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 % 80من الحاالت القائمة في البحرين لـ“المتحور”

إجراءات احترازية مع عودة الطلبة

واصــلــوا االلـــتـــزام بــالــتــدابــيــر الــوقــائــيــة والـــقـــرارات

المنامة  -بنا

فـــي ظل ما تـــم اتخاذه بشـــأن إعادة

العالم اآلن

أكـــد وكيـــل وزارة الصحـــة عضـــو

للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا ،وذلـــك

لفيروس كورونـــا (كوفيد  )19 -وليد

بدءا من أمس.
فتح بعض القطاعات ً

الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي
المانـــع أن من المهم مواصلة االلتزام

وليد المانع

ً
ودعمـــا لنجاحـــات الجهـــود الوطنية

لفيـــروس كورونـــا المتحـــور والـــذي

باإلجـــراءات االحترازيـــة والتدابيـــر
ً
حفاظا على سالمة الجميع،
الوقائية

فـــي حين أكـــد المقدم طبيـــب مناف

القحطاني  % 80من الحاالت القائمة

حاليا في البحرين هي حاالت قائمة
ً

أصبـــح األكثر شـــيوعً ا لإلصابات في
جـــاء ذلـــك فـــي المؤتمـــر الصحافي

الـــذي عقـــده الفريق الوطنـــي الطبي

للتصـــدي لفيروس كورونـــا (كوفيد -

 )19ظهر أمس.

()04

ً
وفقا لتوجيهات الفريق الوطني الطبي ،عادت أمس شريحة من الطلبة للحضور

الجزئي بمدارســـهم الحكومية ،بناءً على موافقـــة أولياء أمورهم ،فيما يواصل

"صحتنا ..في

" ينطلق أبريل المقبل ...والصالح والجالهمة ترحبان بالمبادرة

()03

البقية تلقي دروســـهم بالكامل عن بعد ،وذلك وســـط إجراءات احترازية شاملة

نفذتها وزارة التربية والتعليم ،لضمان بيئة مدرسية آمنة.

نيازي يزور

سمو محافظ الجنوبية يتسلم رسالتي
ماجستير النقيبين العويناتي والسعيدي

“سالح البحرية”

زار رئــيــس أرك ــان الــقــوات البحرية
بــجــمــهــوريــة بــاكــســتــان اإلســامــيــة
األدمــيــرال محمد أمجد خان نيازي
والــوفــد الــمــرافــق ل ــه ،أم ــس األح ــد،

ســاح البحرية الملكي البحريني،

حيث كان في االستقبال قائد سالح

المنامة  -وزارة الداخلية

البحرية الملكي البحريني الــلــواء

استقبل محافظ المحافظة الجنوبية

الركن بحري محمد العسم.

سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة

وخالل الزيارة استمع رئيس أركان

آل خليفـــة ،بحضـــور نائـــب محافـــظ

الــقــوات البحرية الباكستانية إلى

المحافظـــة الجنوبيـــة العميد عيســـى
ثامر الدوسري ،كالً من النقيب حسين

إيجاز عن تنظيم وواجــبــات سالح

البحرية الملكي البحريني ،ومراحل
تــشــكــيــلــه وت ـ ــط ـ ــوره ،ومــنــظــومــات

علـــي العويناتـــي مـــن مركـــز شـــرطة

األسلحة العاملة فيه.

مدينـــة عيســـى ،والنقيـــب مصعـــب
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جاســـم الســـعيدي من مديرية شرطة
المحافظـــة الجنوبية ،وذلك بمناســـبة

حصولهما على درجة الماجستير .

وخـــال اللقـــاء تســـلم ســـمو محافظ

المحافظـــة الجنوبيـــة  ،نســـخة مـــن

رسالة الماجستير في العلوم اإلدارية
واألمنيـــة مـــن النقيـــب حســـين علـــي

العويناتي  ،بعنوان التقنيات الحديثة
المســـتخدمة في مديريات الشـــرطة
بالتطبيـــق علـــى مديريـــة شـــرطة

المحافظـــة الجنوبيـــة  ،كمـــا تســـلم

سموه رســـالة الماجســـتير في العلوم
الجنائية واألمنية من النقيب مصعب
جاســـم الســـعيدي ،تحـــت عنـــوان

الجريمـــة اإلرهابيـــة بيـــن الشـــريعة

اإلسالمية والقانون.

وأشـــاد ســـمو محافـــظ المحافظـــة
الجنوبيـــة بالجهـــود التـــي بذلهـــا
الضابطـــان لحصولهمـــا علـــى درجـــة

رئيس صربيا يغادر البحرين

الماجســـتير ،مؤكـــ ًدا ســـموه أهميـــة

المنامة  -بنا

ومهنيـــا ،إلى
أكاديميـــا
ضبـــاط األمـــن
ً
ً

غـــادر البـــاد أمـــس رئيـــس

الصديقيـــن،

ألكســـندر فوتشـــيتش ،مختتمً ـــا

اإلقليمية والدولية.

جمهوريـــة صربيـــا الصديقـــة
زيارتـــه لمملكـــة البحريـــن بعـــد

أن أجـــرى خاللهـــا مباحثـــات مع
عاهـــل البـــاد صاحـــب الجاللـــة

الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل

خليفـــة،

العالقـــات

تناولـــت

الثنائيـــة الوطيـــدة بيـــن البلدين

التطـــورات

المؤهـــل العلمـــي فـــي صقـــل وإعـــداد

باإلضافـــة

الـــى

والمســـتجدات

وكان فـــي مقدمـــة مودعـــي

الرئيس الصربي وزير الخارجية
عبداللطيف الزياني رئيس بعثة

تأكيد أهمية المؤهل العلمي في صقل وإعداد ضباط األمن

جانـــب الخبـــرة العمليـــة الكتســـاب

المهـــارات

والعلـــوم

لمواكبـــة

المســـتجدات والمعطيـــات األمنيـــة
وفـــق أفضـــل وأحـــدث الممارســـات

المتقدمة.

مـــن جانبهمـــا ،أعـــرب الضابطـــان عن

شـــكرهما وتقديرهمـــا لســـمو الشـــيخ

خليفـــة بن علي بن خليفـــة آل خليفة
محافظ المحافظة الجنوبية ،مثمنين

دعم وتشـــجيع سموه ومؤكدين على
مواصلـــة العمـــل الدؤوب لبـــذل مزيد
مـــن الجهـــد ومواصلـــة االطـــاع على

أحدث الدراســـات واألبحـــاث األمنية
لتقديـــم أفضـــل الخدمـــات األمنيـــة

للمواطنين والمقيمين.

الشـــرف و محافـــظ محافظـــة
المحـــرق

ســـلمان بـــن هنـــدي

المناعي وعدد من المسؤولين.

الرئيس الصربي يزور متحف البحرين الوطني
المنامة  -بنا

قـــام رئيـــس جمهوريـــة صربيـــا الصديقة

لقاعـــة المدافـــن التـــي تســـرد تاريخ تالل
ً
حاليا مســـجلة على
مدافـــن دلمون ،وهي

الوطنـــي ،وذلـــك علـــى هامـــش زيارتـــه

إضافـــة إلـــى قاعة دلمـــون التـــي تحتوي

ألكســـندر فوتشـــيتش والوفـــد المرافـــق
أمـــس ،بزيـــارة إلـــى متحـــف البحريـــن

قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونيسكو،

لمملكة البحرين ،حيث كان في استقباله

علـــى مقتنيـــات ومكتشـــفات أثريـــة مـــن

مديـــر عـــام الثقافـــة والفنـــون الشـــيخة

الحجـــارة والمعـــادن واألحجـــار الكريمـــة

هـــا بنت محمـــد آل خليفـــة ومدير إدارة

الزياني :كتاب السفير شيخو
إثراء للمكتبة المحلية
المنامة  -وزارة الخارجية

اســـتقبل

وزيـــر

تحكـــي قصـــة هـــذه الحضـــارة وتاريخها

المتاحـــف واآلثار بهيئـــة البحرين للثقافة

الذي يعود إلى أكثر من  4000آالف عام.

واآلثار الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة.
وتجـــوّ ل رئيس جمهوريـــة صربيا والوفد

المرافق خالل الزيارة في أقســـام متحف
البحرين الوطنـــي حيث ّ
اطلع بداية على

كمـــا زار قاعة التقاليـــد والحرف اليدوية،

معرض “فنون من العالم اإلسالمي” ،وهو
المعرض الـــذي افتتحته الهيئة بمناســـبة

االحتفال باليوم العالمي للفن اإلسالمي.

وشـــملت جولـــة الرئيـــس الصربـــي زيارة

وهي قاعـــة تعكس غنى ثقافـــة البحرين
وتحكـــي عـــن أســـاليب الحيـــاة المختلفة

كالحرف والمالبس والبيوت التقليدية.

الخارجيـــة

التـــي بذلهـــا الســـفير فـــي إنجـــاز

وزارة الخارجيـــة ،أمـــس ،ســـفير

مـــن معلومـــات ثريـــة ومهمـــة
تتنـــاول ً
كل مـــن االقتصـــاد غيـــر

الرميحي :تعاون وشراكة بين “التنفيذية والتشريعية”

والسياســـية المرتبطـــة بالعولمة،

اســـتقبل علي الرميحي في مكتبه

الوطـــن والمواطنيـــن خـــال العهد

جمهورية مصر العربية الشـــقيقة

ومحمد العباسي.

الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل

عبداللطيـــف

الزيانـــي

بمقـــر

مملكـــة البحريـــن لـــدى جمهورية

إندونيسيا ،محمد غسان شيخو،
والـــذي أهـــداه كتابًـــا مـــن تأليفه

بعنـــوان “ ديناميكيـــة االقتصـــاد

غير الرسمي وتحديات الحوكمة

(دراســـة مقارنة بين مصر والهند

في الفترة من .”)٢٠١٢ -١٩٩١

هـــذا المؤلـــف القيم ومـــا تضمنه

الرســـمي والمناحـــي االجتماعية

المنامة  -بنا

وتوثق أهم وأبرز المقارنات بين

امـــس النائبيـــن محمـــد بوحمـــود

وجمهوريـــة الهنـــد الصديقـــة،
منو ًها بأهمية هذه الدراســـة في

وخـــال اللقـــاء ،نوقـــش عـــدد من

المواضيع ذات االهتمام المشترك،

وخـــال اللقـــاء ،رحـــب وزيـــر

إثراء المكتبة المحلية بدراسات

وأشـــاد الوزير بالتعاون والشـــراكة

شـــيخو ،مشـــي ًدا بالجهود الطيبة

التوفيق والنجاح.

والتشـــريعية فـــي تعزيز المســـيرة

الخارجيـــة

بمحمـــد

غســـان

متمنيـــا له دوام
رصينـــة وقيمة،
ً

الفاعلـــة بين الســـلطتين التنفيذية

التنمويـــة والديمقراطيـــة وخدمة

 10آالف قضية فقط متداولة أمام المحاكم

فــي إنجــاز غيــر مســبوق وألول مــرة رغــم الجائحــة

المنامة  -بنا

الزاهـــر لعاهـــل البـــاد صاحـــب

خليفة.

مـــن جانبهما ،تقـــدم عضوا مجلس

النواب بالشـــكر والتقديرإلى وزير
اإلعـــام علـــى اهتمامـــه بتطويـــر

قطاع اإلعالم واالتصال بما يسهم

في تعزيز مكانة مملكة البحرين.

خطوة لتطوير منظومة التدريس اإللكتروني
“مســتقبل التعليــم” ينطلــق اليــوم بنســخته األولــى

تحت رعاية نائب رئيس مجلس أمناء

االلكترونـــي والتركيـــز علـــى كفـــاءة

الشـــيخة مـــي بنـــت ســـليمان العتيبـــي

واختتمت قائلة أتمنى من هذا المؤتمر

وجودة مخرجاته.

معهـــد البحريـــن للتنميـــة السياســـية

كشـــف المجلـــس األعلـــى للقضـــاء عـــن أحـــدث إحصائيـــات

المجلس لشـــهر فبراير مـــن هذا العام لعـــدد القضايا المتداولة

ونســـخته الالحقـــة أن يكـــون خطـــوة

تنطلـــق اليـــوم االثنين أعمال النســـخة

أمـــام المحاكم ،حيث بلغت القضايـــا الجارية أمام المحاكم ما

متميـــزة نحـــو تأســـيس فعـــال للتعليم

األولـــى للمؤتمـــر اإلقليمـــي (مســـتقبل

يقارب عشـــرة آالف قضية فقط ،موزعـــة على جميع المحاكم

اإللكتروني وأن يجد المشـــاركون فيه

التعليـــم) عبـــر تقنية االتصـــال المرئي،

المدنيـــة والجنائيـــة والشـــرعية وبجميـــع درجاتهـــا ،والـــذي
ً
ً
جديدا غير مســـبوق يضاف إلى ســـجل إنجازات
إنجـــازا
يعـــد

وذلـــك يومـــي 15و 16مـــارس الجاري

وفـــي إطار تحقيق أهـــداف ومبادرات الخطة االســـتراتيجية

الوطن العربي ،وينظم المؤتمر جمعية

عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة،

الجودة لالستشـــارات ،حيـــث يحاضر

سياســـات تعليميـــة جديـــدة رســـمت

ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة ،للمنظومـــة القضائية فقد أســـهم

ويحقق العدالة الناجزة؛ كما أن التحول اإللكتروني في العمل

المجال التعليمي.

التغيرات الصحية التي تجتاح العالم.

واالســـتمرار فـــي العمل فـــي المحاكم طوال العام في ســـرعة

وحتى تنفيذ األحكام القضائية قد عزز من قدرة المحاكم في

العتيبـــي بـــأن المؤتمر يأتـــي في وقت

مـــن الخبـــراء والمتحدثيـــن الذيـــن

مـــن خـــال قضـــاء كفء وســـريع يواكـــب متطلبـــات المجتمع

خطى ثابتة.

فقـــد اتجهـــت كل الـــدول إلـــى فـــرض

واجتمعوا ليكون مدار بحثهم التعليم

المجلس األعلى للقضاء.

كل الفوائـــد التـــي ســـطرها القائمـــون

عليه في محاوره العلمية.

