 
فـــرص  مـــن  اإلصالحـــي  جاللتـــه 
لكـــي  البحرينيـــة؛  للمـــرأة  عظيمـــة 
تثبت جدارتها وكفاءتها بمشاركتها 
الفعالـــة في النقـــالت النوعية التي 
فـــي  البحريـــن  مملكـــة  شـــهدتها 
الحيويـــة،  المجـــاالت  مـــن  الكثيـــر 
القويـــة  باإلســـهامات  مشـــيدة 
واألصيلـــة لصاحبة الســـمو الملكي 
األميـــرة ســـبيكة بنـــت ابراهيـــم آل 
خليفـــة قرينـــة ملك البـــالد المفدى 
رئيســـة المجلـــس األعلـــى للمـــرأة، 
فيمـــا وصلـــت إلـــى البحرينيـــة من 
تطـــور وتقدم ووجـــود حقيقي في 
وتمثيلهـــا  الدولـــة،  مؤسســـات  كل 

المملكة في كافة المحافل الدولية 
بما يشرف مملكتنا العزيزة.

تقدمـــت  نفســـه،  الصعيـــد  وعلـــى 
لولـــي  الجزيـــل  بشـــكرها  الســـيد 
صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس  العهـــد 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 
“جهـــوده  علـــى  خليفـــة  آل  حمـــد 
قيـــادة  فـــي  والحثيثـــة  الكبيـــرة 
الفريق الوطنـــي للتصدي لفيروس 
كورونـــا )كوفيـــد 19(، وحققت من 
الكثيـــر  العزيـــزة  مملكتنـــا  خاللـــه 
مـــن اإلنجـــازات التـــي أشـــادت بها 
المنظمـــات العالميـــة المتخصصة”، 
مشـــيرة إلى أن “جهود سمو األمير 
سلمان قد ألهمت الكثير من الدول 
باتبـــاع الخطوات الالزمة لمكافحة 
هذا الفيروس، وفي طريقة إدارتها 
لملـــف الجائحـــة مـــن خـــالل حزمة 
حمايـــة  اتخذتهـــا  التـــي  التدابيـــر 

للمواطنين”.
يذكر أن المنظمة العالمية للتضامن 
والتســـامح والتقـــارب التـــي تتخذ 
باريـــس  الفرنســـية  العاصمـــة  مـــن 
مقـــرا لها تهـــدف إلى تعزيـــز قضايا 
التضامـــن العالمـــي والتركيـــز على 
نشـــر ثقافـــة التســـامح والتعايـــش 
الوصـــول  أجـــل  مـــن  اإلنســـاني؛ 
اجتماعيـــا  متماســـكة  لمجتمعـــات 

حول العالم.

عهدية السيد

نظيــر جهودهــا اإلعالميــة البــارزة ودعــم تقــدم المرأة

السـيد تنـال تكريـم االمتـياز 
من “العـــالميـــــة للتضــامــن”

البحرين... األعلى عربيا بمشاركة المرأة في االقتصاد
البنـــك الدولـــي يشـــيد باإلصالحـــات الحكوميـــة: البحرينيـــة مســـاوية للرجل

أحرزت مملكة البحرين مراتب متقّدمة في الّتقرير األحدث للبنك الدولي بشأن تقييم مؤشرات المرأة وريادة 
األعمال والقانون للعام 2021، وهو ما ســاهم في ارتفاع نســبة مشــاركة المرأة في االقتصاد إلى 45 % وهي 

نسبة تعتبر من بين أعلى النسب في الدول العربية وفًقا لما جاء في التقرير.

وجـــاء في التقرير بأن البحرين تبـــّوأت موقًعا متقدًما 
فيمـــا بين البلـــدان بالمؤشـــر؛ وذلـــك بفضل سياســـاتها 
الحكوميـــة لتكافـــؤ الفـــرص بيـــن الجنســـين، إذ جاءت 
هـــذه المؤشـــرات متزامنة مع يوم المـــرأة العالمي الذي 

يوافق 8 مارس من كل عام.
وحققـــت البحريـــن قفـــزة نوعيـــة تمثلـــت فـــي ارتفاع 
نتيجتها من 46.3 نقطة إلى 55.6 من أصل 100 نقطة 

وذلك في العام 2021.
واستندت النتائج اإليجابية بالتقرير على اإلصالحات 
الواسعة التي حققتها مملكة البحرين في مجال تعزيز 
فرص تقدم المرأة، إذ استوفت البحرين المعايير العليا 
والقواعد المثلى في سبيل تعزيز دور المرأة البحرينية 
فـــي مجـــاالت عديـــدة ومـــن أبرزهـــا ريـــادة األعمـــال 
وانخراطها بســـوق العمل وهو الموضوع الرئيس الذي 

يتناوله تقرير البنك الدولي.

تسهيالت

ـــز النموذج البحرينـــي في تقريـــر البنك الدولي  ومـــا ميَّ
أن المملكـــة حققـــت مرتبـــة متقدمة في ظل ما شـــهده 
والتداعيـــات  كورونـــا  جائحـــة  انتشـــار  مـــن  العالـــم 
المؤســـفة التي أثـــرت على اقتصـــادات البلـــدان، ولكن 
هـــذا التحـــدي العالمـــي لـــم يكـــن عائًقـــا أمـــام المـــرأة 
المنخرطـــة بمجـــال ريـــادة األعمـــال فـــي البحريـــن، بل 
على العكس، فقـــد قدمت الحكومة مختلف المبادرات 
والدعـــم والتســـهيالت لتعزيـــز األنشـــطة االقتصاديـــة 

لـــرواد األعمال مـــن الجنســـين؛ تفعياًل لرؤيـــة البحرين 
االقتصاديـــة 2030 وبرنامـــج الحكومـــة وخطـــط دعم 
المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة والتي تمثل قطاًعا 

عريًضا من االستثمار في البحرين.
موضـــوع  هـــو  التقريـــر  عنـــده  يتوقـــف  مـــا  وأكثـــر 
اإلصالحات االقتصادية لدعم تمكين وتقدم المرأة، إذ 
ســـجلت مملكة البحرين حضورها إلـــى جانب المملكة 
العربيـــة الســـعودية ودولـــة اإلمارات العربيـــة المتحدة 
مـــن خالل إطـــالق حزمة إصالحات ســـاهمت في دعم 
مشـــروعات التنميـــة وتعديـــل البيئة القانونيـــة لوجود 
المرأة باألنشطة الحيوية المختلفة، وهو ما يتمثل في 
تكثيـــف الفرص المتاحـــة للمرأة البحرينية لالســـتثمار 
والتقـــدم فـــي مختلـــف مواقـــع صنـــع القـــرار وبخاصة 
المواقع االقتصادية وهي التي يرّكز عليها تقرير البنك 

الدولي.

تشريعات

وحرصـــت مملكـــة البحرين علـــى أن تكـــون المبادرات 
المرتبطـــة بالمـــرأة حاضـــرة ضمـــن األهـــداف اإلنمائية، 
وانعكـــس ذلـــك مـــن خالل إقـــرار الســـلطة التشـــريعية 
لحزمة تشريعات داعمة لتمكين وتقدم المرأة خصوصا 
في مجال استحقاق األجر والمعاش التقاعدي وريادة 

األعمال.
وجاءت التعديالت التشـــريعية لتأكيـــد االهتمام الذي 
توليـــه مملكـــة البحريـــن، والـــذي جـــاء كأداة إيجابيـــة 

لرفـــع مرتبـــة البحريـــن في مؤشـــر البنـــك الدولي، وهو 
من أبـــرز نتائج المبادرات الحكوميـــة في هذا المجال، 
إذ تســـاوت فرص العمل بين الجنســـين من خالل إزالة 
الحواجز التمييزية لتوظيف النساء بالوظائف الّشاقة، 
وصيانـــة قانـــون العمل في القطاع األهلـــي لحق المرأة 
التي تنقطع عن العمل؛ بســـبب استحقاقها فترة إجازة 
الوضع؛ إذ جرى احتســـاب فترة اإلجازة ضمن الحقوق 
التقاعدية وهو ما يعتبر تفعياًل لما ينص عليه الدستور 
من كفالة حق المرأة في التوفيق بين العمل وواجباتها 

األسرية.
أما فيما يتعلق بالجانب االقتصادي فقد تطرق التقرير 
إلى أن المرأة على قدٍر كبير من المساواة مع الرجل في 
البحرين للحصول على التسهيالت االئتمانية والفرص 

المالية لالستثمار على حٍد سواء لكال الجنسين.

حوافز

وأشـــاد التقرير بجهـــود مصرف البحريـــن المركزي وما 
يصـــدره مـــن تعليمـــات للقطـــاع البنكـــي والمؤسســـات 
المالية في ســـبيل ترســـيخ مبادئ رعاية حقوق تمكين 

وتقدم المرأة.
وبّيـــن التقريـــر أن البحرين أرســـت مبـــادئ التعامل مع 
المـــرأة العاملة بمجال ريـــادة األعمال من خالل تقديم 
التمويـــل الحكومي والتشـــجيع والحوافـــز وغيرها من 
تســـهيالت لـــرواد األعمال من الجنســـين، وهو ما جعل 
مرتبـــة البحريـــن متقدمـــة فـــي مجـــال ريـــادة األعمال 
بتقرير البنك الدولي، والذي يولي أهمية لحضور المرأة 
وعدالة حصولها على التشـــجيع والدعم والتســـهيالت 

في إطالق المشروعات االقتصادية.

الشيخة حصة بنت خالد

المنامة - بنا



أشــادت رئيســة مجلــس النــواب فوزية بنــت عبدهللا زينــل بزيارة ولــي العهد 
رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
إلــى المملكــة العربية الســعودية الشــقيقة، تأكيــدا لعمق العالقــات التاريخية 
الوطيدة، وتعزيزا للتكامل الثنائي الرفيع، وتجســيدا للشراكة اإلستراتيجية 
المتميــزة، وترســيخا للترابــط األخــوي العميق، بيــن قيادتي وشــعبي البلدين 
الشــقيقين، بقيــادة عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى آل 
خليفــة وأخيــه ملــك المملكــة العربيــة الســعودية خــادم الحرميــن الشــريفين 

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأشـــارت إلى أن اللقاء األخوي لسمو 
ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء مع 
أخيه ولي العهـــد نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية 
السعودية أكد موقف مملكة البحرين 
الثابت والراســـخ مع المملكـــة العربية 
المتواصـــل  والتضامـــن  الســـعودية، 
فـــي  لجهودهـــا  المســـتمر  والدعـــم 
التـــي  اإلرهابيـــة  الهجمـــات  مواجهـــة 
تقـــوم بها جماعـــة الحوثـــي اإلرهابية 
إيـــران، وباعتبـــار أن  المدعومـــة مـــن 
المملكة العربية الســـعودية هي العمق 
اإلستراتيجي لمملكة البحرين والعالم 
العربي واإلســـامي، ودورهـــا القيادي 
والريـــادي في ضمـــان أمن واســـتقرار 

المنطقة واالقتصاد العالمي.
التعـــاون  مســـيرة  أن  وأوضحـــت 
الثنائي البحريني الســـعودي المشترك 
تخطو خطـــوات متقدمة، نحو المزيد 
مـــن اإلنجـــازات والنتائـــج اإليجابيـــة 
الملكيـــة  الرعايـــة  المتطـــورة، بفضـــل 

الرفيعـــة  والتوجيهـــات  الســـامية 
لقيـــادة البلديـــن الشـــقيقين، وجهـــود 
مجلس التنســـيق السعودي البحريني 
برئاســـة وليـــي عهـــد البلديـــن؛ لتعزيز 
علـــى  والعمـــل  والتنســـيق  التشـــاور 
الدفع قدًما بالتعـــاون الثنائي، والبّناء 
علـــى مـــا تحقـــق مـــن منجـــزات وفًقـــا 
للرؤى المشـــتركة التـــي تجمع البلدين 
الشـــقيقين، وبمـــا يصـــب فـــي صالـــح 

وخير البلدين والشعبين.
من جهته، قال رئيس مجلس الشورى 
علـــي الصالـــح إن زيـــارة ولـــي العهـــد 
رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفة إلى المملكة العربية السعودية، 
تمّثل انعكاًسا لروابط أخوية راسخة، 
وعاقـــات تاريخية وطيدة ومتجذرة 
بين مملكة البحرين وشقيقتها الكبرى 
معرًبـــا  الســـعودية،  العربيـــة  المملكـــة 
عن كبيـــر االعتزاز وعظيـــم الفخر بما 
تشـــهده المملكتان من نمـــاء وازدهار، 

وتعاون مشـــترك في شتى المجاالت، 
بفضـــل القيادة الحكيمـــة لعاهل الباد 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
الحرميـــن  خـــادم  وأخيـــه  خليفـــة  آل 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 

آل سعود.
وبّيـــن أنَّ مـــا يربـــط مملكـــة البحريـــن 
مـــن  الســـعودية  العربيـــة  بالمملكـــة 
واألخـــوة  والمحبـــة  المـــودة  وشـــائج 
المتينة، تجّسد التاحم والتقارب بين 
قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين، 
العهـــد  زيـــارة ســـمو ولـــي  مؤكـــًدا أن 
رئيس مجلس الوزراء إلى الســـعودية 
المتبادلـــة،  للزيـــارات  امتـــداًدا  تمثـــل 
والمباحثـــات المســـتمرة بيـــن البلدين 
فـــي كل مـــا شـــأنه الدفـــع بمزيـــد مـــن 
الوحدة والتماسك والتكامل الثنائي.

وذكـــر أنَّ مملكـــة البحرين وشـــقيقتها 
الكبـــرى المملكـــة العربيـــة الســـعودية 

لتعزيـــز  ثابتـــة  خطـــوات  تخطـــوان 
األواصر المشـــتركة، وإيجاد مسارات 
جديـــدة ومتقدمة من العمـــل الثنائي، 
الـــذي  الـــدءوب  العمـــل  علـــى  مثنًيـــا 
يقـــوم به مجلس التنســـيق الســـعودي 
البحرينـــي برئاســـة وليـــي العهـــد فـــي 
والجهـــود  الشـــقيقتين،  المملكتيـــن 
المتواصة لفتح آفاق أرحب للتنســـيق 
والتعـــاون في كل ما من شـــأنه تعزيز 
رفعـــة ومكانـــة المملكتين وشـــعبيهما 

العزيزين.
وأشـــار إلـــى أّن مملكـــة البحرين تؤكد 
دائًمـــا موقفهـــا المســـاند والثابـــت مـــع 
المملكة العربية السعودية، وتؤكد كل 
الخطوات واإلجـــراءات التي تتخذها 
المملكـــة الشـــقيقة؛ مـــن أجل ترســـيخ 
بـــكل  أمنهـــا واســـتقرارها، والوقـــوف 
عزيمة أمام التحديات التي تواجهها، 
وصـــد الهجمـــات اإلرهابيـــة المتكـــررة 

التي تتعـــرض لها الســـعودية من قبل 
الجماعـــات الحوثيـــة المدعومـــة مـــن 
إيران، واالعتداءات المســـتنكرة على 

المنشآت الحيوية.
الشـــؤون  لجنـــة  رئيـــس  نائـــب  وأكـــد 
الخارجيـــة والدفـــاع واألمـــن الوطني 
“الـــدور  الدوســـري  عيســـى  النائـــب 
الريـــادي والمهـــم الذي تلعبـــه المملكة 
العربية الســـعودية الشقيقة في حفظ 
والعالـــم”،  المنطقـــة  واســـتقرار  أمـــن 
اســـتهداف  تزايـــد  “أن  إلـــى  مشـــيًرا 
ميليشات الحوثي اإلرهابية للمنشآت 
والمدنييـــن األبريـــاء فـــي الســـعودية 
حـــد حاســـم  معـــه وضـــع  يســـتوجب 
لتجاوزات تلك الميليشـــات المدعومة 
مـــن إيـــران وأتباعهـــا؛ باعتبـــار أن أي 
تهديـــد ألمن الســـعودية يعتبـــر تهديد 

ألمن المنطقة والعالم بأسره”.
ولفـــت الدوســـري إلى أن “زيـــارة ولي 

العهـــد رئيـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفـــة، إلـــى الســـعودية ولقـــاءه ولي 
العهـــد نائـــب رئيـــس مجلس الـــوزراء 
وزير الدفاع السعودي صاحب السمو 
ســـلمان  بـــن  محمـــد  األميـــر  الملكـــي 
بـــن عبدالعزيـــز، تؤكـــد وقـــوف مملكة 
ـــا  البحريـــن مـــع شـــقيقتها الكبـــرى صفًّ
واحـــًدا أمـــام كل من يســـتهدف أمنها 
واســـتقرارها ما وصلـــت إليه عاقات 
التعـــاون المشـــتركة بيـــن المملكتيـــن 

الشقيقتين من مستويات متقدمة”.
وأشـــاد  الدوســـري بالـــدور المحـــوري 
واألســـاس للمملكة العربية السعودية 
الشـــريفين  الحرميـــن  خـــادم  بقيـــادة 
وسياســـتهما  األميـــن،  عهـــده  وولـــي 
الحكيمـــة ونهـــج االعتـــدال، اإلقليمي 
والدولي، ودورها الرائد لألمة العربية 
اإلنســـانية  وجهودهـــا  واإلســـامية، 
وشـــعوب  دول  لجميـــع  والحضاريـــة 

العالم جمعاء.
وأعرب نائب رئيس اللجنة عن إدانته 
لمحـــاوالت  الشـــديدين  واســـتنكاره 
اإلرهابيـــة،  الحوثـــي  مليشـــيات 
اســـتهداف المدنيين األبرياء بطريقة 
أن  إلـــى  الفًتـــا  ومتعمـــدة،  ممنهجـــة 
“استمرار ومواصلة هذه الهجمات في 
اآلونـــة األخيـــرة يعد تصعيـــًدا خطيًرا 
وتقويًضا للجهود المســـتمرة من أجل 
الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة”.
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محرر الشؤون المحلية

األنصاري: المرأة الخليجية صنعت نموذجها في التوازن بين الجنسين
األعلـــى” “المجلـــس  عبـــر  المـــرأة  تقـــدم  فـــي  البحرينيـــة  بالتجربـــة  يشـــيد  الفرنســـي  الســـفير 

نظمت الســـفارة الفرنســـية في مملكة البحرين 
حلقـــة نقاشـــية عـــن دور المـــرأة “كقـــوة دافعة 
اليـــوم  بمناســـبة  الخليـــج”  دول  فـــي  للتغييـــر 
األعلـــى  المجلـــس  بمشـــاركة  للمـــرأة،  العالمـــي 
للمـــرأة، وبحضور وكيل وزارة الخارجية عضو 
المجلس األعلى للمرأة الشيخة رنا بنت عيسى 

آل خليفة.
وألقى ســـفير جمهورية فرنســـا جيروم كوشار 
الكلمة االفتتاحية، مشيدا بالتجربة البحرينية 
فـــي تقدم المـــرأة من خال مؤسســـة المجلس 
األعلى للمرأة، ومرحبا بوكيل وزارة الخارجية، 
منوًهـــا بأنهـــا أول ســـيدة بحرينيـــة تتولى هذا 

المنصب الرفيع.
واستذكر أن يوم المرأة البحرينية للعام 2020 
قـــد احتفـــى بالمـــرأة البحرينيـــة فـــي المجـــال 
الدبلوماســـي. كما أشار الســـفير في كلمته إلى 
أن فرنسا اهتمت خصوصا بالشأن النسوي في 
نهجها الدبلوماسي خال السنوات األخيرة في 
إطار برنامج عمل الرئاسة الفرنسية لمجموعة 

السبع منذ العام 2019.
وفي كلمة مســـجلة لها جرى بثها خال الندوة، 
أكـــدت األميـــن العـــام للمجلـــس األعلـــى للمرأة 
هالـــة األنصـــاري أهميـــة النـــدوة للحديـــث عـــن 
الجهـــود العالميـــة لتقدم المرأة وأثـــر ذلك على 
تنمية المجتمعات واستقراراها، والتركيز على 
مـــا اســـتطاعت أن تحققـــه المرأة فـــي الخليج 
العربـــي لتكـــون مؤهلة وقـــادرة على مشـــاركة 
الرجـــل في قيادة التطوير المنشـــود لمســـتقبل 

يتسع للجميع دون تمييز.
وقالت األنصاري “بحسب ما توضحه لنا دروس 
التاريـــخ فإنه لم يكن باإلمـــكان تحقيق ما نراه 
ماثا أمامنا لوال تمسك المرأة الخليجية بإرثها 
اإلنســـاني وثوابتهـــا الوطنية التـــي لم تكن في 
يـــوم مـــن األيام حجر عثرة فـــي طريق تقدمها 
بـــل علـــى العكس من ذلـــك”، وأضافت “نجد أن 
المـــرة الخليجية فرضت حضورها واســـتمدت 

القائمـــة علـــى  تلـــك الخصوصيـــة  قوتهـــا مـــن 
احترام التنـــوع الفكري وحمايـــة الحريات في 
إطار ما شهدته مجتمعاتنا الخليجية من نهضة 
حداثيـــة رعتها قيـــادات دول مجلـــس التعاون 
سياســـاتها  تكـــون  أن  دون  لكـــن  الخليجـــي، 
انعكاس لنموذج مســـتوردة، بل صنعت لنفسها 
نموذجهـــا الخاص في تحقيـــق العدالة وتكافؤ 
الفـــرص والتـــوازن بين الجنســـين الـــذي أصبح 
محط اهتمـــام المجتمع الدولي وتجربة نتمنى 
أن تدرس بموضوعية وإنصاف في سياق تلك 

الخصوصية التي نعتز بها”.
وأشـــارت إلـــى أن للبحريـــن تجربتهـــا الخاصـــة 
فيما يتعلق بتقدم نســـائها التـــي تمتد جذورها 
فـــي عمـــق تاريخهـــا المعاصـــر والـــذي تعرفنـــا 
علـــى أولـــى مامحـــه فـــي تأســـيس مدارســـها 
ومشـــاركتها كناخبـــة فـــي أول انتخابات بلدية 
شـــؤون  بـــإدارة  وقيامهـــا  البحريـــن  عرفتهـــا 
مجتمعها الذي يتبلور اليوم في حراكها المدني 
المنظـــم، وكل ذلك عرفناه في الثلث األول من 
القـــرن الماضـــي، وبتوجههـــا المتـــدرج والمتزن 

أصبحت المرأة شريكا فاعا في بناء وطنها.
وقالـــت األنصـــاري “بالنســـبة لنـــا فـــي المجلس 
الحضـــاري  الثـــراء  هـــذا  كان  للمـــرأة  األعلـــى 
والوعي المدني األساس الصلب الذي استندت 

إليها أعمالنا، والتي اســـتندت إلى قرار حاســـم 
لإلرادة السياســـية ممثلة فـــي صاحب الجالة 
عاهـــل البـــاد بأن الوقـــت قد كان حـــان لتكون 
مســـألة تقدم المرأة في قلب المشروع الوطني 
اإلصاحـــي وفي صلـــب التنمية الشـــاملة، وأن 
اإليفـــاء  مســـؤولية  كافـــة  الســـلطات  تتحمـــل 
لتأميـــن  والقانونيـــة  الدســـتورية  بالتزاماتهـــا 
حقوق المرأة البحرينية نصا ممارسة، وليكون 
المجلس العين المراقبة والمتابعة ألية فجوات 

قد تحدث بين النصوص وتطبيقاتها”.
وفيمـــا يتعلـــق بالـــدور البـــارز الـــذي تنهـــض به 
فـــي مواجهـــة  البحريـــن والعالـــم  فـــي  المـــرأة 
جائحـــة “كوفيد 19”، قالت األنصاري إن ما يمر 
بـــه العالم اليوم يشـــكل نقطة تحـــول مفصلية 
نظـــر  إعـــادة  ويطلـــب  البشـــرية،  تاريـــخ  فـــي 
شـــاملة وواقعيـــة لألوليـــات العالميـــة إن أردنا 
الصمـــود ومواصلـــة البناء، ولقـــد أثبت الظرف 
الصحـــي الطـــارئ ضـــرورة وجـــود المـــرأة على 
طاولـــة صانـــع القرار وفـــي الصفـــوف األمامية 
فـــي كل شـــؤون الحيـــاة، وإال ســـتكون كلفـــة 
تخلفهـــا عن تلك المشـــاركة عاليـــا جدا، وهو ما 
تحرص عليه مملكة البحرين عبر الحفاظ على 
نهجهـــا الثابـــت باســـتدامة عجلـــة التنمية دون 
تمييـــز بين جنس أو لـــون أو عقدية، ومن ذلك 

ننطلق نحو المســـتقبل بعزم وإصرار الستدامة 
االنجـــاز والمحافظة علـــى خصوصية التجربة 
البحرينيـــة التي كتب لها النجاح بعون من هللا 

وبعزيمة أهلها قادة وشعبا.
كمـــا تحدثت وكيل وزارة الخارجية في مملكة 
البحريـــن خـــال اللقـــاء معربـــة عـــن ســـرورها 
بالمشاركة في مثل هذه الفعاليات التي تجسد 
الحرص المشـــترك على مواصلة تعزيز التعاون 

بين البلدين الصديقين.
وقالت الشـــيخة رنا بنت عيســـى آل خليفة إن 
المرأة الخليجية حظيت باهتمام كبير وخاص 
من قـــادة دول مجلـــس التعـــاون الخليجي، ما 
يعكـــس إيمانهـــم بأهميـــة المـــرأة كقـــوة بـــارزة 
وفاعلة فـــي تحقيق اإلنجاز، وأضافت “نشـــهد 
اليـــوم حضوًرا قوًيا ومتميـــًزا للمرأة الخليجية 
فـــي الخليـــج العربـــي فـــي مختلـــف المجـــاالت 
واالجتماعيـــة  واالقتصاديـــة  السياســـية 
إلـــى  إضافـــة  والدبلوماســـية،  والثقافيـــة 
مســـاهماتها الجوهرية والملموسة في مختلف 
اإلقليميـــة  والمنظمـــات  الدوليـــة  المحافـــل 

والعالمية”.
وأكـــدت أن المـــرأة البحرينيـــة بلغـــت مســـتوى 
متميـــزا مـــن التقـــدم واالزدهـــار، وهي تســـجل 
مختلـــف  علـــى  وملحوظـــة  نوعيـــة  إنجـــازات 

والدوليـــة،  واإلقليميـــة  المحليـــة  المســـتويات 
وتســـاهم كشـــريك فاعـــل إلـــى جانـــب الرجـــل 
البحريني في تشكيل حاضر مزدهر ومستقبل 
مشـــرق للبحريـــن. وأعربـــت عـــن أملهـــا في أن 
تشـــكل النـــدوة بدايـــة للعديـــد مـــن النقاشـــات 

المثمرة في مختلف قضايا المرأة.
وذكـــرت الســـفارة الفرنســـية فـــي بيـــان لهـــا أن 
نجاح الحلقة النقاشـــية وما شهدته من تفاعل 
حيوي يؤكد األهمية الكبير للمواضيع المتعلقة 
البحريـــن  لمملكـــة  وتقدمهـــا  المـــرأة  بتمكيـــن 

وفرنسا وأيًضا للعالم أجمع.
وأشـــار بيـــان الســـفارة إلـــى أن فرنســـا، بقيادة 
رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، 
ستشارك في رئاسة منتدى جيل المساواة في 
يونيو المقبل الذي تنظمه هيئة األمم المتحدة 
للمـــرأة، وهـــو أكبر مؤتمر يعنى بالمســـاواة بين 
الرجـــل والمـــرأة منذ مؤتمر بكيـــن العام 1995، 
إذ سيضم الدول والمنظمات الدولية والجهات 
الفاعلة في المجتمـــع المدني والقطاع الخاص 

من أجل النهوض بحقوق المرأة والفتاة. 
وسيدشـــن هذا االجتماع الدولي مجموعة من 
اإلجراءات الملموســـة والطموحة والتحويلية؛ 
مـــن أجل تحقيـــق أهـــداف فورية ومســـتدامة 

لصالح المساواة بين المرأة والرجل.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

مشاركة المجلس في السفارة الفرنسيةسفير جمهورية فرنسا جيروم كوشارالشيخة رنا بنت عيسىهالة األنصاري



قـــال عضو مجلس المحرق البلدي ممثل 
الدائـــرة السادســـة والديـــر فاضـــل العود 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزارة  إن 
توفيـــر  بصـــدد  العمرانـــي  والتخطيـــط 
ساحتين لمواقف سيارات وتهيئة البنية 
التحتيـــة في عدد من المجمعات تجاوًبا 
مع مقترحات ومتابعات العضو المقدمة 

في العام 2018.

جـــاء ذلك خالل جولـــة مع وكيل الوزارة 
لشـــؤون األشـــغال أحمد الخياط ورئيس 
للمـــرور  ودراســـات  التخطيـــط  قســـم 
صيانـــة  ومهنـــدس  الكوهجـــي  أحمـــد 
طـــرق محافظـــة المحرق إبراهيم ســـوار 
ومســـؤول التنســـيق مع المجالس ماجد 

شرف وبحضور عدد من األهالي.
وفّصـــل العـــود: تقع النقطـــة األولى على 
 236 3643 فـــي مجمـــع  جانـــب طريـــق 

فـــي ســـماهيج، إذ أفـــادت الـــوزارة في 5 
أغســـطس 2019 بأنهـــا درســـت الطلـــب 
وزارت الموقع، حيث تبين إمكان توفير 
45 موقًفـــا منظًمـــا للســـيارات فـــي حـــرم 
بعـــد  األهالـــي،  لخدمـــة  وذلـــك  الطريـــق 
اســـتيفاء الطلب موافقات جميع إدارات 
الخدمـــات الفنيـــة فـــي المجلـــس البلدي 

واإلدارة العامة للمرور.
وتقـــع نقطـــة التطوير الثانية فـــي زاوية 

علـــى الطريق 3604 في مجمـــع 236، إذ 
أكملت شؤون األشغال إجراءات دراسة 
الطلـــب وزيارة الموقـــع وأوصت بتوفير 
37 موقًفـــا منظًما للســـيارات على العقار 
المذكـــور بعـــد تعديل وضعيتـــه من قبل 
العمرانـــي؛  هيئـــة التخطيـــط والتطويـــر 
نظًرا الى كون المنطقة مكتظة بالســـكان 

وتعاني شح مواقف السيارات.
كمـــا تمت زيارة طرق مجمع ٢٣١ و٢٣٦؛ 

بغـــرض إكمال تأهيل البنيـــة التحتية، إذ 
تبقت المرحلة األخيرة من هذا المشروع 
والـــذي مـــن المؤمـــل أنـــه ســـيغير وجـــه 

المجمعيـــن نحـــو توفيـــر خدمـــات البنية 
التحتية المتقدمة، والمتمثلة في تبليط 
و٣٤٢٧  و٣٢١٣  و٢٣٠١   ٣١٤٠ الطـــرق 
فـــي المجمعـــات ٢٣١ و٢٣٢، إضافة إلى 
تسوية شوارع مجمع ٢٣٤ بالدفان بدءا 
من نهاية الشـــهر الجـــاري، إذ تابع العضو 
هـــذه الطلبـــات، والتي حظيـــت بتوصية 
رســـمية مـــن المجلـــس البلـــدي للدفع بها 

وتنفيذها في أقرب فرصة.