بمشـــاركة أكثـــر مـــن  500مشـــترك من
الشيخة مي العتيبي

التـــي تبناهـــا المجلـــس األعلى للقضـــاء وبدعـــم متواصل من

الخالديـــة الشـــبابية وشـــركة حلـــول

ومـــن ولي العهد رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير

فيها نخبة من المتحدثين الخبراء في

مستقبال أحدث للتعليم فرضتها عليها

وبهذه المناســـبة صرحت الشيخة مي

وأضافـــت أنهـــا ســـعيدة بهـــذه الثلـــة

مهم والمجتمع في أشـــد الحاجة إليه،

فرغـــوا أوقاتهـــم لخدمـــة مجتمعاتهم،

إلغـــاء اإلجـــازة القضائية الســـنوية لجميع المحاكـــم بدرجاتها

القضائـــي من خالل رفع الدعـــوى إلكترونيا وتبادل المذكرات

إنجـــاز القضايـــا وحســـم أكبـــر قـــدر منهـــا حتى تحقـــق الهدف

إنجـــاز كم القضايـــا المتداولة على النحـــو المتقدم وذلك وفق

من جهته ،أكد رئيس جمعية الخالدية
الشـــبابية إبراهيم راشـــد أنه وإســـهاما

من الجمعية فـــي صناعة نقطة تحول

حقيقيـــة في الوضـــع التعليمي الحالي
وفـــي أضخم اضطراب شـــهده القطاع

التعليمـــي فـــي تاريخه بســـبب جائحة

كورونـــا ،فقد قامـــت بتنظيـــم المؤتمر
للتركيـــز على حلـــول التعليـــم عن بعد

لمعالجة آثار الجائحة وتداعياتها.

“صحتنا ...في ^” ينطلق أبريل المقبل
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الـــــمـــــردي :مــــبــــادرة داعــــمــــة لــتــمــيــز الـــتـــجـــربـــة الــصــحــيــة فــــي الــبــحــريــن
الرســـالة بشـــكل واضـــح ويدفـــع نحو

محرر الشؤون المحلية

اتخـــاذ الســـلوك االجتماعـــي الصحـــي

تطلــق صحيفــة البــاد بالتزامــن مــع يوم الصحــة العالمي مطلــع أبريل المقبل ملحقهــا الصحي الشــهري “صحتنا ...في
البالد” ،في ظل ظروف اســتثنائية يمر بها العالم نتيجة تفشــي جائحة كورونا ،وما ّ
خلفته من تداعيات على مختلف

المناسب.
ولفـــت إلـــى أن اختيـــار مواضيـــع

المستويات واألصعدة.

وقـــال رئيس تحرير الصحيفة مؤنس

مجلـــس إدارة الصحيفـــة مؤخـــرًا ،من

الصحيفة اإلعالمي الذي يح ّتم عليها

المتخصصـــة ،بمـــا يمنـــح القطاعـــات

المردي إن الملحق يعد استمرارًا لدور
مواكبـــة مختلـــف التطـــورات ،وتقدير
الجهـــود والتضحيـــات الكبيـــرة التـــي

الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير

دوليين.

يأتي ليساهم في رفع مستوى الوعي
الصحي في مملكة البحرين ،ويســـلط
الضـــوء علـــى معالـــم هـــذا القطـــاع

الرائـــدة فـــي مملكتنا ما تســـتحقه من

التفاعلـــي الذي يمارس فيـــه الجمهور
دورًا فعّ ـــاالً في صناعة إنتاج الرســـالة

المعرفية لدى الجمهور البحريني”.

بقيـــادة ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس

وأشـــار المـــردي إلـــى أن هـــذا اإلصدار

خـــال التوســـع فـــي إصـــدار المالحق

وبما يضمـــن تطبيق مفهـــوم االتصال

اإلعالميـــة ،بمـــا يمكـــن الجمهـــور مـــن
ً
أساســـيا في تحقيق
شـــريكا
أن يكون
ًّ

مؤنس المردي

سيدعلي المحافظة

به مملكـــة البحرين من تجربة صحية

الملحـــق الصحـــي مبادرة جـــاءت في

وأشار إلى أن الصحيفة حرصت على

االقتصاديـــات واإلمكانيـــات الكبيـــرة،

أزمـــة صحيـــة أكـــدت أهميـــة التوعية

الصحيـــة األبرز فـــي مملكـــة البحرين

واعتزاز لنا ،ويدعونا إلى الحفاظ على

والتخفيـــف من حدتها ،وهو ما يحمّ ل

أن تكون في الخط األمامي لمواجهة

وبين أن “الجائحة كشـــفت عمّ ا تتمتع
ّ

انتشـــار فيـــروس كورونـــا (كوفيد )19

أصبحـــت محـــط إعجـــاب وإشـــادة

مـــن مســـاهمات تمّ ـــت بعنايـــة فائقـــة،

اهتمـــام ودعـــم ،ويشـــبع االحتياجات

بذلها ويبذلها فريق البحرين لمكافحة

ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ،والتـــي

وتبويبـــات الملحـــق ومـــا يتضمّ نـــه

متقدمـــة فاقت كثيـــرًا من الدول ذات

وقتها المناســـب ،حيـــث يعيش العالم

وهو مـــا ينبغي أن يكـــون مبعث فخر

المســـبقة ودورها فـــي تجاوز األزمات

فـــي الرعاية الصحية وترســـيخ منهج

هذا المستوى المتقدم والمساهمة في

وذكـــر أنـــه “يأتـــي فـــي ســـياق تنفيـــذ

من جهته ،قال مدير مشروع “صحتنا

وســـائل اإلعالم مســـؤوليتها وواجبها
الوطني واإلنســـاني الذي يح ّتم عليها

تطـــرأ على هـــذا المجال ،واالســـتفادة

األزمات واالستعداد لها قبل حدوثها.

اإلعالمـــي المتطـــورة لضمـــان وصول

الرائـــد ،ودعم المنجـــزات والنجاحات
ً
نموذجـــا متق ّدمً ا
الوطنيـــة التي غدت
الوقاية قبل العالج.

خطـــة (البـــاد) العشـــرية التـــي أطلقها

الدفع بتجربتنا نحو آفاق أرحب”.

فـــي البـــاد” ســـيدعلي المحافظـــة إن

أن يكـــون الملحق الرســـالة اإلعالمية
مـــن حيـــث جـــودة محتـــواه وتنوعه،

ومواكبتـــه

لمختلـــف

التطـــورات

والمستجدات المحلية والعالمية التي
من مختلف أساليب وتقنيات العرض

األهداف المتوخاة من إشـــاعة الوعي

الصحي في المجتمع.
وأكـــد المحافظـــة أن إدارة الملحـــق
ّ
ترحـــب بجميـــع أشـــكال المســـاهمات
اإلعالميـــة الهادفـــة ،وعقد الشـــراكات
اإلعالنيـــة الناجحـــة ،بمـــا ينســـجم مع
أهـــداف الملحـــق ،ويدعـــم اســـتمراره
في تأدية أدواره بالشـــكل األمثل وبما
ينسجم مع مستوى الطموح.

الصــالــح والـجـالهـمــة تـبـاركــان مـبــادرة الصحـيــفـــة
دور فع ــال لـــ “^” ف ــي الجه ــود الوطني ــة لمواجه ــة الجائح ــة
محرر الشؤون المحلية

ّ
تلقـــت صحيفـــة البـــاد رســـالتي

خطاب رئيس مجلس إدارة صحيفة

الوطنـــي الـــذي تقـــوم بـــه الصحافـــة

وتفنيـــد اإلشـــاعات والمعلومـــات

الصالـــح والرئيـــس التنفيـــذي للهيئة

إفادتكـــم بموافقتنـــا وترحيبنـــا بهذه
ّ
تشكل دعمً ا إلى
المبادرة التي سوف

في مواجهـــة جائحة كورونا (كوفيد

البحريـــن الرائـــدة فـــي مواجهة هذه

ترحيـــب مـــن وزيـــرة الصحـــة فائقة
الوطنيـــة لتنظيم المهـــن والخدمات
الصحيـــة مريـــم الجالهمة بمناســـبة

اإلعـــان عـــن عزم الصحيفـــة إطالق
ملحـــق صحـــي شـــهري مطلـــع أبريل

المقبـــل بالتزامـــن مع اليـــوم العالمي

للصحة.

وقالـــت الصالـــح فـــي جوابهـــا علـــى

البـــاد عبدالنبـــي الشـــعلة “يســـرني

البحرينية بمهنية عالية ومســـؤولية
 ،)19متمثلة فـــي وقوف الصحفيين

جهـــود الـــكادر الطبـــي وما يقـــوم به،

واإلعالمييـــن ضمـــن الفريق الوطني

الوعـــي لـــدى المواطنيـــن والمقيمين

المعركـــة ،فـــي نقـــل خطـــط المملكـــة

وسيســـاهم في تعزيز ورفع مستوى
على معالـــم القطاع الطبـــي وما يتم

تحقيقه من إنجازات ونجاح”.

وأثنـــت فـــي خطابهـــا علـــى الـــدور

فـــي خـــط المواجهـــة األمامـــي فـــي

وإجراءاتهـــا

لمكافحـــة

الوبـــاء،

وتوعيـــة الـــرأي العـــام فـــي تقديـــم
المعلومـــات الصحيحـــة الموثوقـــة،

الكاذبـــة المضللـــة ،وإبـــراز تجربـــة
عالميا.
الجائحة
ًّ
مـــن جهتها ،بعثـــت الرئيـــس التنفيذ
للهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن

والخدمات الصحية مريم الجالهمة
خطابًـــا باركت فيه للصحيفة مبادرة

إصدار الملحق.

وقالـــت “نـــود أن نبـــارك لكـــم إصدار

فائقة الصالح

مريم الجالهمة

الملحق ،ويسعدنا أن ندعم جهودكم

البحرين ،كما ويسعدنا تقديم الدعم

ومبادرتكـــم الطيبـــة للمســـاهمة فـــي
رفـــع المســـتوى الصحي فـــي مملكة

المطلـــوب والمســـاهمة فـــي نشـــر

المواضيع”.

“التظلمات” تكشف حقيقة االدعاءات في تقرير “العفو الدولية”

المنامة  -األمانة العامة للتظلمات

ً
عطفـــا علـــى
قالـــت األمانـــة العامـــة للتظلمـــات إنـــه

ثالثا :تحدثت المنظمة عن حالة أحد المتهمين وهو

خامســـا :تحققـــت األمانـــة العامـــة للتظلمـــات مـــن

مهنيـــة احترافية ،وفـــي هذا الســـياق فإنها تواصل

وتحـــث هـــذه المنظمة واألشـــخاص الـــوارد ذكرهم

بتاريـــخ  11مارس  ،2021بشـــأن اإلعـــان عن فتح

“إدارة التحقيقات الجنائية” ،مرة في فبراير ،2020

رســـالة منظمـــة العفـــو “س.ح” خـــال فترة حبســـه

أي ادعاءات أخرى لم تكن مذكورة من قبل التخاذ

االســـتفادة من الخدمات التي تقدمها عبر الوسائل

التصريـــح الصـــادر مـــن األمانـــة العامـــة للتظلمـــات

تحقيقـــات فـــي االدعاءات الـــواردة في رســـالة من
منظمـــة العفـــو الدوليـــة منشـــورة بتاريـــخ  3مارس

 ،2021وبناءً على ما ورد في تصريح األمانة المشار
إليه آنفا من أنها تحقق في هذه االدعاءات بحسب

“آلية العمل المتبعة لديها وما تتضمنه من إجراءات
محـــددة مثل جمع المعلومات ومقابلة الشـــاكين أو
مـــن يمثلهـــم؛ باإلضافة إلى االســـتماع إلـــى إفادات
المســـؤولين فـــي الجهـــات ذات الصلـــة والشـــهود،

بجانب فحص أي وســـائل أخـــرى متاحة تقدم أدلة

موثوقة مثل تســـجيالت المراقبة ( )CCTVومن ثم

الوصـــول إلى نتائـــج تعكس المنهجيـــة التي تتبعها

األمانة في عملها وهي منهجية قانونية ترتكز على
الحقائـــق والوقائـــع المثبتة” فإنها توضـــح للجمهور
الكريـــم وللـــرأي العـــام ولألشـــخاص الـــوارد ذكرهم
فـــي بيان منظمـــة العفـــو ،وللمنظمة نفســـها وكذلك

المتهم “ح.ع” وذكرت أنه تم استدعائه مرتين أمام
وقـــد زعم أنه تعـــرض فيها لصفعـــة ،والمرة األخرى

كانت في نوفمبـــر 2020م ،وبدورها حققت األمانة
العامـــة للتظلمـــات فـــي هـــذه االدعـــاءات بحســـب

اآلليـــات المتبعـــة لديها ،وفـــي هذا الســـياق حاولت

االطالع على تســـجيالت كاميرات المراقبة لتوثيق
مـــا حدث فـــي المرة األولى بتاريـــخ فبراير 2020م،

غير أن هذه التسجيالت لم تعد متاحة نظرا لتقادم
المـــدة ،حيـــث إن فتـــرة تخزين التســـجيالت هي 4

أشـــهر ،وهذا يتماشـــى مع المعاييـــر الدولية المتبعة
لـــدى العديـــد من أجهزة ومؤسســـات الشـــرطة على

مســـتوى العالـــم ،األمر الذي أشـــار مـــن ناحية أخرى
إلـــى تقاعـــس أو عـــدم اكتـــراث الشـــخص المعنـــي

وذويـــه بتقديـــم أي شـــكوى فـــي هـــذا الشـــأن أمـــام

األمانـــة طوال الفتـــرة الماضية ،مما أدى إلى فقدان
أدلـــة مهمـــة كان يمكن أن تحســـم مـــدى صحة هذه

ألصحاب المصلحة ما يلي:
أوالً :أن األمانـــة العامـــة للتظلمـــات أكـــدت مـــرارا

العامـــة للتظلمات قد حرصت خالل الفترة الماضية

عـــام  2013وحتـــى اآلن رغبتهـــا الصادقـــة فـــي

“ح.ع” وتواصلـــت مع ذويه هاتفيا أكثر من مرة من

وتكـــرارا وفـــي أكثـــر مـــن مناســـبة ومنـــذ تدشـــينها

“التواصـــل البنّاء مع المنظمـــات الحقوقية ،وخاصة

فيمـــا يتعلـــق بمالحظاتها بشـــأن ادعـــاءات حوادث
جســـيمة ،أو مزاعـــم عـــن انتهـــاك لحقوق اإلنســـان،

مشـــيرة إلى أنها تتبـــع آلية عمل تســـاعد المنظمات
الحقوقيـــة علـــى تقديم شـــكاوى بالنيابـــة عن أفراد
ادعـــوا تعرضهـــم ألفعـــال مخالفـــة للقانـــون ،وقـــد

طلبـــت إلى هـــذه المنظمـــات إمدادها بمـــا لديها من

أدلـــة تعزز االدعاءات بشـــأن القضايا التـــي تتابعها،
وكذلك تحديد الشـــهود لإلدالء بشـــهاداتهم أمامها،
ممـــا يســـاعد المحققين علـــى الحصول علـــى األدلة

المتعلقة بالشكاوى واالدعاءات المقدمة من جانب
هذه المنظمات “.

االدعاءات من عدمها ،وبالرغم من ذلك فإن األمانة
علـــى إتاحـــة الفرصة مجـــددا أمام المـــدان المذكور

أجل سماع شكواه وإفادته في هذه االدعاءات من
أجل إنصافه والمســـاعدة في تحقيق العدالة بشأن
ادعاءاتـــه إذا ثبـــت صحتها ،وأبـــدت األمانة مرونة

كبيرة في االســـتجابة إلى التوقيتات التي اقترحها
ذوو المتهم للحضـــور ورغبته في اصطحاب محام
معـــه ،إال أنـــه لم يحضر بـــدون أن يبـــدي عذر حتى

تاريـــخ صـــدور هـــذا البيـــان ،كمـــا اطلعـــت األمانـــة

العامة للتظلمات على تسجيالت كاميرات المراقبة
( )CCTVبتاريـــخ  30نوفمبـــر  ،2020وهـــو تاريـــخ

المـــرة الثانية لحضـــور المتهم أمـــام اإلدارة األمنية

المذكورة ،ولم تثبت التســـجيالت وقوع أي اعتداء
علـــى هـــذه المتهـــم طـــوال مـــدة مكثـــه فـــي المكان

توافـــر الرعايـــة الصحيـــة للمتهـــم المشـــار إليـــه في

االحتياطـــي (وهـــي شـــهر واحد فقط) ،كمـــا اطلعت
علـــى الفحوصـــات الطبية التـــي أجريت لـــه ،وعلى

ســـجل األدوية المصروفة لـــه في المكان ،وتحققت
مـــن أن ظروف وجوده في الحبـــس االحتياطي لم
تؤثر ســـلبيا علـــى حالتـــه الصحية ،أو علـــى طبيعة

ومســـتوى األمراض التـــي كان يعانيهـــا قبل دخوله

المـــكان ،وقـــد حاولت األمانـــة العامة أكثـــر من مرة

التواصل هاتفيا مع الشخص المذكور أو أي شخص
مـــن ذويه ولكنها لم تتلقى أية ردود أو اســـتجابات
في كل مرة.
الخالصة:

إن المتهميـــن الذيـــن تحدثـــت عنهـــم منظمـــة العفو

الدوليـــة  -باســـتثناء متهم واحد صـــدر قرار النيابة
بحبسه في نوفمبر  2020-كانوا في بيوتهم ووسط
ذويهـــم وعائالتهـــم منـــذ وقـــت حـــدوث الجريمـــة

فـــي فبرايـــر 2020م ،وحتـــى صدور قـــرار المحكمة

بالقبـــض عليهـــم في جلســـتها المنعقـــدة بتاريخ 11

فبراير  ،2021أي طوال ما يقارب عاما كامال ،حيث
حضـــروا مـــن بيوتهـــم وبرفقـــة ذويهـــم ومحاميهم

إلى الجلســـة المذكورة ،ماعـــدا متهم واحد فقط لم
محام للدفاع
يحضر معه محام ،وانتدبت المحكمة
ٍ

عنه عن طريق وزارة العدل ،األمر الذي يؤكد أن ما

حثت عليه المنظمة في رسالتها من “معاملة األوالد
األربعة جميعً ا بطريقة تتفق مع مصالحهم كأطفال
وضمـــان عـــدم اســـتخدام االحتجاز إال كمـــاذ أخير

وألقصـــر وقت ممكن ،وإعطاء األولوية الســـتخدام
بدائـــل الحضانة طوال اإلجـــراءات” ،يتطابق تماما
مـــا اتخذتـــه الجهـــات المعنيـــة ســـواء فـــي اإلدارة

األمنيـــة أو النيابة العامة أو المحكمة الجنائية ،قبل
وبعـــد صدور بيان منظمة العفو الدولية انطالقا من
المنهجيـــة المتقدمـــة المتبعـــة فـــي البحريـــن والتي

ثانيـــا :لم يســـبق أن تلقت األمانـــة العامة للتظلمات

وحتـــى مغادرتـــه ،كمـــا أن هـــذه المتهم لـــم يتعرض
ُ
للحبس منذ تاريخ ارتكاب الجريمة التي أدين فيها

االعتبارات األمنية األخرى ،وهذا األمر أشارت إليه

المنظمة نفســـها ،حتى تاريخ نشر المنظمة لرسالتها

بحسبه احتياطيا بتاريخ  2ديسمبر 2020م.

بتاريـــخ  11مـــارس الجـــاري على هـــؤالء المتهمين

أي شـــكوى من األشـــخاص الوارد ذكرهم في رسالة
منظمـــة العفـــو الدوليـــة أو مـــن ذويهـــم أو حتى من
3/3/2021م ،رغـــم أن الرســـالة المذكـــورة تحـــوي
ادعـــاءات ترجـــع إلى شـــهر فبرايـــر 2020م ،أي منذ

أكثر من ســـنة ،مع العلم بأن األمانة أتاحت وســـائل
عديـــدة أمام الجمهور لتقديم ما لديهم من تظلمات
إليهـــا ،حتـــى فـــي ظـــل الظـــروف االســـتثنائية التي
عاشـــها العالـــم أغلـــب العـــام المنصـــرم وحتـــى اآلن

بســـبب إجراءات التصدي لجائحـــة كورونا ،وكانت

األمانة العامة ســـترحب بتقديم هؤالء األشـــخاص

تظلماتهـــم إليها لكي تتمكن مبكـــرا من التحقق في

صحة ادعاءاتهم واتخاذ اإلجراءات المناســـبة في
ذلك.

( 14فبرايـــر )2020وحتى صدور قرار النيابة العامة

تعلي من شـــأن احترام حقوق اإلنسان قبل تحقيق
بجالء المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في حكمها

رابعـــا :حضـــر مؤخـــرا المدانـــان “ف.ح” و”م.ج” بعد

الذيـــن تتراوح أعمارهم بين  16إلى  17ســـنة وقت

إلـــى مقر األمانـــة العامـــة للتظلمات ،وقـــد أدليا في

أشـــهر فقط ،حيث أمرت المحكمة باستبدال عقوبة

صـــدور الحكـــم عليهمـــا فـــي  11مـــارس الجـــاري

إفاداتهما أنه تم استدعائهما يوم  10فبراير2021م
أمام إدارة التحقيقات الجنائية ،إلخطارهما بموعد
المحاكمـــة والتوقيـــع على اســـتمارة الحضـــور ،ولم

يتـــم التحقيق معهما في أي اتهامـــات دخل اإلدارة
وخرجـــا فـــي اليوم نفســـه مـــع ذويهما ،وفـــي اليوم

التالـــي حضرا مرة ثانية ألخذ بصماتهما بعد صدور
قرار المحكمة بحبســـهم احتياطا ومن ثم تم نقلهم

في اليوم نفسه إلى مركز الحبس االحتياطي.

ارتـــكاب جريمة حرق إطارات والتجمهر بالحبس 6
الحبـــس بإحـــدى العقوبـــات البديلـــة واالندماج في

برامـــج التأهيـــل ،وأكـــدت المحكمة أن هـــذا الحكم

جـــاء اســـتهداءً بمقاصد قانون العدالـــة اإلصالحية

الجديد في شأن هذه الفئة العمرية”.

وبعد كل ما سبق فإن األمانة العامة للتظلمات تؤكد
أن منهجيتهـــا قائمة على معايير دقيقة ومحددة ال
تقتصـــر فقط على مـــا يثار إعالميا أو مـــن المنظور
الحقوقـــي بـــل تســـعى دوما إلـــى إجـــراء تحقيقات

النظر في اإلفادات المقدمة إليها للتحقق من صحة
ما يلزم بشأنها.

في رســـالتها ،وغيرهم من أفراد الجمهور كافة على
والطـــرق العديـــدة التـــي تـــم تخصيصهـــا لتلقـــي

كمـــا أنها ال تـــزال ترحب بالتعاون مـــع منظمة العفو

الشـــكاوى وطلبات المســـاعدة ،ألن هـــذا من صميم

للوصـــول إلـــى ســـبل االنتصـــاف وتحقيـــق العدالة،

تعزيز احترام مبادئ حقوق اإلنسان.

الدولية وأي منظمة أخرى في مجاالت عملها سعيا

واجب ورســـالة األمانة وعملهـــا المهني ودورها في
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منتدى “^” يناقش “وضع اإلعالم” مع عماد الدين أديب
يـــنـــطـــلـــق الــــخــــمــــيــــس فــــــي ظــــــل مـــــشـــــاركـــــة رفــــيــــعــــة الـــمـــســـتـــوى
االعـــام ،الرئيـــس الفخـــري لجمعيـــة

محرر الشؤون المحلية

الصداقـــة البحرينيـــة المصريـــة ،نبيـــل بن

تنظـــم صحيفـــة “البـــاد” منتـــدى عـــن بعد

يعقوب الحمر.

يناقـــش وضـــع اإلعـــام فـــي ظـــل وبعـــد

 .3ســـعادة المبعـــوث الخـــاص للديـــوان

جائحة كورونا ،وذلك بمشاركة مسؤولين

الملكي سميرة ابراهيم بن رجب.

وقامات إعالمية عربية معروفة.

 .4ســـعادة ســـفير مملكـــة البحريـــن لـــدى

ويلتئم المنتدى عن طريق برنامج (زووم)

جمهورية مصر العربيـــة والمندوب الدائم

يوم الخميس الموافق  18مارس الجاري،

لـــدى جامعـــة الـــدول العربيـــة هشـــام بـــن

من الساعة  12ظهرا لغاية  2ظهرا بتوقيت

وزير شؤون اإلعالم

المنامـــة .وســـيقدم االعالمـــي العربـــي

مستشار جاللة الملك لشؤون االعالم

المبعوث الخاص للديوان الملكي

وزير االعالم المصري

المعـــروف عمـــاد الديـــن أديـــب مداخلـــة

أو االنستغرام اليف.

لكبار المســـؤولين المشاركين بالمنتدى ثم

محاور المنتدى

• تحديات المصداقيـــة والقيم األخالقية

• مـــا هـــي التأثيـــرات المســـتقبلية علـــى

المهنية لإلعالم.

القاهرة د .هويدا مصطفى.

أبرز المؤكد مشاركتهم بمنتدى “البالد” من

 .3سعادة االعالمي أسامة كمال.

رئيســـة لمـــدة  15دقيقـــة تليهـــا مداخالت
فتح باب المناقشات واالستفسارات.
ويمكـــن متابعـــة المنتـــدى عبـــر منصـــات
صحيفـــة “البـــاد” عبر اليوتيـــوب أو زووم

القطـــاع اإلعالمـــي بعـــد انحســـار جائحـــة
كورونا؟

النيابة :حبس ضارب الطبيبين
المنامة  -بنا

صـــرح رئيـــس نيابـــة محافظـــة العاصمـــة بأن
النيابـــة العامـــة قـــد أنجـــزت تحقيقاتهـــا فـــي

واقعـــة قيـــام أحـــد المراجعيـــن بمستشـــفى

السلمانية الطبي باالعتداء على سالمة جسم

طبيبين وإهانتهما وإهانة أحد أفراد الشرطة.
ً
بالغـــا من
وكانـــت النيابـــة العامـــة قـــد تلقـــت
مديرية محافظة العاصمة مفاده قيام المتهم
بالتوجه لطوارئ مستشـــفى الســـلمانية لتلقي
العـــاج الـــازم ورفضـــه اتبـــاع اإلجـــراءات

الخاصة لتشخيص حالته وتهجم على طبيبين
والصراخ عليهمـــا وتهديدهما واالعتداء على
ســـامة جســـمهما وإهانتهما ،فضـــاً عن إهانة

أحد أفراد الشرطة المتواجدين بالمستشفى.

وباشـــرت النيابـــة العامـــة إجـــراءات التحقيق

بالواقعـــة فور ورود البالغ ،حيث اســـتجوبت

المتهم والذي اعترف بما نسب إليه من اتهام،
ً
احتياطيا على ذمة التحقيق،
وأمرت بحبسه
وأمـــرت بإحالتـــه إلـــى المحاكمـــة الجنائيـــة

بصورة عاجلة.

سحب مستحضر دوائي

• هـــل الجائحة المســـمار األخير في نعش
الصحافة التقليدية؟

هيكل.

أبـــرز المؤكد مشـــاركتهم بمنتـــدى “البالد”

 .2ســـعادة عميـــدة كليـــة االعلـــم بجامعـــة

من البحرين:

 .6ســـعادة عضو مجلس النواب د .سوسن

 .1ســـعادة وزيـــر شـــؤون اإلعـــام علي بن
محمد الرميحي.

 .7سعادة الكاتبة سوسن الشاعر.

مصر:

 .4ســـعادة ســـفير جمهوريـــة مصـــر لـــدى

 .2ســـعادة مستشـــار جاللة الملك لشـــؤون

البحرينية عهدية

المنامة  -بنا

( 2246حالة قائمة من أصل  )8414ولألســـف تم

أكـــد وكيـــل وزارة الصحة عضـــو الفريق الوطني

تسجيل حالتي وفاة بينهم؛ أي أن معدل انتشار

الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا (كوفيد)-19

الفيـــروس وانتقـــال العـــدوى وشـــدة الفيـــروس

الدكتـــور وليـــد المانـــع أن مملكـــة البحريـــن

والوفـــاة أكثـــر بيـــن األفـــراد الذيـــن لـــم يأخـــذوا

تواصـــل تكثيـــف جهودهـــا بهدف الحفـــاظ على

التطعيم.