حملـــة  أكبـــر  العاصمـــة  محافظـــة  تنّفـــذ 
الســـكن  كثافـــة  لتخفيـــف  ميدانيـــة 
الجماعـــي المشـــترك، حيـــث اســـتطاعت 
بالتعـــاون والتنســـيق مع أمانـــة العاصمة 
ومديرية الشـــرطة، الكشـــف على 1835 
مبنـــى، وتـــم قطـــع التيـــار الكهربائي عن 
1259 مبنـــى مخالًفـــا، وإرجـــاع الكهرباء 
إلـــى 1211 مبنـــى بعد تعديـــل أوضاعها، 
ووصلت نســـبة المباني التـــي تم تعديل 
أوضاعها إلى 66 % من المجموع الكلي 
فـــي  الســـكانية  الكثافـــة  تخفيـــف  بعـــد 
المبانـــي المخالفـــة بواقـــع 15356 عامالً 

في وسط المنامة، وتم استكمال معاينة 
المبانـــي فـــي فترة قياســـية بلغـــت 189 

يوم عمل.
صـــرح بذلـــك محافـــظ العاصمة الشـــيخ 
هشـــام بن عبدالرحمـــن آل خليفة، أثناء 
زيارتـــه الميدانيـــة لفـــرق العمـــل المعنية 
بتخفيـــف الكثافـــة العدديـــة فـــي مباني 
الســـكن الجماعي المشترك، لمتابعة سير 
عملهـــا عن كثـــب، وذلـــك ضمـــن الجهود 
كورونـــا  جائحـــة  مـــن  للحـــد  الوطنيـــة 
الـــوزراء  مجلـــس  لتوجيهـــات  وتنفيـــًذا 
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  برئاســـة 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 

ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، باســـتمرار 
متابعة تطبيـــق القوانين التـــي تعّزز من 
تنظيم مساكن العمال بما يحفظ سالمة 

كافة أفراد المجتمع.
فخـــره  بالـــغ  عـــن  المحافـــظ،  وأعـــرب 
واعتزازه بإشادة مجلس الوزراء بالدور 
الكبير الذي تضطلع بـــه الجهات المعنية 
بحمالت الرقابة والتدقيق على المساكن 
التـــي يوفرهـــا أصحـــاب العمـــل للعمـــال 
للتأكـــد مـــن التزامهـــا بإجـــراءات األمـــن 
والســـالمة والتدابيـــر الوقائيـــة، والعمل 
علـــى اتخاذ اإلجـــراءات التنظيمية لهذه 
المســـاكن بما يسهم في الحد من انتشار 

فيـــروس كورونـــا، مؤكـــًدا أن “توجيهات 
صاحب السمو الملكي، ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء، تعطينـــا الدافـــع لبذل 
المزيـــد مـــن الجهـــود لالنتهاء مـــن حملة 
تقليل الكثافة العددية في مناطق سكن 

العمال في أقرب وقت ممكن”.
وزيـــر  ومتابعـــة  بتوجيهـــات  وأشـــاد   
راشـــد  الشـــيخ  أول  الفريـــق  الداخليـــة 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة للجهـــود الرامية 
لتخفيـــف كثافـــة العمالـــة األجنبيـــة فـــي 
مناطق ســـكنهم، موضًحا أن جهود فرق 
العمـــل الميدانية المشـــتركة، أثمرت عن 
تخفيـــف التكدس في المبانـــي المخالفة 

بواقـــع 15356 عامالً في وســـط المنامة 
حتى اليوم )أمس(.

حـــرص  العاصمـــة،  محافـــظ  وأكـــد 
المحافظة على مواصلة تفتيش المباني 
التـــي تـــم تعديـــل أوضاعهـــا للتأكـــد من 
عليهـــا  المنصـــوص  بالمعاييـــر  التزامهـــا 
في القوانين المنظمة للســـكن المشـــترك، 
الصحـــة  اشـــتراطات  توافـــر  ومـــن 
واألمـــن والســـالمة لضمان عـــدم عودتها 
للمخالفات والتجاوزات الســـابقة، معرًبا 
المعنيـــة  للفـــرق  وتقديـــره  شـــكره  عـــن 
بتخفيـــف الكثافـــة فـــي المبانـــي على ما 
بذلوه مـــن مجهودات كبيرة فـــي الفترة 

الماضية.
وشـــّدد علـــى أهميـــة عـــدم التهـــاون في 
حيـــال  القانونيـــة  اإلجـــراءات  اتخـــاذ 
الجماعـــي  الســـكن  مبانـــي  أصحـــاب 
المشـــترك المخالفة، الفًتا إلى أن المالك، 
يتحّملون كامل المســـؤولية عن أي ضرر 
قـــد يلحـــق بالقاطنيـــن، مطالًبـــا أصحاب 
هذه المباني بســـرعة تصحيح أوضاعها 
والعمـــل علـــى تقليـــل كثافـــة العمالة في 
تلك المباني حفاًظا على سالمة أفرادها، 
وذلك ضمن اإلجراءات المتخذة لتنظيم 
آليـــة الســـكن الجماعـــي المشـــترك التـــي 

يقوم بها فريق العمل.

المنامة - وزارة الداخلية

“العاصمة” تحكم السيطرة... وتخفف تكدس 15 ألف عامل
ـــجيبون 66 % ـــا... والمتس ـــى مخالف ـــن 1259 مبن ـــاء ع ـــع الكهرب ـــملت قط ـــرة ش ـــة كبي حمل
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ترقب واسع لقيادة السيارات الكهربائية في البحرين
المستهلكون يربطون إمكان امتالكها بالسعر والمتسثمرون باإلعفاء الضريبي

دعـــت دراســـة بحرينيـــة حديثـــة إلى 
الســـتخدام  التحتيـــة  البنيـــة  تأهيـــل 
باعتبارهـــا  الكهربائيـــة؛  الســـيارات 
عالميـــا  المتصاعـــد  النقـــل  نمـــط 
والبديـــل البيئي واالقتصـــادي المقبل، 
مستشـــرفة مردودا اقتصاديـــا وبيئيا 
كبيرا الستخدام السيارات الكهربائية 

في مملكة البحرين.
وفـــي خطـــوة تؤكـــد تميـــز الجامعـــة 
تبنـــت  العلمـــي،  النشـــر  فـــي  األهليـــة 
 Journal( المجلـــة الدوليـــة المحكمـــة
والصـــادرة   )of Decision Systems
العريقـــة  البريطانيـــة  النشـــر  دار  عـــن 
“Taylor & Francis” والمدرجـــة فـــي 
قواعـــد بيانـــات “Scopus” نشـــر هذه 
تناولـــت  التـــي  البحرينيـــة  الدراســـة 
علـــى  فـــي غايـــة األهميـــة  موضوعـــا 
المســـتوى اإلقليمي والعالمي، إذ يرى 
الســـيارات  أن  الخبـــراء  مـــن  العديـــد 
الكهربائيـــة أضحـــت تتمتـــع بإمكانات 
تقنية متقدمة لتشكل مستقبل قطاع 
النقل، مـــا يحفز الدول على التســـابق 
في تبني سياسات لتسهيل استخدام 
الســـيارات الكهربائية في مجتمعاتها، 

خصوصـــا أن هـــذه الســـيارات تمثـــل 
فرصا واعدة وتحديات متعددة.

وتناولـــت دراســـة علمية اســـتقصائية 
فـــي  الماجســـتير  ببرنامـــج  للملتحـــق 
األهليـــة  بالجامعـــة  األعمـــال  إدارة 
الباحـــث عبدالرحمن شـــريدة العوامل 
اعتمـــاد  فـــي  تؤثـــر  التـــي  المختلفـــة 
الســـيارات الكهربائيـــة فـــي البحريـــن، 
وتحديـــد الفـــرص والتحديـــات أمـــام 
مختلـــف األطـــراف ذات العالقـــة مـــن 
إذ  ســـيارات،  وشـــركات  مســـتهلكين 
يعـــد اعتماد الســـيارات الكهربائية من 
السياســـات الهادفـــة إلى االســـتدامة، 
النظيفـــة  والبيئـــة  الطاقـــة  وتوفيـــر 
إضافـــة إلى مالئمة هـــذه األهداف مع 

رؤية البحرين 2030.
واستطلعت الدراسة آراء المستهلكين 
في البحرين بشـــأن العوامـــل المؤثرة 
فـــي قرارهـــم لالتجاه نحو الســـيارات 
الكهربائيـــة؛ وهي: وعي المســـتهلكين 
وسعة البطارية ومدى القيادة وتوافر 
الوصـــول  وإمـــكان  التحتيـــة  البنيـــة 
إليهـــا وأســـعار المركبـــات الكهربائيـــة، 
وتكاليـــف الصيانـــة والوقـــود، إذ تبين 
البحريـــن  فـــي  المســـتهلك  وعـــي  أن 
كبيـــر  تأثيـــر  لهمـــا  الشـــرائية  وقوتـــه 
على اســـتعدادهم المتالك الســـيارات 

الكهربائية.
كما أجرى الباحث عددا من المقابالت 
مـــع مديـــري التســـويق فـــي شـــركات 

لتحديـــد  البحريـــن  فـــي  الســـيارات 
المركبـــات  اعتمـــاد  نجـــاح  عوامـــل 
الكهربائيـــة والصعوبـــات المتوقعة، إذ 
بينوا أن الحوافز الحكومية كاإلعفاء 
والتخفيض الضريبي يمكنها أن تحفز 
المســـتثمرون فـــي هـــذا القطـــاع على 
طرح الســـيارات الكهربائية، كما تبين 
أن توافـــر البنيـــة التحتيـــة المناســـبة 
للســـيارات الكهربائيـــة يعـــد مـــن أكبـــر 
التحديـــات أمـــام هـــذا المشـــروع مـــن 
المســـتهلكين وشـــركات  نظـــر  وجهـــة 

السيارات.
فـــي  ممثلـــة  الجامعـــة  إدارة  ـــأت  وهنَّ
مجلـــس  رئيـــس  المؤســـس  الرئيـــس 
ورئيـــس  الحـــواج  عبـــدهللا  األمنـــاء 
الباحـــث  العالـــي  منصـــور  الجامعـــة 
عبدالرحمـــن شـــريده ومشـــرفه القائم 
للشـــؤون  الرئيـــس  نائـــب  بأعمـــال 
األكاديمية مختار الهاشمي، على هذه 
الدراســـة، منوهيـــن باهتمام دراســـات 
بالقضايـــا  األهليـــة  الجامعـــة  باحثـــي 
التـــي تخدم مملكـــة البحرين ورؤيتها 

االقتصادية 2030.

المنامة - الجامعة األهلية

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

عقدت اللجنة التوجيهية لمشـــروع 
تطويـــر الهيـــكل المؤسســـي لوزارة 
التربيـــة والتعليم اجتماعها الدوري 
لشـــؤون  العـــام  المديـــر  برئاســـة 
المـــدارس محمـــد جمعـــة وبحضور 
وممثلـــي  اللجنـــة  أعضـــاء  جميـــع 

الشركة االستشارية للمشروع. 
مناقشـــة  االجتمـــاع  خـــالل  وتـــم 
الخطـــة  مبـــادرة  تقريـــر  تفاصيـــل 
العشـــرية للبنى التحتية التعليمية، 
إذ تـــم االنتهـــاء مـــن إعـــداد التقرير 
علـــى  لعرضـــه  تمهيـــًدا  الختامـــي؛ 
المجلـــس األعلـــى لتطويـــر التعليم 

والتدريب.
كمـــا اســـتعرضت اللجنـــة تفاصيـــل 
التعديـــالت المقترحة على الهياكل 
الحكوميـــة  للمـــدارس  التنظيميـــة 
التعديـــالت  بمناقشـــة  وأوصـــت 
المالـــي  الفريـــق  مـــع  وانعكاســـاتها 

وجهاز الخدمة المدنية.

كمـــا أحـــاط رئيـــس اللجنـــة جميـــع 
األعضاء علًما بانتهاء عملية تقييم 
القـــدرات التـــي تـــم تنفيذهـــا خالل 
المرحلـــة الســـابقة ضمـــن المبـــادرة 
رقـــم )14(، إذ يجـــري العمـــل حالًيـــا 
علـــى اســـتئناف الشـــق الثانـــي مـــن 
تصميـــم  فـــي  المتمثـــل  المبـــادرة 
والتأهيليـــة  التدريبيـــة  الـــدورات 
القياديـــة  للوظائـــف  المناســـبة 

والتعليمية والمساندة.
وناقشـــت اللجنة أيًضا مســـتجدات 
مبـــادرة اإلطـــار التنظيمـــي الموحد 
إنجـــازه  تـــم  ومـــا  المبكـــر  للتعليـــم 
فريـــق  قبـــل  مـــن  اللحظـــة  حتـــى 
العمل المشـــترك بيـــن وزارة التربية 
والتعليـــم ووزارة العمـــل والتنميـــة 
االجتماعيـــة، إذ تـــم االتفـــاق علـــى 
عرض التقرير النهائي في االجتماع 
المقبـــل؛ تمهيًدا لرفعه إلى المجلس 

األعلى لتطوير التعليم والتدريب.

دورات تأهيلية للوظائف القيادية والتعليمية

37 موقفـــا للسيـــارات وتهيئــة ُبنى سمـاهيـــج والديــــر

الدير وسماهيج - مكتب العضو البلدي فاضل العود

مقترحات عضو بلدي 
الدائرة منذ 2018... 

ترى النور أخيًرا



أعلنت وزيرة الصحة فائقة الصالح أن الوزارة تقوم بالتنســيق مع وزارة األشــغال وشــؤون 
البلديــات والتخطيــط العمرانــي؛ لدراســة إنشــاء مبنــى جديــد للــوزارة متكامــل فــي موقــع 
المبنــى القديــم بمنطقــة الســلمانية وفــق اإلمكانــات والمــوارد المتاحة، وذلك ضمــن الرؤية 

االستثمارية المستقبلية للوزارة فيما يخص المباني التي تمتلكها.

وأكـــدت الصالـــح فـــي ردهـــا علـــى 
ســـؤال مقـــدم مـــن النائـــب سوســـن 
كمـــال أن مقر اللجان الطبية )مقر وزارة 
الصحـــة ســـابًقا( الواقع بشـــارع الشـــيخ 
ســـلمان بمحافظـــة العاصمـــة يتكـــون من 
خمـــس مبـــان، وهـــي مبنـــى دلمون الـــذي تم 
تبلـــغ  1948 بمســـاحة  العـــام  فـــي  إنشـــاؤه 
2628 متـــرا مربعـــا، وتمـــت إعـــادة صيانة 
المبنـــى وتأهيله ليكون مقًرا للجان الطبية 
باإلضافـــة إلى قســـم العالج فـــي الخارج، 
مشـــيًرة إلى أنه يتم صيانة المبنى بشكل 
المقـــررة  الصيانـــة  خطـــة  وفـــق  دوري 

للمنشآت التابعة لوزارة الصحة.
وذكـــرت أن المبنـــى الثانـــي هـــو “أوال” 
الـــذي تم إنشـــاؤه أيًضا في العام نفســـه 
وعلى مســـاحة قدرها 2033 مترا مربعا، 
وتمـــت إعـــادة صيانة هـــذا المبنـــى أيًضا 
وتأهيـــل الطابق األول منـــه ليكون مقًرا 
لموظفـــي قســـم المواصالت بالـــوزارة، 
كما يتـــم وفق خطة الـــوزارة للصيانة 
بإجراء عمليات صيانة دورية للمبنى 

وخاصة الطابق األول منه.
وأفـــادت أن المبنـــى الثالـــث هـــو 
“تايلـــوس”، وكان إنشـــاؤه كذلك 
بمســـاحة   1948 العـــام  فـــي 
1700 متـــر مربـــع، إال أنه غير 

مســـتخدم حالًيـــا ولم تجـــر عليه عمليـــات الصيانـــة، بينما 
المبنى الرابع هو مبنى إدارة المراكز الصحية السابق، فقد 

تـــم إنشـــاؤه فـــي العـــام 1951 وبمســـاحة قدرها 
601 متر مربع، ويســـتخدم حالًيا كمقر إلدارة 

تعزيز الصحة، كما يخضـــع المبنى لعمليات 
الصيانة الدورية وفق الخطة المتبعة في 

هذا الشأن.
وأشـــارت الـــى أن المبنـــى الخامـــس هو 

قسم المواليد والوفيات السابق الذي 
أنشـــئ في العام 1961 وعلى مساحة 
قدرهـــا 367 متـــرا مربعا، وال يخضع 

المبنـــى لعمليـــات الصيانـــة، حيث 
إنه غير مستخدم حالًيا.

األقســـام  بنقـــل  يتعلـــق  وفيمـــا 
الموجـــودة فـــي هـــذه المبانـــي 

المستخدمة حالًيا إلى مكاتب 
فـــي مبان أخـــرى، أوضحت 
الصالـــح أن الـــوزارة تقوم 
إعـــادة  بدراســـة  حالًيـــا 
المكاتـــب إلدارات  توزيـــع 
فـــي  الـــوزارة  وأقســـام 

ظـــل إعـــادة هيكلة الـــوزارة 
التســـيير  برنامـــج  وتطبيـــق 

الحكوميـــة  للمستشـــفيات  الذاتـــي 
توفـــر  وكذلـــك  الصحيـــة،  والمراكـــز 

المكان المناسب لهذه المكاتب”.

الصالــح: إنشــاء مبنــى جـديـد متكـامـل لـ “الصحــة”
تطوير 3 مبان الستيعاب األقسام المختصة في الوزارة
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“الطعام ثقافة” يضرب موعدا مع مخبوزات ليال وأقمشة رفيع
ثقافـــة”  “الطعـــام  مهرجـــان  يســـتضيف 
الســـادس فـــي ثانـــي فعالياتـــه، الشـــيف 
ومصّممـــة  ليـــال  دانـــا  الخبـــز  وصانعـــة 
األزياء وفنانة الكـــوالج أمل رفيع وذلك 
يوم الســـبت 13 مارس 2021م في مركز 

الجسرة للحرف اليدوية.
والتزامـــا باإلجـــراءات االحترازيـــة للحد 
من انتشـــار فيـــروس كورونا )كوفيد 19( 
والُموصـــى بهـــا مـــن قبـــل وزارة الصحة 
فـــي مملكـــة البحريـــن، فـــإن كل فعاليات 
تتطلـــب  ثقافـــة”  “الطعـــام  مهرجـــان 

التسجيل المسبق، حيث يمكن للمهتمين 
بالحضـــور التســـجيل عبـــر موقـــع هيئـــة 
www.culture.( الثقافـــة على اإلنترنـــت

gov.bh(. وســـيعمل الثنائي على تقديم 
عرض مشترك للجمهور يخاطب مختلف 
الحـــّواس، يعّبر عن تفســـيراتهما مفاهيم 
التأّثـــر  ويعكـــس  واإلنســـانية  الوقـــت 
الغنـــي بتـــراث مملكة البحريـــن الثقافي، 
وســـيحظى المشـــاركون بتـــذّوق نكهات 
مخبـــوزة ســـتقّدمها الشـــيف دانـــا ليـــال، 
إضافـــة إلى االســـتمتاع بتجربـــة بصرية 
فنيـــة تعمل على إعدادهـــا المصّممة أمل 

رفيع.
وتعـــد دانـــا ليـــال صانعـــة خبـــز محترفة 
تستخدم صناعتها للخبز أسلوب العجين 
المخّمـــر، حيث تهـــدف من خـــالل عملها 
إلـــى تعزيز االتصـــال ما بين األشـــخاص 
ومصـــادر الطعـــام وتطوير طـــرق محلية 
أكثـــر اســـتدامة الســـتهالك الغـــذاء. أمـــا 
أمـــل رفيـــع، فتســـتخدم عناصـــر التراث 
البحريني فـــي أعمالها الفنيـــة، وتتضمن 
باســـتخدام  الترقيـــع  تقنيـــات  بعـــض 

األقمشة المطبوعة.
للحـــرف  الجســـرة  مركـــز  أن  يذكـــر 

إحيـــاء  إعـــادة  علـــى  يعمـــل  اليدويـــة 
فـــي  التقليديـــة  والصناعـــات  الحـــرف 
البحريـــن من خالل اســـتدراج الحرفيين 
المحلييـــن ضمـــن برامـــج المركـــز، والتي 
ُتعنـــى بالحـــرف التقليدية منهـــا: الفخار، 

والنسيج وصناعة السالل.

المنامة - بنا

“الجسرة للحرف” 
يعيد إحياء الحرف 
التقليدية المحلية

علوي الموسوي

المنامة - وزارة الداخلية

دشنت اإلدارة العامة للمرور 
الطالبية  الرسومات  معرض 
بمشـــاركة فنانين تشكيليين 
بحرينييـــن وعالمييـــن، فـــي 
الشـــرق”  “ألـــوان  غاليـــري 
بمجمع السيف في محافظة 
الفنـــان  بإشـــراف  المحـــرق 
والـــذي  الموســـوي،  عبـــاس 
المســـاهمات  إلبـــراز  يهـــدف 
الفنية  الطالبيـــة ولوحاتهـــم 
التي تحمل رســـائل مرورية 
ســـتكون  والتـــي  توعويـــة، 
محل نقاش فنانين عالميين 
دولـــة،   35 مـــن  ومحلييـــن 
أســـبوع  مـــع  تزامنـــا  وذلـــك 
المـــرور 2021 وضمـــن حملة 

“في لحظة”.
ويضم المعرض 30 لوحة  «

فنية، و100 لوحة تعرض 
عبر شاشة إلكترونية ممكن 
مشاهدتها عن طريق تقنية 

الواقع االفتراضي ) VR(، و20 
عمال فنيا موزعا على لوحات 
إعالنية على شوارع المملكة، 

و12 لوحة في التقويم 
السنوي الصادر لإلدارة 

العامة للمرور.

ـــة ـــن 35 دول ـــن م ـــن عالمي ـــتقطب فناني ـــة” تس ـــة “خط حمل

162 لوحــة وعمــال فنيــا تنشــر الوعــي المــروري
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 رئيسة مجلس النواب فوزية بنت عبدالله زينل

^قال النائب أحمد الدمســـتاني 
إن معادلة الشهادة لألجانب مهمة من 
حيث تأثيرها على جودة اإلنشاءات، 
حيث برزت تأثيرات ذلك على بعض 
علـــى  والهندســـية  الفنيـــة  األخطـــاء 

بعض المشاريع اإلسكانية.
وذهب النائب ممدوح الصالح إلى أن 
ا تفّضل األجنبي  اآلليـــة المطبقة حاليًّ
علـــى البحرينـــي مـــن نفـــس الجامعة 
البحريـــن،  فـــي  للعمـــل  األجنبيـــة 
طويلـــة  فتـــرة  ينتظـــر  فالبحرينـــي 

لمعادلة شهادته.
وقالت النائب زينب عبداألمير: لماذا 

نتذكـــر اتفاقيـــة حظـــر التمييـــز بيـــن 
العامـــل البحرينـــي واألجنبـــي فقـــط 

عندمـــا تكـــون فـــي صالـــح األجنبـــي، 
فـــي  تكـــون  عندمـــا  تجاهلهـــا  ويتـــم 
صالـــح البحرينـــي؟، ومشـــيرة إلى أن 
األجانـــب  العمـــال  شـــهادات  معادلـــة 
ســـيجنب الجهة المختصـــة موضوع 
الشـــهادات المزورة، وداعية للتعجيل 
الجامعـــات  طلبـــة  بقيـــة  بمعادلـــة 

الصينية العالقين.
ورأى النائـــب عمـــار قمبـــر أن جهـــات 
يمكنـــه  ال  البحرينـــي  بـــأن  تتعلـــل 
شـــغل وظيفـــة بعينهـــا كونهـــا تتعلـــق 
بتخصصات نادرة، فيما يتم توظيف 

األجنبي دون التحقق من مؤهله.

زينــب: “المعادلــة” ســتقضي علــى الشــهادات المــزورة

أخطاء فنية ببيوت أشرف عليها أجانب

لرئيـــس  األول  النائـــب  ^قـــال 
مجلـــس النـــواب عبدالنبي ســـلمان إن 
اقتـــراح بقانون إضافة شـــرط بمعادلة 
شـــهادة العامـــل األجنبي بالمهـــن التي 
تتطلـــب تأهيـــا أكاديميـــا يأتـــي فـــي 
ظـــل تشـــّدد وزارة التربيـــة والتعليـــم 
فـــي معادلـــة شـــهادات 52 خريج طب 
بشـــري من جامعة )شـــيان( في الصين 
فقـــط ألنهـــم أكملـــوا آخـــر 4 أشـــهر عن 
بعد، مع أن كل جامعات العالم درســـوا 
عـــن بعد خال الجائحة، فالبحرينيون 
ُيسّلط عليهم سيف المعادلة باستمرار 
ألسباب واهية، فيما يتم التغاضي عن 

األجانب وتغلب مصلحة التجار عندما 
يتم المطالبة بمعادلة شهاداتهم.

ورأى النائب علي إسحاقي أن التحقق 
مـــن المؤهـــات ومعادلتهـــا يجـــب أن 
يكـــون أهم شـــرط لعمـــل األجنبي في 

البحرين، وذلك لضمان كفاءتهم.
وأشـــار النائب هشـــام العشيري إلى أن 
أهمية معادلة الشهادات ال تقتصر على 
كشف التزوير، وإنما تشمل استيفاءها 

المعايير الوطنية. 
إن  النفيعـــي  إبراهيـــم  النائـــب  وقـــال 
هـــذا المقترح سيســـاهم في تحســـين 
إيرادات الحكومـــة وذلك من إيرادات 
مؤهـــات  علـــى  التدقيـــق  خدمـــة 

األجانب.

“التربيــة” ترفــض شــهادات 52 خريج طب مــن الصين

معادلة شهادات األجانب يوّرد ماال

^وافـــق مجلـــس النـــواب علـــى اقتراح 
بقانـــون بتعديل الائحـــة الداخلية للمجلس 
الســـؤال  ســـقوط  موعـــد  بتأخيـــر  يقضـــي 
البرلماني إلى حين انتهاء الفصل التشريعي 
م الســـؤال خاله، بـــدالً مما هو قائم  الذي ُقدِّ
ا من ســـقوط الســـؤال البرلماني بانتهاء  حاليًّ

م السؤال خاله. دور االنعقاد الذي ُقدِّ
وقام المقترح على أساس عدم كفاية دور  «

هة  االنعقاد لإلجابة على جميع األسئلة الموجَّ
إلى الوزراء، يؤدي إلى سقوطها بانتهاء دور 

االنعقاد، ومواكبة لما هو معمول به في 
برلمانات العالم بأن تبقى األسئلة التي لم 

يجب عنها إلى أدوار االنعقاد الالحقة.

 السؤال البرلماني.. 
ال يموت بقانـــون  مقترًحـــا  النـــواب  مجلـــس  ^مـــّرر 

يقضـــي بإضافـــة اســـتثمار األراضـــي المخّصصـــة 
لمهام وزارة اإلســـكان في نطـــاق تحقيق األهداف 
اإلســـكانية للـــوزارة. وقبل التصويـــت، رأى النائب 
أحمـــد العامـــر أن المقتـــرح سيســـهل عمـــل الوزارة 
لتحقيق المطلوب منها في برنامج عمل الحكومة، 
وسيســـهل عمليـــة التعامل والشـــراكة مـــع القطاع 

الخاص بما يخدم أهداف الوزارة.
وقال النائب علي إسحاقي إن الهدف من المقترح 
لصالح المواطن والخروج من مأزق قائمة االنتظار 

الطويلة.
ورأى النائـــب عبدالـــرزاق حطاب أن هـــذا المقترح 
يأتي دعًما الستغال كافة الموارد المتاحة لخدمة 

الملف اإلسكاني.

مـــن جهتهـــا، قالـــت المستشـــارة القانونية بـــوزارة 
تقـــّدر  الـــوزارة  إن  المناعـــي  فاطمـــة  اإلســـكان 
أي اقتـــراح مـــن شـــأنه مســـاعدة الـــوزارة للوفـــاء 
بالتزاماتهـــا تجـــاه المواطنين ويحقق االســـتدامة 

للملف اإلسكاني.

حـل لمـأزق قائمــة انتظــار بيــت العمــر
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  ^قـــال 
اآلليـــة  إن  خلـــف  عصـــام  العمرانـــي  والتخطيـــط 
المتبعـــة فـــي اســـتخدام أراضـــي المنفعـــة العامـــة 
تتـــم بنـــاء علـــى المتطلبـــات الخاصـــة لـــكل وزارة 
وجهـــة حكوميـــة وفًقا الحتيـــاج المنطقة. وأشـــار 
ه على ســـؤال النائب فاطمة القطري بشـــأن  في ردِّ
اآلليـــة التي ســـتحّدد طبيعـــة اســـتخدام األراضي 
المخصصـــة للمنفعـــة العامـــة فـــي مدينـــة ســـلمان 
والبالـــغ عددها نحـــو 16 أرًضا. ولفتت القطري إلى 
غيـــاب تحديـــد االحتياجات االجتماعيـــة كالمراكز 
االجتماعيـــة واألنديـــة الرياضيـــة والثقافيـــة فـــي 
مدينة ســـلمان.  مـــن جانب آخر، أكـــد الوزير خلف 
أولويـــة المناطـــق القديمـــة المكتظة بالســـكان في 
ه على  توفير خدمة الصرف الصحي. وأشار في ردِّ

سؤال النائب محمود البحراني بشأن أسباب تأخر 
توصيل خدمات الصـــرف الصحي لبعض المناطق 
إلى أن الوزارة زّودت مجمع 1038 بصدد بخدمات 
الصـــرف الصحـــي بكلفـــة بلغـــت 850 ألـــف دينـــار، 

والعمل مستمر بالمناطق والمجمعات األخرى.

16 أرًضا للمنفعة العامة بمدينة سلمان

ـــة مؤهالتهـــم قبـــل العمـــل بالبحريـــن ـــزام األجانـــب بمعادل إل

 إعفاء المواطنين من دفع رسوم الكهرباء في رمضان

أقــر مجلــس النــواب اقتراحــا برغبة بشــأن إعفاء المواطنيــن من دفع 
رسوم الكهرباء والماء في شهر رمضان المبارك سنويا. وقرر المجلس 

احالة االقتراح للحكومة. 

وفي موضوع آخر، وافق المجلس 
يقضـــي  بقانـــون  اقتـــراح  علـــى 
بإضافـــة شـــرط إلصـــدار تصريـــح 
العامـــل  بحصـــول  يتعلـــق  العمـــل 
األجنبي على شهادة تتم معادلتها 
المختصـــة  الجهـــات  قبـــل  مـــن 
التخصصيـــة  للوظائـــف  بالنســـبة 
ـــا  أكاديميًّ تأهيـــاً  تتطلـــب  التـــي 

ا في التخصص ذاته. جامعيًّ
النائـــب  قـــال  التصويـــت،  وقبـــل 

عيســـى الدوسري إن هذا المقترح 
المجتمـــع  أمـــن  علـــى  ســـيحافظ 
وســـامته مـــن الجرائـــم التي تقع 

من العمالة األجنبية. 
ورأى النائـــب محمـــد بوحمـــود أن 
ا للعديد  المقتـــرح يأتي حـــا جذريًّ
مـــن المشـــاكل التـــي تعانـــي منهـــا 

سوق العمل.
المالكـــي  باســـم  النائـــب  وذهـــب 
إلـــى أن المقتـــرح سيســـاهم فـــي 

تعزيـــز أفضلية المواطـــن بالقطاع 
الخاص. 

رحمـــة  آل  غـــازي  النائـــب  ولفـــت 
إلـــى أن الخطـــورة فـــي الموضوع 

هو تأثيـــره على جـــودة الخدمات 
المؤسســـات  ســـتقدمها  التـــي 
خصوًصـــا  بهـــا،  يعملـــون  التـــي 

بالتخصصات الدقيقة.

140 ألفا لدعم المراكز النهارية سنويا
ـــار ـــل لــــ 5 آالف دينــ ـــن يصــ ـــة للمستفيــديــ ـــغ الموزعــ ـــاوت المبالــ تفــ

دعـــم  إدارة  مديـــر  ^قالـــت 
العمـــل  بـــوزارة  األهليـــة  المنظمـــات 
والتنميـــة االجتماعيـــة نجـــوى جناحي 
إن الـــوزارة وّزعت نحو 140 ألف دينار 
ا  المراكـــز النهارية البالـــغ عددها 14 دارًّ

ا لدور رعاية الوالدين. نهاريًّ
المبالـــغ  اختـــاف  أن  إلـــى  ولفتـــت 
المخصصـــة لكل مركز يعـــود الختاف 
المعايير التي يتم التوزيع على أساسها 
5 آالف دينـــار،  وتصـــل بعضهـــا لنحـــو 
وذلك لتغطيـــة اإلجراءات التشـــغيلية 
ودعـــم االجتياجات اللوجســـتية لكبار 

المواطنين.
ا  وأكدت أهميـــة دعـــم دور الرعاية فنيًّ
من خـــال تقديـــم برامج تطويـــر أداء 
للقائمين على الـــدور النهارية، ولتعزيز 
الـــدور الرقابي واإلشـــرافي على جودة 
أداء تقديم الخدمة لدور الرعاية لكبار 

المواطنين.
يأتـــي ذلـــك فـــي وقـــت وافـــق مجلس 
النـــواب علـــى مقتـــرح برغبـــة يقضـــي 
بتخصيـــص دعم مادي ســـنوي لألندية 

االجتماعية للوالدين.
وقبـــل التصويت، قـــال النائب عبدهللا 
الـــذوادي إن أقـــل مـــا تقدمـــه الدولـــة 
تقديـــر  هـــو  الســـن  لكبـــار  والمجتمـــع 

تضحياتهـــم فـــي خدمـــة الوطـــن فـــي 
جميع المجاالت.

الشـــعور  الدعـــم يعـــّزز  وذكـــر أن هـــذا 
النفسي لدى كبار المواطنين بالتقدير.

إلـــى  المالكـــي  باســـم  النائـــب  وذهـــب 
أن كبـــار المواطنيـــن قدمـــوا أعمارهـــم 
وصحتهم في خدمة البحرين، ودعمهم 
هو أقل ما نقدمه لهؤالء، وهو ينسجم 
مـــع المبادئ التـــي قام عليها الدســـتور 

في مجال الرعاية االجتماعية.
لهـــذا  االســـتجابة  أن  إلـــى  ولفـــت 
المقترح سيســـاهم فـــي رفع قدرة هذه 

المؤسسات على تقديم خدماتها.
ورأى النائب محمد بوحمود أن واحدة 
مـــن أهم أشـــكال الدعـــم لـــدور الرعاية 
هـــو خفـــض الرســـوم المفروضـــة علـــى 
هـــذه الـــدور االجتماعية ومنها رســـوم 

الكهرباء والماء.
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بيوت للمطلقات
النـــواب  مجلـــس  ^وافـــق 
علـــى اقتـــراح بقانـــون يكفـــل لكل 
فئـــات المنتفعيـــن مـــن الخدمـــات 
اإلسكانية الحق في التقدم بطلب 
للحصول على مســـكن عن طريق 

التملك دون استثناء.
النســـاء  المقتـــرح  ويشـــمل 
المدرجـــات تحت الفئة الخامســـة 
)المطلقة، أو المهجورة، أو األرملة 
أو  أكثـــر،  أو  ابـــن  لديهـــا  وليـــس 

العزباء يتيمة األبوين(.

سيدعلي المحافظة وإبراهيم النهام

زينب عبداألمير

أحمد العامر فاطمة القطري

عبدالنبي سلمان

عبدالله الذوادي

غازي آل رحمة



كشف الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات القابضة خالد الرميحي عن خطوات جادة لدراسة فكرة تأسيس 
شــركة معنيــة باالســتثمار فــي مجــال األمــن الغذائــي، علــى أن تكــون أول اســتثماراتها فــي مجــال تطويــر 
المشــروعات الزراعية بالطرق الحديثة مثل الزراعة بدون تربة والزراعة المائية واالســتزراع الســمكي في 

مختلف محافظات البحرين.

برلماني  ا على سؤال  ردًّ جاء ذلك 
موّجه من الشوري بسام البنمحمد 
للوزير المسؤول عن أعمال شركة 
)ممتلكات( أمام السلطة التشريعية 
ــاالت  ــصـ وزيــــر الـــمـــواصـــات واالتـ
ــرمــيــحــي  كـــمـــال أحــــمــــد.وقــــال ال
ــات  ــ بـــأنـــه تـــم االنـــتـــهـــاء مـــن دراسـ
الشركة  إنشاء  لمشروع  الــجــدوى 
في  بالتنفيذ  البدء  المتوقع  ومــن 

منتصف العام الجاري.
خطت  “ممتلكات”  أن  إلــى  ولفت 
ــادة لــلــمــســاهــمــة في  ــ ــوات جـ ــطـ خـ
المبادرة الحكومية لبرنامج االنتاج 

الــغــذائــي الــمــحــلــي، وذلــك 
التوجيهات  مــع  تماشًيا 

الملكية السامية.

توسعة الدواجن

الرميحي  وقــال 
بـــــأن الــشــركــة 
ــا  ــيًّ تــنــّفــذ حــال

خــــطــــة 

للدواجن  العامة  للشركة  توسعة 
ــشــركــة  ــل ل ــامـ ــكـ ــالـ ــة بـ ــوكـ ــلـ ــمـ ــمـ والـ
“مـــمـــتـــلـــكـــات”، والــــتــــي ســتــتــيــح 
مـــضـــاعـــفـــة طـــاقـــتـــهـــا اإلنـــتـــاجـــيـــة 
ــتــــدّرج، وذلـــك  الــحــالــيــة بــشــكــل مــ
الغذائي  األمــن  احتياجات  لتلبية 
الــجــودة  عالية  منتجات  وتــوفــيــر 
الدواجن وإنتاج  تربية  في مجال 

بيض المائدة.

صندوق الواحة

ــر الــرمــيــحــي أن “مــمــتــلــكــات”  وذكــ
 2018 ــام  ــعــ ــ ــال ــ ب ــأت  ــ ــشـ ــ أنـ
صندوق الواحة الذي 

الــشــركــات  فــي  لاستثمار  يــهــدف 
التكنلوجيا  مــجــال  فــي  الــنــاشــئــة 
ــا مــنــهــا بــأهــمــيــة هــذا  ــاًن ــم ــك إي ــ وذل

القطاع الحيوي والهام.
“مــمــتــلــكــات”  مــحــفــظــة  إن  وقـــــال 
االستثمارية تضم ما يزيد عن 60 
شركة، ويقع حوالي نصفها داخل 
محفظاتها  ومــســاهــمــة  الــبــحــريــن، 
ــراوح مـــا بين  ــ ــت ــ االســـتـــثـــمـــاريـــة ت
ــاديــق اســتــثــمــاريــة وشــركــات  صــن
فرعية  وشركات  بالكامل  مملوكة 
وزمــيــلــة ومـــشـــروعـــات مــشــتــركــة 
التي تمتلك  وغيرها من الشركات 

ــيــة فيها  أقــل ــكــات” حــصــة  ــل “مــمــت
بــحــيــث تــضــم مــســاهــمــيــن آخــريــن 
القطاعين  من  أجانب  أو  محليين 

العام والخاص.

استثمارات ونسب

والزراعة  األغذية  قطاع  أن  وبّين 
وقطاع  الصحية  الرعاية  وقطاع 
ذات  الــقــطــاعــات  مــن  التكنلوجيا 

ــكـــات”  ــلـ ــتـ ــمـ األولــــــيــــــة لـــــــدى “مـ
وســاهــمــت جــائــحــة كــورونــا 

فــي إلــقــاء الــضــوء على 
أهمية تحقيق االكتفاء 
ــذاتـــي واالســتــدامــة  الـ

في تلك القطاعات.
وأرفــــــــــــق الـــرمـــيـــحـــي 

نسبة  يــتــضــّمــن  جــــــدوالً 
في  “ممتلكات”  استثمارات 

كــل مــن قطاع األغــذيــة والــزراعــة 
وقطاع  الصحية  الرعاية  وقطاع 
والتكنلوجيا  واالتــصــاالت  االعــام 
كنسبة مئوية من إجمالي أصولها:

- قطاع األغذية والزراعة: 0.8 % 
من إجمالي األصول.

ــاع اإلعـــــــام واالتــــصــــاالت  ــطـ - قـ
والتكنلوجيا: 11.5 % 
مــن إجــمــالــي 

األصول.
قــطــاع   -
الرعاية 

إجــمــالــي  مـــن   %  0.7 الــصــحــيــة: 
األصول.

السؤال

البنمحمد  بــســام  الـــشـــوري  ــان  وكــ
ــا لــوزيــر  ــه ســــؤاالً بــرلــمــانــيًّ ــ قــد وّج
الــمــواصــات واالتــصــاالت بصفته 
أعمال شركة  المساءل عن  الوزير 
السلطة  أمـــام  القابضة  ممتلكات 

التشريعية.
ــاًء  ــن ــاء فـــي نـــص الـــســـؤال: “ب وجــ
ــاب  ــطـ ــخـ ــاء فـــــي الـ ــ ــ ــــى مـــــا جـ ــل عــ
الـــســـامـــي لـــجـــالـــة الـــمـــلـــك أثـــنـــاء 
افــتــتــاح دور االنــعــقــاد الــثــانــي من 
الـــفـــصـــل الــتــشــريــعــي الـــخـــامـــس، 
المؤسسات  إلى  دعوته  وتحديًدا 
والخاصة  الحكومية  االستثمارية 
إلـــى  أمـــوالـــهـــا  رؤوس  ــتــوجــيــه  ب
القيمة  ذات  التنموية  الــمــجــاالت 
الرقمي  التحول  كمجال  المضافة 
الــقــطــاع الطبي  واالســتــثــمــار فــي 
وتــأمــيــن االكــتــفــاء الـــذاتـــي، وهــي 
درجــات  أقصى  تستدعي  أولــويــة 
التعاون والتنسيق بين السلطتين 

التنفيذية والتشريعية.
ــدى شــركــة  ــ وعــلــيــه، هـــل يـــوجـــد ل
حالية  خطط  القابضة  ممتلكات 
التحول  مــجــال  فــي  لاستثمار 
ــاع الــطــبــي  ــطــ ــقــ ــ الـــرقـــمـــي وال
تأمين  في  والمساهمة 
االكــتــفــاء  وتحقيق 

الذاتي؟
ــت  ــ ــامـ ــ وهــــــــــــل قـ
الــشــركــة بــالــفــعــل 
رؤوس  بـــتـــوجـــيـــه 
ــذه  ــي هـ ــ أمــــوالــــهــــا فـ
ــل  ــات داخــ ــاعـ ــطـ ــقـ الـ
أو  الـــــــبـــــــحـــــــريـــــــن 

خارجها؟
ــا هـــي الــنــســبــة  ومــ
هذه  تشكلها  التي 
ــات مــن  ــاعــ ــطــ ــقــ ــ ال
مجمل استثمارات 

الشركة؟

تأسيس شركة للزراعة دون تربة و”المائية”.. ومشروعات لالستزراع السمكي بالمحافظات
البنمحمد  الـــشـــوري  ــؤال  ــ سـ ــى  ــل ع ــات  ــواصـ ــمـ الـ ــر  ــ وزيـ ــة  ــابـ إجـ تــنــشــر   ”^“

تأييد قانوني وتجاري لمقترح شوري ينظم البيع بالتقسيط
تحتاجه الــســوق  ــري:  ــف ــع ج الـــغـــش..  سيلغي  الـــدوســـري:  ــم..  ــاك ــح ــم ــال ب قــضــايــا  ــلـــي:  األهـ

ــشــورى  قـــدم 5 مـــن أعـــضـــاء مــجــلــس ال
بالتقسيط،  البيع  بشأن  بقانون  اقتراًحا 

حصلت “الباد” على نسخة منه.
والهدف من هذا التشريع سد فراغ عدم 
البيع  لموضوع  متكامل  تنظيم  وجــود 

بالتقسيط في البحرين.
ــقــانــون بــأن  وقــــال مــقــدمــو االقـــتـــراح ب
القصور  عن  كشف  قد  العملي  التطبيق 
من  الــنــوع  هــذا  تنظيم  فــي  التشريعي 
ــبــيــع، حــيــث لـــم تــتــنــاول عــقــود البيع  ال
لتنظيم  الــكــافــيــة  األحـــكـــام  بالتقسيط 
الــعــاقــة بين الــبــائــع والــمــشــتــري، وعــدم 
للمنتج  الثمن األصلي  نصها على مقدار 
المتحّصلة  الــفــوائــد  ــقـــدار  ومـ الــمــبــيــع، 
واكــتــفــاؤهــا  بــالــتــقــســيــط،  الــبــيــع  نتيجة 
ــي  ــنــص عــلــى ثــمــن الــمــبــيــع االجــمــال ــال ب
شاماً فوائده وتجزئة الثمن على شكل 
الذي يضطر  أقساط شهرية، وهو األمر 
القضاء للحكم بقيمة المنتجات المبيعة 
بحسب ما ينص عليه العقد مهما كانت 
يخالف  وبما  تقديرها  في  مبالغ  قيمتها 

سعر السوق.
ومقترحو القانون هم: الشوريون بسام 
البنمحمد، وجميلة سلمان، ودالل الزايد، 

ودرويش المناعي وصادق آل رحمة.
استطلعت  بــقــانــون  االقـــتـــراح  ــول  وحــ
الــشــخــصــيــات  مـــن  ــدد  عــ آراء  ــــاد”  ــب ــ “ال
ــى أهــمــيــة هــذا  الــمــعــنــيــة لـــلـــوقـــوف عــل

التشريع وجدواه.

تزايد العمليات

ناصر  األعمال  رجــال  جمعية  عضو  أكد 
بـــقـــانـــون بــشــأن  ــراح  ــ ــت ــ ــي أن االق ــلـ االهـ
ا،  جــدًّ مهم  مــوضــوع  بالتقسيط،  البيع 

ــام وضـــع صيغ  أمـ الــطــريــق  ألنـــه يفسح 
لعمليات  المجتمع  يحتاجها  قــانــونــيــة 
لمعامات  البيع والشراء في ظل تزايد 
البيع والشراء بالتقسيط، وظهور بعض 
اإلشكاليات أثناء التطبيق العملي لمثل 
ســواء  ــراءات،  ــ اإلجــ أو  العمليات  هـــذه 
أكانت عمليات البيع أو الشراء تتم من 
رسمية  أو  حكومية  مــؤســســات  خــال 
أو خاصة أو فردية، كما في االقتراض 
المحات  أو مــن  الــبــنــوك  والـــشـــراء مــن 
البيع  أكــان  وســواء  غيرها  أو  التجارية 
أكان  وســواء  الفوائد،  بــدون  أم  بفوائد 

البيع المباشر أم اآلجل.
 ،“ “الباد  لـ  وأكد األهلي في تصريحات 
كثيًرا  مناقشته  تم  الموضوع،  هــذا  أن 
البحريني  المجتمع  لحاجة  السابق  في 
ــود قـــانـــون “مــنــّظــم”  والـــســـوق إلـــى وجــ
برزت  التي  المشاكل  لكل  آلية  سيحّدد 
فــي الــفــتــرة األخـــيـــرة، وكـــان لــهــا تأثير 
المقرضة،  الجهات  المواطن وعلى  على 
ــا حيث  خــصــوًصــا خـــال فــتــرة كـــورونـ
للنظر  للمحاكم  القضايا  من  كثير  وصل 
فيها وبــعــد اتــخــاذ ولــجــوء “الــبــنــوك” أو 
عدم  بعد  القانوني  لإلجراء  المقرضين 

الــتــســديــد، مــؤكــًدا  الــمــقــرض مــن  تمكن 
حقوق  سيحفظ  الــقــانــون  هــذا  مثل  أن 
الــجــمــيــع، فــي ظــل حــاجــة الــبــعــض إلــى 
االقـــتـــراض لــعــدة ظـــروف مــن بــنــوك أو 
على  وتوقيعه  أخـــرى،  تموينية  جهات 
نتائجها في  ما هي  يعرف  أوراق قد ال 
بالتزاماته  الوفاء  من  تمكنه  عدم  حالة 

ضمن مواعيدها المحددة.

الجائحة واألقساط

 من جهته، قال المحامي بندر الدوسري 
إن وجود مثل هذه القوانين، تعد آليات 
تنظيمية ضرورية تحتاجها المجتمعات 
مجتمعنا  مــثــل  ــا  اقــتــصــاديًّ الــمــتــطــورة 
التجاري  االنفتاح  ظل  وفي  البحريني، 
ــذي تــعــيــشــه الــبــحــريــن  ــ واالقـــتـــصـــادي ال
للمشاريع  والــقــيــادة  الحكومة  دعــم  مــع 
وتشريعات  قوانين  لوضع  واالستثمار 
السوق  فــي  االنــفــتــاح  مــع هــذا  تتناسب 

المالي البحريني. 
من  العديد  تابع  والــذي  الدوسري  ورأى 
حان  قد  إنــه  الجانب،  هــذا  في  القضايا 
والتدليس  الــغــش  مظاهر  لـــوأد  الــوقــت 
واالستغال من خال بنود يتم وضعها 

تكون سيًفا مسّلًطا على رقاب العماء، 
الواسع  المفهوم  ونحن نتحّدث هنا عن 
للتقسيط والذى يشتمل على ممارسات 
المالية  والبيوت  الخاصة  البنوك  بعض 
هذا  فى  العمل  تباشر  التى  والشركات 
المجال، حيث إن من يضار هم محدودو 
من  المالية  االحتياجات  وذوو  الدخل 
خال إدراج بنود في هذه العقود تشبه 
والتعجيز،  االحتكار  بنود  كبير  حّد  إلى 
لهذه  التصدي  يتم  أن  المتعّين  فمن  لذا 
ــن شــرف  الـــمـــمـــارســـات الـــتـــى تــبــتــعــد عـ
المعامات وحسن النية التى أكد عليها 
القانون فعلى سبيل المثال البند المتعلق 
ُحلت  واحــد  بقسط  العميل  تأخير  حال 
قسطان  يحل  أنه  فنرى  األقساط  باقي 
أو ثاثة وليس باقي األقساط، فمن منا 
كان يتوقع جائحة كورونا وما نتج عنها 
العالم  باقتصاديات  عصفت  أضــرار  من 

أجمع وليس في البحرين فقط.

قانون مهم 

جعفري،  أكبر  االقتصادي  يؤكد  بــدوره، 
أهــمــيــة االقــــتــــراح وضـــــــرورة إقــــــراره، 
يمّهد  القانون  هــذا  مثل  أن  إلــى  مشيًرا 

الذين  األشخاص  أمام  الطريق  إلفساح 
يحتاجون إلى سلعة أو خدمة من المال 
العام وال يملكون المال الكافي لشرائها، 
للمستقبل  “شـــراء  عليه  نطلق  مــا  وهــو 
تكلفة  عليهم  سيشكل  الــشــراء  وهــذ   ،“
أو  “النقدي”  الشراء  سعر  على  إضافية 

المباشر.
وأوضح جعفري، أن ترتيب هذه العملية 
بالنسبة لألشخاص  ا، خصوًصا  مهم جدًّ
ــذيــن يــقــعــون تــحــت مظلة “اإلغــــراء”  ال
الــشــركــات لجذب  تــمــارســه بعض  الـــذي 
ـــارة،  اإلث أســلــوب  تستغل  حيث  زبــائــن، 
ويقع الزبون فريسة ألرباح في األقساط 
بعجز عن سدادها في حالة تخلفه عن 
األقساط  رهينة  ويظل  لشهور  الــســداد 
لـــدى الشباب  طـــول حــيــاتــه، خــصــوًصــا 
المتزوجين  أو  ــزواج  ــ ال على  المقبلين 
لمثل  باالنتباه  ننصحهم  ولذلك  حديًثا، 
ما  لــشــراء  احتياجهم  عند  األمـــور  هــذه 
يحتاجون، ولكنهم يظلون رهينة سداد 

األقساط التي ال تنتهي.
ــّدد جــعــفــري عــلــى أهــمــيــة مــثــل هــذا  وشــ
لكل  توثيق  مــن  سيحققه  لما  الــقــانــون، 
للجميع  األطراف وبصيغ موثقة تضمن 

حقوقهم، مؤكًدا حاجة السوق البحريني 
الملزمة لمثل هذا القانون.

نتمنى إقراره

“الباد”  لـ  أم سعيد  ذلــك، صّرحت  إلــى   
والتي كانت تملك محات للمابس في 
مدينة عيسى، بأن جائحة كورونا والتي 
الكثير  عّرضت  سنة،  من  ألكثر  بها  نمر 
من التجار إلى خسائر كبيرة، مستدركًة، 
ــم الــحــكــومــة، إال  وعــلــى الــرغــم مــن دعـ
أخذ  إلــى  اضطر  التجار  مــن  العديد  أن 
البنوك،  الــبــنــوك، ومــن غير  قـــروض مــن 
ــديــون واألقــســاط،  ال فــي  وبعضنا وقــع 
هذه  ينّظم  قانون  هناك  يكون  أن  دون 
ــروط  ــشـ الــعــمــلــيــة فــحــتــى الـــفـــوائـــد والـ

تختلف من بنك آلخر.
لــقــد اضــطــر كثير  ــت أم ســعــيــد،  ــ وأردفـ
لعدم  محاتهم  إغــاق  إلــى  التجار  مــن 
أو  االقساط،  مبالغ  ســداد  على  مقدرتنا 
بينما  آلخــريــن،  بتأجيرها  بعضنا  قـــام 
مؤكدة  بيعها،  إلى  اآلخر  البعض  اضطر 
البحريني  والمستهلك  الــتــاجــر  حــاجــة 
وختمت،  ــقــانــون،  ال هـــذا  لمثل  الملحة 

نتمنى سرعة إقراره.

خطة توسعة 
لمضاعفة إنتاج 
شركة الدواجن 

لزيادة بيض 
المائدة

محفظة 
“ممتلكات” 

االستثمارية تضم 
60 شركة ونصفها 

داخل البحرين
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ليبيا والحضن المصري
كانـــت ليبيـــا إحـــدى الضحايـــا التـــي ســـقطت نتيجـــة مؤامـــرة “أوباما – 
الخامنئـــي – العثمانييـــن - اإلخـــوان المســـلمين”، والتي تســـمى بمؤامرة 
الربيـــع العربـــي، حيـــث دفعت أرضا وشـــعبا ثمنـــا باهظا مازالـــت تدفعه 
حتـــى اآلن، لكـــن هذا ال يعني مطلقا البكاء على عهد القذافي، إال أنه إذا 
أجبرنـــا على تقييم من الذي دمر ليبيـــا تدميرا كامال، فإن المنطق يقول 
إن مؤامـــرة الربيـــع العربي هي من دمرت ليبيـــا أضعاف ما قام بتدميره 

القذافي.
وكلما حاول المخلصون من الليبيين والعرب إنقاذ البالد، تدخل اإلخوان 
والعثمانيون والمجتمع الدولي بمبادراته الخبيثة، حتى يطيلوا مؤامرة 
تدميـــر ونهـــب خيـــرات ليبيا، كمـــا هو الحـــال بســـوريا والعـــراق واليمن 
والصومـــال، فتدميـــر األمـــة العربيـــة هـــو هـــدف العنصريين فـــي إيران 

وتركيا والغرب واإلخوان المسلمين.
علـــى العمـــوم وباختصار شـــديد لكي تصـــل الفكرة للقـــارئ بكل وضوح، 
فـــإن مـــا حدث مـــن اجتماعـــات وتفاهمات أخيـــرة، أدت لحكومـــة ليبية 
مؤقتـــة تقـــود طرابلـــس الغـــرب لحيـــن االنتخابـــات، فـــإن مصـــر بقيادة 
السيســـي ووراءهـــا اإلمارات والســـعودية هـــي من كان لها الـــدور األكبر 
فـــي هذا األمـــر، بمعنى أنه لوال الءات السيســـي وخطوطه الحمراء ضد 
العثمانيين واإلخوان وتجار الحروب، بأن مصر لن تسمح مطلقا بتهديد 
األمـــن القومـــي المصـــري والليبـــي، ولـــوال التطمينات المصريـــة بأن باب 
التوبـــة مفتوح لمـــن كان يريد العودة إلى رشـــده ومحيطه العربي، وأن 
مصر ســـتكون الداعـــم األكبر في بناء الدولة الليبيـــة، لما تمخضت هذه 
االجتماعـــات عـــن حكومة وحدة وطنية نســـأل هللا عز وجـــل أن تحقن 

دماء أهلنا في ليبيا.
ويتضـــح ذلك من خـــالل من كانوا تحـــت إمـــرة رأس العثمانيين، حيث 
عرفوا أن من ستبقى لهم مستقبال هي مصر وليس اإلخوان، هذا بالطبع 
مـــع النية الصادقـــة للوطنيين الليبيين الذين وضعوا يدهم بيد إخوانهم 
العـــرب، حتـــى وصلـــوا إلـــى تفاهمـــات نســـأل هللا أن تســـتمر ويتم طرد 

العثمانيين واإلخوان من ليبيا.

tariq@cogir.org 

د. طارق آل شيخان

اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

قطر... وإعالمها المريض
إن الباحث في شؤون قطر سيجد ما يثير اهتمامه في نكث العهود 
واالتفاقيـــات وبذل أقصى الجهود الممكنة إللحقاق الضرر بجيرانها 
ومســـاندة اإلرهـــاب والقيـــام بـــأدوار خبيثة غـــادرة ال يمكـــن أبدا أن 
تصدر من دولة عربية مســـلمة ترتقي إلى مســـتوى المسؤولية، إنما 
تصرفات عصابات، وكل الدالئل تشـــير إلى ذلك، من شتائم إعالمها 
وبذاءته وأكاذيبه وفبركاته، إلى رسم الخطط الكبرى لتحقيق آمال 
المرتزقة الذين تؤويهم، إلى كلماتها الرخوة الكسولة التي تثرثر بها 

في االجتماعات والقمم الخليجية.
قطر ال تجيد سوى التعاون والتنسيق والرقص الجماعي على إيقاع 
اإلرهاب والتآمر على جيرانها، ومن كان يتصور من أبناء الخليج أن 
“االتفاق” سيعيد األمور إلى مجاريها على اعتبار أن الحوار والنقاش 
ظاهرة صحية البد من إحاطتها وحمايتها بكل ما في تراث شعوبنا 
الفكريـــة، فهو على خطأ، ألن هـــذه الدولة – ونظامها - ال تعرف غير 
الترخص والتهجم والتآمر والحقد والمرارة وواجهة تخفي وراءها 
أشـــد أنـــواع االنحرافـــات والتجـــاوزات األخالقيـــة وبعثـــرة الصـــف 

الخليجي والعربي وشرذمة القوى، واالتجاهات االنقالبية.
أمـــا عقـــدة قطر من البحرين فهي كسلســـلة مترابطـــة من األحداث، 
فقـــط اســـتبدلت األخـــوة وحـــق الجيرة بالطعـــن في الظهـــر في كل 
تصرف وعمل وكل سياســـاتها ذات صلـــة وثيقة وكبيرة في زعزعة 
األمـــن واالســـتقرار فـــي البحرين، فهي تحـــاول بمرتزقـــة “جزيرتها” 
ومنـــذ أمد بعيـــد محاربة مجتمعنـــا البحريني الطيب المســـالم وبث 
ســـموم الفرقة والتناحر واالنشـــقاق في المجتمـــع ولكن دون فائدة، 
بـــل إن الجزء األكبر مـــن ميزانية قطر مخصص لألغراض اإلرهابية 
ودعـــم المرتزقة والصرف علـــى وكر “جزيرتهـــم” المعروفة بتصدير 
واســـتيراد السياســـة الســـوداء القبيحـــة وحركـــة المرور العكســـية، 

واألحقاد في نفوس العرب وزرع الفتن في أراضيهم.

البحرين ال تعرف غير العزة والنصر ومحصنة بوعي وثقافة مواطنيها  «
وقادرة على التصدي لكل المحاوالت القطرية الخبيثة لزعزعة األمن 

واالستقرار، وكلما زاد التآمر القطري كلما أصبحت البحرين أقوى.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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لعل الروائي البرازيلي “باولو كويلو” ليس الكاتب الوحيد الذي يودع مصحة 
عقلية، فقد ســـبقته إلى ذلك الكاتبة األميركية “زيلدا فيتزجيرالد”، غير أنها 

لم تخرج منها قط!
ال تعتبر زيلدا معروفة بين األوســـاط األدبية، حيث لم تحظ بالشـــهرة التي 
تمتع بها زوجها “ســـكوت فيتزجيرالد” مؤلف “غاتسبي العظيم” والذي دخل 
جنة الثراء والشهرة بعد نجاح روايته “ذلك الجانب من الجنة” ودخلت هي 

الجحيم!
كانت زيلدا مولعة بالرسم وتحب الكتابة وعاشت حياة سعيدة مع سكوت، 
إلى أن اكتشـــفت خيانتـــه لها مع راقصة باليه، وقد أصيبت بصدمة نفســـية 
وحاولـــت هي األخرى أن تكون راقصـــة باليه كنوع من رد االعتبار لكرامتها 
المهـــدرة، وتدربـــت أليام طـــوال حتى أصيبـــت باإلنهاك الجســـدي والذهني 
والفصـــام، وأدخلت المصحة العقلية لـ 9 ســـنوات، انتهـــت بحريق كبير فيها 

لم ينج منه أحد.

كتبـــت زيلدا روايتهـــا الوحيدة “شـــاركني هذا الفالس” بتوصيـــة من طبيبها 
النفســـي، حتى تتحرر من مشاعرها المؤذية، واستعرضت أجزاء كبيرة من 
حياتها الشخصية، وقالت عنها إنها أفضل من روايات زوجها الحاصل على 
نوبل األدب، إال أن ســـكوت رفض أن تقوم بنشـــر الرواية واســـتخدم أجزاء 

منها في رواياته.
هذه المأساة بالرغم من اختالف الشخوص وطبيعة القصص تكاد أن تتكرر 
على مســـامعنا بشـــكل يومي عن نســـاء اخترن البقاء في الظل من أجل أن 
يكون النور مســـلطا على أزواجهن فقط، وفي النهاية ال أحد يدفع ثمن هذا 

التنازل سوى المرأة المسكينة!

فاألنانية التي يعيش بها بعض البشر قد تصل لدرجات بشعة ومؤذية.. وطريق  «
النجاة الوحيد يكمن في التشبث بأحالمك، متجاهاًل هذه األصوات التي لن 

تتوقف أبدا عن تحطيمك، فهل يوجد حولك من يحاول أن يبقيك في الظل؟.

أميرة صليبيخ

الكاتبة... نزيلة المصحات العقلية!