صحة وســـامة الجميع وســـرعة العـــودة للحياة

ً
تفاوتا في دخول
بينت
وأضاف أن المجموعات ّ

الطبيعيـــة حيـــث إن مســـارات العمـــل التـــي تـــم

الحـــاالت القائمـــة المستشـــفى بســـبب األعراض

اتباعها مســـتمرة بحسب مستجدات التعامل مع
وعالميا ،منو ًها بأنه في ظل ما
محليا
الفيـــروس
ً
ً

المصاحبة من عدمه ،حيث تم إدخال  % 8فقط

تم اتخـــاذه من قـــرارات يوم الخميـــس الماضي

خالل المؤتمر الصحفي

مـــن الفريـــق الوطنـــي بشـــأن إعـــادة فتـــح بعض
القطاعـــات بـــدءً ا من يـــوم أمس األحـــد فإنه من

إلـــى مملكة البحرين من كافة المنافذ بدءً ا من 8

لفيـــروس كورونـــا (كوفيـــد  )-19الوقايـــة مـــن

والتدابيـــر الوقائيـــة والقرارات الصـــادرة المعلن
ً
حفاظا على ســـامة
عنهـــا من الجهات الرســـمية

واســـتعرض المانـــع إجمالـــي أعـــداد اإلشـــغال

فـــي مراكـــز العـــزل والعـــاج ،حيث تبلـــغ الطاقة

شدة األعراض المصاحبة له في الحاالت القليلة
التـــي من الممكن أن ُتصاب بـــه ،كما أن التطعيم

للتصدي لفيروس كورونا.

يبلـــغ اإلشـــغال منهـــا  1502مـــا يمثـــل  % 27من

المهـــم مواصلة االلتزام باإلجـــراءات االحترازية

مارس الجاري لغاية  20مارس الجاري.

ً
ودعمـــا لنجاحـــات الجهـــود الوطنيـــة
الجميـــع،
جـــاء ذلـــك فـــي المؤتمـــر الصحافي الـــذي عقده

الطاقـــة االســـتيعابية ،مبينًـــا أن عـــدد الحـــاالت

المجتمـــع المحصنين من اإلصابة بالفيروس مما

كورونـــا (كوفيـــد )-19ظهـــر أمس فـــي مركز ولي

االختيـــاري عليهـــا بلـــغ  4750حالـــة لعـــدم ظهور

الجماعية ،إلى جانب منع الفيروس من االنتشار

العســـكري للحديث عن آخر مستجدات فيروس

الحـــاالت القائمة فبلغـــت  % 94.84من الحاالت

والخدمـــات الصحيـــة (نهـــرا) عن ســـحب
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حملة التطعيم

بنـــاء علـــى التحذيـــر الصـــادر من
ً
وذلـــك

الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة
العربية الســـعودية الشـــقيقة بتاريخ 12-
03-2021م.

وســـحبت الهيئـــة جميـــع التشـــغيالت

الموجـــودة بالمملكـــة وتعليـــق تســـجيل
المســـتحضر لعـــدم تطابـــق المنتـــج مـــع

المنتـــج األصلـــي ،موصيـــة الجهـــات

الصحية بسحب المستحضر حال توفره
لديهـــم ،وداعية مســـتخدمي الدواء إلى

مراجعة أطبائهم لصرف الدواء البديل.

وأكـــد المانـــع أن عمليـــة التحصيـــن فـــي غايـــة

المنامة  -وزارة األشغال وشؤون البلديات

أعلن وكيل الزراعـــة والثروة البحرية بوزارة
األشـــغال وشـــئون البلديـــات والتخطيـــط

العمراني نبيـــل أبوالفتح عن بدء حظر صيد
أو تـــداول أو بيـــع ســـرطان البحـــر (القبقـــب)،
ً
اعتبـــارا من اليوم االثنيـــن ولغاية 15
وذلـــك

وقـــال القحطانـــي إنـــه تـــم إثبات فاعليـــة جميع

القضاء على الفيروس ،وأطلقت مملكة البحرين

لفيروس كورونا المقدم طبيب مناف القحطاني

التـــي وفـــرت للمواطنيـــن والمقيميـــن مختلـــف
أنـــواع التطعيمـــات المضـــادة للفيـــروس مجا ًنـــا،

للتغلـــب عليـــه ،مجـــد ًدا التأكيـــد علـــى ضـــرورة

مـــارس الجاري مع وصـــول جرعات التطعيم من

المجتمـــع واإلســـهام فـــي حمايـــة الفرد وأســـرته

 300ألـــف جرعة إضافية من شـــركة ســـينوفارم

الصحي.

الحملة الوطنية للتطعيم ،وهي من أوائل الدول

أن الفيـــروس المتحـــور ســـريع االنتشـــار وهـــذه
مجتمعيـــا بشـــكل أكبر
المرحلـــة تتطلـــب تعاو ًنـــا
ً

منو ًهـــا بأنـــه تـــم تكثيـــف برنامـــج التطعيـــم في

أخـــذ التطعيم لمـــا له من دور فـــي تكوين مناعة

الشـــركات المصنعـــة لها والذي كان آخرها تســـلم

ومحيطـــه المجتمعـــي وبالتالـــي تعزيـــز األمـــن

يوم الجمعة الماضي.

وذكـــر أن مملكـــة البحريـــن وفـــرت التطعيمـــات

ليـــس بالغريب إذ تحورت الفيروســـات المســـببة

كبار السن

كذلـــك عدة أنواع مـــن التطعيمات بلـــغ عددها 5

اآلن وستستمر في التحور إلى أن يتم الحد من

عرضـــة لإلصابـــة بالفيـــروس ،وحـــث فئـــة كبـــار

الســـن والحوامـــل والمرضعـــات وذوي األمراض
ً
حفاظا
المزمنـــة علـــى المبـــادرة ألخـــذ التطعيـــم
ً
موضحـــا أنه
علـــى ســـامتهم وســـامة الجميـــع،

يمكن لكبار الســـن البالغين من العمر  70عامً ا فما
ً
مباشـــرة إلى المراكز الصحية ألخذ
فوق التوجه

التطعيم دون الحاجة للتسجيل اإللكتروني.

السمنة والسكري

وزير األشـــغال وشؤون البلديات والتخطيط

ً
حرصا على
وأوضح أبوالفتح أن القرار يأتي

المزمنـــة والســـرطان) المبـــادرة ألخـــذ التطعيـــم،
منو ًهـــا بـــأن المصابين بالســـمنة يندرجون ضمن

وأكد أن فـــرق الرقابة البحرية وبالتعاون مع

فعالية التطعيمات

شـــهري ينايـــر وفبرايـــر الماضييـــن مـــن خـــال

والمصابيـــن بنقـــص المناعـــة ،وأمـــراض الكلـــى

البحرين.

واالنتشار.

تســـهم في تقليل نســـب انتقال العدوى وبالتالي

لســـنة  2016بشـــأن الحظـــر الـــذي صـــدر عن

البيولوجـــي فـــي الميـــاه اإلقليميـــة لمملكـــة

لـــه بتكويـــن طفـــرة واالســـتمرارية فـــي التحـــور

العســـكري عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي

الســـكري والقلـــب والضغط والربـــو والروماتيزم

أجل الحفـــاظ على الثـــروة البحرية والتنوع

والتناســـخ ،وهمـــا العمليتـــان اللتـــان تســـمحان

األهميـــة حيث إن المناعة المجتمعية المكتســـبة

ً
تنفيـــذا للقـــرار رقم ()52
مايـــو  ،2021وذلـــك

وقـــف عمليات الصيـــد في فتـــرة التكاثر من

المتحور سريع االنتشار

يبطـــئ انتشـــار الفيروس ويســـاهم فـــي المناعة

وأكد استشـــاري األمراض المعدية بالمستشـــفى

ودعـــا المانع أصحاب األمراض المزمنة (مرضى

العمراني عصام خلف.

الحاالت القائمة.

يقلـــل من نســـبة نقل فيـــروس كورونـــا لآلخرين
ً
مقارنة بغير المتطعمين ،كما يزيد من عدد أفراد

التطعيمـــات المضـــادة لفيـــروس كورونـــا فـــي

ونـــوّ ه بأهميـــة أخـــذ التطعيـــم للفئـــات األكثـــر

بدء حظر صيد وبيع “القبقب”

اإلصابـــة بالفيـــروس أو الوفاة بســـببه ،وتخفيف

االستيعابية لمراكز العزل والعالج  5569سريرًا،

كورونا.

والمســـتلزمات الطبيـــة (،) SPIMACO

 .8ســـعادة رئيســـة جمعيـــة الصحفييـــن

نســـبة المخالطيـــن غيـــر المتطعميـــن % 26.7

القائمـــة ،فـــي حين بلغـــت الوفيـــات  % 0.37من

الشـــركة الســـعودية للصناعـــات الدوائية

كمال.

جميع التطعيمات في البحرين أثبتت فعاليتها ضد “كوفيد المتحور”

العهـــد للبحوث الطبيـــة والتدريب بالمستشـــفى

 ) TON 20mg E.C TABLETمـــن إنتاج

عضو البرلمان العربي ممدوح الصالح.

المانع :ال تتهاونوا بالتزامـن مع فتـح بعض القطاعـات

األعـــراض ،أمـــا نســـبة المتعافيـــن مـــن إجمالـــي

وتعليــ�ق تســ�جيل مســ�تحضر(  (�PRO

 .5ســـعادة عضو مجلس النواب البحريني

 .1ســـعادة وزيـــر الدولـــة لإلعـــام أســـامة

الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس

أعلنـــت الهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن

عماد الدين أديب

مملكة البحرين ياسر شعبان.

القائمة التـــي تم تطبيق العـــزل الصحي المنزلي

المنامة  -نهرا

محمد الجودر.

األمراض المزمنة ،فبحسب الدراسات فإن نسبة
الوفيـــات ترتفـــع فـــي البلـــدان التـــي ترتفـــع فيها
مستويات السمنةّ ،
فكلما زاد مؤشر كتلة الجسم
( )BMIعن  25زاد خطر التعرض للفيروس.

بشـــكل مجاني للمواطنيـــن والمقيمين ،وأجازت
تطعيمات لحد اآلن.

متابعـــة  8414حالـــة مـــن أصـــل  14640حالـــة

قائمـــة للمخالطيـــن والحاصليـــن علـــى جرعتين
ً
مقارنـــة بنفـــس العـــدد مـــن الذين
مـــن التطعيـــم

ً
مضيفـــا أن  % 80مـــن
لـــم يأخـــذوا التطعيـــم،

حاليا فـــي البحرين هي حاالت
الحـــاالت القائمة
ً
قائمـــة لفيـــروس كورونـــا المتحـــور الـــذي أصبح

األكثـــر شـــيوعً ا لإلصابات في العالـــم اآلن ،وهذا

للفيـــروس مـــرات عدة منـــذ بدايـــة الجائحة إلى

انتشاره بين البشر عبر التطعيمات.

وأوضح أن تعدد أنواع التطعيمات في المملكة

وأوضـــح أن الحاالت القائمة للفيروس المتحور

مقارنـــة نســـبة الفعالية إنما يأتي بهـــدف إيصاله

أعراضهـــم خفيفة أو لم تظهر عليهم أية أعراض

قائـــم علـــى أســـس علميـــة وليـــس الغـــرض منها
إلـــى أكبـــر عـــدد ممكـــن مـــن المجتمع فـــي وقت

قياســـي ليســـاهم في تكوين المناعـــة الجماعية

بمأمونية وفاعلية تسهم في الرجوع التدريجي
للحياة ما قبل جائحة كورونا.

وبيـــن أن مـــن فوائد أخـــذ التطعيمـــات المضادة
ّ

فـــي البحرين من الحاصلين على التطعيم كانت
مقارنـــة بالذيـــن لم يحصلوا علـــى التطعيم ،ففي
الفتـــرة من  1يناير  2021إلـــى  11مارس ،2021

بلغـــت نســـبة المخالطيـــن المتطعميـــن % 13.1

( 1102حالـــة قائمـــة مـــن أصـــل  )8414ولـــم يتم

تســـجيل أي حالـــة وفـــاة بينهم ،فـــي حين بلغت

بناءً على الدراسات المحلية في مملكة البحرين

التي اســـتعرضها ،تم إثبـــات أن كافة التطعيمات
المصرحـــة فـــي البحريـــن فعّ الـــة ،إذ تبيـــن عبـــر

المجموعة موضـــع البحث أن كل التطعيمات لها

فاعلية في الحماية وتكوين المناعة.

المخالطة خطر
وأكدت استشـــارية األمراض المعدية واألمراض
الباطنيـــة بمجمع الســـلمانية الطبي عضو الفريق

الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا جميلة
الســـلمان أن الحـــاالت القائمـــة نتيجـــة المخالطة
يوميا ما يـــدل على أهمية
هـــي األعـــداد األعلـــى
ً

أخذ الحيطة والحذر الواجبين للحد من انتشـــار
الفيـــروس .ودعـــت الســـلمان الجميـــع لإلقبـــال
علـــى التطعيـــم ،وحثـــت الحوامـــل واألمهـــات

المرضعـــات علـــى الحصول علـــى التطعيم حيث
أثبتـــت اللقاحـــات مأمونيتهـــا ،إضافـــة إلـــى كبار

الســـن كونهم مـــن الفئات األكثـــر عرضة لإلصابة
بالفيـــروس المتحـــور فـــي ظـــل عـــدم ظهـــور
َ
مبينـــة أهمية أخذ التطعيـــم من قبل
األعـــراض،

ذوي األمـــراض المزمنـــة خصوصـــا الســـمنة بمـــا

يســـهم في رفع نســـبة األجســـام المضادة لديهم

وتقوية جهازهم المناعي.

وشـــددت علـــى ضـــرورة أخـــذ التطعيـــم للفئات

المذكـــورة باعتبارهـــم األكثـــر عرضـــة لظهـــور
المضاعفـــات الحـــادة عليهـــم في حـــال إصابتهم

بالفيـــروس وقد يتم علـــى إثرها إدخالهم قســـم

العناية المركزة.

 61تحت العناية
واســـتعرضت الســـلمان الوضع الصحي للحاالت

القائمـــة بفيـــروس كورونـــا ،إذ ذكـــرت أن عـــدد
الحـــاالت القائمـــة تحـــت العنايـــة بلـــغ  61حالـــة،

وبلغـــت الحاالت التـــي يتطلب وضعهـــا الصحي

تلقي العالج  111حالة قائمة ،في حين أن 6191

حالة وضعها مستقر من العدد اإلجمالي للحاالت
القائمـــة الـــذي بلـــغ  6252حالة قائمـــة ،في حين

تعافت  123671حالة من الفيروس.