 Ameerasulaibeekh@
gmail.com

في ظل الحملة الغاشـــمة المعادية للمملكة العربية الســـعودية عقب نشـــر 
تقريـــر وكالـــة االســـتخبارات األميركية المجافـــي للحقيقـــة، والقائم على 
مجـــرد الظـــن والتخمين، والبعيد كل البعد عن أيـــة أدلة أو براهين مادية، 
ر  ًقا عبَّ ـــا وموفَّ أصدر مجلس الشـــورى بمملكة البحرين الشـــقيقة بياًنا مهمًّ
بشـــكٍل قاطـــع عـــن رفضه التام أيـــة محاولة لإلســـاءة إلى مكانـــة المملكة 
راتهـــا، وهـــذا  العربيـــة الســـعودية، والمســـاس بســـيادتها وقيادتهـــا ومقدَّ
الموقف األصيل من مجلس الشورى البحريني تجاه أشقائهم في المملكة 
ر عن عمـــق ومتانـــة العالقات بين  ر ويعبِّ ـــدَّ العربيـــة الســـعودية موقـــف ُمقَّ
البلدين الشـــقيقين، وفي الواقع ليس مستغربا أبًدا تأكيد مجلس الشورى 
البحريني أهمية المملكة العربية السعودية ودورها المحوري في الحفاظ 
على أمن واســـتقرار المنطقة العربية، ونشـــر التعايش والســـالم في ربوع 
العالـــم أجمع؛ فالحق أن المملكة العربية الســـعودية ُعرفت طوال تاريخها 
العريـــق بأنهـــا مملكة اإلنســـانية، وال تفتـــأ مملكتنا بقيادة خـــادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه هللا - وولي عهده 
األميـــن األميـــر محمد بن ســـلمان - أيـــده هللا - تقوم بكل ما من شـــأنه أن 
ينفـــع البشـــر ويخدم الناس فـــي كل مكان، بغض النظر عـــن اللون والعرق 
والجنـــس والديـــن؛ وذلك انطالًقا من قوله صلى هللا عليه وســـلم: “الناس 

من آدم وآدم من تراب”.

وبهدف التضامن مع المملكة العربية الســـعودية ورفض واستنكار الحملة 
مت صحيفة “البـــالد” البحرينية - عبر  المعاديـــة التـــي تتعرض لها، فقد نظَّ
ا بعنوان “الســـعودية بيت العرب  تقنيـــة االتصـــال المرئي - منتـــدًى خليجيًّ
الكبيـــر” شـــاركت فيـــه نخبة من رؤســـاء تحرير الصحـــف الخليجية، وثلَّة 
مـــن الشـــخصيات اإلعالميـــة واألكاديميـــة والبرلمانيـــة العربيـــة وقيادات 
المجتمع المدني، كما شارك في المنتدى عدٌد من البرلمانيين البحرينيين، 
فـــي مقدمتهم رئيس لجنة الشـــؤون الخارجية والدفـــاع واألمن الوطني، 
ورئيـــس اللجنـــة النوعيـــة الدائمـــة لحقـــوق اإلنســـان بمجلـــس الشـــورى 

البحريني. 

وفي الحقيقة فإن هذه الهبَّة البحرينية في الوقوف مع المملكة العربية  «
ر  السعودية والتضامن معها على المستويات كافة لموقٌف شهٌم كريٌم يعّبِ
عن نبل وشهامة الشعب البحريني الشقيق، ويتسق مع عراقة هذا الشعب 

د على عمق العالقات التاريخية التي تربط بين شعبي البلدين، وال  األبي، كما يؤّكِ
يسعنا نحن السعوديون إال أن نقول: “شكًرا مملكة البحرين” شكًرا على هذا 
الصدق واإلخالص في محبتكم للسعودية، وحرصكم على حماية مصالحها 
راتها، ونؤكد لكم أن أشقاءكم في المملكة لن ينسوا لكم هذا الموقف  ومقدَّ

األصيل.

Osailanim
@yahoo.com

د. غسان محمد عسيالن

شكًرا مملكة البحرين

إدارة المرور... مبادرة رائعة
حســـًنا فعلـــت اإلدارة العامـــة للمـــرور بـــوزارة الداخليـــة عندمـــا قامـــت 
بتدشـــين حمالت مرورية توعوية في شـــوارع البحرين من خالل وضع 
لوحات فنية لمجموعة من األطفال تحمل رسائل مرورية، وذلك تزامًنا 
مـــع أســـبوع المـــرور )٧ – ١١ مارس الجـــاري(، ووجـــدت أن الفكرة رائعة 
وراقت لي، فهي مؤثرة وتلقى تجاوًبا وتفاعاًل جيًدا من قبل الجمهور.

هذه المبادرات الجميلة والبسيطة لها مفعول كالسحر بالنسبة للجمهور 
واألطفـــال وعائالتهـــم على حد ســـواء، فهـــي تعتبر جـــزءا ال يتجزأ من 
التربيـــة الصحيحـــة والثقافـــة للناشـــئة، فنحـــن مـــع األســـف نفتقـــد هذا 
الجانب المهم ووزارة التربية والتعليم ال تقوم بدورها في هذا الجانب، 
لـــذا مـــن الضروري جًدا إشـــراك الجمهـــور وخصوصا فئة األبنـــاء فلذات 
أكبادنـــا وذلـــك لـــزرع الثقافـــة الصحيحـــة فـــي ممارســـاتهم اليومية في 
المأكل والمشرب والمعاملة واألخالق والذوق العام وغيرها من الصفات 
الحميدة، فالمشاركة تعتبر شيًئا رائًعا وراقًيا، فعن طريق مشاركة أفراد 
العائلة على المســـتوى الشـــخصي والعاملين على المســـتوى الرسمي أو 
العملي يتم تحقيق األهداف المرجوة وكذلك االنســـجام وزرع االنتماء 
والـــوالء، صدقونـــي إن هذا األســـلوب يـــدرس في أعـــرق الجامعات في 
مجـــال اإلدارة الحديثة، فاألســـاس الصلب ألي وطن ناجح ومتطور هو 

أفراد الوطن فهم مصدر للمعرفة واألفكار.
وهنـــاك الكثيـــر من القصـــص واألمثلـــة الناجحة فـــي كثير من شـــركاتنا 
ومؤسســـاتنا الوطنيـــة فـــي االســـتخدام األمثـــل للعامليـــن واالســـتعانة 
بهـــم بما يوفر المـــال والوقت ويقدم المســـاعدة الموثوقة طويلة األجل 
للمؤسســـة من الذين يعرفون الشـــركة بشـــكل جيد، فاالســـتعانة بشركة 
استشـــارية خارجيـــة أمر مكلـــف، ويمكن أن يســـتهلك مـــوارد قيمة في 
الرســـوم والوقت الذي يقضى في اســـتكمال االستشـــاريين الخارجيين 
في مختلف جوانب المؤسسة، ومع ذلك فإن الموظفين يدركون بالفعل 
هـــذه العمليـــات، ويقدمـــون معرفـــة ثاقبـــة الحتياجات صاحـــب العمل، 
ويفهمون سياســـات المؤسســـة بشـــكل عام، وعودة إلى موضوع المقال 
أتمنـــى من اإلدارة العامة للمرور أن تقوم بزيادة المشـــاركة من األطفال 
من الجنسين وكذلك مشاركة أبناء المقيمين ألن الموضوع يشمل جميع 
من يســـتخدم الطريق وذلك لتحقيق الهدف المنشود. “المقال كامال في 

الموقع اإللكتروني”.

ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي



38344464

ٕاعالن بحل و تصفية
شركة بي اس ميدل ٕايست للتجارة ذ م م

سجل تجاري رقم 89293

بنــاء علــى قــرار المســاهمين في شــركة بــي اس ميدل ٕايســت للتجارة ذ م م المســجلة بموجب 
القيــد رقــم 89293، بتصفيــة الشــركة اختياريــا و تعيين الســادة /منير محمد عقــالن علي علي 

عقالن مصفيا للشركة.
لذا يعلن المصــــفي ٔان ســــلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشــــركات 
التجارية البحريني الصــادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لعام 2001، و عمال بنص المادة 335 من 
قانون الشـــــــركات يدعو المصـــــــفي جميع دائني الشـــــــركة ٕالى تقديم مطالباتهم ٕاليه، مدعومة 

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

األسم : منير محمد عقالن علي علي عقالن
muneer.aqlan@gmail.com :التلفون : 39935528 )973 +(     -    البريد االلكتروني

تاريخ: 2019/12/12
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
CR2021 -38180 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.
 رقم السجل: 5-72897

اسم التاجر: جوسي الفريدو بونغ مولدوغو
االسم التجاري الحالي: مطعم تانتويز

االسم التجاري الجديد: روك ريستورنت

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
إدارة التسجيل 

 )CR2021- 38985 (  إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا الســيدة:  أمينة هالل راشــد الذوادي بطلب تحويل المحل التجاري 
التالي إلى السيد : محمد حمود فرحان سلمان     

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

 رقم القيد: 3-23634
االسم التجاري: خدمات الذوادي للسيارات

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

  CR2021- 39064   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 : رقيه سلطان عيسى بوماهر

االسم التجاري الحالي : كفتيريا بوابة البسيتين
االسم التجاري الجديد : مزرعتي للخضروات

رقم القيد : 2-22780

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن رقم

CR2021 -39758
تنازل عن المحل التجاري  

تقــدم إلينــا الســيده فاطمــه احمــد علي عوض االنصــاري بطلــب تحويل المحل 
التجــاري التالــي إلــى الســيده امينــه احمد علي عــوض االنصــاري فعلى كل من 
لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد : 40909 – 4

االسم التجاري : صالون سكنجر للتجميل

إعالن بحل و تصفية شركة
شركة ليورون للتدريب واالستشارات ذ.م.م

سجل تجاري رقم 104540

بنــاء علــى قرار المالك لشــركة ليورون للتدريب واالستشــارات ذ.م.م المســجلة 
علــى قيــد رقــم 104540 ، بتصفيــة الشــركة اختياريا و تعيين الســادة / شــركة 
أنفــال ذ.م.م مصفيــا للشــركة. بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد 
انتهــت وفقــا لنص المادة 325 من قانون الشــركات التجارية البحريني الصادر 
بالمرســوم بقانــون رقــم   21   لعــام 2001 ، و عمــال بنص المــادة 335 من قانون 
الشــركات يدعــو المصفــي جميــع دائنــي الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهــم إليــه، 
مدعومــة بالمســتندات الالزمــة، خــالل 15 يــوم من تاريخ نشــر هــذا اإلعالن، و 

ذلك على العنوان:
شركة أنفال ذ.م.م     -     33609999

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم  24254 لسنة 2021
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة اسماء الفاضلي لتصميم االزياء ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة و التجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
السيد / دانه علي عبد هللا البستكي باعتبارها المصفي القانوني لشركة اسماء 
الفاضلــي لتصميــم االزياء ذ.م.م ،المســجلة كشــركة ذات مســؤولية محدودة - 
بموجب القيد رقم  126426، طالبا إشهار إنتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية 
اختيارية و شطبها من السجل التجاري، و ذلك . وفقا ألحكام قانون الشركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

  CR2021- 38724   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 :   عبد هللا صباح سلمان ناصر الشجار
االسم التجاري الحالي : احباب عيادي لخبز التاوه

االسم التجاري الجديد : ذرة عبادي
رقم القيد : 78239 – 1

التاريخ :2019/12/12
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

 ٕادارة السجــــل التجــاري
)CR2021- 39498( ٕاعالن رقم 

 تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقــدم ٕالينــا الســيد المعلــن ٔادنــاه بطلــب اســم تجــاري ، فعلــى كل مــن لديــه ٔاي 
اعتراض قانوني التقدم ٕالى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : ميرزا عبداللطيف عبدهللا مصطفي

 االسم التجاري الحالي : ٕاستراحة اكوا
 االســـــم التجـــاري الجديد : اكوابارك

رقم القيد : 3-20967

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
ٕادارة السجــــل التجــاري

) CR2021- 33199( ٕاعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقــدم ٕالينــا الســيد المعلــن ٔادنــاه بطلــب اســم تجــاري ، فعلــى كل مــن لديــه ٔاي 
اعتراض قانوني التقدم ٕالى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : يوسف عبدالرزاق احمد عبدالرسول

 االسم التجاري الحالي : مشويات عبدالرزاق
 االســـــم التجـــاري الجديد : مطعم و مشويات عبدالرزاق

رقم القيد : 2-119050

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  ٕادارة التسجيل
بشٔان تغيير االسم التجاري

لشركة: قصر الفخامه الدارة المطاعم والمقاهى ذ.م.م

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعة والتجارة الســياحة بٔانه قــد تقدم ٕاليها 
الســادة / اصحــاب شــركة: قصــر الفخامــه الدارة المطاعــم والمقاهــى ذ.م.م، 

المسجلة بموجب القيد رقم: )47177-2(، طالبين تغيير االسم التجاري
من: قصر الفخامه الدارة المطاعم والمقاهى ذ.م.م

PALACE MAJESTIC RESTAURANT & COFFE SHOP MANAGEMENT W.L.L
الى: اي ام الدارة المطاعم والمقاهي ذ.م.م

E M RESTAURANT & COFFEE SHOP MANAGEMENT W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه ٕالى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن

ٕاعالن بحل و تصفية شركة
شركة بيست بروفايل لتنظيم المعارض ذ.م.م

سجل تجاري رقم 1-132788

بناء على قرار المالك لشركة شركة بيست بروفايل لتنظيم المعارض ذ.م.م المسجلة على قيد 
رقــم 132788-1 ، بتصفيــة الشــركة اختياريــا و تعييــن الســادة / بثينة عســي مصفيا للشــركة. 
بهذا يعلن المصفي أن ســلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشــركات 
التجارية البحريني الصادر بالمرســوم بقانون رقم   21   لعام 2001 ، و عمال بنص المادة 335 
من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة 

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

VITRENA.BUSINESS.OFFICE@GMAIL.COM
+ 973  36656516

تحـديـــث
Update

09
2021
MAR نسبة الحجوزات

 الفلل المتوفــــــــــرة 
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الحجوزات

AMAN VILLAS 13دوار

Broker's license 3 Property Manager's license 23 Approved Valuer license A

بناء وتنفيذ

Grnata Contracting مساحات البناءمساحات الفلل
m2 334405245261m2

36779771
جعفر النكال

66622127
حسن محفوظ

36744700
أحمد سلمان

36026222
هاني إبراهيم

��������
36155800
حسن حمزة
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Vacancies Available
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 PALACE  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 

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 

BHASKAR DEVJI CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
17229824  or  ARJUN@DEVJI.COM 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

39940152  or  BEMCO@BATELCO.COM.BH 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

39940152  or  BEMCO@BATELCO.COM.BH 

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 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

BAHZAD ELECTRICAL & CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17700333  or  BEHZADCO@BATELCO.COM.BH 

GULF CITY CLEANING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17725075  or  yousif@aanass.net 

GULF CITY CLEANING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17725075  or  yousif@aanass.net 

GULF CITY CLEANING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17725075  or  yousif@aanass.net 

GULF CITY CLEANING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17725075  or  yousif@aanass.net 

GULF CITY CLEANING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17725075  or  yousif@aanass.net 

GULF CITY CLEANING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17725075  or  yousif@aanass.net 

GULF CITY CLEANING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17725075  or  yousif@aanass.net 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17749697  or  secure.me@live.com 

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 

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 

GOLD DUST CLEANING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

66727555  or  GOLDDUST.BH@GMAIL.COM 

Bright planet Cargo handling Company SPC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33147872  or  BRIGHTFUTURECONT@GMAIL.COM 

YARA MEDICAL HOSPITALIA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

77157777  or  tina@jasgroup.co 

Lola Cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
17810484  or  WPARKAR.79@GMAIL.COM 

ABU AMMAR FOR LOADING AND UNLOADING 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

39823986  or  YASEEN.MUSHAIMA@GMAIL.COM 

PETROFAC INTERNATIONAL - BAHRAIN S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

39277797 

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

  SYSTEMS ADMINISTRATION 
 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 

SYMMETRIA MEDICAL CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

17830730  or  MASIYAM@GMAIL.COM 

FEDORA CONTRACTING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

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

ALRAHILA CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33865286  or  TAHIR.NAAMDAR@GMAIL.COM 

CITYLINK Trading Services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
39603006  or  AJASALEH@YAHOO.COM 

Landway Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39680228  or  EKD434@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

36491411  or  MURTAZAWALI100@GMAIL.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

39888739  or  ALISHAHZAD.KSA4@GMAIL.COM 

K N STEEL & ALUMINUM FABRICATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

37336682  or  RAJENDRANNAIR680@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17262725  or  DELTA.SS@BATELCO.COM.BH 

AMINA AWADH ISMAEEL MUBARAK 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

35609260  or  AMINAAWADHBH@GMAIL.COM 

Commercial Line General Trading 
has a vacancy for the occupation of

  TEAM LEADER 
 suitably qualified applicants can contact

33081011  or  alid.clc@gmail.com 

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

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

13114311  or  KHALEDALTHAWADY@GMAIL.COM 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

17466206  or  ALKHALDI.SAAD66@GMAIL.COM 

BURGER EXPRESS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

35414424  or  sagaburger@gmail.com 

SKYWALL SOLUTIONS S.P.C OWNED BY ANITTA THAIKKATTIL JOHNSON 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

36298726  or  SUSANTHVAZHAPPILLY@GMAIL.COM 

SKYWALL SOLUTIONS S.P.C OWNED BY ANITTA THAIKKATTIL JOHNSON 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

36298726  or  SUSANTHVAZHAPPILLY@GMAIL.COM 

THE TEA HOUSE CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17295879  or  ABU.NADA.1986@ICLOUD.COM 

PYRAMID CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33269729  or  MIFTIKHAR087@GMAIL.COM 

Gecon consultancy 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

39350005  or  arun3121@gmail.com 

SALON CLASSIC SAM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact
36878500  or  K_MIQBAL@YAHOO.COM 

Pakken Furnitures Co.WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17582012  or  MATHEWPAKKEN@GMAIL.COM 

YOUNUS ISHAK ALUMINUM WORKSHOP S.P.C OWNED BY YOUNUS MD ISHAK 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

38316218  or  MDYOUNUSBINISHAK@GMAIL.COM 

RIDHAN READYMADE GARMENTS CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33573052  or  ALIHOSSAIN3052@GMAIL.COM 

TRESMEE CONTRACTING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

33243149  or  JOLLYJ70@GMAIL.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
34242786  or  ASIF.KSA66@YAHOO.COM 

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

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

33502128  or  ADMIN@DEERABEVERAGES.COM 

GULF FENCING & SPECIALIST SURFACING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
17591197  or  JALIL@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17784584  or  INFO@AMJASSIM.COM 

BAHZAD ELECTRICAL & CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17700333  or  BEHZADCO@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17732252  or  gm@sitrafactory.com 

BAHRAIN GALVANIZING FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17622495  or  finance.bgf1@gmail.com 

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

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

17568708  or  MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM 

San marco contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(MAINTENANCEW).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact
77700128  or  MJCOMPANY@GMAIL.COM 

GOLD DUST CLEANING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

66727555  or  GOLDDUST.BH@GMAIL.COM 

GOLD DUST CLEANING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

66727555  or  GOLDDUST.BH@GMAIL.COM 

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 

Last Mile Logistics W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

17595971  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

Last Mile Logistics W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

17595971  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

NEW SHAEEN SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33207045  or  Buayaan75@gmail.com 

GOLDEN PARIS CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36990363  or  MOHAMMAD.ASLAM5504@GMAIL.COM 

Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners Trading & Contracting Co 
has a vacancy for the occupation of

  BLACKSMITH 
 suitably qualified applicants can contact

77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners Trading & Contracting Co 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

34110813  or  AL0336260@GMAIL.COM 

Arshad electrical and electronics company SPC Owned by MOHAMMAD 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33742790  or  KASIM_ARSHAD@HOTMAIL.COM 

AAFI Public Service S.P.C Owned by MOHAMED ALI JINNA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
66999109  or  JINNA1234@GMAIL.COM 

AXXITUDE WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

66973788  or  AIRBOURNE1983@HOTMAIL.COM 

MASTER LOCK SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  KEY / MASTER MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

39898370  or  MASTERLOCKSERVICES2018@GMAIL.COM 

Fostanha Fashion Tailoring 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

66336370  or  MISTERSILVERBH@GMAIL.COM 

D4 INSIGHT S.P.C OWNED BY DHARMENDRA KISHORE VASANT 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

32233187  or  HARIGOPALDASA@D4INSIGHT.COM 

Deer Sports Publicity and Advertising 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

39880802  or  DEER.SPORT.BH.2@GMAIL.COM 

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

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

NAKAHAT RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
33666881  or  HANAN17666@GMAIL.COM 

SWEET PROMO COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

35510640  or  TATASCO2002@YAHOO.COM 

HASAN ALI MANSOOR ALI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
33265545  or  bahraininfosys@gmail.com 

Catchy Jewellery and Designing Co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER(JEWELLERY) 
 suitably qualified applicants can contact

39858938  or  POLIYATH@GMAIL.COM 

SAFDAR TECHNICAL SERVICES.- BAHRAINI PARTNERSHIP CO. 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

34161709  or  ABDULREHMAN1366@GMAIL.COM 

IKRAM REPAIR ELETRONIC EQUIPMENT CO SPC 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

33612587  or  MOHAMMADIKRAM978@GMAIL.COM 

BLUE MOON REAL ESTATE CO SPC 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (OPERATIONS) 
 suitably qualified applicants can contact

39294600  or  BLUEMOONREALESTATE19@GMAIL.COM 

AL MUZAMMIL SPARE PARTS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

37219210  or  ALMUZAMMILSPAREPARTSA@GMAIL.COM 

Assure Health Care Consulting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

39404838  or  ASSURECONSULT@GMAIL.COM 

The Ninety Nine Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

36110720 

SAMAD DOCTOR WATCHES CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

34440766  or  LAYALIBAHRAIN@GMAIL.COM

NEW SHAEEN SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33207045  or  Buayaan75@gmail.com 

SAHI PACKAGING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
33755619  or  SAHIIRFAN30@GMAIL.COM 

K & I MARKETING SERVICES Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

33507610  or  shaki950@gmail.com 

HEAVEN BUILDERS contracting 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

66924242  or  HEAVENBUILDERSCONTRACTING@GMAIL.COM 

TOKAR MODERN BAKERIES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
33347547  or  YAHYA238@ICLOUD.COM 

FLORA FASHION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33306644  or  AHMEDJANAHI85@GMAIL.COM 

SAM MOBILE APP 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

17729935  or  AHMED@MANNAIHOLDING.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

35609260  or  EMAHMOOD421@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

35609260  or  EMAHMOOD421@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

38974616  or  WASSERVICESBH@GMAIL.COM 

GOLDEN PARIS CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36990363  or  MOHAMMAD.ASLAM5504@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

38400289  or  MUHAMMADSHAHZAD0514744@GMAIL.COM 

Terratest Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

39442002  or  HR@KAZEROONIGROUP.COM 

M F PLUS CONSULTANCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

17212021  or  WORK@ALRAWASI.NET 

SAJNA COLD STORE - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

33761989  or  SAIB.EQUIPMENT@GMAIL.COM 

M M P G  CONSTRUCTION OF BUILDINGS 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
36576122  or  UAE.WLL999@GMAIL.COM 

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

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

ART LINK FOR EMPLOYMENT PLACEMENT SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

34103333  or  ALIALI3332010@GMAIL.COM 

OSOS FOR CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
36576122  or  USA99009911@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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 

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 

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 

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 

Last Mile Logistics W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

17595971  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

Last Mile Logistics W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

17595971  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

Last Mile Logistics W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

17595971  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

Last Mile Logistics W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

17595971  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

Last Mile Logistics W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

17595971  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

Last Mile Logistics W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

17595971  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

Last Mile Logistics W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

17595971  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

Last Mile Logistics W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

17595971  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

HUSNAIN ASLAM FOR MACHINERY AND EQUIPMENT BAHRAINI PARTNERSHIP C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
33436364  or  RJANI55555@GMAIL.COM 

INDUS MAINTENANCE SERVICES CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
34569303  or  INDUS860BH@GMAIL.COM 

SALEH MOHAMED MOHAMED ALI ALNOAIMI ( NOOR MAEDI / 6805 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17340518  or  SALEH255525@HOTMAIL.COM 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contact

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

ALREDA TRADING AND CONTRACTING GROUP B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17277360  or  aliam@batelco.com.bh 

Regency hotel 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

17227777  or  MOHAMMED.SANAD@IHG.COM 

Regency hotel 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

17227777  or  MOHAMMED.SANAD@IHG.COM 

ALHABBASH PAINTING 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

17644803  or  MAHALHABBASH@GMAIL.COM 

ALAHLAM WELDING & BLACHSMITH WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

17785335  or  HAMED_996@HOTMAIL.COM 

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

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

Fix and Wear for leather bags and shoes repairing 
has a vacancy for the occupation of

  SHOEMAKER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

39993319  or  ANWARMAM@BATELCO.COM.BH 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

17722333  or  info@alghanah.com 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17722333  or  info@alghanah.com 

ALBAHAAR GOLD SMITH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39458176  or  ALTAQADUM@YAHOO.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

17784584  or  INFO@AMJASSIM.COM 

ALALAM ELECTRICAL CONTRACTING COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contact

17250878  or  A_KGROUP@HOTMAIL.COM 

ROYAL (SELF SERVICE LAUNDRY) 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39512600  or  ABDULLA.ALHAMAR7@GMAIL.COM 

Perfect Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17404598  or  EMAHMED@LIVE.COM 

BURJ AL DUA CONSTRUCTION OF BUILDINGS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

34218230  or  YUSUFNEAMAMOHAMEDMAHMOOD@GMAIL.COM 

BURJ AL DUA CONSTRUCTION OF BUILDINGS 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

34218230  or  YUSUFNEAMAMOHAMEDMAHMOOD@GMAIL.COM 

ALSALAM FURNITURE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17830078  or  KANAKARAJ.PK@HORIZONINTLGROUP.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

AHMED ISA CONTRACTING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
17552234  or  AECONT@HOTMAIL.COM 

MAGNUM SHIPCARE SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17832244  or  admin_pers@alkhalidiagroup.com 

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

33270382  or  SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17131018  or  sajilnath@urbaser.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17131018  or  sajilnath@urbaser.com 

SEPCOIII Bahrain Construction Company S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

HUSAIN MOHAMED SAEED ALI / GHUFRANIK / 8003 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

33331855  or  HUSAINMOHAMED94@HOTMAIL.COM 

AL THREEA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39660950  or  JALHADDR@WINDOWSLIVE.COM 

PLANNERS GROUP INTERNATIONAL 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER(GAS & ELECTRIC).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact
17532010  or  MALBAYAT5@GMAIL.COM 

GULF RIVER BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
33720667  or  HOOB667766@gmeil.COM 

UNITY LINE TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17311114  or  NOOOOOR.147@GMAIL.COM 

KHAZANA RESTORANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17274767  or  mgtbah9@gmail.com 

KAINAT MAINT .EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17280049  or  TAHIRHAMEED57@HOTMAIL.COM 

SECURE SERVICES LIMITED W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17797998  or  HANAN.KARIM@SECURESERVICES.BH 

Almoayyed industrial contracting and maintenance services SPC 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

38888838  or  alihassan@almoayyedintl.com.bh 

HESTON INTERNATIONAL COMPNAY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MAINTENANCE PLANNING) 
 suitably qualified applicants can contact
17537742  or  Recruitment.bh@heston.net 

HESTON INTERNATIONAL COMPNAY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR (SITE) 
 suitably qualified applicants can contact
17537742  or  Recruitment.bh@heston.net 

HESTON INTERNATIONAL COMPNAY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact
17537742  or  Recruitment.bh@heston.net 

HESTON INTERNATIONAL COMPNAY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COORDINATION & FOLLOW UP SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact
17537742  or  Recruitment.bh@heston.net 

DADABHAI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17255209  or  hrd@dadabhaiconstruction.com 

ELITE SEEF RESIDENCE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

17313372  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

63 BURGER 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

39626363  or  BUR63GER@HOTMAIL.COM 

GOLDEN PALACE TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36776376  or  ALABASI31@HOTMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

PARAMOUNT AUTO GARAG DOORS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17410204  or  mariam@paramountdoorsco.com 

ASEERI CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

17744122  or  ASEERICO@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17732252  or  gm@sitrafactory.com 

Gold island  sale household appliances 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33989533  or  GOLD_ISLANDM@HOTMAIL.COM 

Al Faisaliyah Welding Ismithery Fabricti 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

13351335  or  procorpco@gmail.com 

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

RAJASTHAN SWEETS 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
17284253  or  NOORNADA@GMAIL.COM 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

TRIANGLE CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

36388101  or  ABDULLAABDULHAMEEDM@GMAIL.COM 

TRANS EAST FOR IMPORT & EXPORT OF VEGETABLES & FRUITS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36515391  or  HUSSAIN366133@GMAIL.COM 

SOUTHERN SPICE RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

39656671  or  SANGEETHADELIGHTS@GMAIL.COM 

AL-RASHEED COMPANY FOR ALUMINIUM FACTORY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

39469624  or  HASSANALFARSANI@GMAIL.COM 

AL AHBAR BUILDING CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

17291499  or  alahbarconstruction@gmail.com 

AL AHBAR BUILDING CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

17291499  or  alahbarconstruction@gmail.com 

Nice Land Supermarket 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
33662622  or  MALNOOH@HOTMAIL.COM 

TATA CONSULTANCY SERVICES LTD BAHRAIN 
has a vacancy for the occupation of

  SENIOR PROGRAMMER 
 suitably qualified applicants can contact

17536222  or  firoz.p@tcs.com 

CITY PALACE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17612716  or  ALAREENSPICES@YAHOO.COM 

FORTUNE TRADERS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17624494  or  SALES@FORTUNETRADERSWLL.COM 

Alhaneen electrical workshop 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39211511  or  ALIHH8@HOTMAIL.COM 

MIMI LADIES TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

39522269  or  MONEER2119@HOTMAIL.COM 

ABDULLA ABDULRAHIM GENARL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17641834  or  AMR@ABDULLARAHIM.NET 

BAHRAIN DUTCH FOUNDATION S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL ENGINEER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17369887  or  info@bahraindutch.com 

SUPER STEEL INDUSTRIAL MAINTENANCE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact
33342299  or  supersteelwll@gmail.com 

POWER TECH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

39279042  or  sio.ptc.bh@gmail.com 

POWER TECH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

39279042  or  sio.ptc.bh@gmail.com 

GULF EXHAUST INDUSTRIAL CONTRUCTING 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

17701112  or  SARADAWANI@ICLOUD.COM 

KENZ PALCE DECOR CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17840088  or  sameer@kenzfurnishing.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  MESSENGER 
 suitably qualified applicants can contact

17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  MESSENGER 
 suitably qualified applicants can contact

17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

17731881  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

17731881  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

AHMED ISA CONTRACTING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
17552234  or  AECONT@HOTMAIL.COM 

ALSALAM FURNITURE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17830078  or  KANAKARAJ.PK@HORIZONINTLGROUP.COM 

MAGNUM SHIPCARE SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17832244  or  admin_pers@alkhalidiagroup.com 

AL-DERAZI BOAT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17732771  or  kazam3993@gmail.com 

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17131018  or  sajilnath@urbaser.com 

SKY LIMIT TRANSPORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

39033939  or  MESSI@SKYLIMITTRANSPORT.COM 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

39541982  or  georgina@prime-projects.com 

KHALED MOHAMED JUMA MOHAMED ALDOY ( NOOR ALEMAN / 11748 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

39001278  or  MEELCOM.CO@GMAIL.COM 

ALQALAM COLDSTORES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

34005571  or  KAMALRAHMAN704@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 

THE TREIN ELECTORONICE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
33663989  or  NAHUBAIL@HOTMAIL.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

17280050  or  ALSAWARRY@HOTMAIL.COM 

NEW STAR PHONE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
39867872  or  HASH2H2@HOTMAIL.COM 

TRIPLE TREE CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39621451  or  MOHAMED.ALBARIHI@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

16161618  or  altakatuf.bh@gmail.com 

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

  MANAGER (OPERATIONS) 
 suitably qualified applicants can contact

17827900  or  BAH.ATHOMAS@CMA-CGM.COM 

Beroa Abu Obaid Industrial Insulation Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