اآلثار الجانبية للقاحات تختفي بعد  3أيام
على أن ذلك يعتمد علـــى المعطيات والمعايير

ونفت استشارية األمراض المعدية واألمراض

أكـــد وكيل وزارة الصحة عضو الفريق الوطني

تغيـــرات ،داعيـــا ،الجميع إلى ضـــرورة االلتزام

الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا

وليـــد المانـــع وجـــود معايير يتم دراســـتها قبل

بـــدوره ،أكـــد استشـــاري األمـــراض المعديـــة

حـــول المضاعفات أو األعـــراض الجانبية التي

الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا منـــاف

للقاحات ،مؤكدة وجود آثار جانبية قد تسببها

بدور المالكي

الطبـــي للتصدي لفيروس كورونـــا (كوفيد)-19
اتخـــاذ قـــرارات فتـــح أو غلق بعض األنشـــطة،
مثـــل عـــدد اإلصابـــات وكميـــة الفحوصـــات

التي تجـــرى ،وعـــدد الوفيات ونســـبة التعافي

الجهات المعنية ستباشر عمليات الرصد لمنع
ً
معبرا
أية تجـــاوزات أو مخالفات لهذا القرار،

الفحص المختبري

واإلشـــغال ونســـب مضاعفـــات األعـــداد فـــي

ولفت إلى أنه دعمً ا للجهود الوطنية تم تدشـــين

أساســـي وكبير جدا وهو االلتـــزام الذي له دور

حفاظـــا علـــى حماية الثـــروة البحرية بمملكة

إلجـــراء الفحـــص المختبـــري الثانـــي (اليـــوم

وأعـــرب المانـــع عـــن تمنياتـــه أن يكـــون القرار

اإلصابـــات والوفيات ،مشـــيرا إلى وجود معيار

عـــن أمله في تعاون الجميع وااللتزام بالقرار

مركز فحص مؤقـــت في حلبة البحرين الدولية،

كبير جدا في قرارات الغلق والفتح.

البحرين.

الخامـــس مـــن الوصول للمملكـــة) والثالث (اليوم

الخاص بفتح األنشـــطة هو قرار نهائي ،مشددا

العاشـــر من الوصـــول للمملكة) لجميـــع القادمين

البحريـــن ومنهـــا الفيروســـات المتحـــورة خـــال

مـــن الحاالت التي أخـــذت التطعيـــم ،منو ًها بأنه

ويمكـــن اتخاذ قرار الغلق بحســـب ما يطرأ من
بالتدابير.

بالمستشـــفى العســـكري عضو الفريـــق الوطني
القحطانـــي أن إعـــادة جدولـــة أخـــذ الجرعـــة

الثانيـــة مـــن لقـــاح “أســـترازنيكا” تم بنـــاء على
دراســـات أقيمـــت فـــي دول عـــدة منهـــا جنوب

أفريقيا والبرازيل وبريطانيا ،إذ تبين أن تأخير
إعطاء الجرعة الثانية للقاح لفترة من  4إلى 8

أو  12أســـبوعا أدى إلى استجابة مناعية أقوى
بنسبة .48

الباطنية بمجمع السلمانية الطبي عضو الفريق

جميلة الســـلمان في ردها على سؤال لـ “البالد”
تســـببها اللقاحـــات ،وجـــود أعـــراض مرضيـــة

للبعـــض وليس للجميـــع ،موضحة أن األعراض
الجانبيـــة لجميـــع اللقاحـــات المتوفـــرة فـــي

البحرين تقريبا متشابهة ألي نوع من اللقاحات

السابقة أو التي تعطى لألطفال ،وتتراوح بين
ألم في العضالت والجســـم والمفاصل وارتفاع
درجـــة الحـــرارة ،والغثيـــان أو عســـر الهضـــم،

وعادة تستمر ليومين أو  3بعد أخذ الجرعة.

Faberge

احتفل بعيد األم هذه السنة

local@albiladpress.com
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مع مجوهرات آسيا ببطاقات هدايا ثمينة
أطلقت الشركة البحرينية “مجوهرات آسيا” للمجوهرات الفاخرة ،مجموعة
جديــدة من بطاقات الهدايا بمناســبة عيــد األم .وتقدم هذه الهدية المثالية

بتغليــف فخــم ويتــم تخصيصه على حســب الرغبة ،وهــي ومتوافرة بفئات
 100و  200و  500دينار بحريني.

FENDI

AIGNER

تتميــز “مجوهــرات آســيا” بشــخصيتها الفريــدة مــن نوعهــا ،والتزامهــا

المتفانــي لتقديــم أرقــى المــاركات مــن دور المجوهــرات والســاعات
العالمية.

وهذه السنة ،كافئ األم في عيدها بهدية تليق بمقدارها من مجوهرات
آســيا .للمزيــد مــن المعلومــات ولشــراء بطاقــات الهدايــا فــي الوقــت
المناســــــب ،أتصـــــل بنــــــــا علـــى ( )17535344أو زوروا موقعنـــــــا علــــى

()www.asiajewellers.com

أوعن طريق االنستغرام ()@AsiaJewellers

House of Garrard

وهذه الهدايا الثمينة والمنسقة بعناية تضمن حصول ذلك الشخص المميز على الهدية المثالية .ويمكن استخدام بطاقات الهدايا بسهولة في

متاجر مجوهرات آسيا السبعة والموجودة في :مودا مول ،مجمع العالي ،مجمع السيف وسيتي سنتر البحرين.

ســواء كانــت الهديــة المطلوبــة مجوهــرات خالدة أو إكسســوارات بأحــدث صيحات الموضــة ،فإن فريق العمــل المتميز لدى مجوهرات آســيا
سيكوّ ن تجربة مثالية ال تنسى.

Stephen Webster
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل و تصفية شركة
سوزا بارتنرز ذ.م.م

سجل تجاري رقم 129103
بناء على قرار الشركاء شركة سوزا بارتنرز ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم
 ، 129130بتصفيــة الشــركة اختياريــا و تعييــن الســادة NAYEEM ABDUL

مصفيــا للشــركة .بهذا يعلن المصفي أن ســلطة المديرين قــد انتهت وفقا لنص
المادة  325من قانون الشــركات التجارية البحريني الصادر بالمرســوم بقانون

رقــم  21لعــام  ، 2001و عمــال بنــص المــادة  335مــن قانــون الشــركات يدعــو

المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه ،مدعومة بالمستندات
الالزمة ،خالل  15يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن ،و ذلك على العنوان

39248662

-

NAYEEM ABDUL

التاريخ 2021 - 01 - 12
القيد 1 - 19488
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة -
إدارة التسجيل
إعالن رقم  0000لسنة 2021
بشأن تحويل مؤسسة فردية
إلى شركة ذات مسئولية محدودة
تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها
الســيد محمد احمد جاســم الماجد المالك ل اتلنتا لاليســكريم مؤسســة فردية
والمســجلة بموجــب القيــد رقــم  1 - 19488طالبــا تحويــل المؤسســة الفرديــة
إلى شــركة ذات مســئولية محدودة برأســمال وقدره  5000خمســه االف دينار
لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
محمد احمد جاسم الماجد
THYKKUTTIYIL BASHEER

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

التاريخ 10/1/ 21201 :

إعالن رقم  0000لسنة 2021

ادارة التسجيل

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

إعالن رقم CR2021- 1713

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة هاوس اوف فرايز آند ساندويتشز ذ.م.م

تنازل عن المحل التجاري

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها

تقدم إلينا الســادة وفاء عبد الرحمن حســن ســرور النعيمي الرقم الشــخصي

لشــركة هــاوس اوف فرايــز آنــد ساندويتشــز ذ.م.م  ،المســجلة كشــركة ذات

محمــد الفــالح الرقــم الشــخصي  670140406فعلــى كل مــن لديــه أي اعتراض

الســيد  /صالــح أحمــد عبدالرضــا محمــد الشــواي باعتبــاره المصفــي القانونــي
مســئولية محــدودة بموجب القيــد رقم  ،140106-1طالبا إشــهار انتهاء أعمال

تصفيــة الشــركة تصفيــة اختيارية وشــطبها من الســجل التجــاري ،وذلك وفقا

ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم  21لســنة
.2001

 841006806بطلــب تحويــل المحــل التجاري التالي إلى الســادة  /فالح ويس

قانونــي التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ اإلعالن بكتاب

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم السجل 1 – 138657 :

االسم التجاري  :مونيه للتجميل

تاريخ 2021 / 03 / 11

تاريخ 2021 / 02 / 17

إعالن رقم CR2021 -39819

إعالن رقم CR2021- 29048

تنازل أو بيع عن المحل التجاري

تنازل عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلــن ادنــاه ورثــة المرحومــة :مريــم عبدالرحمــن عبــدهللا بوربيــع

تقــدم إلينــا المعلــن ادنــاه الســيد /الســيدة روضه ســلمان ابراهيم حســن بطلب

بطلب تحويل المحل التجاري التالي :

تحويل المحل التجاري التالي

إلى السيد  /السيدة عبدهللا عبداللطيف محمد حمود

إلى السيد  /السيدة عذراء حسان عبد الفارس محمد

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر

فعلى كل من لديه أي اعتر اض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر

يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد 1 – 50309 :

رقم القيد 10 – 38431 :

االسم التجاري  :اسواق فاس

االسم التجاري  :صالون مزيان

إعالن بحل و تصفية شركة

إعالن بحل و تصفية شركة
شركة راناواي لتصميم المجوهرات شركة تضامن بحرينية
سجل تجاري رقم1 136869-

شركة توريد الموارد الخضراء التجارية ذ.م .م
سجل تجاري رقم 1 - 127475

بناء على قرار الشــركاء في شــركة شــركة راناواي لتصميم المجوهرات شركة
تضامــن بحرينيــة المســجلة بموجــب لقيــد رقــم  136869-1بتصفيــة الشــركة
اختيار و تعيين السادة CAMPANER HOLDEN SOCORROGRACE
مصفيــا للشــركة بهــذا يعلن المصفي أن ســلطة المديرين قــد انتهت وفقا لنص
المادة  325من قانون الشــركات التجارية البحريني الصادر بالمرســوم بقانون
رقــم  21لعــام  ، 2001و عمــال بنــص المــادة  335مــن قانــون الشــركات يدعــو
المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه ،مدعومة بالمستندات
الالزمة ،خالل  15يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن ،و ذلك على العنوان
SOCORROGRACE CAMPANER HOLDEN
socorrograceholden@gmail.com
33082229

بنــاء علــى قــرار الشــركاء في شــركة توريــد الموارد الخضــراء التجاريــة ذ.م.م
المســجلة بموجــب القيــد رقــم 1-127475بتصفيــة الشــركة اختيــار و تعييــن

الســادة  /شــريف عبدالكريم محمد ابوقشه مصفيا للشركة بهذا يعلن المصفي
أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة  325مــن قانــون الشــركات
التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم  21لعــام  ، 2001و عمال

بنص المادة  335من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة إلى

تقديم مطالباتهم إليه ،مدعومة بالمستندات الالزمة ،خالل  15يوم من تاريخ
نشــر هــذا اإلعــالن ،و ذلــك علــى العنــوان شــريف عبدالكريم محمد ابوقشــه -
34513651

sharifaq@outlook.com -

Now

Was

)Milage (KM

Interior Color

Exterior Color

Model Year

BD 15,500

BD 15,995

4,453

ARTICO man-made leather

Mojave silver

2021

A 200 Sedan Progressive

BD 15,995

BD 16,995

100

Artico leather black

Iridium silver metallic

2020

C 200 Sedan

BD 19,995

BD 21,995

3,613

Leather saddle brown / black

Cavansite blue metallic

2020

C 200 Sedan Premium Plus

BD 19,995

BD 21,995

4,963

Leather saddle brown / black

Brilliant blue mettallic

2020

C 200 Sedan Premium Plus

BD 19,995

BD 21,995

7,439

Leather saddle brown / black

Brilliant blue metallic

2020

C 200 Sedan Premium Plus

BD 20,500

BD 20,995

6,953

Leather magma grey / black

High-tech silver metallic

2021

GLC 200 SUV

BD 19,995

BD 20,495

3,183

Iridium silver metallic

2020

GLC 200 4MATIC SUV

BD 19,995

BD 20,495

4,841

Mojave silver matallic

2020

GLC 200 4MATIC SUV

BD 20,500

BD 22,495

6,318

Leather hazelnut brown / black

Iridium silver metallic

2020

E 200 Sedan

BD 20,500

BD 22,495

11,494

Leather hazelnut brown / black

Polar white

2020

E 200 Sedan

BD 47,995

BD 52,995

5,717

Designo hyacinth red metallic

2020

E 63 S 4MATIC Sedan

BD 29,995

BD31,995

10,313

Leather in Espresso browm / black

2020

GLE 450 4MATIC SUV

BD 29,500

BD 30,995

17,454

Nappa leather marsala brown / espresso brown

Leather silk beige / espresso brown

Leather silk beige / espresso brown

AMG Exclusive Nappa leather nut brown / black

Brilliant blue metallic
Designo diamond white bright

Model Name

CLS 350 Coupé

2020

For more information contact us on 17785454 or Whatsapp us on 32300076.
ﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﺗﺼﻞ ﺑﻨﺎ ﻋﻠﻰ  17785454أو ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻟﻮاﺗﺴﺎب .32300076

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺤﺠﻮزات

دوار 13

AMAN VILLAS

ﺗﺤـﺪﻳـــﺚ
Update

09 MAR

2021

اﻟﻔﻠﻞ اﻟﻤﺘﻮﻓــــــــــﺮة
رﻗﻢ اﻟﻔﻴﻼ

اﻟﺘﺼﻤﻴﻤــ

م اﻷرض

م اﻟﺒﻨﺎء

اﻟﺴﻌﺮ BD

84

A

365.7 m

261.0 m

145,000





اﻟﻤﺘﺎح

122
117
119
146

اﻟﺤﺠﻮزات

C

384.9 m

245.0 m

C

403.2 m
404.9 m

245.0 m
245.0 m

C

390.2 m

245.0 m

C

145,000
150,000
150,000
150,000

     
ﻣﺴﺎﺣﺎت اﻟﻔﻠﻞ
334

405

m2

ﻣﺴﺎﺣﺎت اﻟﺒﻨﺎء
245

261

66622127

36779771

36744700

36026222

36155800

ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻔﻮظ

ﺟﻌﻔﺮ اﻟﻨﻜﺎل

أﺣﻤﺪ ﺳﻠﻤﺎن

ﻫﺎﻧﻲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ

ﺣﺴﻦ ﺣﻤﺰة

ﺑﻨﺎء وﺗﻨﻔﻴﺬ

Grnata Contracting

m2
Approved Valuer license A

Property Manager's license 23

Broker's license 3
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Vacancies Available