17700204  or  ABUOBAIDGROUB@GMAIL.COM 

Marble Palace W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

33881933  or  MUSTAFACHALIL@GMAIL.COM 

Eram Floors Middle East S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

33628081  or  adminbahrain@eramarabia.com 

CHIC KING INTERNATIONAL RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

66708118  or  info@awtadi.com 

HIJAZ FIBERGLASS BAHRAINI PARTNERSHIP 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

17464910  or  HIJAZINT@GMAIL.COM 

Bahrain truck and heavy trailer 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact
77102290  or  BAHRAINTTC@GMAIL.COM 

ALUSOL ALUMINIUM FACADE SOLUTIONS W L L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17255209  or  INFO@ALUSOLBAHRAIN.COM 

STEELMARK MIDEAST W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
17223470  or  vinod@steelmarkgroup.com 

ASIAN TECHNICAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17231818  or  THARAKANBINURAJ@GMAIL.COM 

AL MARIF LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  PRESSER (HAND) 
 suitably qualified applicants can contact

39201252  or  MHUMIDAN77@GMAIL.COM 

Speed tower construction services 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

39635939  or  HSH.SERVICES@HOTMAIL.COM 

House Of Chicken Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17553915  or  hassan77090123@yahoo.com 

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

  QUALITY INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contact
17626183  or  adminofficer@bakemart.bh 

ANWAR ALKAWTHAR COLDSTORE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

39122259  or  alwani007@hotmail.com 

KHUDHAIR SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

33711769  or  MON-1985-MOH@HOTMAIL.COM 

BAHRAIN SPECIAL TECHNICAL SERVICES STS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERINTENDENT(MECHANICAL MAINT.) 
 suitably qualified applicants can contact

17622082  or  info@BAHSTS.COM 

Aroma salon 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

39965696  or  ENAS_S@MOE.GOV.BH 

MOSTAR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
39463838  or  DKHALIFA44@GMAIL.COM 

ALMASI COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
33331663  or  JEFFREEBH@GMAIL.COM 

SNOWFALL AIR CONDITIONING 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17701545  or  SNOWFALL.AC@GMAIL.COM 

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

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

17295603  or  KENNEDY@DYNAMICSSOLUTIONSGROUP.COM 

Home Land Trading 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
39935311  or  ALSAFAT.BH@GMAIL.COM 

EXPRESS Network Solutions 
has a vacancy for the occupation of

  TELECOMMUNICATIONS TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17162456  or  EXPRESSNETSO@GMAIL.COM 

Elika Company For UPVC Business And Metal Signs W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

39857656  or  AHMED16852002@HOTMAIL.COM 

Hundlur Trading Co W.l.l 
has a vacancy for the occupation of
  DIRECTOR OF ADMINISTRATION 

 suitably qualified applicants can contact
33332028  or  TALAL@HUNDLUR.COM 

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

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact
39622466  or  ABDULLA_1978@LIVE.COM 

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

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact
39622466  or  ABDULLA_1978@LIVE.COM 

SUPER PAINTS EST 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

39474471 

Awal Star EDUCATIONAL Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RESEARCHER 
 suitably qualified applicants can contact

16033105  or  abeer@amwaj.bh

TANWEER ALAKER RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

39873775  or  YOUNEIS330222@GMAIL.COM 

RUKUN ALYAQEEN INTERNATIONAL W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LINESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17718033  or  BHABANI.MISHRA@RAYMON.COM 

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

 suitably qualified applicants can contact
33055457  or  siraj@thc.com.bh 

6 Eleven Cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

66331466  or  msh_3h@hotmail.com 

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

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

17255163  or  ALKHUNAIZI.BH@GMAIL.COM 

BASHARAT CAR SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
33117285  or  BAHLOVE6@GMAIL.COM  
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نادي راشد للفروسية 
يستعد للسباق الكبير

وقـــد أعلنـــت أمـــس “الثالثـــاء” القائمـــة النهائيـــة 
للجيـــاد المشـــاركة في الســـباق الكبيـــر من خالل 
إجـــراء قرعـــة التداخيـــل النهائية والتي شـــهدت 
مشـــاركة 51 جـــواًدا مـــن أقـــوى ونخبـــة الجيـــاد 
فـــي  والمســـتوردة  المحلـــي  والنتـــاج  العربيـــة 
مـــن  كبيـــر  ترقـــب  وســـط  البحرينـــي،  المضمـــار 
لمشـــاهدة  الخيـــل  ســـباق  وجمهـــور  المتابعيـــن 
المنافســـات المرتقبة بين نخبة الجياد والتي تم 
إعدادهـــا من قبل اإلســـطبالت المختلفة لخوض 
أشـــواط قمة ســـباقات الموســـم خصوًصـــا بعدما 
حـــرص المضمـــرون علـــى اختبـــار جهوزيـــة هذه 
الجياد في بعض مشـــاركاتها خالل سباقات هذا 
الموســـم وإراحتهـــا والوقـــوف علـــى جهوزيتهـــا 
الصحيـــة والبدنيـــة لتكـــون قـــادرة علـــى خوض 

منافسات السباق بالصورة القوية.
وتشـــير قائمـــة الجيـــاد المشـــاركة فـــي أشـــواط 
الســـباق إلـــى مشـــاركة عدد مـــن الجيـــاد األبطال 
التـــي حققـــت انتصارات فـــي الســـباقات الكبيرة 
مثـــل أبطال كأس جاللة الملك الموســـم الماضي 
وهـــي الجواد “كحيالن عافص 1708” بطل كأس 
جاللة الملـــك للجياد العربية، والجـــواد “الطارق” 
بطـــل كأس جاللة الملك للنتاج المحلي، والجواد 
“وات أ ولكـــم” بطـــل كأس جاللـــة الملـــك للجيـــاد 

المســـتوردة والتـــي ســـتواجه منافســـة منتظـــرة 
مـــن الجيـــاد القوية التـــي حققت انتصـــارات في 
الحصانيـــن  مثـــل  والقويـــة  الكبيـــرة  الســـباقات 
“كحيـــالن عافـــص 1696” والحصـــان “الجالبـــي 
1544” الذي ســـبق له الفوز بكأســـي جاللة الملك 
وولـــي العهد المواســـم الماضيـــة، وكذلك الفرس 
بطلة النتاج المحلي “صابرينا” والمرشحة القوية 
للفوز بكأس جاللة الملك للنتاج وتحقيق الثنائية 
بعد فوزها بكأس ولي العهد الموســـمين الماضي 
والحالـــي، فيمـــا ســـتتجه األنظار صوب الشـــوط 

األخير الذي ســـيكون من أقوى أشـــواط الموسم 
فـــي ظـــل مشـــاركة نخبـــة مـــن الجيـــاد األبطـــال 
والقوية بين “وات أ ولكم” الذي ســـيواجه تحديا 
أمام الجواد “غلن فورس” الذي فرض نفسه بقوة 
هذا الموســـم وبات من الجياد المرشحة، وكذلك 
الحصانيـــن “رايـــون بـــور، دزرت ليـــون” خصوصًا 
بعـــد أدائهمـــا القـــوي وتحقيقهما نتائـــج متقدمة 
العالمـــي، بجانـــب  الســـعودية  فـــي ســـباق كأس 
الحصانيـــن “كارتاغو، ليتيغيتـــر”. في المقابل، لن 
تقل المنافســـة القوية في بقية أشـــواط السباق، 

إذ سيســـعى الحصان “فـــور ويل درايـــف” لتكرار 
فوزه بكأس شـــركة تترسل للموســـم الثاني على 
التوالي، وكذلك الفرس “كوال فورست” المرشحة 
قلبـــت  بعدمـــا  الميثـــاق  بـــكأس  فوزهـــا  لتكـــرار 
التوقعات بتفوقها على الجياد القوية في ســـباق 

الموسم الماضي.
وجـــاءت القائمـــة النهائيـــة للجياد المشـــاركة في 
أشـــواط ســـباق كأس جاللـــة الملـــك علـــى النحو 

التالي: 
الملـــك  الشـــوط األول يقـــام علـــى كأس جاللـــة 
لخيـــل البحريـــن العربيـــة األصيلة المســـجلة في 
 7000 والجائـــزة  متـــر   1600 مســـافة  “الواهـــو” 
دينـــار وبمشـــاركة 6 جيـــاد هي “الجالبـــي 1544، 
 ،1675 عافـــص  كحيـــالن   ،1564 الصقـــالوي 
كحيـــالن عافص 1695، كحيـــالن عافص 1708، 

طويسان 1762”.
الشـــوط الثانـــي يقـــام علـــى كأس الرفـــه لجيـــاد 
ســـباق التـــوازن “نتاج محلي” مســـافة 1600 متر 
والجائـــزة 5000 دينـــار وبمشـــاركة 8 جيـــاد هـــي 
“صفوة، شـــاجر، ذي دارك نايت، هـــاي بيم، ليفنغ 
آرت، كامبولينا، بارتشمنت، وي وون إت سيكس 

تايمز”.
الشـــوط الثالـــث يقام على كأس شـــركة تترســـل 

ســـبرنت لجياد ســـباق التوازن “مستورد” مسافة 
دينـــار   5000 والجائـــزة  مســـتقيم  متـــر   1000
وبمشاركة 9 جياد هي “فور ويل درايف، اليك ذا 
لوك، كونشك، لندن لوك، دون أرماندو، يوسيني، 

باور ترين، اريبا اريبا، برايت ارمور”.
الشوط الرابع يقام على كأس الميثاق مايل للفئة 
الثانية من جياد الدرجة األولى “مستورد” مسافة 
وبمشـــاركة  دينـــار   8200 والجائـــزة  متـــر   1600
12 جـــواًدا هـــي “بيوتشـــامب بيجنـــال، بالســـترا، 
غوماتـــي، مـــكاك، باي الين، بريـــث أوف إير، كوال 
فورست، فيفث فليت، كينكس، مايستار، سموم، 

شبل الجزيرة”.
الشـــوط الخامس يقـــام على كأس جاللـــة الملك 
لجياد الدرجة األولى “نتاج محلي” مسافة 2400 
متـــر والجائـــزة 20000 دينار وبمشـــاركة 5 جياد 
هي “الطـــارق، أصالن، دانس مونكـــي، باكو مان، 

صابرينا”.
الشـــوط السادس واألخير يقام على كأس جاللة 
الملـــك لجيـــاد الفئـــة األولـــى “مســـتورد” مســـافة 
2400 متر والجائزة 20000 ديار وبمشـــاركة 11 
جـــواًدا هي “أكروس ذي ســـتارز، كارتاغو، دزرت 
ليون، نيو شـــو، جزيل، رايون بور، فيل دو سول، 
وات أ ولكم، غلن فورس، ليتيغيتر، غولد واند”.

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

للكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد  اعتمـــد 
الطائـــرة قائمـــة منتخـــب الناشـــئين 
)تحـــت 18 عامـــا( والمكونـــة من 24 
العبـــا؛ لبـــدء التحضيـــرات األوليـــة 
المحليـــة اســـتعدادا لالســـتحقاقات 

الخارجية القادمة.
الجهـــاز الفنـــي المكون مـــن المدرب 
ومســـاعده  راميريـــز  البرازيلـــي 
والمحلـــل  علـــي  إبراهيـــم  الوطنـــي 
اختـــار  ســـلمان  محمـــد  اإلحصائـــي 
24 العبـــا وهم: علـــي حبيب العرب، 
حســـن أحمـــد محمـــد، علي حســـين 
عيســـى،  حســـين  عيســـى  عيســـى، 
حســـن علـــي الورقـــاء، حســـن علـــي 
يوســـف  داركليـــب(،  )نـــادي  صالـــح 
منصور أحمد، خليـــل إبراهيم علي، 
علـــي حســـين أحمـــد )نـــادي اتحـــاد 

الريف(.
ميـــرزا  محمـــود  القائمـــة  تـــم  كمـــا 
أحمـــد، عـــالء أحمـــد محمـــد )النادي 
حســـين،  علـــي  حســـين  األهلـــي(، 
عباس علي حســـين )نادي المحرق(، 
ســـيد هاشـــم فـــالح، محمـــود ميرزا 
عيســـى )نـــادي النصـــر(، رضـــا أحمد 
علي متروك، أحمد عبدهللا يوســـف 
)نـــادي التضامن(، محســـن العصفور 

)نـــادي المعاميـــر(، علـــي عبدالمجيد 
البوسطة )نادي النجمة(، سيد أحمد 

مرتضى )نادي الشباب(.
تحضيراتـــه  الفريـــق  ويجـــري 
استعدادا للمشـــاركة في البطولتين 
العربية والخليجية المقرر إقامتهما 
هـــذا العام 2021 في حال ســـمحت 
ظروف جائحة كورونا “ كوفيد 19” 

بتنظيمهما.

منتخب الناشئين خالل تدريباته

منافسات مرتقبة بين نخبة من الجياد

ــي رامـــيـــريـــز ــلـ ــرازيـ ــبـ ــادة الــــمــــدرب الـ ــيـ ــقـ بـ

24 العبا بقائمة منتخب ناشئي الطائرة

الـــدور  منافســـات  األربعـــاء  اليـــوم  تختتـــم 
التمهيـــدي لمســـابقة كأس خليفة بن ســـلمان 
لكرة السلة بإقامة مباراتين على صالة اتحاد 
اللعبـــة بـــأم الحصـــم، إذ ســـتكون الجماهيـــر 
الســـالوية على موعـــد مرتقـــب لمتابعة لقاء 
األهلـــي والمحـــرق فـــي تمـــام الســـاعة 7.45 
مســـاًء وقبـــل ذلـــك يواجـــه فريـــق االتحـــاد 

نظيره النجمة عند الساعة 5.30 مساًء.

األهلي والمحرق

دون شـــك أن لقاء القطبيـــن األصفر واألحمر 
يعتبـــر نهائيا مبكرا لما له مـــن ثقل فني كبير 
فـــي الســـاحة الســـالوية بســـبب اإلمكانـــات 
المميـــزة المتواجدة فـــي كال الفريقين، ولكن 
هـــذا النهائـــي تعودنـــا عليـــه فـــي الســـنوات 
الماضية بأن يكون في مستهل بطولة “أغلى 

الكؤوس” وليس بختامها. 

األنظار ستسلط على األهلي باعتباره “حامل 
اللقـــب”، وعليـــه أن يثبـــت منـــذ هـــذه النقطة 
مدى اســـتعداده للمنافســـة على هذه الكأس 
الغاليـــة والحفاظ عليهـــا، والمحرق هو اآلخر 
أحدثتهـــا  التـــي  التعاقـــدات  سلســـلة  وبعـــد 
اإلدارة مطلـــع الموســـم، مطالـــب عبـــر هـــذه 
الصفقـــات أن يبرهن لجماهيـــره أوال وأخيرا 

بجديته بالعودة لمنصات التتويج.
لقاء ال يقبل القســـمة أبًدا في مســـابقة كأس 
خليفـــة بن ســـلمان، فالفائز يمضـــي قدًما في 

هـــذه المنافســـات والخاســـر، يحـــزم حقائبـــه 
هـــذه  فـــي  الغلبـــة  ســـتكون  فلمـــن  ويغـــادر، 

الموقعة النارية؟

االتحاد والنجمة

علـــى رغـــم األفضليـــة التـــي تصـــب لصالـــح 
النجمـــة من حيـــث التناغم واالنســـجام فيما 
إال  حبيـــل،  رؤوف  ومدربهـــم  العبيـــه  بيـــن 
بـــه بقيـــادة مدربـــه  أن االتحـــاد ال يســـتهان 
ريـــان المحمـــود، الذي أظهر مـــن خالل الدور 
التمهيدي لمســـابقة الدوري مســـتويات فنية 
قويـــة بأرضيـــة الميـــدان، وهـــذا قـــد يشـــكل 
خطرا عليه هذا المساء. النجمة وبعد دخوله 
مربـــع الدوري فمن المفترض أن تشـــكل هذه 
النقطة دافًعـــا معنوًيا كبيًرا لتحقيق انطالقة 
الـــكأس،  هـــذه  فـــي  وأكبـــر  أقـــوى  بطمـــوح 
واالتحـــاد هو اآلخـــر، له الحق في المنافســـة 
والظهـــور بأفضـــل صـــورة ممكنـــة طالمـــا أن 

الملعب هو الفيصل.

ســـلمان بـــن  خليفـــة  بـــكأس  النجمـــة  يواجـــه  االتحـــاد 

لقاء مرتقب بين األهلي والمحرق اليوم

علي مجيدحسن علي
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تجهيزات مكثفة.. واألبطال يتقدمون 
الجياد المشاركة في كأس جاللة الملك

جاللة الملك ومتابعة مستمرة لرياضة سباق الخيل

يواصل نادي راشــد للفروســية وســباق الخيل االســتعدادات التنظيمية لســباق الخيل الكبير على كأس 
صاحــب الجاللــة الملــك، والذي ســيقام يــوم بعد غد الجمعة على مضمار ســباق النادي فــي منطقة الرفة 

بالصخير؛ سعًيا إلظهار السباق الكبير بالصورة المشرفة.

خالد بن حمد يوجه لتعزيز اإلجراءات االحترازية والوقائية
فــي أولــى فعاليات أســبوع القوة: عائشــة وقهرمــان وبدر يوســف والمــرزوق أبطال رفــع األثقال

وجه النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضـــة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســـمو 
الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفـــة، اللجنة التنظيمية 
لــــ “أســـبوع القـــوة”، إلى ضـــرورة تعزيـــز اإلجراءات 
االحترازيـــة والوقائيـــة خـــالل منافســـات الحـــدث؛ 
حفاظا على ســـالمة جميع المشـــاركين من اإلصابة 

بفيروس كورونا )كوفيد 19(.
وكانت منافسات “أســـبوع القوة” التي تحمل شعار 
“خلك وحـــش”، قد انطلقـــت يوم الثالثـــاء الموافق 
9 مـــارس الجـــاري، تحـــت رعايـــة ســـموه، وينظمها 
المكتـــب اإلعالمـــي لســـموه بالتعـــاون مـــع االتحـــاد 
البحرينـــي لرفـــع األثقـــال ومنظمـــة خالـــد بـــن حمد 
المقابلـــة  بالجهـــة   ،)KHK SPORTS( الرياضيـــة 
لمجمع صاالت المغفور له الشـــيخ عيســـى بن راشد 
آل خليفة بمدينة عيســـى الرياضية، والتي تســـتمر 
منافســـاتها حتى يوم السبت الموافق 13 من الشهر 
ذاته، وتأتي ضمن مبادرات ســـموه الداعمة للمجال 

الرياضي. 
بـــن حمـــد آل خليفـــة:  وقـــال ســـمو الشـــيخ خالـــد 
وجهنا اللجنـــة التنظيمية التبـــاع جميع اإلجراءات 

االحترازية وضرورة تطبيقها في جميع منافســـات 
“أســـبوع القـــوة”؛ تنفيذا لقرارات اللجنة التنســـيقية 
والفريـــق الطبـــي الوطنـــي، التـــي تعزز مـــن الجهود 
لمكافحـــة فيروس كورونـــا )كوفيد 19(، بما يســـهم 
في الحفاظ على سالمة المنظمين والرياضيين من 
اإلصابـــة بهـــذا الفايروس”، مضيفا ســـموه أن تحلي 
الجميـــع بالمســـؤولية مطلـــب مهـــم لمواجهـــة هـــذه 

الجائحة.
وأشـــاد ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة 
بالمســـتوى الـــذي قدمه المشـــاركون في منافســـات 
ســـموه  مهنئـــا  القـــوة”،  “أســـبوع  مـــن  األول  اليـــوم 
الفائزيـــن بالمراكـــز األولى فـــي بطولة رفـــع األثقال 
ومتمنيا سموه لبقية المشاركين حظا أوفر في بقية 

المشاركات. 
وبـــدأت منافســـات أول مجموعـــة بمشـــاركة 5 مـــن 
أقوى العبات مملكة البحرين، وأسفرت نتائجها عن 
تتويج الالعبة عائشـــة سعيد من صالة كروس فت 
)MR7( بالمركـــز األول، إذ حصـــدت بنظـــام برنامـــج 
السينكلر 206.74 نقطة، فيما حصلت الالعبة زينب 
علـــي على فضية المركز الثانـــي، واختتمت الالعبة 

زيبـــن علـــي آخـــر رفعاتهـــا بحصولها علـــى 191.21 
نقطة، وصعدت على منصة التتويج بالمركز الثالث 
الالعبة إيمان شـــكيب من صالة كروس فت الرفاع 

وجمعت 171.33 نقطة.
بمنافســـات  نيرانهـــا  البطولـــة  طبليـــة  وأشـــعلت 
المجموعة الثانية التي جمعت بين فئتي الناشـــئين 
لألعمال تحت 20 ســـنة وفئة األساتذرة )الماسترز( 

لألعمـــار من 35 ســـنة وصاعًدا، وتحققـــت في هذه 
الفئة أرقام قياســـية بحرينية باسم الالعب حسين 
علـــي ســـيف هللا قهرمـــان، الذي تـــوج بذهبيـــة هذا 
الـــوزن محقًقـــا 261.43 نقطـــة، فيمـــا كســـر الرقـــم 
القياسي السابق لفئة ناشئي الوزن الثقيل في رفعة 
الخطف الشبل العمالق حسين علي بعد نجاحه في 
المحاولـــة الثالثـــة والذي جمع بهـــا 216 نقطة، فيما 

أدهش حـــكام البطولة أصغر العبي هذه المجموعة 
وهـــو الربـــاع جاســـم رياض الكـــواري برصيـــد 214 

نقطة، والذي مثل صالة انلمتد بلس كروس فت. 
وتواصلـــت اإلثـــارة والتشـــويق فـــي منافســـات فئة 
 Grip الماسترز بين صالتي رفاع كروس فت وصالة
 ،Grip فتنس ســـنتر بفوز صالة الرفاع على نطريتها

التي مثلها الالعب بدر يوسف سلمان. 
وعند الســـاعة 4.20 عصًرا احتدمت المنافســـة في 
المجموعـــة األخيـــرة )العموم( وتـــوج بطلها الالعب 
رصيـــد  بأعلـــى  المـــرزوق  توفيـــق  الذهبـــي حســـن 
325.77 نقطـــة، وفـــي المركـــز الثانـــي تألـــق الالعب 
سيد مرتضى خليل إبراهيم بمستوى متميز بجمعه 
300 نقطـــة بعـــد تفوقـــه فـــي هـــذه المجموعة على 
الالعـــب محمـــد جعفـــر والـــذي تمكن فـــي محاولته 
الثانيـــة فـــي رفعة الكليـــن والنتر من تســـجيل 266 
نقطـــة.  وبعـــد نهاية يوم مثير شـــهد منافســـة قوية 
في جميع المجموعات والفئات، توج رئيس االتحاد 
البحرينـــي لرفـــع األثقال فـــارس الكوهجـــي ونائب 
رئيـــس االتحـــاد البحرينـــي لرفـــع األثقـــال إســـحاق 
إبراهيم الفائزين والفائزات بالمراكز الثالث األولى.

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

من التتويج



أكد ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســانية وشــؤون الشــباب ســمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة، أن المنتخبات الوطنية البحرينية باتت موجودة 
في أكبر المحافل الدولية؛ عطًفا على التطور الكبير الذي تشهده الرياضة 
البحرينيــة بفضــل الرعايــة الفائقــة من قبــل عاهل البالد صاحــب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة. 

وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة، في تصريح لسموه بمناسبة 
للكـــرة  الوطنـــي  المنتخـــب  تأهـــل 
الطائرة تحت 21 عاًما لبطولة العالم 
التي ستقام في جمهوريتي إيطاليا 
وبلغاريا “نرفع أســـمى آيات التهاني 
والتبريـــكات إلـــى حضـــرة صاحـــب 
الجاللـــة الملـــك المفـــدى حفظه هللا 

المنتخـــب  تأهـــل  بمناســـبة  ورعـــاه 
الوطنـــي إلى المحفل العالمي الكبير 
وهذا التأهل هـــو نتاج واضح لدعم 
جاللتـــه للرياضـــة البحرينيـــة والتي 
الزاهـــر  فـــي عهـــد جاللتـــه  حققـــت 
العديـــد من اإلنجـــازات الرائدة على 
مختلـــف األصعدة، وســـط االهتمام 
المباشـــر مـــن قبـــل صاحـــب الســـمو 

الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء حفظه هللا وحرص ســـموه 
على الوقوف إلى جانب المنتخبات 

الوطنية في مختلف البطوالت”. 
وأضاف ســـمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة “لقد جاء تأهل المنتخب 
21 عاًمـــا للمحفـــل  الوطنـــي تحـــت 
العالمي عن جدارة واســـتحقاق بعد 
أن تمكن المنتخب من تحقيق مركز 
متقدم فـــي تصنيف االتحاد الدولي 
للعبـــة، وذلـــك عطًفـــا علـــى النتائـــج 
والمســـتويات التي قدمها المنتخب 
الوطنـــي فـــي بطولـــة العالـــم للكـــرة 

الطائـــرة والتـــي اســـتضافتها مملكة 
فيهـــا  2019 وظهـــر  عـــام  البحريـــن 
المنتخـــب الوطني بمظهر متميز من 
الناحيـــة الفنيـــة وحقق فيهـــا نتائج 
ملموسة ساهمت في تحقيقه لمركز 

متقدم في التصنيف العالمي”. 
وتابـــع ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد 
آل خليفـــة “يعتبر المنتخب الوطني 
المســـتقبل  أمـــل  عاًمـــا   21 تحـــت 
لرياضة الكرة الطائرة كما أن العبيه 
يمثلون نواة للمنتخب األول وعلينا 
جميًعـــا أن نقـــّدر عالًيـــا الجهود التي 
بذلها الالعبون في مباريات البطولة 
العالميـــة وإصرارهـــم علـــى تقديـــم 

أفضل مستوياتهم لضمان الحصول 
علـــى مركـــز متقـــدم فـــي التصنيـــف 
الدولي للوصـــول إلى نهائيات كأس 
العالـــم وبـــكل تأكيد أمـــام المنتخب 
ا في  الوطنـــي عمـــل كبير ومهـــم جدًّ
مواصلـــة التحضيـــر واإلعـــداد إلـــى 
البطولـــة العالميـــة بصـــورة متميـــزة 
تضمن له الظهور المشرف وتحقيق 

النتائج اإليجابية”. 
وأشـــاد ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
التـــي  بالجهـــود الطيبـــة  آل خليفـــة 
للكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد  بذلهـــا 
الطائـــرة برئاســـة الشـــيخ علـــي بـــن 
محمـــد آل خليفة في تهيئة األجواء 

المثاليـــة أمام المنتخب للظهور بهذا 
المستوى المتميز وضمان المشاركة 

في المحفل العالمي.

اللجنة اإلعالمية

تأهل شباب الطائرة لنهائيات كأس العالم يؤكد مكانة البحرين العالمية
ناصــر بــن حمــد يهّنئ جاللــة الملــك وســمو ولــي العهــد رئيس الــوزراء
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بدء وصول سائقي وفرق الفورموال 1
ــة ــي ــاح ــت ــت ــداًدا لـــلـــتـــجـــارب الـــرســـمـــيـــة والـــجـــولـــة االف ــ ــع ــ ــت ــ اس

العالميـــة  البطولـــة  وفـــرق  ســـائقو  بـــدأ 
للفورموال وان بالوصـــول لمملكة البحرين 
الرســـمية  التجـــارب  النطـــالق  اســـتعداًدا 
والجولة األولـــى واالفتتاحية من البطولة 
العالمية لموســـم 2021، على مضمار حلبة 
البحرين الدولية “موطن رياضة السيارات 
فـــي الشـــرق األوســـط”، مـــن خالل ســـباق 
جائـــزة البحرين الكبـــرى لطيـــران الخليج 

للفورموال وان 2021.
وأبـــرز الواصليـــن باألمـــس ســـائق فريـــق 
فريـــق  ســـائق  راســـل،  جـــورج  ويليامـــز 
ماكالرين الندو نوريس وســـيرجيو بيريز 
ســـائق فريق ريد بـــول ريســـنغ، كما وصل 
عدد كبير من مســـؤولي فرق بطولة العالم 
للفورموال وان وكان في اســـتقبال الوفود 
في مطار البحرين الدولي فريق الترحيب 

التابع لحلبة البحرين الدولية.

وتنطلـــق البطولة العالميـــة للفورموال وان 
بتجاربها الرســـمية من يـــوم الجمعة حتى 
األحـــد، الموافـــق من 12 حتـــى 14 مارس 
الجاري، استعدادا النطالق جولتها األولى 
واالفتتاحيـــة نهاية هذا الشـــهر. وفي أيام 
التجارب الرســـمية لـــن يكون هناك حضور 

جماهيـــري، إذ تســـتعد الحلبـــة الســـتقبال 
جماهيرهـــا نهايـــة هـــذا الشـــهر في ســـباق 
جائـــزة البحرين الكبـــرى لطيـــران الخليج 
للفورمـــوال وان وذلـــك فـــي الفتـــرة من 26 

حتى 28 مارس الجاري.
التـــي  الفورمـــوال2  بطولـــة  تجـــارب  أمـــا 

تواصلـــت فـــي يومهـــا الثاني وفـــي الفترة 
الصباحيـــة التـــي انطلقـــت مـــن 9 صباحـــا 
كرســـتيان  تمكـــن  إذ  مســـاء،   12 حتـــى 
الندغـــارد ســـائق فريـــق أيـــة أر تـــي مـــن 
تصدرها منهيا 39 لفة، محققا أســـرع زمن 
فـــي دقيقة و 41.697 ثانيـــة، وثانيا بينت 
فيســـكال ســـائق فريـــق تريدنـــت وبفـــارق 
ثالثـــا  األول،  المركـــز  عـــن  ثانيـــة   0.331
سائق فريق داماس ماركوس ارمسترونغ 

محققا دقيقة و42.038 ثانية.
أما الفترة المسائية فانطلقت من 2 مساء 
وحتى 5 مساء فقد تمكن دان تكتم سائق 
فريـــق كارليـــن من تصدرها محققا أســـرع 
زمـــن فـــي دقيقـــة و42.185 ثانيـــة منهيـــا 
36 لفـــة، وثانيـــا زميله فـــي الفريق جيهان 
دارفاال وبفارق 0.434 ثانية، وثالثا ســـائق 
فريق يوني فيرتوسي غوانيا زوهو وذلك 

في دقيقة و 43.114 ثانية.

من وصول السائقين

الصخير - حلبة البحرين الدولية

خالد بن حمد ُيهنئ جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء وناصر بن حمد
ــرة ــائـ ــطـ ــلـ ــي لـ ــ ــم ــ ــال ــ ــع ــ ــال ال ــ ــدي ــ ــون ــ ــم ــ ــل ــ ــر الــــشــــبــــاب ل ــ ــمـ ــ ــل أحـ ــ ــأه ــ ــت ــ ب

رفــع النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ خالد بن حمــد آل خليفة، أســمى آيات التهاني 
والتبريــكات إلــى مقــام عاهــل البــالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، وإلى ولي العهد رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن 
حمد آل خليفة، وإلى ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســانية وشــؤون الشــباب رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة؛ 
بمناســبة تأهل المنتخب الوطني للشــباب لكرة الطائرة تحت 21 عاما إلى بطولة العالم والتي من المقرر أن تحتضنها جمهورتا إيطاليا وبلغاريا في الفترة 3 
سبتمبر - 3 أكتوبر المقبلين، وذلك بناء على تصنيفه المتقدم ونتائجه في بطولة العالم التي استضافتها مملكة البحرين في العام 2019، والتي حصل خاللها 

المنتخب على المركز الثامن عالميا، ليتم اختياره من بين 16 منتخبا سيشارك في بطولة هذا العام.  

وأكـــد ســـموه أن “تأهل أحمر الشـــباب 
ثمـــرة  هـــو  العالمـــي  المونديـــال  إلـــى 
بهـــا  التـــي تحظـــى  الرعايـــة والدعـــم 
الرياضـــة البحرينيـــة من لدن ســـيدي 
هللا  حفظـــه  المفـــدى  العاهـــل  الوالـــد 
ورعـــاه، والتـــي كان لها األثـــر الواضح 

فيمـــا حققتـــه األلعـــاب الرياضيـــة من 
المشـــاركات  مختلـــف  فـــي  إنجـــازات 
القاريـــة والدوليـــة، مضيفا ســـموه أن 
الرياضـــة فـــي المملكـــة تشـــهد تطورا 
ملحوظـــا، وذلك مـــن خالل مـــا يولية 
صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد 

بهـــذا  اهتمـــام  مـــن  الـــوزراء  رئيـــس 
القطـــاع، عبر المشـــاريع التنموية التي 
والتـــي  الموقـــرة،  الحكومـــة  تنفذهـــا 
ســـاهمت فـــي دعـــم البنيـــة التحتيـــة 
هيـــأت  والتـــي  الرياضيـــة،  للمنشـــآت 
فـــي  للرياضييـــن  المناســـبة  األجـــواء 

لخـــوض  مثالـــي  بشـــكل  االســـتعداد 
والظهـــور  الخارجيـــة  المنافســـات 

بمستويات مشرفة”.  
وأشـــار سمو الشـــيخ خالد بن حمد آل 
خليفـــة إلـــى أن الرؤيـــة التـــي رســـمها 
سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 

لتطويـــر الرياضـــة البحرينيـــة، جاءت 
لتنفيـــذ التوجيهـــات الملكية الســـامية 
الحيـــوي  المجـــال  بهـــذا  للنهـــوض 
ودفعه لتحقيق مزيـــد من النجاحات، 
التـــي عـــززت مـــن المكانـــة المرموقـــة 
التـــي تحتلهـــا البحريـــن علـــى خارطة 

الرياضية العالمية.  
االتحـــاد  رئيـــس  ســـموه  هنـــأ  وقـــد 
البحرينـــي لكـــرة الطائرة الشـــيخ علي 
بـــن محمـــد آل خليفة وجميـــع أعضاء 
ومنتسبي االتحاد بهذا التأهل، مشيدا 
وضـــع  فـــي  االتحـــاد  بجهـــود  ســـموه 
الخطـــط والبرامـــج التـــي مـــن شـــأنها 
االرتقـــاء برياضة الطائـــرة البحرينية، 

والنجـــاح  التوفيـــق  ســـموه  متمنيـــا 
للمنتخب الشاب في مشاركته ببطولة 

العالم المقبلة.

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

الصخير - حلبة البحرين الدولية

يســـر حلبة البحرين الدولية “موطن رياضة الســـيارات في الشرق األوسط” 
عـــن إعـــالن أبـــرز فعالياتهـــا الترفيهيـــة المقدمـــة لجماهيـــر ومحبي ســـباق 
الفورمـــوال 1 وذلك في قرية الفورمـــوال 1 الترفيهية التي تقام على هامش 
استضافة سباق الـ FORMULA 1 - جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 

2021 وذلك نهاية هذا الشهر وتحديدا من 26 حتى 28 مارس الجاري.
ودعـــت حلبـــة البحريـــن الدولية الراغبين في شـــراء التذاكر الســـباق زيارة 
الموقع اإللكتروني الرســـمي www.bahraingp.com، حيث تتوفر التذاكر 
بســـعر مخفض وموحد يبلغ 100 دينار بحرينـــي فقط للمنصات المعروضة 
ولثالثـــة أيام الســـباق، حيث ســـتكون التذاكر متاحة فقـــط للحاصلين على 
التطعيـــم المضـــاد لفيروس كورونـــا )كوفيد19-( والمتعافيـــن من الفيروس 
فـــي مملكة البحرين. وأبرز الفعاليات الترفيهيـــة في قرية الفورموال 1 هي 
العجلـــة الـــدوارة العمالقة، لعبـــة الكونغا، األرجوحة العمالقـــة. وجميع هذه 
الفعاليات الترفيهية تقام في منطقة مفتوحة بالكامل. لعبة العجلة الدوارة 
العمالقة بطول 42 مترا مع 27 كبينة، حيث ســـتتمكن من اكتشـــاف إطاللة 
رائعة من األعلى لمرافق الحلبة وتستمتع بهذه التجربة. لعبة الكونغا، وهي 
فعاليـــة جديدة كليا والتي ســـتكون على ارتفاع يصل لــــ 40 مترا و5 كبائن 
تتســـع لـ 5 أشـــخاص فـــي كل مرة.  باإلضافـــة إلى لعبة البنجي التي تتســـع 
لشـــخصين، حيث يمكنك تجربة قفزة البنجي المليئـــة باإلثارة. وهذا العام 

أيضا تستضيف الحلبة فعالية جديدة كليا وهي األرجوحة العمالقة.

أبرز الفعاليات الترفيهية بقرية الفورموال 1

تنطلق األربعاء منافســـات الجولة 
12 لـــدوري الدرجـــة الثانيـــة لكرة 
القدم للموســـم الرياضـــي 2020 - 
2021، وذلك بإقامة مباراتين عند 
6.30 مســـاًء. ويلعـــب الحالـــة مـــع 
الشباب على استاد النادي األهلي، 
والبحريـــن مـــع قاللي علـــى ملعب 

مدينة حمد.
الجولـــة  مباريـــات  وتســـتكمل 
مباريـــات:   3 بإقامـــة  الخميـــس 
الخالديـــة مع االتفـــاق، االتحاد مع 
التضامن، سترة مع مدينة عيسى.

ويشـــير ترتيب الـــدوري حالًيا إلى 
صدارة نـــادي االتفـــاق برصيد 25 
نقطة، الخالدية والحالة بواقع 22 
نقطـــة لكل واحـــد منهما، الشـــباب 
21، مدينة عيســـى 19، سترة 15، 
البحريـــن وقاللـــي 11 نقطـــة لـــكل 

نقـــاط،   7 االتحـــاد  واحـــد منهمـــا، 
األخيـــر  المركـــز  فـــي  والتضامـــن 

بنقطة واحدة.
وبالعودة إلـــى مباريـــات األربعاء، 
ســـتجمع  األولـــى  المبـــاراة  فـــإن 
فريقين يقودهما مدربان وطنيان: 
عارف العســـمي مع الحالة ومحمد 
عدنـــان مـــع الشـــباب، وكان لقـــاء 
بــــ  انتهـــى حاالوًيـــا  القســـم األول 
المبـــاراة  أمـــا  أهـــداف دون رد.   3
الثانيـــة فـــإن الفريقيـــن يقودهمـــا 
مدرب وطني أيًضا: بدر خليل مع 
البحرين وصديق زويد مع قاللي.

انطالق الجولة 12 لدوري “الثانية”

سمو الشيخ ناصر بن حمد 

سمو الشيخ خالد بن حمد 

أحمد مهدي

المحرق والنجمة يبلغان نصف النهائي
العهد ــي  ولـ ــأس ســمــو  الــمــتــأهــلــيــن فـــي كـ ــال عــقــد  ــم ــت اك الـــيـــوم 

خطــف المحــرق بطاقــة التأهــل للــدور نصــف النهائي لمســابقة كأس ســمو ولــي العهد 
للكرة الطائرة، بعدما فاز على النبيه صالح بثالثة أشــواط نظيفة في المواجهة التي 
جمعــت الطرفيــن مســاء أمــس الثالثــاء علــى صالة عيســى بــن راشــد الرياضية ضمن 

منافسات الدور ربع النهائي )دور الثمانية( من المسابقة.

وأنهى المحرق األشـــواط الثالثة: 25/21، 
الحـــكام  طاقـــم  بـــإدارة   25/23  ،25/19
األول ســـيد محمـــد كاظـــم  مـــن  المكـــون 

والثاني منير مكي.
وفي المواجهـــة الثانية حقق النجمة فوزا 
مستحقا على حساب عالي بثالثة أشواط 
نظيفـــة )25/23، 25/19، 25/15( ليتأهـــل 

هو اآلخر لنصف النهائي.
أدار اللقـــاء طاقم الحـــكام الدولي المكون 
والثانـــي  الشـــوملي  خالـــد  األول  مـــن 

عبدالرضا عباس.

وبتلك النتيجة سيلتقي المحرق والنجمة 
وجهـــا لوجه في الـــدور نصف النهائي يوم 

االثنين 15 مارس الجاري.
وتســـتمر مباريات الدور ربع النهائي اليوم 
األربعـــاء عندمـــا يلتقـــي داركليـــب “حامل 
اللقب” والنصر الســـاعة 6:15 مســـاء، فيما 
يلعـــب فـــي المواجهـــة األخرى بنـــي جمرة 

واألهلي الساعة 7:30 مساء.
في اللقاء األول يتطلع داركليب للمحافظة 
على اللقب أما النصر فإنه يسعى لإلطاحة 
وفـــي  النهائـــي،  نصـــف  وبلـــوغ  بمنافســـه 

المواجهة األخرى يطمح األهلي في عبور 
محطة بني جمرة للمنافســـة على البطولة 
بعدمـــا توج بلقب الدوري فيما يدخل بني 

جمـــرة؛ بهدف تقديم أفضل ما لديه بعدما 
نجح في تثبيت أقدامه بدوري عيسى بن 

راشد وهو الهدف األهم.

من لقاء النجمة وعالي

سبورت
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أعدمت 3 قّصر بـ 2020... وهناك 85 ينتظرون بدهاليز الموت

األمم المتحدة: تقارير تتهم إيران بتنفيذ إعدامات سًرا

أعربــت األمــم المتحــدة عــن قلقهــا الشــديد إزاء ارتفــاع عــدد المحكــوم 
عليهــم باإلعــدام فــي إيــران. وقال مقــرر األمــم المتحدة جافيــد رحمن، 
أمــس الثالثــاء: إن “القضاء اإليراني يصدر أحكاًما باإلعدام في قضايا 
ال ترقى إلى جرائم خطرة”، مشيًرا إلى وجود “تقارير تتهم إيران بتنفيذ 

إعدامات سًرا بحق متظاهرين حكم عليهم في محاكمات غير نزيهة”.

“إيــران أعدمت  أن  أكد رحمن  كما 
 85 وهــنــاك   ،2020 ــعــام  ال قــصــر   3
ــيــز الـــمـــوت”.  يــنــتــظــرون فـــي دهــال
ولفت إلى أن “هناك سجناء أكرادا 
ــدام فــي  ــ ــاإلعـ ــ ــا مـــهـــدديـــن بـ ــ ــرب وعــ

إيران”.
إلــى ذلـــك، أعـــرب عــن خــوفــه على 
ــي الـــســـويـــدي  ــ ــرانـ ــ “الـــطـــبـــيـــب اإليـ
واألكـــاديـــمـــي أحــمــد رضـــا جــالــي 

المهدد بتنفيذ حكم اإلعدام”.
وكان أحمد رضا جالي قد اعتقل 

إلى  زيـــارة  أثــنــاء   2016 مايو  فــي 
إيـــــــران لـــحـــضـــور مـــؤتـــمـــر عــلــمــي 
المعلومات  “التجسس وبيع  بتهمة 
عليه محكمة  إلسرائيل”، وحكمت 

الثورة اإليرانية باإلعدام.
اإليـــرانـــي قمع  ــنــظــام  ال أن  يــذكــر 
 ،2019 نوفمبر  احتجاجات  بشدة 
من   1500 ــي  حــوال فــيــهــا  ُقــتــل  إذ 
 10 المتظاهرين، واعتقل أكثر من 
آالف شخص، تعرض الكثير منهم 
العشرات  لوفاة  أدى  ما  للتعذيب 

حقوقية.  مــنــظــمــات  وفـــق  مــنــهــم، 
مناطق  في  القمع  كما صّعد حملة 
ــفــتــرة األخــيــرة  ــقــومــيــات فـــي ال ال
إعدام عدة ضد  تنفيذ أحكام  عبر 

عن  فــضــًا  ســيــاســيــيــن،  معتقلين 
بحق  عشوائية  اعــتــقــاالت  تنفيذ 
نــاشــطــيــن فــي كــل مــن كــردســتــان 

وبلوشستان واألهواز.

بروكسل - وكاالت

صورة إلعدامات سابقة نفذها النظام االيراني )أ ف ب(

أبوظبي ـ وكاالت

ــخــارجــيــة والــتــعــاون  ــد وزيــــر ال أكــ
ــي فـــي اإلمـــــــــارات، الــشــيــخ  ــ ــدول ــ ال
عبدهللا بن زايد آل نهيان، أن “عودة 
سوريا إلى محيطها أمر ال بد منه”.

وقال أثناء مؤتمر صحافي مشترك 
ــع نـــظـــيـــره الـــــروســـــي، ســيــرغــي  مــ
ــــي، أمـــس  ــب ــوظــ ــ الفـــــــــروف، فــــي أب
يعّقد  قيصر  “قــانــون  إن  الــثــاثــاء، 

عودة سوريا لمحيطها العربي”.
كما أعلن عن تطلع اإلمارات لتطوير 
الــعــاقــات مــع روســيــا فــي مختلف 
“روسيا صديق  إن  قائًا  المجاالت، 

وشريك يمكن االعتماد عليه”.
األميركي  “قيصر”  قانون  أن  يذكر 

يونيو  في  التنفيذ  الذي دخل حيز 
متشددة  عــقــوبــات  يــفــرض   ،2020
على النظام السوري. وكانت جامعة 
عضوية  علقت  قــد  العربية  الـــدول 

سوريا في نوفمبر 2011.
مـــــن جـــهـــتـــه، أكــــــد الفـــــــــروف أن 
ــارات مستمرة  االتــصــاالت مــع اإلمــ
إلى  الفًتا  المستويات،  أعلى  على 
ــه بــحــث مـــع نــظــيــره اإلمـــاراتـــي  ــ أن
واستقرار  الخليج  فــي  الــتــطــورات 

األمن فيه.
مــســتــعــدة  مـــوســـكـــو  إن  وقـــــــــال: 
ــل الــــصــــراع  ــ ــي حـ ــ ــدة فـ ــاعـ ــسـ ــمـ ــلـ لـ

الفلسطيني اإلسرائيلي.

اإلمارات: “قيصر” يعّقد عودة سوريا لمحيطها العربي

سرت ـ أ ف ب

المكلف  الــلــيــبــي  الـــــوزراء  نـــدد رئــيــس 
الــثــاثــاء  أمـــس  الــدبــيــبــة  الحميد  عــبــد 
تهدف  شرسة”  “حملة  أنها  وصفها  بما 
شبهات  مع  تزامًنا  الباد،  “تدمير”  إلى 
ــى الــعــمــلــيــة  الـــفـــســـاد الـــتـــي تــخــيــم عــل

السياسية التي أدت إلى تكليفه.
وقال رئيس الوزراء الليبي المكلف في 
سرت  فــي  البرلمان  جلسة  فــي  كلمته 
الثقة  منح حكومته  إلى  النواب  داعًيا 
“ليس أمامنا من خيار سوى أن نتفق... 
هدفي   ،)...( أطفالنا  مستقبل  أجل  من 
األول اختيار األشخاص الذين يمكنني 
المكان  عن  النظر  بغض  معهم،  العمل 

الذي يأتون منه”.
وعن الحملة التي طالته بسبب مزاعم 

الفساد، قال إنه “مستعد لتقبل أي 
ــرف ســوى  مــســاءلــة،... ال أعـ

ــعــــدل”، مـــؤكـــدا أهــمــيــة  ــ ال
ــوائـــق  ــاد عـــن “عـ ــعـ ــتـ االبـ

التمثيل” في إشارة لتشكيلته الوزارية 
بعض  ورفضها  للجدل  تعرضت  التي 

النواب.
وأشــار رئيس الــوزراء المكلف، إلى أن 
الــوطــنــيــة”،  “الـــوحـــدة  تمثل  حــكــومــتــه 
مـــشـــددا عــلــى عـــدم الــســمــاح “بــتــكــرار 

الحرب في ليبيا”.
في  االثنين  الليبي  النواب  بدأ مجلس 
بحضور  رسمية  جلسة  ســرت  مدينة 
الثقة  منح  على  للتصويت  نائبا   132
بعد  تعليقها  قــبــل  الــدبــيــبــة،  لــحــكــومــة 
الحكومة  بشأن  مستفيضة  مـــداوالت 
جلسته  البرلمان  واستأنف  المقترحة. 
أمـــس الســتــكــمــال الــنــقــاش حـــول منح 
ــة، والــســمــاح  ــب ــي ــدب ــثــقــة لــحــكــومــة ال ال
بــشــرح خريطة  الــحــكــومــة  لــرئــيــس 
ــرد  طــريــق عــمــلــهــا، إلـــى جــانــب ال

على تساؤالت النواب.

رئيس الوزراء الليبي المكلف يندد بحملة “شرسة” تستهدفه

عواصم ـ وكاالت

أكد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، أمس الثاثاء، 
السياسية،  أجندته  لخدمة  اليمن  في  نفوذها  تسخر  إيــران  أن 
عملية  يعرقل  الحوثي  لميليشيات  دعم طهران  أن  إلى  مشيًرا 
السام في الباد. وقال خال ندوة نظمها مركز دراسات النزاع 
“إن  العليا  لــلــدراســات  الــدوحــة  لمعهد  التابع  اإلنساني  والعمل 
العامل الخارجي المتمثل في إيران يشكل تحدًيا كبيًرا لعملية 
السام في بادنا، بعد أن تمكنت إيران من السيطرة على القرار 
الحوثي وتحويل اليمن إلى ورقة تفاوضية في خدمة أجندتها 
نقلته  ما  وفــق  المنطقة”،  في  التوسعي  ومشروعها  السياسية 
الخارجية اليمنية عبر حسابها على “تويتر”. وأشار إلى الجهود 
السياسية المبذولة لتحقيق السام في اليمن والتحديات التي 
تواجهها في ظل تعنت ميليشيات الحوثي االنقابية ورفضها 
في  العسكري  التصعيد  في  واستمرارها  السام  جهود  لكافة 
لحقوق  المستمرة  وانتهاكاتها  الجمهورية  محافظات  من  عدد 
على  والسيطرة  اإلنسانية  اإلغــاثــة  عمليات  وعرقلة  اإلنــســان 
الحربي. وكشف وزير  المساعدات وتحويلها لخدمة مجهودها 
الجريمة  عــن  تفاصيل  أمــس،  اإلريــانــي،  معمر  اليمني  اإلعـــام 
التي ارتكبت في أحد مراكز احتجاز المهاجرين األفارقة تديره 

شفاف  بتحقيق  مطالبا  صنعاء،  العاصمة  في  الحوثي  مليشيا 
صفحته  على  نشرها  تــغــريــدات  سلسلة  فــي  وقـــال  ومستقل. 
بعد  جــاءت  الــحــادثــة  أن  تؤكد  المعلومات  “إن  “تــويــتــر”:  على 
من  األفارقة  لاجئين  اعتقاالت  بحملة  الحوثي  ميليشيا  قيام 
بــدورات ثقافية  الشوارع واألســواق، وتخييرهم بين االلتحاق 
وعسكرية والزج بهم في جبهات القتال أو سجنهم وترحيلهم، 
وأن الاجئين احتجوا على سوء المعاملة في المعتقات التي 

تفتقد ألبسط المعايير اإلنسانية”.

جانب من الندوة

تمكنت من السيطرة على القرار الحوثي وتحويل اليمن إلى ورقة تفاوضية
“الشرعية”: إيران تسخر نفوذها لخدمة أجندتها السياسية

بيروت ـ أ ف ب

جدد محتجون صباح الثاثاء قطع طرقات في مناطق لبنانية 
شــوارع  أغلقت  السابق حين  اليوم  من  أقــل  بزخم  لكن  عــدة 
رئيسة طوال النهار اعتراًضا على استمرار تدهور قيمة الليرة 

والجمود السياسي في الباد.
ومنذ صباح الثاثاء، عمد عشرات المحتجين إلى إغاق طرق 
البقاع  وفــي  طرابلس،  فــي  الــبــاد خصوًصا  فــي شمال  عــدة 

شرًقا.
ــقــوى األمــنــيــة والــعــســكــريــة عــــددا مــن الــطــرقــات  وفــتــحــت ال
الرئيسة، فيما تسبب قطع الطريقين السريعين المؤديين إلى 

بيروت من الشمال والجنوب بزحمة سير خانقة.
ولم تغلق أي طرقات رئيسة في بيروت، بعكس االثنين عندما 

بدأ التحرك بإغاق غالبية مداخل العاصمة.
ويلجأ المحتجون إلى قطع الطرقات عبر اإلطارات والنفايات 

المشتعلة أو بوضع سياراتهم في منتصف الطريق. 
ترؤسه  بعد  االثنين  عون  ميشال  الجمهورية  رئيس  واعتبر 
اجتماًعا أمنًيا اقتصادًيا أن “قطع الطرقات مرفوض”، واصًفا 
إياه أنه عمل تخريبي. واتفق المجتمعون على مطالبة األجهزة 

األمنية والعسكرية بعدم السماح بإقفال الطرقات.

االقتصادية  أزمــاتــه  أســـوأ   2019 صيف  منذ  لبنان  ويشهد 
قيمتها،  مــن   %  80 مــن  أكثر  العملة  خــســارة  إلــى  أدت  التي 
وفاقمت معدالت التضخم وتسببت بخسارة عشرات اآلالف 
االقتصادية،  األزمــة  ثقل  ورغــم  دخلهم.  ومــصــادر  وظائفهم 
تشكيل  عن  الدولية،  والضغوط  السياسية  الجهود  تثمر  لم 
حكومة جديدة. ويتبادل عون ورئيس الحكومة المكلف سعد 

الحريري االتهامات بالعرقلة وبوضع شروط مضادة.

حرق إطارات احتجاجا في العاصمة اللبنانية بيروت

احتجاًجا على األوضاع المعيشية والجمود السياسي في البالد
لبنان.. المتظاهرون يواصلون قطع الطرقات

ميسوري ـ وكاالت

و11  ميسوري  واليــة  سلطات  رفعت 
قضائية  دعوى  أخرى  أميركية  والية 
ــرئــيــس، جــو بـــايـــدن، وإدارتــــه  ضــد ال
الصحة  لحماية  مرسوما  لتوقيعهم 
“فوكس  قناة  والبيئة. وذكرت  العامة 
ــوى يـــرون  ــدعـ نـــيـــوز” أن أصـــحـــاب الـ
الــمــنــظــمــيــن  تــوســيــع صـــاحـــيـــات  أن 
أضــرار  فــي  يتسبب  قــد  الفيدراليين 

اقتصادية خطيرة للواليات.
رفــعــهــا  الـــتـــي  الــــدعــــوى  أن  ــد  ــ ــي وأفــ
الــعــام فــي واليـــة ميسوري،  الــمــدعــي 
إليها زماؤه من  إريك شميت، انضم 
واليات أركنساس، وأريزونا، وإنديانا، 
ــراســكــا،  ــب وكـــنـــســـاس، ومـــونـــتـــانـــا، ون
ــا، وســــاوث  ــومــ ــاهــ ــو، وأوكــ ــ ــايـ ــ وأوهـ

كارولينا، وتينيسي، ويوتا.
ــع  وكـــــــــان بـــــاديـــــن قـــــد وقــ

مــرســومــا فــي أول يــوم 
إلعــادة  منصبه،  في  له 

الباد إلى االلتزامات بموجب اتفاقية 
بـــاريـــس لــلــمــنــاخ، والـــتـــي تــنــص على 
خفض جــذري في غــازات االحتباس 
السابق  الرئيس  قــرر  فيما  الــحــراري، 
 ،2018 ــام  ــعـ الـ ــي  فـ ــرامـــب  تـ ــــد  ــال ــ دون
التي  االتفاقية،  تلك  مــن  االنسحاب 
االقتصاد  تطور  مــن  تبطئ  أنها  رأى 
األميركي. وتشير التقديرات المؤقتة 
في  الــــواردة  بــايــدن  عمل  لمجموعة 
اإلجمالي  المبلغ  أن  إلى  الدعوى  نص 
ــدره 9.5  لــهــذه الــتــكــالــيــف الــعــامــة وقــ
سيتم  الــواقــع،  “فــي  دوالر  تريليون 
لتبرير  الضخم  الرقم  هــذا  استخدام 
المنظمين  لــســلــطــة  ــهــائــل  ال ــتــوســع  ال
في  سيتدخلون  الــذيــن  الفيدراليين 
ــب حــيــاة  ــ ــوان ــن جــ ــل جـــانـــب مــ كــ
إلى  األميركيين، من سياراتهم 
وفواتير  والمنازل  الثاجات 

الطعام والكهرباء”.

12 والية تقاضي بايدن بسبب المرسوم المناخي
أديس أبابا ـ وكاالت

والــســودان وساطة  بعد طلب مصر 
رباعية أثناء مفاوضات سد النهضة 
المرتقبة، رفضت إثيوبيا هذا الطلب 
معلنة تمسكها بالوساطة اإلفريقية.

إلى ذلك، قال الناطق الرسمي باسم 
الــخــارجــيــة اإلثــيــوبــيــة ديــنــا مفتي، 
أمس الثاثاء: إن أديس أبابا أبلغت 
موقفها  بــشــأن  الــكــونــغــولــي  الـــوفـــد 
الرافض للوساطة الرباعية وتمسكت 
ــار إلــى  بــالــوســاطــة اإلفــريــقــيــة. وأشــ
ــم يــطــرح  لـ ــي  ــغــول ــكــون ــد ال ــوفـ أن الـ
التفاوض  عملية  حــول  مــبــادرة  أي 
مشددا  النهضة،  سد  بشأن  المرتقبة 
ــراف أخــرى  ــال أطــ عــلــى رفـــض إدخــ
النهضة في ظل  في مفاوضات سد 

اإلفريقية.  الوساطة  وجــود  قيام 
ــمــتــحــدث بــاســم  وأضــــــاف ال

أن  اإلثيوبية  الخارجية 
بــاده لم تدعم أي قوى 

مــعــارضــة ســـودانـــيـــة، مـــشـــدًدا على 
ــاده ال تــتــدخــل فـــي الــشــؤون  ــ ب أن 
الداخلية لدول الجوار. وقال مفتي: 
السودان ألثيوبيا بدعم  اتهامات  إن 
األزرق  النيل  واليـــة  فــي  المعارضة 
غير صحيح، وتابع “مبدأ إثيوبيا هو 
الداخلية  الشؤون  في  التدخل  عدم 
ــــدول، لــكــنــنــا ال نــســتــبــعــد تــدخــا  ــل ــ ل
بإقليم  متكل  منطقة  ــداث  أحــ فــي 
بــنــي شــنــقــول جــومــز غــربــي الــبــاد”. 
عبد  المصري  الرئيس  زار  والسبت، 
وشــدد  الــخــرطــوم،  السيسي  الفتاح 
أثناء لقائه رئيس المجلس السيادي 
االنــتــقــالــي الــســودانــي عــبــد الــفــتــاح 
الدقيقة  المرحلة  أن  على  البرهان، 
ــهــا ملف  ــيــة الـــتـــي يــمــر ب ــحــال ال
أعلى  تتطلب  النهضة،  ســد 
ــتــنــســيــق بــيــن  درجـــــــات ال

مصر والسودان.

إثيوبيا ترفض طلب مصر والسودان: ال وساطة رباعية

إسرائيل: قادرون على 
توجيه ضربات إليران

تل أبيب ـ مكان

ــارات  ــال وزيــــر شــــؤون االســتــخــب قــ
تستطيع  إسرائيل  إن  كوهين:  ايلي 
تهديدات  مــن  نفسها  عــن  تــدافــع  أن 
إيــران، وقــادرة على توجيه ضربات 

إليها.
تدعو  طــهــران  أن  كوهين  وأوضـــح 
إلـــى تــدمــيــر إســرائــيــل وتــســعــى إلــى 
على  وتعمل  النووي  السالح  امتالك 
الــتــمــوضــع الــعــســكــري قـــرب الــحــدود 
الــشــمــالــيــة، مــؤكــدا أن إســرائــيــل ال 

تسمح بذلك.

األربعاء 10 مارس 2021 - 26 رجب 1442 - العدد 4530

طهران ـ وكاالت

فــي تصعيد إيراني جديد، قال المســاعد الخاص لرئيس البرلمان 
اإليراني للشؤون الدولية، أمس الثالثاء حسين أمير عبداللهيان: 

إن االتفاق النووي أصبح شبه ميت ولم يبق منه سوى اسمه.

إلى ذلك، أضاف عبداللهيان أن 
زيادة  ليست عاجزة عن  إيــران 
إلى  اليورانيوم  تخصيب  نسبة 
ــراف  األطــ ننتظر  ــن  ولـ  ،%  60
خطواتها.  تتخذ  حتى  األخــرى 

وفق ما نقلته عنه “سبوتنيك”.
يريدون  “األميركيين  إن  وقــال 
التفاوض فقط من أجل الوصول 
إلـــى أهــدافــهــم الــخــاصــة وليس 
لديهم أي اعتقاد بسياسة تحقق 

مكاسب لجميع األطراف”.

“عودوا بال شروط”

رئيس  تأتي تصريحات مساعد 
الــبــرلــمــان فــي وقـــت دعـــت فيه 
واشنطن  الثاثاء  أمس  طهران 
إلى العودة لاتفاق دون شروط، 
وعدم تعقيد مسار الدبلوماسية.
وقال المتحدث باسم الحكومة 
بحسب  ربيعي،  علي  اإليرانية 
ــائـــل إعـــام  ــا نــقــلــت عــنــه وسـ مـ
األبيض  البيت  ننصح  محلية: 

بــالــعــودة غــيــر الــمــشــروطــة إلــى 
ــنــووي وعـــدم تعقيد  االتــفــاق ال

مسار الدبلوماسية أكثر مما هو 
عليه.

إيران: لسنا عاجزين عن زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60 %

%  60 إلــى  اليورانيــوم  تخصيــب  نســبة  بزيــادة  تلــّوح  طهــران 
برلمان إيران: لم يبق من االتفاق النووي سوى اسمه
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انتقدت نجمة السوشال 
ميديا كيم كارداشيان 

من يتنمرون على 
اآلخرين وينتقدونهم 

بسبب أجسامهم، 
متذكرة تعرضها 

للتنمر؛ بسبب زيادة 
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معرض للتشكيلي عباس يوسف بـ 16 لوحة فنية

تقيم جمعية البحرين للفنون التشكيلية 
25 مـــارس  13 حــتــى  ــتــرة مـــن  ــف ال فـــي 
يوسف  عــبــاس  للفنان  معرضا  ــجــاري  ال
إلى  تحية  أحــالمــهــا...  “حديقة  بعنوان 
على  المعرض  يحتوي  يوسف”.  فــاروق 
على  مــرســوم  جميعها  فنية  لــوحــة   16
كــبــيــرة، كذلك  الــقــمــاش وأحــجــامــهــا تعد 
سيعرض كتاب فني يدوى يتكون من 9 
لوحات مع مغلف، طبع منه 9 نسخ فقط.