PAPILLON Restaurant CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
COOK(GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
17243953 or EALFARIS@GMAIL.COM

Cars island for maintenance and repair
has a vacancy for the occupation of
MACHINIST
suitably qualified applicants can contact
36555655 or ABOAHMED18@GMAIL.COM

Raed ali contracting
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33748881 or RAEDALI74@GMAIL.COM

GULF HOTELS GROUP - GULF HOTEL
has a vacancy for the occupation of
ROOM ATTENDANT
suitably qualified applicants can contact
17713000 or hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com

DIGITAL NETWORKS SAFETY SYSTEMS
has a vacancy for the occupation of
TECHNICIAN
suitably qualified applicants can contact
16614884 or FADHEL@DIGITALNETWORKS.CO

3Lines restaurant S P C
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants can contact
39555554 or MAIN@3LINESGROUP.COM

CITI BANK N. A.
has a vacancy for the occupation of
CHIEF EXECUTIVE OFFICER
suitably qualified applicants can contact
17588680 or NACIRA.FERDJOUKH@CITI.COM

ALMUTANABY RECLAMATION CONTRACTS
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17402651 or noho@hotmail.com

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants can contact
17620672 or sayedshubbar@skaldurazi.com

Reckitt Benckiser Bahrain W L L
has a vacancy for the occupation of
QUALITY STANDARDS SPECIALIST
suitably qualified applicants can contact
17468555 or johain.dalmeida@rb.com

Golden vision contracting
has a vacancy for the occupation of
CARPENTER-CONSTRUCTION-(GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
17590026 or ALIKADHEM@LIVE.COM

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close
has a vacancy for the occupation of
CARPENTER
suitably qualified applicants can contact
17620672 or sayedshubbar@skaldurazi.com

RONG KHUN CONSTRUCTION OF BUILDINGS CO. BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY
has a vacancy for the occupation of
OFFICE ASSISTANT
suitably qualified applicants can contact
33652010 or J44J55J44@GMAIL.COM

CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17468532 or MSYED@ABAHSAIN.COM

ABDULLA KHALIL MARRAGHI
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
17458400 or ahmed.maraghi@gmail.com

UNIVERSAL MARKETING SERVICES W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
OFFICE WORKER HELPER
suitably qualified applicants can contact
17620352 or SUDHIR952@YAHOO.COM

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close
has a vacancy for the occupation of
CARPENTER
suitably qualified applicants can contact
17620672 or sayedshubbar@skaldurazi.com

Abu fadak aluminum fabrication
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
39311499 or NOMONEYNOHONEY26@HOTMAIL.COM

Golden vision contracting
has a vacancy for the occupation of
WELDER
suitably qualified applicants can contact
17590026 or ALIKADHEM@LIVE.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

JAMAL PHONE - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
38280666 or SOHANAPHONE01@GMAIL.COM

ALDALEEM MARINE SERVICES W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39625000 or aldaleem@hotmail.com

BAHRAIN FLOUR MILLS COMPANY B.S.C
has a vacancy for the occupation of
MILLER-GRAIN-(EXCEPT RICE)
suitably qualified applicants can contact
17729984 or athra.a@bfm.bh

NELOFAR JEWELLERY DESIGN CO. (PARTNERSHIP COMPANY)
has a vacancy for the occupation of
DESIGNER(JEWELLERY)
suitably qualified applicants can contact
39802838 or REYADH.AWAL@GMAIL.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

WHITE HAND CLEANING co partnership
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17672227 or HAYKI62@HOTMAIL.COM

Golden vision contracting
has a vacancy for the occupation of
ELECTRICIAN
suitably qualified applicants can contact
17590026 or ALIKADHEM@LIVE.COM

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close
has a vacancy for the occupation of
HEAVY DRIVER
suitably qualified applicants can contact
17620672 or sayedshubbar@skaldurazi.com

GS CLEARANCE OF GOVERNMENT TRANSACTIONS .CO W.L.L
has a vacancy for the occupation of
OFFICE ASSISTANT
suitably qualified applicants can contact
38020009 or MOHD.H.NA@GMAIL.COM

SEA BIRD Mechanical and Marine Contracting S.P.C
has a vacancy for the occupation of
PIPEFITTER
suitably qualified applicants can contact
17273133 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH

Kooheji Jewellery S.P.C.
has a vacancy for the occupation of
MANAGER (COMPUTER)
suitably qualified applicants can contact
17117788 or ISHAQ@KOOHEJI.NET

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close
has a vacancy for the occupation of
WELDER
suitably qualified applicants can contact
17620672 or sayedshubbar@skaldurazi.com

LILOU ARTISAN PATISSERIE
has a vacancy for the occupation of
COOK(GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
17710271 or hrvp@alghalia.com

Golden vision contracting
has a vacancy for the occupation of
MASON
suitably qualified applicants can contact
17590026 or ALIKADHEM@LIVE.COM

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close
has a vacancy for the occupation of
DIESEL MECHANIC
suitably qualified applicants can contact
17620672 or sayedshubbar@skaldurazi.com

LOVELY MARKETING W.L.L
has a vacancy for the occupation of
DRIVER
suitably qualified applicants can contact
33701470 or RIMSPC5@GMAIL.COM

CIRCLE INTEGRATED SERVICES W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CLEANER (GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
17822218 or INFO@CIRCLE.BH

SUN SHINE TOWER
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants can contact
17877444 or BAQER@SMA.BH

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

ACK ON THE MOVE OSTEOPATHU SPC
has a vacancy for the occupation of
SALES EXCUTIVE
suitably qualified applicants can contact
39197480 or LANADAWANPETERS@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

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

Rajeev Interior Works W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CARPENTER(FURNITURE)
suitably qualified applicants can contact
33723131 or SHAHTX@GMAIL.COM

PINK SADAF CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33879006 or PINKSADAF91@GMAIL.COM

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
FABRICATOR(FIBERGLASS RODUCTS)
suitably qualified applicants can contact
17742961 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH

BAHRAIN SERVICES & MAINTENANCE COMPANY B.S.C. (CLOSED)
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17727676 or BASMAHO@BATELCO.COM.BH

BU ABID ALSHAH Contracting
has a vacancy for the occupation of
INFORMATION SYSTEMS ADMINSTRATOR
suitably qualified applicants can contact
33221189 or amir.shah@impsbh.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

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

ANTALYA RESTAURANT W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17620600 or INFO@HANIBH.COM

CAPITAL REEF CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
13109226 or CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM

Eastern Asphalt & Mixed Concrete Co. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CLERK
suitably qualified applicants can contact
17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH

AHMED ISA CONTRACTING CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17552234 or AECONT@HOTMAIL.COM

Al Rabeea Dental Center Isa Town WLL
has a vacancy for the occupation of
SPECIALISED DENTIST
suitably qualified applicants can contact
39338879 or NISARTA@GMAIL.COM

Manarat Alaomran Contracting Co.W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR
suitably qualified applicants can contact
33784392 or JOMON@ALAOMRAN.COM

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

ABO AL NAZEA Garage W.L.L
has a vacancy for the occupation of
POTTERY MAKER DESIGNER
suitably qualified applicants can contact
35484230 or MOUSTAFA97.BH@GMAIL.COM

MONSTER POWER AUTO REPAIRS
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
33926361 or JABRANSALEEM@HOTMAIL.COM

AFAAQ ALKALIJ EXCAVATION & BUILDING EQUIPMENTS RENNTAL BSC closed
has a vacancy for the occupation of
DATA ENTRY OPERATOR
suitably qualified applicants can contact
17877246 or ABOMOHMAD71@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

SPICE COURT RESTAURANT. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
DRIVER(FOOD DISTRIBUTION)
suitably qualified applicants can contact
17414208 or BAIGSAJJAD@GMAIL.COM

Belmark contracting w.l.l.
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17008945 or SANDEEPRAJAN.N@GMAIL.COM

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

BADUSHA RESTAURANT W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17620600 or INFO@HANIBH.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

SAYYAR TRADING AGENCIES W.L.L
has a vacancy for the occupation of
MASON
suitably qualified applicants can contact
17290111 or OFFICE@SAYYAR.BH

ALMOAYYED SECURITY
has a vacancy for the occupation of
SECURITY GUARD
suitably qualified applicants can contact
17400407 or ameer@almoayyedcg.com

ABBAS ABDUL HUSAIN SALES ALUMINIUM PRODUCT EAST .
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17288888 or FADHELABBAS700@GMAIL.COM

DAR AL HUDA HOTEL APARTMENTS S.P.C
has a vacancy for the occupation of
TECHNICIAN
suitably qualified applicants can contact
17821221 or rhona.porritt@frasershospitality.com

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
STEEL CHIPPER
suitably qualified applicants can contact
17404866 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

Openway Technologies W.L.L
has a vacancy for the occupation of
OFFICE ASSISTANT
suitably qualified applicants can contact
38000501 or ASHIR24@GMAIL.COM

MALABAR DELIGHTS RESTAURANT CO WLL
has a vacancy for the occupation of
WAITER
suitably qualified applicants can contact
35128433 or MUNEESFAISAL@GMAIL.COM

SARJU PRASAD MAHARAJ MANWALAL
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
38254141 or SARJU.74.PRASAD@HOTMAIL.COM

Vibrant Services S.P.C
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants can contact
17615858 or JALALEBRAHIM@GMAIL.COM

SAMAN ELECTROMECHANICAL WORKSHOP
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39667888 or AZEEEZEE@HOTMAIL.COM

DAR AL BINAA BUILDING CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
MASON
suitably qualified applicants can contact
17661296 or abigael@dar-albinaa.com

AHMED ISA CONTRACTING CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17552234 or AECONT@HOTMAIL.COM

WAJIHA ALEEM BUILDING CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33112368 or WADOCUMENTS.BH@GMAIL.COM

TURKISH STAR RESTAURANT W.L.L
has a vacancy for the occupation of
ACCOUNTANT
suitably qualified applicants can contact
39553392 or KHALILEBRAHIM.IBOOK@GMAIL.COM

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17831000 or AKJCONT@BATELCO.COM.BH

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

Bahrain Public Transport Company W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
DRIVER(PUBLIC TRANSPORT)
suitably qualified applicants can contact
17265555 or adeel.hameed@al-aali.com

MAYER DOWA TRADING Co. WLL
has a vacancy for the occupation of
ACCOUNTANT
suitably qualified applicants can contact
17346047 or COMILLAZAHRAHBH@GMAIL.COM

AHMED ISA CONTRACTING CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17552234 or AECONT@HOTMAIL.COM

BARKI BUILDING CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33494698 or NIAZBARKI@YAHOO.COM

TURKISH STAR RESTAURANT 1 W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39553392 or KHALILEBRAHIM.IBOOK@GMAIL.COM

GULF MARKETS INTERNATIONAL W .L .L
has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR
suitably qualified applicants can contact
17490040 or MISHAL@ALFANARINVESTMENT.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

PRISM INTERNATIONAL SOLUTIONS W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
17500105 or INFO@PRISMWLL.COM

HIGH MOOD MOBILES AND ELECTRONICS
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
39669712 or ALI39669712@YAHOO.COM

AL GANNAS CONTRACTING & TRADING
has a vacancy for the occupation of
SCAFFOLDER
suitably qualified applicants can contact
17600895 or AHMADI100@HOTMAIL.COM

TRIVU FASHION DESIGNS W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER(SALES)
suitably qualified applicants can contact
34552070 or KUNAL.SHARMA2100@GMAIL.COM

Pentium Tower Construction Of Buildings W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
34489258 or NITHINGLIDER@GMAIL.COM

ALKOMED ENGINEERING SERVICES CO.
has a vacancy for the occupation of
AIR-CONDITIONING TECHNICIAN
suitably qualified applicants can contact
17698500 or ALKOMED@BATELCO.COM.BH

URBASER BAHRAIN CO W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17131018 or sajilnath@urbaser.com

Belmark contracting w.l.l.
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17008945 or SANDEEPRAJAN.N@GMAIL.COM

Fourth Pyramid For the management of restaurants and cafes W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
35902702 or HHAMEDO166@GMAIL.COM

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17268111 or HRD1@MACBH.COM

EDIHT S S CONSTRUCTION OF BUILDINGS
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
34595652 or MOHAMED.ALFARDAN97@GMAIL.COM

SUNSHINE BAHRAIN W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
39978242 or FASTWAYBAH@GMAIL.COM

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39602882 or ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM

Arabian International Contracting CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WELDER
suitably qualified applicants can contact
39677780 or AWALSERV@BATELCO.COM.BH

MBK LAUNDRY
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
36941411 or AYSHAELZAYANI1988@YAHOO.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

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

M M P G CONSTRUCTION OF BUILDINGS
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
36576122 or UAE.WLL999@GMAIL.COM

Island Technology Construction Co. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
PURCHASING CLERK
suitably qualified applicants can contact
17456532 or RAJANSHARMA@ARABINTL.COM

AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
AIR-CONDITIONING TECHNICIAN
suitably qualified applicants can contact
17251444 or NAMALCO@BATELCO.COM.BH

SEPCOIII Bahrain Construction Company S.P.C.
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
DUXIAOMING@SEPCO3.COM

YARA MEDICAL HOSPITALIA W.L.L
has a vacancy for the occupation of
ADMINISTRATOR
suitably qualified applicants can contact
77157777 or tina@jasgroup.co

Professional touch for services
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17720009 or INFOO@pro-touch-s.com

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

AL ADIBA CONSTRUCTION W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
36681641 or AHMMEDRAJU011@GMAIL.COM

MAJED ALBOGAMI CONTRACTING W.L.L
has a vacancy for the occupation of
TECHNICIAN(MAINTENANCE)
suitably qualified applicants can contact
66349666 or A66349666@GMAIL.COM

AWAL MARINE SERVICES ESTABLISHMENT
has a vacancy for the occupation of
ACCOUNTANT
suitably qualified applicants can contact
17456400 or khalid@awalgulf.com.bh

AHMED ABDULHUSAIN ALI FARHAN (KO HENOR / 738 )
has a vacancy for the occupation of
SEAMAN
suitably qualified applicants can contact
33840430 or AHFARHAN37@GMAIL.COM

BRITE RESTAURANT
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39234136 or FASTDOC99@GMAIL.COM

Infocorp Business Solutions Co.W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
35531722 or INFOCORPB@GMAIL.COM

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

GHULAM MURTAZA RASHEED AHMED INTERIOR DECORATION CO W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
37137994 or GHULAMAHMED4050@GMAIL.COM