وقد كتب فاروق يوسف عن المعرض:
مــشــروع شعري،  هــو  أحــالمــهــا”  “حديقة 
يوسف  عباس  الــرســام  خالله  من  سعى 
الرسم شعريا، وهو ما  إلى أن يفكر في 
دفعه إلى التقاط الفراغ الذي يفصل بين 

إلى  من خالله  ينفذ  لكي  وأخــرى؛  كلمة 
يكن  لــم  مــا  رســم  لقد  الشخصية.  جنته 
هواء  ألن  ما؛  يوما  سيرسمه  أنه  يتوقع 
أجنحة  على  فحمله  عليه،  هب  جديدا 
إليه  إلــى مكان ال يصل  فــراشــات خفية 
يوسف  عباس  أعانني  بمفرده.  الــرســام 
ــفــضــاء الــــذي كــانــت فيه  عــلــى رؤيــــة ال
كنت  الــذي  الفضاء  ذلــك  تحلق،  كلماتي 
أراه  أن  آمــل في  أن  قد حلمته من غير 
مجسدا؛ ألنه ال ينتج عن الكلمة، بل عن 

ظلها وهي تمر وترشقنا بمطرها. 
الرسم وحده يمكنه أن يرى فيما يكون 
الشاعر قد نجح في تمثيل دور األعمى؛ 
التي صمتت وقد  األشــيــاء  يــرى  ال  لكي 

مــادة  أحيته  الــذي  الــكــالم  ذلــك  تكلمت، 
الرسم.  عالم  هو  آخــر.  عالم  إلــى  تنتمي 
“لقد أحييتني”  للرسوم  ستقول أشعاري 
ــاري “لــقــد  ــعــ ــوم ألشــ ــرســ ــ فــيــمــا تـــقـــول ال

وهبتني حياة أخرى”.
فــي الــحــالــيــن، فــإنــي أشــعــر بـــأن عباس 
قــرن قد  ربــع  يوسف وهــو صديقي منذ 
فرصة  وهبني  لقد  ســأكــتــب.  بما  تكهن 
جعلتني  حلمته.  الــذي  الشاعر  أكــون  أن 
فهو  أثــرهــا.  في  أشــعــاري  أتأمل  رسومه 
ــل أال تــســهــو عن  كــتــبــهــا مــــرات مـــن أجــ
رسمه  مــا  متاهتها.  فــي  فتضيع  نفسها، 
كان عبارة عن متاهات جمالية، سيكون 

شابا.  دروبها  بين  العمر  أقضي  أن  عليَّ 
تــلــك هــي مــعــجــزة الـــرســـم، فــهــو يبقينا 
تبقيني  الــتــي  اللعبة  لعبت  لــقــد  شــبــابــا، 
شــابــا، رســم عــبــاس يــوســف وهــو يحلم، 
كما أنه رسم وهو يتذكر. كان يرغب في 
في حقول  المشتركة  رحالتنا  أن يصف 
اللغة، يعرف عذابي وأعرف عذابه، وكنا 
الرسم  إلــى  يأخذنا  عــذاب  عن  صامتين 
يهديني  أن  أراد  الــنــهــايــة  فــي  والــشــعــر، 
ــالق إلــى  زهــــرة، لــكــنــه تــوصــل بــجــهــد خـ
تلك  خالصة  هي  الرسوم  هــذه  عطرها، 

الزهرة، هي عطر صداقتنا.  

 ال يزال مغني الراب األميركي الشهير “نوتوريوس بيغ” يثير اهتماما  «
كبيرا بعد نحو ربع قرن على وفاته عن 24 سنة فقط، ما يشهد عليه 

فيلم وثائقي تبدأ “نتفليكس” عرضه اإلثنين يعرض لسيرة “بيغ بوبا” 
كما يرويها المقربون منه.

وقد شاركت والدة المغني فوليتا واالس في إنتاج العمل بالتعاون مع  «
المنتج السابق للمغني بي ديدي، وهو يغوص في أرشيف فيديوهات 

داميان باتلر المعروف بـ “دي-روك” صديق طفولة بيغي.

وال يكشف الوثائقي أي معلومات جديدة، بل يصّور محطات من حياة  «
المغني الشاب وقصصا تساعد على فهم شخصية كريستوفر واالس، 

وهو اسمه الحقيقي، ابن بروكلين صاحب الكاريزما العالية والذي 
تغطي صورته اليوم جدرانا عدة في هذا الحي في نيويورك.

ويعتبر بي ديدي واسمه األصلي شن كومبز أن حياة “نوتوريوس بيغ”  «
الذي رافقه إلى القمة، كان لها “أثر كبير”، غير أن هذه الحياة انتهت 
بصورة مأسوية صبيحة التاسع من مارس 1997 بنيران شخص لم 

ُيعرف رسميا بعد حتى اليوم، في أحد شوارع لوس أنجليس بعد حفلة.
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سيرة نوتوريوس بيغ على “نتفليكس”

ــى فـــــاروق يــوســف ــ ــا... تــحــيــة إل ــهـ ــامـ ــة أحـ ــق ــدي بـــعـــنـــوان: ح

باتشان  أميتاب  الكبير  الهندي  النجم  انطلق 
1973 مع  إلى عالم الشهرة الفعلية في عام 
الجمهور  عليه  أطلق  ومنه   ،Zanjeer فيلم 
ولعل  السينما،  فــي  الغاضب“  ”الــشــاب  لقب 
ذلك ما مكنه من حصد العديد من الجوائز، 
“كورونا”  من  تعافيه  أميتاب  أعلن  ومؤخرا 
فــي أغــســطــس الــمــاضــي بــعــدمــا أصــيــب مع 
ــه أبــهــيــشــيــك بــاتــشــان،  ــن ــه، ومــنــهــم اب ــرتـ أسـ
وابنتهما،  راي  أيــشــواريــا  النجمة  وزوجــتــه 
مجلة  مــوقــع  جميعا.  مــنــه  تــعــافــوا  ولكنهم 
Stardust الهندية الدولية نشرت لقاء شامل 

مع النجم الكبير، وهذا أهم ما جاء فيه:
ما الذي ال نعرفه عن بدايتك؟ «

انا مواليد “هللا أباد”، وهي مدينة متوسطة 
المستوى، ولكنها غنية للغاية في جميع أنواع 
األنشطة، جاء والدي من خلفية شرقية جدا 
الغربية، درست أوال في  المنطقة  وأمي من 

بثقافاتها،  مختلفة  بيئة  فــي  ونــشــأت  ديــر، 
كاتب،  وأبــي  السيخ،  من  البنجاب  من  أمــي 
وشــاعــر، وكــاتــب متمكن، وأمـــي قــويــة في 
حصلت  الحظ،  ولحسن  ومعتقداتها،  قيمها 
العالمين،  من  كل  من  جميل  مزيج  على  أنــا 

الشرق والغرب“.
كيف كانت طفولة )أميتاب باتشان(؟ «

عــنــدمــا كنت  جـــدا  كــنــت شخصية خــجــولــة 
بسبب  عديدة  مشكالت  أواجــه  كنت  طفال، 
مــثــل دخــولــي مطعما وحــيــدا، وحتى  ذلـــك 
بعد ذلك بكثير عندما كنت أبحث عن عمل 
”مانوجي“  بصديقي  وتعرفت  األفـــالم،  في 
لزيارة  والذي كان يصور في فيلم، ودعاني 
مــكــان الــتــصــويــر. وكــنــت أركـــب قــطــارا من 
)تشيرتشغيت( إلى )أندريه( وبعد ذلك كنت 
)فيلمستان(،  بــوابــة  إلــى  المحطة  مــن  أسير 
لكن لم يكن لدي الشجاعة للدخول وحدي، 
وحــاولــت ذلــك لــمــدة سبعة أيـــام، وفــي كل 
مرة أعود من البوابة! فأنا شخصية خجولة 
بــصــورة كــبــيــرة جـــدا ومــازلــت حــتــى الــيــوم، 
ولــكــن يــجــب أن أعــتــرف بـــأن الــدخــول في 
كان  ربما  قليال.  أكثر  ثقة  أعطاني  األفـــالم، 
ــان بشخصية  والــــدي هــكــذا فــي صــغــره، كـ
نفسه  الوقت  في  لكنه  وانطوائية،  خجولة 
بكتاباته،  األمر  يتعلق  عندما  قوي جدا  كان 

وكانت أمي دائما مليئة بالثقة“.

بعد أن تخرجت من المدرسة الداخلية،  «
هل كان من الصعب عليك الحصول على 

وظيفة؟

الــرفــض ألن فــي كل  كــان هــنــاك الكثير مــن 
مكان ذهبت إليه، فشلت في الحصول على 
بــمــا فيه  أكـــن مــؤهــال  لــم  وظــيــفــة، بحسبهم 
الكفاية أو كنت خجوال جدا، وبعد ذلك في 
نهاية المطاف، حزمت حقائبي وغادرت إلى 

كالكوتا، حيث الفرص.
كيف فكرت في المغامرة في مجال  «

السينما؟

في  الحياة  أصبحت  سنوات،  بضع  بعد 
ــوال  كــالــكــوتــا خــانــقــة بــالــنــســبــة لـــي، وطـ
الوقت كان هناك الكثير من االهتمام نحو 
أحلم  كنت  الهندية،  خصوصا  ــالم،  األفـ
بالمشاركة فيها، وكنت أسأل نفسي هل 
االستديوهات  مواقع  الى  أذهــب  أن  لي 
بأن  لكم  قلت  كما  لكن  نفسي،  وأقـــدم 
بيني وبين  الــصــد  كـــان حــائــط  الــخــجــل 
مسابقة  تقديم  تــم  ذلــك  ووســـط  ذلـــك! 
للمواهب وظننت أنها الفرصة ربما، لكني 
لم أحصل على الفرصة أيضا هناك، مما 
ــعــودة إلى  جعلني أرجـــع إلــى دلــهــي، وال
وبعض  المتواصل،  الرفض  بعد  المنزل 

اإلنجازات.

هل تعتقد أن الممثلين يعيشون حياة  «
طبيعية؟

يتعاملوا  أن  يجب  الممثلين  أن  دائما،  أردد 
من  الكثير  إلــى  بحاجة  نحن  فائقة،  بعناية 
يمكن  التي  األشياء  ماليين  هناك  التفاهم. 
أحيانا،  الخصوصية  ونستحق  تدمرنا  أن 
السبب  لهذا  طبيعية،  حياة  نعيش  ال  نحن 
نحن بحاجة إلى أن نعامل ربما بلطف قليال، 
وبحذر أكثر، ونطلب ممن حولنا أن يمنحونا 
الــســهــل أن تكون  لــيــس مــن  الــخــصــوصــيــة، 

مستقرا وأنت ممثل سينمائي.

Chehre

في  بــاتــشــان  أمــيــتــاب  الكبير  النجم  يستعد 
فيلم  مــع  ــعــام  ال هـــذا  السينمائي  مــشــروعــه 
”شهيري“ أو )Chehre( للمخرج رومي جافري، 
حيث يقدم فيه دور محام، ويشاركه البطولة 
الممثل عمران هاشمي، وتم تأجيل عرضه من 
العام الماضي إلى العام الجاري بسبب انتشار 
كان   ،)Chehre( فيلم  جــانــب  وإلـــى  ــاء،  ــوب ال
باتشان قد استكمل تصوير مشاهده في كل 
 Zamaanat:(و )Taalismaan(و )Power( من
And Justice for All(، فيما ال يزال باتشان 
 )The Great Man( مشغوال في تصوير أفالم
إلى  إضافة   ،)Brahmastra(و  )Mayday(و

التي  الــجــديــدة  السيناريوهات  مــن  الــعــديــد 
يقرأها النجم المحبوب.

وســابــقــا أعــلــن الــنــجــم أمــيــتــاب بــاتــشــان عن 
أحدث  خالل  من  للسينما  جديد  من  عودته 
الرسمي  البوستر  صــورة  نشر  حيث  أفالمه، 
إنستجرام،  موقع  على  حسابه  عبر  للفيلم 
وكتب: “كوفيد أصابنا بالعديد من النكسات”. 
إلى  العودة اآلن، عودة  وأضاف ”حان وقت 
2021، وبدأ  السينما من جديد سيصدر في 
تــصــويــر مــن الــمــوســم الــجــديــد مــن النسخة 
سيربح  “من  المسابقات  برنامج  من  الهندية 
المليون” بالنسخة الهندية. وكان النجم الكبير 
وفاته،  بعد  جسده  بأعضاء  التبرع  اعتزامه 
ونشر باتشان صورة له عبر حسابه الرسمي 
على موقع “تويتر” والتي يظهر فيها مرتديا 

“الــشــريــطــة الــخــضــراء” 
ــتـــي تــشــيــر لــذلــك،  الـ
وكـــتـــب: “أصــبــحــت 
ــبـــرع أعــــضــــاء..  ــتـ مـ
ــاح  ــ ــوشـ ــ أرتـــــــــــدي الـ

األخــضــر لــقــداســتــه“. 
بوليوود  وأضاف نجم 
)77 عاما(، في تغريدة 

أخرى، أنه أقدم 
ــــك  ــل ــ عـــــــلـــــــى ت
الخطوة “وفاء 
لــأجــداد وفي 
ــرى الــذيــن  ذكـ
ــوا فــي  ــاشــ عــ
الــــــــــزمــــــــــان؛ 
ــوا  ــــحــ ــن ــمــ ــ ــي ــ ل
ــذا الـــيـــوم  ــ هـ
ومـــــن أجـــل 
تــكــريــمــهــم، 
وســتــكــون 

تهم  كا بر
مــــعــــنــــا 

لأبد”.

النجم أميتاب باتشان: أنا شخصية خجولة جدا وأعاني من ذلك
يســتعد لمجموعــة مــن األفــام الجديــدة والبرامــج تصدرهــا فيلــم Chehre المقبــل

ترجم: طارق البحار
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اإلغــاق يرفــع  حالمــا  الترفيــه  أنشــطة  الســتمرار  خطــط 

“البحرين للسينما” تتطلع الستئناف وزيادة خدماتها

شـــركة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  قـــال 
البحرين للســـينما “ســـينيكو”، المشـــغل 
الرئيس لصاالت الســـينما فـــي المملكة 
عصام فخرو “إن أزمة كورونا امتحنت 
القـــدرات التشـــغيلية والمالية للشـــركة 
ألقصى حـــد في ظل تســـبب الجائحة 
باإلغـــاق اإللزامـــي لدور الســـينما منذ 

18 مارس 2020”.
وأكـــد فخرو في كلمـــة لمجلس اإلدارة 
اجتمـــاع  علـــى  تعـــرض  للمســـاهمين 
الجمعية العمومية للشركة، أن الشركة 
كونـــت فريـــق عمـــل داخلـــي لمراجعـــة 
جميـــع جوانـــب العمليـــات للتأكـــد مـــن 
االستعداد لمعاودة الخدمات وزيادتها 

عند رفع اإلغاق اإللزامي.
وأوضـــح أن الشـــركة ســـيتعين عليهـــا 
االنتباه إلـــى التغييـــرات المحتملة في 
ســـلوك العماء في عهـــد ما بعد کوفید 
- 19، وقـــد تواجه بضعـــف في حضور 
رواد الســـينما بعد إعادة فتـــح أبوابها؛ 
االجتماعـــي  التباعـــد  معاييـــر  بســـبب 
وربمـــا يســـتغرق األمـــر بعـــض الوقـــت 

للتعافي.
وأشـــار فخرو إلى أن الجائحة أظهرت 
مـــدى حنكـــة التوجيـــه والقيـــادة لـــدى 

إذ  للســـينما،  البحريـــن  شـــركة  إدارة 
فـــي  ومرنـــة  ثابتـــة  “ســـينيكو”  ظلـــت 
فترة عدم اليقين الشـــديد، وستســـتمر 
فـــي التصـــرف بحكمة في االســـتجابة 

لظروف السوق المتغيرة.
وقـــال فخـــرو: إنه فـــي مواجهة إغاق 
غيـــر مســـبوق علـــى مســـتوى الدولـــة، 
اســـتباقي  بشـــكل  شـــركتنا  وضعـــت 
“خططا الستمرارية األعمال” تعمل من 
خـــال ســـيناريوهات مختلفة، مشـــيًرا 
إلـــى أنـــه علـــى مـــدار العـــام الماضـــي، 
إطـــاق  علـــى  اإلدارة  مجلـــس  عمـــل 
العديـــد مـــن المبادرات التي ستســـاعد 
فـــي التخفيـــف مـــن المخاطـــر وحماية 
أصحـــاب المصلحـــة مع تعزيز مســـيرة 
“ســـينيكو” االســـتراتيجية نحـــو خلـــق 

ثروة مستدامة األجل.
أشـــار  المســـتقبلية،  النظـــرة  وبشـــأن 
فخرو إلى تأخر بعض مشاريع الشركة 
بســـبب الجائحـــة، إذ كانـــت “ســـينيكو” 
قـــد بـــدأت بتنويـــع أنشـــطتها التجارية 
مـــن خـــال القيـــام بمشـــاريع ترفيهيـــة 
جديـــدة، منهـــا حصولهـــا علـــى امتيـــاز 
حصري لتشغيل ســـيارات الغوكارتينغ 
الكهربائيـــة فـــي كامل منطقـــة مجلس 
التعاون الخليجي، ووقعت اتفاقية مع 
مجمع البحرين التجاري لتشـــغيل أول 
“غوكارتينـــغ” داخلـــي فـــي المنطقة، إذ 
من المؤمل أن تكون مفتوحة للجمهور 

في منتصف العام 2021.
كما تخطـــط المجموعة الفتتاح مطعم 
التنين األحمر في “تاي مارت” المجاور 

لمجمـــع التنيـــن التجاري، الذي ســـيبدأ 
تشـــغيله فـــي النصـــف األول مـــن العام 

الجاري.
تطويـــر  علـــى  “ســـينيكو”  وســـتعمل 
وإدارة مجمـــع ســـينما بعـــدد 4 صاالت 
في مشـــروع قرية أمواج بجزر أمواج، 
ومـــن المتوقـــع افتتاحهـــا فـــي النصف 
الثانـــي مـــن العـــام 2021، كمـــا تخطط 
الشـــركة إلعـــادة فتـــح غاليريـــا ســـينما 
بصالتيـــن في دبي فـــي الربع األول من 

العام 2021 بعد تجديدها.
يشـــار إلى إلى أن الجائحة أثرت ســـلبا 
علـــى نتائج الشـــركة، إذ شـــهد مركزها 
المالي انتكاسة في العام 2020، إذ بلغ 
الدخل التشغيلي للســـنة المالية 2020 
ما قدره 2.2 مليون دينار مقارنة بمبلغ 
9 ماييـــن دينـــار فـــي الســـنة الماليـــة 
السابقة )2019(، إذ سجلت المجموعة 
خســـارة صافيـــة قدرهـــا 13.5 مليـــون 
دينار في العـــام 2020، مقارنة بصافي 
ربـــح قدره 4.2 مليـــون دينار في العام 
2019، وقـــرر مجلـــس اإلدارة التنـــازل 
دعمـــا  الماضـــي  للعـــام  مكافأتـــه  عـــن 
للشركة لتجاوز الظروف التي تمر بها.

دبي - العربيةنت

ُعمان تقر تخفيضات ضريبية 
وإقامات طويلة األمد

ستخفض  أنــهــا  عــمــان  سلطنة  أعلنت 
معدل ضريبة الدخل على المؤسسات 
 2020 لعامي  والمتوسطة  الصغيرة 
طويلة  لمدد  إقامة  وستمنح  و2021، 
ــب، بــحــســب ما  ــ ــان لــلــمــســتــثــمــريــن األجــ
نــقــل “الــتــلــفــزيــون الــعــمــانــي”. وبحسب 
ــر الـــمـــالـــيـــة أثـــنـــاء  ــ ــوزي ــ تـــصـــريـــحـــات ل
االقتصادية 2024،  الخطة  استعراض 
من المتوقع أن يتم فرض هذه الضريبة 
على األفراد ذوي الدخل المرتفع دون 

تحديد تفاصيل إضافية.

“طيران الخليج” تنال شهادة القدرة على التوزيع الجديدة
المســـتوى الرابـــع لــــ “NDC” مـــن االتحـــاد الدولـــي للنقـــل الجـــوي

حصلت شركة طيران الخليج، أخيًرا 
علـــى المســـتوى الرابـــع مـــن شـــهادة 
 ”NDC“ القدرة على التوزيع الجديدة
مـــن االتحـــاد الدولـــي للنقـــل الجـــوي 
 ،”NDC“ شـــهادة  وبرنامـــج   .)IATA(
الوحيـــد  الرســـمي  البرنامـــج  وهـــو 
إلصـــدار شـــهادات صناعـــة الطيـــران 
لدعم معيـــار “NDC”، يمنحه االتحاد 
لشـــركات  الجـــوي  للنقـــل  الدولـــي 
الطيـــران عنـــد اســـتكمال مجموعـــة 
مـــن المتطلبـــات وتحقيـــق عـــدد من 

اإلنجازات.
قـــدرة  مـــن   ”NDC“ معيـــار  ويعـــزز   
الطيـــران  شـــركات  بيـــن  االتصـــاالت 
تمكيـــن  خـــال  مـــن  الســـفر  ووكاء 
شـــركات الطيران من تقديم عروض 
مبيعات مباشـــرة في الوقت الفعلي؛ 
ما سيســـمح أيًضا لشـــركات الطيران 

بتحديد منتجاتها وتســـعيرها بطرق 
متعددة. كما أنه يمّكن وكاء الســـفر 
في جميع أنحـــاء العالم من الوصول 
إلـــى محتـــوى طيـــران الخليـــج مثل 
وقائمـــة  الطائـــرة،  مقصـــورة  صـــور 
وقائمـــة  اإلضافيـــة  بالمنتجـــات 
كانـــت  التـــي  اإلضافيـــة  بالخدمـــات 
متوافـــرة فقـــط علـــى موقـــع شـــركة 

.”NDC“ الطيران قبل تفعيل

التجـــاري  القطـــاع  رئيـــس  وقـــال 
لطيـــران الخليج فينســـينت كوســـت 
“مـــع شـــهادة “NDC” مـــن المســـتوى 
الرابـــع مـــن “IATA”، نحـــن علـــى أتـــم 
البيـــع  االســـتعداد لتحســـين تجربـــة 
شـــبكة  عبـــر  والخدمـــات  بالتجزئـــة 
التوزيـــع العالميـــة متعـــددة القنوات، 
والمدعومة بنهج يركز على العماء”. 
الرئيـــس  نائـــب  قـــال  جهتـــه،  مـــن 

للنقـــل  الدولـــي  لاتحـــاد  اإلقليمـــي 
“نهنـــئ  العوضـــي  كامـــل  الجـــوي، 
شـــركة طيران الخليج علـــى تحقيق 
 ،”NDC“ المســـتوى الرابع من شـــهادة
وهـــي خطوة مهمـــة لشـــركة الخليج 
في مجـــال تجارة التجزئة لشـــركات 

الطيران”.
حلـــول  الخليـــج  طيـــران  وتقـــدم 
بدعـــم  والعـــرض  الطلبـــات  إدارة 
“TPConnects”، وهـــي  مـــن شـــركة 
شـــركة تكنولوجية رائدة في الشرق 
األوســـط تعتمد على المستوى الرابع 
الـــذي   ،”NDC“ 18.2 مخطـــط  مـــن 
ســـيمّكن الناقلة الوطنيـــة من تقديم 
محتواها على قنوات “NDC”، حيث 
يتطـــور مجتمـــع الســـفر فـــي الوقـــت 
احتياجـــات  مـــع  للتكيـــف  الراهـــن 

المستهلكين الجديدة.

المحرق - طيران الخليج

المنامة - المصرف المركزي

بورصـــة  فـــي  المســـتثمرون  تـــداول 
ســـهم،  مليـــون   2.94 البحرين،أمـــس، 
ألـــف   638.04 قدرهـــا  إجماليـــة  بقيمـــة 
دينـــار، تم تنفيذها من خال 82 صفقة، 
إذ ركـــز المســـتثمرون تعاماتهـــم علـــى 
أســـهم قطـــاع البنـــوك التجاريـــة والتـــي 
بلغـــت قيمة أســـهمه المتداولـــة 319.42 
 % 50.06 نســـبته  مـــا  أي  دينـــار،  ألـــف 
مـــن القيمـــة اإلجمالية للتـــداول وبكمية 
قدرهـــا 1.59 مليون ســـهم، تـــم تنفيذها 

من خال 35 صفقة.
جـــاء البنك األهلـــي المتحد فـــي المركز 
األول إذ بلغت قيــــمة أســـهمه المتداولة 
252.71 ألف دينار، أي ما نســـبته 39.61 
% مـــن إجمالي قيمة األســـهم المتداولة 
وبكميـــة قدرهـــا 931.43 ألف ســـهم، تم 

تنفيذها من خال 17 صفقة.
اللمنيـــوم  فـــكان  الثانـــي  المركـــز  أمـــا 
البحريـــن )ألبـــا( بقيمـــة قدرهـــا 200.84 
 % 31.48 نســـبته  مـــا  أي  دينـــار،  ألـــف 
مـــن إجمالـــي قيمـــة األســـهم المتداولـــة 
وبكميـــة قدرهـــا 368.01 ألف ســـهم، تم 
تنفيذهـــا من خــــال 13 صفقة. ثم جاء 
مصـــرف الســـام بقيمـــة قدرهـــا 40.80 
ألـــف دينـــار، أي مـــا نســـبته 6.39 % من 
إجمالي قيمة األسهم المتداولة وبكمية 
قدرها 577.71 ألف ســـهم، تـــم تنفيذها 
مـــن خـــال 11 صفقـــة. وتم يـــوم أمس 
تداول أسهم 12 شـــركة، ارتفعت أسعار 
أســـهم شـــركتين، فـــي حيـــن انخفضـــت 
أســـعار أسهم 7 شركات، وحافظت بقية 
الشركات على أسعار اقـفاالتها السابقة.

2.9 مليون سهم حجم التداول ببورصة البحرين

للشـــؤون  الـــوزارة  وكيـــل  شـــارك 
المالية يوســـف حمود، فـــي الحلقة 
لهيئـــة  االفتراضيـــة  النقاشـــية 
والتنمويـــة  االقتصاديـــة  الشـــؤون 
بدول مجلـــس التعـــاون الخليجي، 
الخاصة بتقييم مبادرات ومشاريع 
خريطة طريق الوحدة االقتصادية 
بيـــن دول المجلـــس بحلـــول العـــام 
أمـــس عـــن  2025، والتـــي عقـــدت 
بعد بمشـــاركة وكاء الوزارات ذات 
العاقـــة ومديـــر عـــام مكتـــب هيئة 
والتنمويـــة  االقتصاديـــة  الشـــؤون 
باألمانـــة العامـــة لمجلـــس التعـــاون 

والقطاع الخاص.
وأكـــد حمـــود علـــى أهميـــة برنامج 
الوحـــدة  لتحقيـــق  الهيئـــة  عمـــل 
بحلـــول  المنشـــودة  االقتصاديـــة 
2025، ومـــا تضمنـــه مـــن مبـــادرات 
ومشاريع استراتيجية مهمة تهدف 
والتنســـيق  التعـــاون  تطويـــر  إلـــى 
والتكامـــل الخليجـــي، إضافـــًة إلـــى 
أهمية العمل المشـــترك أثناء الفترة 

المقبلة الســـتكمال كافـــة متطلبات 
والســـوق  الجمركـــي  االتحـــاد 

الخليجية المشتركة.
يذكـــر أن الحلقـــة النقاشـــية هدفت 
هيئـــة  عمـــل  برنامـــج  بحـــث  إلـــى 
والتنمويـــة  االقتصاديـــة  الشـــؤون 
لتحقيـــق الوحـــدة االقتصادية بين 
فـــي  بمـــا  التعـــاون،  مجلـــس  دول 
ذلك اإلســـراع في تنفيـــذ التزامات 
المشـــتركة  الخليجيـــة  الســـوق 
وتضمنـــت  الجمركـــي،  واالتحـــاد 
تشـــخيص  األولـــى  العمـــل  جلســـة 
الوضـــع الحالـــي لاتحـــاد الجمركي 
الخليجي والعوائق القائمة وعرض 
للمبـــادرات المتعلقـــة بدعـــم العمـــل 
تخصيـــص  تـــم  بينمـــا  الجمركـــي، 
جلســـة العمل الثانية لتقييم الوضع 
الحالي للسوق الخليجية المشتركة 
فـــي  االســـتراتيجية  والمبـــادرات 
برنامـــج عمـــل الهيئـــة التـــي تعـــزز 
وتسرع في تنفيذ التزامات السوق 

الخليجية المشتركة.

مناقشة مبادرات الوحدة االقتصادية الخليجية
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علي الفردان

حمود مشاركا في الحلقة النقاشية

لصكوك التأجير قصيرة األجل
أعلن مصرف البحرين المركزي أنه تمت 
ISIN BH-( 187  تغطيـــة اإلصـــدار رقـــم
التأجيـــر  صكـــوك  مـــن   )000ZL4G870
اإلســـامية الحكوميـــة قصيـــرة األجـــل 
التي يصدرها مصرف البحرين المركزي 

نيابة عن حكومة مملكة البحرين.
وتبلـــغ قيمـــة اإلصـــدار 26 مليـــون دينار 
بحرينـــي لفتـــرة اســـتحقاق 182 يوًمـــا، 
تبدأ في 11 مارس 2021 إلى 9 ســـبتمبر 

لهـــذه  المتوقـــع  العائـــد  ويبلـــغ   .2021
الصكـــوك 1.69 % مقارنة بســـعر بالعائد 
 4 بتاريـــخ  الســـابق  لإلصـــدار   %  2.35
فبرايـــر 2021، علما أنه قـــد تمت تغطية 

اإلصدار بنسبة 870 %.

العائد المتوقع 
لها يبلغ 1.7 %

26
مليون دينار

المنامة - ألواني البحرين

أطلقـــت جمعيـــة ألوانـــي البحريـــن حملتهـــا المجتمعيـــة “المرأة 
والبيئـــة”؛ بهـــدف إبـــراز الـــدور الذي يمكـــن أن تنهض بـــه المرأة 
فـــي مجال الحفـــاظ علـــى البيئة فـــي البحرين، وتعزيـــز وعيها 
بقضايا البيئة األساســـية، وتشـــجيعها على نقل هذا الوعي في 
نطاق أســـرتها ومجتمعها. ويتضمن البرنامج ندوات افتراضية 
ألـــف  إلـــى  الوصـــول  أخـــرى ذات صلـــة تســـتهدف  وفعاليـــات 
امـــرأة بحرينيـــة. ودشـــنت الجمعية هذه الحملـــة بتنظيم ندوة 
افتراضيـــة عن بعد تحت عنوان “حلول خضراء لبقايا الطعام”، 
ألقتهـــا الخبيـــرة الزراعيـــة منال بوجيري، أشـــارت فيهـــا إلى أن 
بقايا الطعام تشكل نحو 44 % من إجمالي المخلفات المنزلية، 
هـــت إلى اآلثار الســـلبية البيئية واالقتصاديـــة واالجتماعية  ونبَّ
لهدر الطعام خصوصا مع محدودية الموارد الغذائية، واعتبرت 
أنـــه بدال من البحـــث عن حلول للتخلص من الكـــم المتزايد من 
النفايـــات، يمكننـــا كأفراد أو مؤسســـات التقليل أصـــا من هدر 
وإنتاج هذه المخلفات الغذائية وعدم استهاكها بطرق مبذرة.

وقالـــت بوجيـــري: إن الوضع الراهن يســـتدعي تطويـــر عادات 
غذائيـــة بطرق أفضل وتبني مبدأ “ال تشـــتري أكثر من حاجتك 

من الطعام”، وقدمت العديد من النصائح في هذا المجال.
واكـــد رئيـــس الجمعيـــة عمـــار عواجي أهميـــة هذه النـــدوة في 
تشـــجيع المرأة على اختيار المشتريات المنزلية صديقة البيئة، 
وتعريـــف المرأة بأهميـــة التقليل من المخلفـــات المنزلية وعدم 

الهدر.

الندوة ُعقدت عن بعد

بقايا الطعام تشكل 44 % من إجمالي المخلفات المنزلية
“ألواني” تطلق حملتها المجتمعية “المرأة والبيئة”

دبي - مباشر

ارتفعت أســـعار الذهـــب عالمًيا بأكثر من 
30 دوالًرا خال تعامات أمس الثاثاء، 
مع هبـــوط عوائـــد الســـندات األميركية. 
ويأتـــي ارتفـــاع المعدن النفيـــس بعد أن 
ســـجل أمـــس األول أدنـــى تســـوية منـــذ 
أبريـــل 2020، بضغط مـــن ارتفاع عوائد 
الســـندات ألعلى مستوياتها في أكثر من 
عام، قبل أن تتراجع في تعامات أمس.
أيًضـــا  الدعـــم  األصفـــر  المعـــدن  وتلقـــى 
مـــع تراجـــع الـــدوالر األميركي مـــن أعلى 

مستوى في 3 أشهر ونصف.
للذهـــب  اآلجلـــة  العقـــود  ســـعر  وارتفـــع 
تســـليم أبريل بنحـــو 1.8 % أو ما يعادل 
مســـتوى  إلـــى  ليصـــل  دوالر،   30.20
1708.90 دوالر لألوقية، بحلول الساعة 

1:50 مساًء بتوقيت جرينتش.
وصعـــد ســـعر التســـليم الفـــوري للمعـــدن 
يـــوازي  مـــا  أو   ،% 1.7 بنســـبة  األصفـــر 
28.68 دوالر، ليسجل مستوى 1712.22 

الفتـــرة،  نفـــس  لألوقية.وخـــال  دوالر 
انخفض مؤشـــر الـــدوالر األميركي الذي 
يقيس أداء العملة أمام 6 عمات رئيسة 

بنحو 0.2 % إلى 92.07.

ــد الـــســـنـــدات األمــيــركــيــة ــ ــوائ ــ ــع هـــبـــوط ع ــ م
أسعـــــار الذهــب ترتفــــع 30 دوالًرا



“ديفجي” يفتتح متجره الجديد في باب البحرين
رواد  ديفجـــي”،  “دار  أمـــس  افتتـــح 
تصميم وصياغـــة المجوهرات الرائعة 
متاجـــره  أحـــدث   ،1950 العـــام  منـــذ 
وفـــق مفهوم جديد كلًيـــا “دار ديفجي” 
فـــي بـــاب البحريـــن. وســـتوفر صالـــة 
أقيمـــت  التـــي  الجديـــدة،  العـــرض 
باســـتثمار بلغت قيمتـــه مليوني دينار 
قـــدم   2000 مســـاحة  علـــى  بحرينـــي 
مربـــع، فرصـــة فريـــدة لجميـــع عمالئنا 
مـــن  واســـعة  بمجموعـــة  لالســـتمتاع 
أروع مجموعـــات المجوهـــرات، التـــي 
تتراوح بين المجوهرات والمشغوالت 
الذهبيـــة عيـــار 18 و21 و22 قيراًطـــا، 
“دار  واحـــد. وســـيكون  ســـقف  تحـــت 
ديفجـــي” وجهة فريدة لجميع عشـــاق 
عـــن  يبحثـــون  الذيـــن  المجوهـــرات 
مجوهرات الزفاف وقطع المجوهرات 
التي يرتدونها بشكل يومي، فضاًل عن 
أي شـــيء يقدمونـــه كهديـــة ألحبائهـــم 

ومن يعزون عليهم.
وتتنوع مجموعات الهدايا من الذهب 
الذهبيـــة  والمجوهـــرات  واأللمـــاس 
التقليدية من مجوهرات ديفجي مثل 

 ،)Aabhushan( أبهوشـــان  مجموعـــة 
وهـــي مـــن الذهـــب عالي الصقـــل عيار 
 ،)Tanvi( 22 قيراطا، ومجموعة تانفي
وهي من الذهب غيـــر المصقول )عيار 
Ta�( ومجموعـــة تامانـــا ،)22 قيراًطـــا

manna(، مجوهرات اللؤلؤ البحرينية 
فـــي )22 قيراًطـــا(، ومجموعـــة مطفي 
المطفـــي  الذهـــب  مـــن  )مجوهـــرات 
عيـــار 21 قيراًطـــا(، إضافـــة إلـــى بعض 
المجموعات الجديدة التي تم إطالقها 

حصرًيا من ِقَبل “دار ديفجي”.
وسيتم كذلك عرض مجموعات رائعة 
مـــن مجوهـــرات ديفجـــي أوروم مـــن 
خطـــوط الموضة األنيقة مثـــل أوباريا 
)Oubharia(، وآلور )Allure(، وكارنيفال 
)Carnival(. كما ســـتعرض دار ديفجي 

 - المميـــزة   )Ruhi( روحـــي  مجموعـــة 
روح ديفجـــي أوروم المصنوعـــة مـــن 
الذهـــب عيار 18 قيراًطـــا و21 قيراًطا 
كمـــا  الكريمـــة(.  باألحجـــار  ومرصعـــة 
ســـيتم عـــرض المجموعـــة الكاملة من 
مجموعـــة العروس المرصعة باأللماس 

ومجموعة سولتير.
وبهذه المناســـبة، قال العضو المنتدب 
لشركة ديفجي براكاش ديفجي “لطالما 
البحرينيـــة  المجوهـــرات  اشـــتهرت 
بتصاميمهـــا الفريدة وجودتهـــا العالية 
وبريقها الخاص، ما اســـتقطب العمالء 
مـــن جميـــع أنحـــاء البلـــدان المجـــاورة 
وجعـــل البحريـــن مكاًنا مفضاًل لشـــراء 

المجوهرات والمشغوالت الذهبية”.
من جانبه، قال العضو المنتدب لشركة 
ديفجي أوروم، ماهيـــش ديفجي “لقد 
كانت تجربة رائعة لتصميم التفاصيل 
مـــن  وبـــدًءا  ديفجـــي.  لـــدار  الدقيقـــة 
المفهـــوم ووصـــواًل إلـــى المجموعـــات، 
حافظنا على أصالتنا وبما يتماشى مع 
روح والدنـــا المؤســـس شـــري ديفجي 

رامجي ساجار”.

بقيمة مليوني دينار 
ومساحة 2000 قدم 

مربع

multaqa@albiladpress.com 19

.

إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

كـــّرم البنـــك العربـــي، بمناســـبة يـــوم 
المرأة العالمي، الذي يصادف الثامن 
مـــن مـــارس مـــن كل عـــام، مجموعة 
مـــن موظفاته العامالت فـــي البلدان 
التـــي وجد بهـــا البنك عبـــر المنطقة؛ 
وذلك تقديًرا لجهودهن وإسهاماتهن 
الوظيفيـــة فـــي مســـيرة البنـــك. وتم 
بتقنيـــة  جـــرى  لقـــاء  فـــي  التكريـــم 
االجتماع عن بعد بواسطة اإلنترنت 
مـــع  المكّرمـــات  الموظفـــات  وجمـــع 
نائـــب المدير العـــام التنفيـــذي للبنك 

العربي رندة الصادق.
مـــن  مجموعـــة  التكريـــم  وشـــمل 
موظفـــات البنـــك األقـــدم خدمـــة، إذ 
يأتـــي ذلـــك في إطـــار حـــرص البنك 
العربـــي المتواصل على تقدير جهود 
كـــوادره النســـائية، وتســـليط الضوء 
على مساهماتها الفاعلة عبر مختلف 
المســـتويات الوظيفيـــة فـــي تحقيق 

رؤية البنك وتوجهاته اإلستراتيجية 
عبر شبكته، محلًيا وإقليمًيا. 

وبهذه المناســـبة، قالت نائب المدير 
العـــام التنفيذي للبنـــك العربي رندة 
العربـــي  البنـــك  “يواصـــل  الصـــادق 
العمـــل علـــى بنـــاء وتطويـــر قدرات 
مختلـــف  عبـــر  النســـائية  كـــوادره 
البلـــدان التـــي وجد بهـــا انطالًقا من 
إيمانه بأهمية تمكين المرأة ودورها 
المحـــوري فـــي دفـــع عجلـــة التنمية 
اإلنجـــازات  وتحقيـــق  المســـتدامة 
علـــى مختلف األصعـــدة”. وأضافت 
علـــى  البنـــك  “يحـــرص  الصـــادق 
إتاحـــة الفرصـــة لـــكل موظفاته في 
مختلف الدوائر والقطاعات للتطور 
الوظيفـــي  الســـلم  فـــي  واالرتقـــاء 
ألعلـــى المســـتويات اســـتناًدا لمبـــدأ 
معاييـــر  وضمـــن  الفـــرص  تســـاوي 

المهنية والكفاءة واإلنجاز”.

“العربي” يكرم مجموعة من موظفاته

2021 الــــــمــــــرور  أســـــبـــــوع  مـــــع  ــن  ــ ــزام ــ ــت ــ ــال ــ ب

“الوطني” يدعم الحملة التوعوية “في لحظة”

وصول “BMW” الفئة األولى الجديدة

الوطنـــي  البحريـــن  بنـــك  أعلـــن 
اإلعالميـــة  للحملـــة  دعمـــه  عـــن 
التـــي  لحظـــة”،  “فـــي  التوعويـــة 
للمـــرور  العامـــة  اإلدارة  تطلقهـــا 
المـــرور  أســـبوع  مـــع  بالتزامـــن 

2021 وتستمر لمدة أسبوعين.
التوعويـــة  الحملـــة  وتهـــدف 
باألنظمـــة  االلتـــزام  تعزيـــز  إلـــى 
لكافـــة  المروريـــة  والقواعـــد 
مستخدمي الطريق، لينعم جميع 
باألمـــن  الطريـــق  مســـتخدمي 
الحملـــة  وســـتركز  والســـالمة. 
علـــى توجيه وإرشـــاد الســـائقين 
للحد مـــن الســـلوكيات المرورية 
الخاطئـــة علـــى الطريـــق والتـــي 
الســـالمة،  مســـتوى  علـــى  تؤثـــر 
منصـــات  عبـــر  الحملـــة  وتتركـــز 
االجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل 
وإعالنـــات  اإلعـــالم  ووســـائل 

الطرق التوعوية.
ويأتي دعم البنـــك لهذه الحملة، 
انطالًقـــا من دوره الوطني الرائد 
في المملكة، ويســـعى البنك عبر 
هـــذه المشـــاركة للمســـاهمة فـــي 
رفع الوعي المجتمعي بالقوانين 
واإلرشـــادات المروريـــة. ويتطلع 
“البحرين الوطنـــي” أيًضا لتعزيز 

مفهوم الشـــراكة المجتمعية في 
مختلف الشـــؤون التي تهم كافة 

أفراد المجتمع.
التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
للحســـابات االســـتراتيجية لـــدى 
البنـــك عبدالعزيـــز األحمد “نفخر 
جـــًدا بإطـــالق الحملـــة التوعوية 
“فـــي لحظـــة” تزامًنا مع أســـبوع 
اإليجابـــي  وبالتعـــاون  المـــرور 
للمـــرور،  العامـــة  اإلدارة  مـــع 
بنـــك  حـــرص  مـــدى  تعكـــس  إذ 
دعـــم  علـــى  الوطنـــي  البحريـــن 
مختلـــف المبـــادرات والحمـــالت 
ُمســـتمر.  بشـــكل  الوطنيـــة 
ونتطلع عبر رعايـــة الحملة دعم 
تحقيـــق أهـــداف اإلدارة العامـــة 

للمـــرور، المتمثلـــة فـــي تشـــجيع 
علـــى  المملكـــة  فـــي  الجمهـــور 
واألنظمـــة  بالقوانيـــن  االلتـــزام 
المروريـــة، وذلك من خالل نشـــر 
النصائـــح واإلرشـــادات المرورية 
بهـــذا  المرتبطـــة  واإلحصائيـــات 
الجانـــب ضمن تغطيـــة متكاملة 
علـــى وســـائل اإلعـــالم ومواقـــع 
ومـــن  االجتماعـــي.  التواصـــل 
التزامنـــا  نجـــدد  المنطلـــق،  هـــذا 
ببـــذل أفضـــل الجهود للمشـــاركة 
الفّعالـــة مع مختلف المؤسســـات 
لنســـاهم  الحكوميـــة  والجهـــات 
المجتمـــع  وتنميـــة  تطويـــر  فـــي 

البحريني”.
مـــن جهته، ٔاكد مدير عام اإلدارة 

العامة للمرور الشيخ عبدالرحمن 
ٔان  خليفـــة  آل  عبدالوهـــاب  بـــن 
هـــذه الحملـــة تٔاتي ضمن ســـعي 
اإلدارة لرفـــع معـــدالت الســـالمة 
المروريـــة والحـــد مـــن الحوادث 
لـــدى  الوعـــي  ورفـــع  المروريـــة 
بٔاهـــم  الطريـــق  مســـتخدمي 
المخالفـــات المروريـــة التي تٔوثر 
على سالمتهم وسالمة االٓخرين، 
المترتبـــة  باألبعـــاد  وتذكيرهـــم 
علـــى ذلـــك مـــن خســـأير بشـــرية 
للممتلكات  وٕاتـــالف  واقتصادية 
علـــى  اجتماعيـــة  وٓاثـــار  العامـــة 
الوالديـــن واألبنـــاء، وغيرهـــا من 
تقديمهـــا  ســـيتم  التـــي  النتأيـــج 
فـــي قوالـــب ٕاعالميـــة مختلفـــة 
من تجـــارب اجتماعيـــة ميدانية 
وٕاعالنـــات  فيديـــو  ومقاطـــع 
وســـأيل  جميـــع  فـــي  توعويـــة 

اإلعالم.
 وثمـــن الشـــيخ عبدالرحمـــن بـــن 
عبدالوهـــاب ٓال خليفـــة شـــراكة 
بنك البحرين الوطني بدعم هذه 
الحملة لما تمثلـــه من ٔاهمية في 
نشـــر مفاهيم السالمة المرورية؛ 
مـــن ٔاجل الحفـــاظ على ســـالمة 

جميع مستخدمي الطريق.

يســـر شـــركة الســـيارات األوروبية، 
الوكيل الحصري والموزع المعتمد 
لمجموعـــة “BMW” فـــي البحرين، 
اإلعـــالن عن وصـــول ســـيارة الفئة 

.”BMW“ األولى الجديدة كليًا من
وفـــي تعليق لـــه، قال المديـــر العام 
لشـــركة السيارات األوروبية ديفيد 
فخـــورون  “نحـــن  مكجولدريـــك 

الفئـــة   ”BMW“ ســـيارة  بوصـــول 
األولـــى الجديـــدة كليـــا وانضمامها 
إلـــى مجموعتنـــا. تتمتـــع الســـيارة 
بمظهـــر رياضي أنيق، يتناســـب مع 
ســـوق البحريـــن. كمـــا أن التصميم 
المتطـــور الـــذي يجتمع مـــع أحدث 
تقنيـــات االتصـــال يجعل الســـيارة 
رائدة في فئة السيارات المدمجة”.

األربعاء 10 مارس 2021 - 26 رجب 1442 - العدد 4530
عبد العزيز األحمد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب 

“stc البحريـــن” تطلــق مبــادرات مجتمعيـة متعـددة
والـــــتـــــطـــــور الــــــنــــــجــــــاح  مـــــــن  عــــــامــــــا   11 بـــــــمـــــــرور  احــــــتــــــفــــــاال 

الشـــركة  البحريـــن”،   stc“ احتفلـــت 
التكنولوجيـــا  عالـــم  فـــي  الرائـــدة 
عشـــر  الحاديـــة  بالذكـــرى  الرقميـــة، 
النطالقتهـــا والتي قدمـــت من خاللها 
المختلفـــة  العـــروض  مـــن  العديـــد 
مـــع  وتزامًنـــا  البحرينـــي.  للمجتمـــع 
احتفـــاالت الذكـــرى الســـنوية، قامـــت 
الشـــركة بإطالق العديد من المبادرات 
الماليـــة  المبـــادرة  منهـــا  المجتمعيـــة، 

لتقديم الدعم وتحقيق األحالم. 
وتـــم تدشـــين حملة “تمويـــل األحالم” 
لدعم المجتمع المحلي بما فيهم عمالء 

“stc البحريـــن” الذيـــن لـــم تســـنح لهم 
الفرصـــة لتحقيق أحالمهم حتى اآلن، 
وسيتم اختيار 11 مشاركا سواء كان 
من األفراد أو المشـــاريع الصغيرة بعد 
عرضهـــم علـــى اللجنـــة المختصة في 
الشـــركة. ويمكن للراغبيـــن بالحصول 
على هـــذا الدعم إرســـال طلباتهم عبر 
زيـــارة الرابـــط الموجود علـــى صفحة 

الشركة في االنستغرام. 
 stc“ قدمـــت  ذلـــك،  علـــى  وعـــالوة 
البحرين” عددا مـــن العروض لعمالئها 
ومنهـــا خصومـــات تصـــل إلـــى 11 % 

علـــى جميـــع األجهـــزة الجديـــدة بمـــا 
فـــي ذلـــك األجهـــزة الذكيـــة وأجهـــزة 
 stc“ لعمـــالء  وغيرهـــا  التلفزيـــون 
البحريـــن” الحاليين والجدد مع باقات 

آجل الدفع.
ولم تقتصر المفاجآت على ذلك فقط، 
إذ حصـــل جميع عمالء “stc البحرين” 
 GB11 علـــى stc مـــن خـــالل تطبيـــق
من البيانـــات المجانية على باقة آجل 
الدفـــع لمـــدة 7 أيام. إضافـــة إلى ذلك، 
قدمـــت الشـــركة باقـــات الفايبـــر غيـــر 
فقـــط  دينـــارا   11 مقابـــل  المحـــدودة 

لعمالئها.
أمـــا لعمـــالء stc لقطاع األعمـــال، فقد 
تم توفير عدد من المفاجآت المختلفة 
منها GB11 إضافية لعمالء البرودباند 
لمـــدة 11 يوما. إضافة إلى ذلك، تقدم 
“stc البحرين” GB11 إضافية مجانية 
لمدة 6 أشـــهر على جميع باقات قطاع 
األعمال، وإيجار مجاني لمدة شهرين 
علـــى باقات البرودبانـــد الجديدة و11 
اشـــتراك  كل  مـــع  مجانـــي   IP هاتـــف 
جديـــد في خدمة االتصـــاالت الموحد 

.stc One
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معركة في الجو.. لكمات وتطاير أسنان بين طيار ومضيفين
فتحــت إدارة الطيــران المدنــي الصينيــة تحقيقــا فــي 
مشاجرة غير عادية على متن طائرة أثناء رحلة جوية 

محلية.
وتحقــق إدارة الطيــران المدنــي الصينية في مشــاجرة 
وصلت حد التشابك باأليدي وتبادل اللكمات بين طيار 
وكبيــر مضيفيــن علــى متــن طائــرة ركاب أثنــاء رحلــة 

محلية الشهر الماضي.
وقالــت اإلدارة فــي بيــان، صــدر مســاء االثنيــن، إنهــا 
أخــذت الحــادث علــى محمــل الجد، وتجمــع المزيد من 

المعلومات.
وأضافــت أن أي حــادث يهــدد ســامة الطيران “ســيتم 
التعامــل معــه بصرامــة وفقــا للقانــون”، وفقا لمــا ذكرته 
وكالة األسوشيتد برس. ذكرت تقارير إعامية صينية 
أن المشــاجرة نشــبت خــال رحلــة جويــة علــى متــن 
طائــرة تابعة لشــركة “دونغهــاي إيرالينز” في العشــرين 
مــن فبراير الماضي. ووفقا للتقارير، فقد غضب الطيار 
بعــد خروجــه مــن دورة الميــاه عندمــا وجد أحــد ركاب 
الدرجة األولى ينتظر في الخارج مباشــرة، واتهم كبير 
المضيفيــن بعــدم القيــام بواجباتــه عــن طريــق ضمــان 

التزام الراكب باالنتظار في مقعده.

وتبــادل االثنــان اللكمــات، ما تســبب في كســر يــد كبير 
المضيفين وأحد أسنان الطيار، وفقا للتقارير.

وكانــت الطائــرة على بعــد نحو 50 دقيقة مــن وجهتها، 
مدينة شيان وسط الباد، بعد مغادرتها مدينة نانتونغ 

الساحلية القريبة من شنغهاي.
فــي  إيرالينــز”  “دونغهــاي  الطيــران  شــركة  واعتــذرت 
بيــان عــن الواقعــة، وقالــت إنهــا ســتراجع بروتوكوالت 
السامة. وأضافت أنها أوقفت المتورطين في الحادث 
عــن العمــل، لكنهــا لم تذكر مــا إذا كانا ال يــزاالن يعمان 

لدى الشركة، ولم تذكر تفاصيل عن المشاجرة.

فــي  “ســفاري”  لمتنــزه  مراقــب  لقــي 
جنــوب إفريقيا، ويدعــى ماليبونغوي 
مفيــا، )27 عاما( حتفه، بعد أن نصب 
أســدان كمينــا لــه وقتــاه، بينمــا كان 

يتتبع آثار زوج من الفهود.
بمفــرده  يستكشــف  المراقــب  وكان 
فــي  األراضــي  مــن  هكتــارا   22000
ســيارته بحديقــة “ماراكيــل” الوطنية 
بحثا عن عامات تدل على حيوانات 
محددة. وأكد المتحدث باسم شرطة 
جنــوب إفريقيا، البريغادير موتافيا 
موجابيلو، أن المراقب الشاب تعرض 
للهجــوم وقتــل من قبل األســود، التي 

تم إطاق النار عليها الحقا.
وأضــاف أن ســائًقا آخــر فــي الحديقة 
رصــد األســدين عندمــا كانــا ال يــزاالن 
المراقــب،  الموظــف  جثــة  يــأكان 
واستدعى النجدة، وأطلقوا الرصاص 

على األسدين.

أسدان يقتالن 
مراقب “سفاري” 

ويأكاله
وجه القضاء في والية أوهايو بالواليات المتحدة، 16 تهمة إلى بريتاني جوسني )29 
عاما(، بعد أن تسببت بقتل طفلها البالغ من العمر 6 سنوات بطريقة بشعة، ومحاولتها 
التســتر على الجريمة. وحاولت جوســني بداية التخلي عن ابنها جيمس هاتشينســون 
في حديقة عامة، بأن تركته هناك، لكنه لحق بها وتعلق بســيارتها التي كانت مســرعة، 
ممــا أدى إلــى إصابتــه بجــروح بليغــة. وعندمــا عــادت إليــه بعــد أكثــر من نصف ســاعة 
وجدتــه ملقــى في موقف ســيارات الحديقة، مع إصابات شــديدة في رأســه، تبين أنها 
كانت السبب في وفاته، وفق تقرير الطب الجنائي. ثم وضعت جوسني جثة ابنها في 
ســيارتها وعــادت إلــى منزل عائلتها، حيث أخفت الجثــة في إحدى الغرف، وفي اليوم 

التالي ألقتها بمساعدة عشيقها جيمس هاميلتون في النهر.

ا لمواطنيها يســمح لهــم بإثبات حالتهم  أطلقــت الصيــن أمس اإلثنين جواز ســفر رقميًّ
الصحيــة أثنــاء الســفر مــن وإلــى الخــارج. وهــذه الشــهادة الرقميــة التي تظهــر إذا ما 
كان حاملهــا قــد تلقــى اللقــاح أم ال إضافــة إلى نتائــج اختبار فيــروس كورونا، متاحة 
للمواطنيــن الصينييــن عبــر برنامــج علــى منصــة التواصــل االجتماعــي الصينيــة “وي 
تشــات” أطلقتــه البــاد أمــس. وقــال ناطــق باســم وزارة الخارجيــة إن هــذه الوثيقــة 
أطلقــت “بهــدف المســاعدة فــي تعزيز االنتعــاش االقتصادي العالمي وتســهيل الســفر 
ا فقط  عبــر الحــدود”. ومــع ذلــك، فــإن “جواز الســفر الصحــي” الدولي هــذا متــاح حاليًّ
ــا بعــد. ويعتقد أن الشــهادة، المتوافــرة أيًضا  للمواطنيــن الصينييــن وهــو ليــس إلزاميًّ

ا، هي أول “جواز سفر لقاحي” معروف في العالم. ورقيًّ

أم بال قلب.. قتلت ابنها بطريقة بشعة

الصين تطلق جواز سفر صحيا لمواطنيها

طفلتان سوريتان تعبران طريًقا أمام جدارية 
توعوية لمكافحة جائحة “كوفيد 19” في مدينة 

القامشلي شمال شرق سوريا )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

شــهدت مدينــة تيوتيهــواكان، وســط 
عدســات  وثقتهــا  حادثــة  المكســيك، 
الكاميرا، وتمثلت بسقوط شخص من 
منطــاد كان محلقــا على ارتفــاع عال. 
وأظهــر مقطــع الفيديــو الــذي نشــرته 
البريطانيــة،  ســتار”  “ديلــي  صحيفــة 

رجا معلقا بمنطاد يحلق عاليا.
ووســط صرخــات الموجودين، حاول 
الرجــل المعّلــق أال يســقط، فــي حيــن 
اندفع آخرون لشــّد الحبل الذي يربط 

المنطاد باألرض.
اإلمســاك  الرجــل  يحــاول  وبينمــا 
بالحبل، يفقد تعلقه بالمنطاد، متجها 
نحو األرض مباشرة، إال أنه نجح في 
اللحظات األخيرة باإلمساك بالحبل.

ولم تذكر وسائل اإلعام المكسيكية 
أي تفاصيــل تتعلــق بالحادثة، كما أن 
تقاريــر الشــرطة لم تشــر إلــى وقوع 

أي إصابات.

قــادت الصدفة رجا مــن والية كارولينا 
ماليــة  بجائــرة  للفــوز  أخيــرا،  الشــمالية 
كبيــرة فــي اليانصيــب بقيمــة 250 ألــف 
هــو  الســعيد  الحــظ  وصاحــب  دوالر. 
كيفــن فــون، الــذي قــال إنه وزميلــه كانا 
للعمــل عندمــا قــادا عــن  فــي طريقهمــا 
طريــق الخطأ فــي طريق أخرى، قادتهم 
إلــى مطعم صغير في ســونفيل، فتوقفا 
قطعــة  كيفــن  وطلــب  الطعــام.  لتنــاول 
بســكويت، واشــترى أثنــاء وجــوده فــي 
المكان بطاقتي يانصيب، قيمة الواحدة 
منهمــا 5 دوالرات، ليحصــل علــى جائزة 

فورية بقيمة 10 دوالرات.
وحسبما نقلت وكالة “يو بي آي” لألنباء، 
دوالرات   10 بالـــ  اشــترى  كيفــن  فــإن 
بطاقتــي يانصيــب مجــددا أثنــاء تناوله 
 250 بـــ  فــوزه  ليكتشــف  البســكويت، 
ألــف دوالر بعدمــا قــام بخــدش إحــدى 

البطاقات.

رجل ينجو بأعجوبة 
بعد سقوطه من 

منطاد

محظوظ اشترى 
قطعة بسكويت 

وفاز باآلالف
قــدم مطعــم فــي تونــس متخصص بالطعــام اإليطالي أغلــى بيتزا في إفريقيــا يبلغ ثمنها 
999 دينارا تونســيا )360 دوالرا(. والســبب في ســعرها المرتفع هو احتواؤها على أوراق 
الذهــب الصالحة لألكل. ومؤســس مطعــم “دابييترو” اإليطالي بتونــس أحمد هرقال، هو 
مــن رغــب في تحطيم الرقم القياســي ألغلــى بيتزا في إفريقيا. وللوصــول إلى هدفه لم 
يقــم فقــط بتغطيــة البيتــزا بأوراق من الذهب عيــار 24 قيراطا، بل وأدخــل في مكوناتها 
أيضا زبد الكمأة )الترافل( وجبن الموتزاريا، وصدور البط المدخنة. ويلمع فوقها الذهب 

في شكل رقائق ذهبية أو رذاذ مع زهرة صالحة لألكل فوق عجينة البيتزا الشهيرة.

بأوراق الذهب.. مطعم تونسي يصنع أغلى بيتزا

سيدتان تقفان أمام الشرطة أثناء تجمع حاشد بمناسبة اليوم العالمي 
للمرأة بالقرب من شارع االستقال في اسطنبول )أ ف ب( وأكد هرقال أن الطلب على هذه البيتزا الفاخرة ما يزال تحت سقف تطلعاته للمطعم الذي يتشارك في 

ملكيته مع اثنين من أصدقائه. لذلك يقدمون أحيانا بيتزا ذهبية في إطار إعالن للعمالء المميزين.

تداولــت وســائل إعاميــة أنبــاء 
عــن أن فتاة يابانيــة، تطلق على 
نفســها لقب “رابونــزل اليابانية”، 
لــم تقــم بقــص شــعرها منــذ 15 

عاما على اإلطاق.
وبحســب صحيفــة “ديلــي ميــل” 
ريــن  الفتــاة  فــإن  البريطانيــة، 
شــعرها  يامــس  التــي  كامبــي، 
األرض، تعتبــره “ســاحا” للتعبير 

عن الذات.
ولم تقص كامبي شــعرها منذ أن 
كانــت تبلــغ مــن العمــر 20 عامــا، 
البوذيــة  إلــى  تحولــت  عندمــا 
أحامهــا  ماحقــة  فــي  وبــدأت 
لتصيــر فنانــة، ليصــل طولــه إلى 

متر و90 سم.
تعتنــي  أنهــا  كامبــي  وأوضحــت 
بشــعرها باســتخدام كريــم فروة 
الزعفــران،  مــن  مصنــوع  رأس 
التــي  الحديــد  كميــة  وتراقــب 
تحصــل عليهــا فــي الغــذاء كــي 

يساعدها ذلك في نمو شعرها.
الشــعر  إن  كامبــي:  وتقــول 
أقصــى  إلــى  يقــود  الطبيعــي 
الــذات،  عــن  التعبيــر  درجــات 
مســرورة  أكــون  “أنــا  مضيفــة 
النــاس  يشــعر  عندمــا  للغايــة 
عــرض  يــرون  حينمــا  بالذهــول 

رابونزل الراقص الذي أؤديه”.

فتاة يابانية لم تقص شعرها منذ 15 عاما

ــس األمـــيـــركـــي  ــيــ ــ ــرئ ــ أمــــــر ال
كلبيه  بـــإخـــراج  ــايـــدن  بـ ــو  جـ
الضخمين من البيت األبيض 
رأسه  مسقط  إلى  وإعادتهما 
ــر؛ بسبب  فــي واليــــة ديـــاويـ

سلوكهما العدواني.
إن”  إن  “ســـي  لشبكة  ووفــقــا 

“الرعاة األلمان” أعيدا إلى منزل عائلة  الكلبين من فصيلة  اإلخبارية، فإن 
في  لموظف  أحدهما  مهاجمة  بعد  الماضي،  األسبوع  دياوير  في  بايدن 
بايدن وزوجته جيل  انتقال  6 أسابيع من  البيت األبيض، وذلك بعد نحو 

إلى مقر الرئاسة. 
وقالت “من الواضح أن حادث الهجوم كان خطيرا بما يكفي لنقل الكاب 
هناك”،  سيبقيان  حيث  ديــاويــر،  واليــة  في  ويلمنغتون  مدينة  إلــى  الحقا 

مضيفة أن الحالة الصحية للموظف ال تزال غير معروفة.

طرد كلبي بايدن من البيت األبيض

المعركة حدثت على طائرة “دوغهاي”
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