EDIHT MARKETING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
66677632 or MOHAMED.ALFARDAN97@GMAIL.COM

BAHRAIN TELECOMMUNICATIONS COMPANY (BATELCO) B.S.C.
has a vacancy for the occupation of
MANAGER (DEPARTMENT)
suitably qualified applicants can contact
17885503 or talent.acquisition@btc.com.bh

HESHAM ABDULRAZZAQ TRADING
has a vacancy for the occupation of
WORKER(SALES)
suitably qualified applicants can contact
38882236 or HISHAMABDULRAZZAQ@YAHOO.COM

AMERICAN INTERNATIONAL CONTRACTORS (SPECIAL PROJECTS), INC. BAHR
has a vacancy for the occupation of
FOREMAN
suitably qualified applicants can contact
17535325 or A.KURIAN@AICI.COM.EG

B MEDIA S.P.C
has a vacancy for the occupation of
RADIO AND TELEVISION DIRECTOR
suitably qualified applicants can contact
17673090 or BOBANSKY@GMAIL.COM

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

FAPCO INTERIOR DECORATION CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY
has a vacancy for the occupation of
OFFICE ASSISTANT
suitably qualified applicants can contact
36428158 or FAPCODECORATION@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

WESAL GOLD SMITH WORKSHOP
has a vacancy for the occupation of
JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
17779723 or JEWELMANISH@GMAIL.COM

HAYYAN TOWER CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
HEAVY DRIVER
suitably qualified applicants can contact
39269269 or hayyan_zuhaib@hotmail.com

PERFECT ZONE CLEARANCE TRANSACTION
has a vacancy for the occupation of
CLEARING AGENT(GOODS)
suitably qualified applicants can contact
33203336 or HASAN.KHAMIS@HOTMAIL.COM

Eclat beauty
has a vacancy for the occupation of
HAIRDRESSER
suitably qualified applicants can contact
17828877 or OBAIDA.ALKHAN@GMAIL.COM

Sitra Meat Factory. S.P.C
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17732252 or gm@sitrafactory.com

FAPCO INTERIOR DECORATION CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
36428158 or FAPCODECORATION@GMAIL.COM

DESERT PEARL SERVICES CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
HEAVY DRIVER
suitably qualified applicants can contact
34024046 or ZEESHAN0253@GMAIL.COM

ALAZHAR CONTRACTING ESTABLISHMENT
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17702454 or mohdnew28@gmail.com

NPS BAHRAIN FOR OIL AND GAS WELLS SERVICES W.L.L
has a vacancy for the occupation of
GENERAL MANAGER
suitably qualified applicants can contact
39968050 or Aebrahim@nesr.COM

Lamar Real Estate W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
LEGAL ADVISOR AFFAIRS
suitably qualified applicants can contact
36993266 or HANI@LAMAR-HOLDING.COM

AROMAX FIRE & SAFETY SYSTEMS WLL
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17000973 or AROMAX@BATELCO.BH

CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17468532 or MSYED@ABAHSAIN.COM

S C C S MARKETING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
36576122 or USA99009911@GMAIL.COM

AGADIR DECORATION AND LANDSCAPING - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY
has a vacancy for the occupation of
PLASTERER(DECORATIVE)
suitably qualified applicants can contact
33761989 or SAIB.EQUIPMENT@GMAIL.COM

Basheer cafeteria
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17333379 or s_hawaj@hotmail.com

WHITE LINE DECOR
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17613368 or HR@WHITELINEDECOR.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

AL RAFEEQ TOWER EXCAVATION WLL
has a vacancy for the occupation of
DRIVER
suitably qualified applicants can contact
39000116 or MOSAWI67@HOTMAIL.COM

ALDALEEM MARINE SERVICES W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39625000 or aldaleem@hotmail.com

HATELLO SERVICES W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
36758776 or ABUZARCARGO@GMAIL.COM

STAR CONCORD BUILDING MATERIALS W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
35946586 or KNIZAR610@GMAIL.COM

ALGHANAH GROUP W.L.L
has a vacancy for the occupation of
ELECTRICIAN
suitably qualified applicants can contact
17722333 or info@alghanah.com

Alasayel neon boards maintenace
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33885177 or HASSANF55F@HOTMAIL.COM

HELEN GLOBEL MANTENANCE COMPANY_PARTNERSHIP
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39550042 or AA22AA99@HOTMAIL.COM

AlSHEHAMA PLAZA CLEANING SPC
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17344555 or ALYABRI3535@HOTMAIL.COM

Raed ali contracting
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33748881 or RAEDALI74@GMAIL.COM

OMAR ALI AHMED HASAN ALBALOOSHI
has a vacancy for the occupation of
HEAVY DRIVER
suitably qualified applicants can contact
33224880 or LA987JAHAN@GMAIL.COM

SHAMS ALMADINA SUPERMARKET W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
17663539 or MAHMOODESA151@YAHOO.COM

WIRES INTERNATIONAL CO WLL.
has a vacancy for the occupation of
WEAVER
suitably qualified applicants can contact
17702700 or hr@unitedenterprises.biz

BPH International Contracting W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
SECRETARY
suitably qualified applicants can contact
17341122 or jassim96@yahoo.com

Professional touch for services
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17720009 or INFOO@pro-touch-s.com

Asas Power Trading Co. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
35457590 or SKHAN78@GMAIL.COM

EXCELLENCE ENGINEERING ENTERPRIZES W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants can contact
17532010 or METEE@BATELCO.COM.BH

HABIB ALI HASAN
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants can contact
17252776 or HABIBALI_EST@HOTMAIL.COM

SHARIF INTERIOR DECORATION W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
66998542 or MDSHARIFHOOSE123@GMAIL.COM

STAR GROUP COMPANY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CLEANER (GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
17300013 or ahmed@stargroupbh.com

ARADOUS CONTRACTING AND MAINTENANCE CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
MASON
suitably qualified applicants can contact
69991130 or hderazi@aradouscm.com

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close
has a vacancy for the occupation of
HEAVY DRIVER
suitably qualified applicants can contact
17620672 or sayedshubbar@skaldurazi.com

JABEL ALI General Trade
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
66664555 or SASJSMSN@GAMELI.COM

MAGIC SHINE CLEANING CO. SPC
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17345051 or MAGICSHINE775@YAHOO.COM

TAQI MOHAMED MAKI ALBAHARNA
has a vacancy for the occupation of
GUARDIAN/KEEPER
suitably qualified applicants can contact
39655292 or HR-BH@CONTINENTAL-GRP.COM

AL-RAWABI SCHOOL
has a vacancy for the occupation of
SOCIAL SUPERVISOR
suitably qualified applicants can contact
17505252 or AWATIFRADHI@GMAIL.COM

ABDULJALIL ALSAAD MARKET
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
39465436 or AAALSAAD77@HOTMAIL.COM

Continental interiors w.l.l
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17280049 or TAHIRHAMEED57@HOTMAIL.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

ZY Trading W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
38030676 or 1123179558@QQ.COM

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
STEEL CHIPPER
suitably qualified applicants can contact
33503313 or REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM

GULF HOTELS GROUP - GULF HOTEL
has a vacancy for the occupation of
ROOM ATTENDANT
suitably qualified applicants can contact
17713000 or hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com

KHALID ABDULLA KHALID
has a vacancy for the occupation of
FARMER
suitably qualified applicants can contact
17795995 or kak4@batelco.com.bh

EMCE MAINTENANCE & CONSTRUCTION W.L.L
has a vacancy for the occupation of
MECHANICAL TECHNICIAN
suitably qualified applicants can contact
17700047 or NOOR@EMCEBH.COM

ALYAMAMA HOUSE FOR CLEANING CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17345569 or alyamama@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

TOP SKY CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33837778 or JAWAJASSIM@GMAIL.COM

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
HEAVY DRIVER
suitably qualified applicants can contact
33503313 or REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM

Uco Engineering W.L.L
has a vacancy for the occupation of
HEAVY DRIVER
suitably qualified applicants can contact
17730816 or MKAIKSOW@BAKGROUP.NET

SALMAN MOHAMED HUSAIN / SALHOT ALBAHAR 10807
has a vacancy for the occupation of
SEAMAN
suitably qualified applicants can contact
36693040 or HUSSAIN-ALALI00@HOTMAIL.COM

AHMED MOHAMMED JASSIM CONSTRUCTION CO. W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
BLACKSMITH
suitably qualified applicants can contact
17784584 or INFO@AMJASSIM.COM

YAQOOB AHMADI CONTRACTING.
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39479293 or YAQOOBAHMADI@GMAIL.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

PYRAMID CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33269729 or MIFTIKHAR087@GMAIL.COM

SPECIALIZED SAFETY ITEMS CO W L L
has a vacancy for the occupation of
SECURITY GUARD
suitably qualified applicants can contact
17001640 or info@sss.bh

NIDUKKI TRADING COMPANY
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants can contact
17731648 or OPERATIONS@NIDUKKI.BH

RAED EBRAHIM ABDULSHAHEED ALGHASRA
has a vacancy for the occupation of
FARMER
suitably qualified applicants can contact
39657770 or RAED@ALRAEDIN.COM

KULIN STAR DECOR EST
has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR
suitably qualified applicants can contact
39251202 or MADEHALUMINIUM@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

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants can contact
17620672 or sayedshubbar@skaldurazi.com

SABEERS GLASS AND MIRRORS W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39631302 or ALJERNASS462@GMAIL.COM

ALTAWAZEN ALUMINIUM W.L.L
has a vacancy for the occupation of
ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
39444923 or bigbossvi911@gmail.com

ARABIAN HOUSES CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
ELECTRICIAN
suitably qualified applicants can contact
17241360 or DASMAN_AC@YAHOO.COM

EBRAHIM ALI MATTAR INHERITERS
has a vacancy for the occupation of
CONCIERGE IN APPARTMENT
suitably qualified applicants can contact
36052254 or BAHRAI@GMAIL.COM

ART WOODS FURNISHING
has a vacancy for the occupation of
CARPENTER
suitably qualified applicants can contact
39685449 or MODERN@BATELCO.COM.BH

ABU NIMAT ALLAH HAIR DRESSING SALON
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39200496 or MOHAMMEDAZAM4141@GMAIL.COM

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close
has a vacancy for the occupation of
ELECTRICIAN
suitably qualified applicants can contact
17620672 or sayedshubbar@skaldurazi.com

AL Noor Special Education
has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR
suitably qualified applicants can contact
17741032 or NOORALSHARAF.BH@GMAIL.COM

Professional touch for services
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17720009 or INFOO@pro-touch-s.com

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
WORK SUPERVISOR
suitably qualified applicants can contact
17404866 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

ALHAJ HASAN ALI ALAALI INHERITERS
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17782340 or VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM

ROWAN JEWELLERY
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
17776445 or FARAH.ALASFOOR@GMAIL.COM

BLUE LAND AC-REPAIRING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39644359 or ALAWI852@HOTMAIL.COM

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close
has a vacancy for the occupation of
SHOVEL OPERATOR
suitably qualified applicants can contact
17620672 or sayedshubbar@skaldurazi.com

AlTizihbong Holding SPC
has a vacancy for the occupation of
OFFICE HELPER
suitably qualified applicants can contact
38894820 or KPCONSULTING2000@GMAIL.COM

Kotta villa contracting w.l.l
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
77305030 or ALMUSAFERINFO@GMAIL.COM

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17404866 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

Professional touch for services
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17720009 or INFOO@pro-touch-s.com

ALALYA ELECTRONICS REPAIRS
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17773610 or KHHS69@HOTMAIL.COM

CIRCLE INTEGRATED SERVICES W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR (SITE)
suitably qualified applicants can contact
17822218 or INFO@CIRCLE.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

ORTO CAFE
has a vacancy for the occupation of
DRIVER
suitably qualified applicants can contact
33910288 or HH43.HA@GMAIL.COM

Real Value Contracting WLL
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
36767312 or INFO@REALVALUECONTRACTING.COM

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17404866 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

Professional touch for services
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17720009 or INFOO@pro-touch-s.com

Laialy Zaman W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17292313 or FUNLAND@BATELCO.COM.BH

AlFajer Sweet Water & Foodstuff
has a vacancy for the occupation of
DRIVER
suitably qualified applicants can contact
35555023 or ALSAAD.BH@GMAIL.COM

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

GAFOOR HOT CAFETERIA
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
36502220 or ZAHRAKHALILHAJIH@GMAIL.COM

Arabian International Contracting CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39677780 or AWALSERV@BATELCO.COM.BH

ALAZHAR CONTRACTING ESTABLISHMENT
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17702454 or mohdnew28@gmail.com

Professional touch for services
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17720009 or INFOO@pro-touch-s.com

AL NAJAH CLEANING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17268333 or aaziz020@gmail.com

AL ASSMI AUTO SERVICES
has a vacancy for the occupation of
MECHANICAL TECHNICIAN
suitably qualified applicants can contact
39588030 or ALASMIAUTOSERVICE@GMAIL.COM

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants can contact
17742961 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH

FANIATO 11 UPHOLSTERY
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33778223 or MAZENSALEH819@GMAIL.COM

Arabian International Contracting CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WELDER
suitably qualified applicants can contact
39677780 or AWALSERV@BATELCO.COM.BH

ALGHANAH GROUP W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17722333 or info@alghanah.com

DTS W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17319999 or INFO@DTS.BH

Galactic Bahrain Trading Co. W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
PAINTER
suitably qualified applicants can contact
17254419 or VIOLA.DECOR@HOTMAIL.COM

Magic Needle Fabrics
has a vacancy for the occupation of
TAILOR
suitably qualified applicants can contact
38455475 or MAGICNEEDLEBH@GMAIL.COM

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

SHINE GOLD AND DIAMOND W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
17270607 or RAHMANSHINE@GMAIL.COM

MHF MANAGEMENT CONSULTING W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SALES AGENT
suitably qualified applicants can contact
66677550 or ELMASRYMAD@GMAIL.COM

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CARPENTER
suitably qualified applicants can contact
17708888 or bahrain91992@gmail.com

BED CORNER Company W.L.L
has a vacancy for the occupation of
UPHOLSTERER(FURNITURE)
suitably qualified applicants can contact
33000041 or HASH2H2@HOTMAIL.COM

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR
suitably qualified applicants can contact
17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH

FOOTBALL WORLD SPORTS WEAR
has a vacancy for the occupation of
TAILOR
suitably qualified applicants can contact
39660643 or ali_asanady@hotmail.com

R.B. HILTON LIMITED
has a vacancy for the occupation of
FITTER
suitably qualified applicants can contact
17731881 or ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM

VIII Octo cafe
has a vacancy for the occupation of
KITCHEN AIDE
suitably qualified applicants can contact
66666346 or AL5ALIFA88@GMAIL.COM

BU RINSHA FOR INTERIOR DECORATION Bahraini partnership company
has a vacancy for the occupation of
OFFICE HELPER
suitably qualified applicants can contact
33646842 or SHARIN950@GMAIL.COM

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17708888 or bahrain91992@gmail.com

HASAN ABEDALI ABBAS ALAMAR ( ABU DUB 2 / 7870 )
has a vacancy for the occupation of
SEAMAN
suitably qualified applicants can contact
39277113 or AGDCLMRA@GMAIL.COM

ASEEL MARKETS W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17741007 or ASEELRAHMAN@GMAIL.COM

One Call co W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CARPENTER
suitably qualified applicants can contact
17700211 or IBRAHIM@DREAMGROUP.BH

R.B. HILTON LIMITED
has a vacancy for the occupation of
MASON
suitably qualified applicants can contact
17731881 or ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM

SKY VIEW ALUMINIUM W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CARPENTER
suitably qualified applicants can contact
17224586 or SKYVIEWCONTRACT@GMAIL.COM

RED GHILLI RESTAURANT W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WAITER (GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
33392230 or NADER.SAIF11@GMAIL.COM

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CLERK(GOODS DISPATCHING &RECEIVING)
suitably qualified applicants can contact
17708888 or bahrain91992@gmail.com

EBRAHIM KHALIL KANOO CO. B.S.C.CLOSED
has a vacancy for the occupation of
CASHIER
suitably qualified applicants can contact
17262262 or HR.S@EKKANOO.COM.BH

HORIZON INTERNATIONAL GROUP W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17830078 or kanakaraj.pk@horizonintlgroup.com

Seven star gate gents barber
has a vacancy for the occupation of
BARBER
suitably qualified applicants can contact
32244448 or SHASSAN534@GMAIL.COM

AL NASAK CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
MASON
suitably qualified applicants can contact
39656597 or FAWZIA71@OUTLOOK.COM

AHMED ISA CONTRACTING CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17552234 or AECONT@HOTMAIL.COM

TOP NOTCH CONTRACTING Co. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
35171912 or TOPNOTCH.WLL@GMAIL.COM

ALMARZOOK BAKERY Company S.P.C
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
77003755 or ANIL.R.NATH@GMAIL.COM

CB&I Nass Pipe Fabrication W.L.L
has a vacancy for the occupation of
FOREMAN WORKSHOP
suitably qualified applicants can contact
17725522 or yousif@aanass.net

ALMANARTAIN CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17590097 or ALSHAAB@BATELCO.COMM.BH

CEBARCO BAHRAIN -Infra S.P.C.
has a vacancy for the occupation of
HEAVY DRIVER
suitably qualified applicants can contact
66399355 or EIZA.OTHMAN@KAR-GROUP.COM

Grant Paragon Shipping and Logistics W.L.L
has a vacancy for the occupation of
MANAGER (OPERATIONS)
suitably qualified applicants can contact
17215350 or KCALL34@HOTMAIL.COM

BUKHOWA HOTEL W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WAITER
suitably qualified applicants can contact
17610666 or pro@ramadamanama-citycentre.com

ALSALAM FURNITURE
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17830078 or KANAKARAJ.PK@HORIZONINTLGROUP.COM

NADEEM CAR SEVIES
has a vacancy for the occupation of
MECHANIC
suitably qualified applicants can contact
33001843 or QADEERMALIK7726@GMAIL.COM

Mama manwa cafeteria
has a vacancy for the occupation of
FOOD SERVICE WORKER
suitably qualified applicants can contact
39501060 or MUATH-AHMED@HOTMAIL.COM

AL KHUWAITER EXCAVATON EST
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39456969 or UMZAAL1975@GMAIL.COM

GULF HOTELS GROUP - GULF HOTEL
has a vacancy for the occupation of
ROOM ATTENDANT
suitably qualified applicants can contact
17713000 or hussain.abbas@gulfhotelbahrain.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

Meraki events and design
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
37773407 or M.A.KA3BI@HOTMAIL.COM

FATEN BEAUTY SALON
has a vacancy for the occupation of
BEAUTICIAN
suitably qualified applicants can contact
39999704 or info@fatensalon.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

Bahrain Post Tension Contracting S.P.C
has a vacancy for the occupation of
SECRETARY
suitably qualified applicants can contact
38444821 or ALI.J@FUNDAMENTSPC.COM

SAMAYA BEAUTY SALOON W.L.L
has a vacancy for the occupation of
BEAUTICIAN
suitably qualified applicants can contact
33040231 or RSJIPSONRA@GMAIL.COM

ALABRAR GATE CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
39467807 or ALABRAR00@HOTMAIL.COM

AWAL DAIRY COMPANY W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
TECHNICIAN(INDUSTRIAL LABORATORY)
suitably qualified applicants can contact
17598598 or sreekanth@awaldairy.com

ALALEF BAKERY
has a vacancy for the occupation of
BREAD BAKER
suitably qualified applicants can contact
33533856 or Hamad1984ali@gmail.com

SUPER GLOBAL CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33506525 or samialmajedbh@gmail.com

ALAWADHI BEAUTY SALON
has a vacancy for the occupation of
BEAUTICIAN
suitably qualified applicants can contact
66601666 or ALAWADHI.REALESTATE@GMAIL.COM

AL-DERAZI BOAT
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17732771 or kazam3993@gmail.com

GULF HOTELS GROUP - GULF HOTEL
has a vacancy for the occupation of
ROOM ATTENDANT
suitably qualified applicants can contact
17713000 or hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com

PARKAR MAINTENANCE CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33215498 or KHADIMPARKAR@GMAIL.COM

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

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

HAPPY HOUSE LAUNDRY
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
33338392 or TAWFIQ71@HOTMAIL.COM

EL HIMMA REAL ESTATE CENTER
has a vacancy for the occupation of
CLEANER (GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
33233045 or ALHIMMA.BH@GMAIL.COM

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17831000 or AKJCONT@BATELCO.COM.BH
DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. S.P.C.
has a vacancy for the occupation of
MAINTENANCE CLERK
suitably qualified applicants can contact
17700211 or HRD@DREAMGROUP.BH
DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. S.P.C.
has a vacancy for the occupation of
MAINTENANCE CLERK
suitably qualified applicants can contact
17700211 or HRD@DREAMGROUP.BH
DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. S.P.C.
has a vacancy for the occupation of
MAINTENANCE CLERK
suitably qualified applicants can contact
17700211 or HRD@DREAMGROUP.BH
DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. S.P.C.
has a vacancy for the occupation of
MAINTENANCE CLERK
suitably qualified applicants can contact
17700211 or HRD@DREAMGROUP.BH
QUICK ZEBRA SERVICES
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants can contact
17700211 or hrd@dreamgroup.bh
QUICK ZEBRA SERVICES
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants can contact
17700211 or hrd@dreamgroup.bh
GOLDEN BANNER CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39266654 or MZH75@HOTMAIL.COM
Abraj AlKhamis Contracting S.P.C.
has a vacancy for the occupation of
MASON
suitably qualified applicants can contact
17630580 or ABRAJKHAMIS786@GMAIL.COM
SEPCOIII Bahrain Construction Company S.P.C.
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
DUXIAOMING@SEPCO3.COM
AL MAWATNEEN ABAYAT
has a vacancy for the occupation of
TAILOR
suitably qualified applicants can contact
39248620 or EVERGREENDOCUMENT@GMAIL.COM
AL HAIBA ELECTRCAL CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
WIREMAN (BUILDINGS)
suitably qualified applicants can contact
33116174 or ABBAS-86@HOTMAIL.COM
AMAD BAEED ELECTRICAL W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SALES EXCUTIVE
suitably qualified applicants can contact
17456590 or PAMBAVASAN@AMADBAEED.COM
DAR ALZAN VEGETABLE AND FRUIT
has a vacancy for the occupation of
MARKETING EXECUTIVE
suitably qualified applicants can contact
33475808 or ALIFATHMA589@GMAIL.COM
Mobi zone communication
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
39072511 or khuram.imtiaz@yahoo.com
SILVER SHINE JEWELRY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
17215541 or SHINEJEWEL@HOTMAIL.COM
ABDULAZIZ JUMA ABDMOHAMMED AJAMCO W.L.L. CO.
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17623007 or AJAMCO@BATELCO.COM.BH
Devore Wll
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39669649 or SLHAHUSSAIN@GMAIL.COM
AL MITHALIYA CARPENTRY WORK SHOP
has a vacancy for the occupation of
CARPENTER
suitably qualified applicants can contact
39775774 or SHEHABI_HASAN@HOTMAIL.COM
SEA BIRD Mechanical and Marine Contracting S.P.C
has a vacancy for the occupation of
WELDER
suitably qualified applicants can contact
17273133 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH
ALUSOL AIR CONDITIONER CENTRAL CONTRACTING W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL
suitably qualified applicants can contact
17240138 or MLAK525@HOTMAIL.COM
ALYAMAMA HOUSE FOR CLEANING CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17345569 or alyamama@batelco.com.bh
GHAZI KHEEL RECLAMATION CONSSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
HEAVY DRIVER
suitably qualified applicants can contact
33552857 or GHAZIKHEEL1958@GMAIL.COM
Manhaten city contracting co wll
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17760191 or MANHATENGROUP@HOTMAIL.COM
Farah optics
has a vacancy for the occupation of
OPTOMETRIST
suitably qualified applicants can contact
17684808 or aymanazema6@gmail.com
AL ROMMNY Apparel Tailoring Activities
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33332012 or CAPETA320@GMAIL.COM
Romaany Sale/Trade of clothing, footwear, apparel accessories, a
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33332012 or CAPETA320@GMAIL.COM
FOOD LAND RESTURANT
has a vacancy for the occupation of
WAITER (GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
33686863 or BSSA999@HOTMAIL.COM
Saar 5 Express
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17790390 or amadan@s5express.com
Iraqi House Grill
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33465549 or FADHELEYAD11@GMAIL.COM
Green Tech Middle East Consultancy WLL
has a vacancy for the occupation of
TECHNICIAN (INSTRUMENT)
suitably qualified applicants can contact
17583121 or zahramarhoon.zm@gmail.com
TRANSPORT cleaning of buildings
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
36606709 or ALNAQEL.BH838@HOTMAIL.COM
Rose of arad Garage
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39455773 or ALMOON96@HOTMAIL.COM

الذرية :زيادة تخصيب إيران تقربها من االستخدام العسكري

كوسوفو تفتتح رسم ًيا

سفارتها في القدس
بريشتينا ـ أ ف ب

أكدت الحاجة إلجــراء تفتيش قوي للغاية والتحقق مــن عدم وجود انحرافات

افــتــتــحــت ك ــوس ــوف ــو أمــــس األحـــد

رســمـ ًـيــا ســفــارتــهــا فــي ال ــق ــدس ،في

اعــتــراف بالمدينة الــمــتــنــازع عليها

عاصمة إلســرائــيــل ،وفــق مــا أعلنت

أكـــد المدير العـــام للوكالـــة الدولية

وزارة الخارجية الكوسوفية.

للطاقـــة الذريـــة ،أمـــس األحـــد ،أن

وتم افتتاح مقر البعثة في احتفال

إنتـــاج اليورانيـــوم بمســـتويات

مقتضب رُ فع فيه علم كوسوفو أمام

أعلى من التخصيـــب يجعل إيران

المبنى ،وعُ لق على مدخله الفتة ُحفر

عليها “جمهورية كوسوفو” باأللبانية

أقـــرب إلـــى مســـتويات تطويـــر

الخارجية.

وقـــال رافائيل غروســـي :إن إيران

والعبرية واإلنجليزية ،بحسب بيان

االستخدامات العسكرية لها.

االثنين  15مارس  - 2021غرة شعبان  - 1442العدد 4535

08

international@albiladpress.com

لديها أقل قليـــا من  20كيلوغراما
مـــن (اليورانيوم المخصب بنســـبة

 ،)% 20لكـــن لديهـــا مـــا يقـــرب من

 3000كيلوغـــرام مـــن اليورانيـــوم
المخصـــب

المنتـــج

بالفعـــل

بمســـتويات أقـــل .لـــذا فهـــي كمية
متزايـــدة ،وفـــق ما نقلتـــه صحيفة

“نكي آسيا” اليابانية.

كما علق علـــى وقف إيران االلتزام

وكالة الطاقة الدولية

بالبروتـــوكل اإلضافـــي لالتفـــاق
النـــووي ،قائـــاً “هنـــاك حاجـــة

من األجهزة”.

للحصول علـــى تأكيـــدات موثوقة

فـــي منشـــآت غيـــر معلـــن عنها في

إلـــى وجـــود تفتيـــش قـــوي للغايـــة

بعدم وجود انحرافات عسكرية”.

توقيف مدير مستشفى وأربعة من مساعديه في األردن
عمان ـ أ ف ب

ومســـاعده

لشـــؤون

الخدمـــات

قـــال مصـــدر قضائـــي أردنـــي أمـــس

والتزويـــد

ومســـاعده

للشـــؤون

األحـــد إن مدعي عام مدينة الســـلط
شـــمال غـــرب عمـــان قـــرر توقيـــف
مديـــر مستشـــفى الســـلط وأربعـــة
مـــن مســـاعديه وتوجيـــه لهـــم تهمة
“التســـبب بوفاة” بعدمـــا أدى انقطاع
األوكســـجين إلـــى وفـــاة ســـبعة مـــن
المرضى المصابين بفيروس كورونا.
وقـــال نائـــب عـــام عمـــان حســـن
الســـلط،
العبدالـــات إن “مدعي عام َّ

وأضاف “إنهم يزيدون من قدراتهم

جـــدد المتقاعـــدون أمـــس األحـــد

ماليين تومان كمدخول شـــهري) ،في

اســـبوع فـــي أحـــد مراكـــز االصـــاح

الصباح األولى مســـيرات المتقاعدين

مســـتحقاتهم .وطالـــب المحتجـــون

وتوفـــي ســـبعة مصابيـــن بفيـــروس

وأضـــاف فـــي بيـــان إن “المســـؤولين

قياسية بالوباء وأدى إلى إقالة وزير

الخمســـة هـــم :مديـــر المستشـــفى

الصحة نذير عبيدات.

التضخم وترتفع األسعار بشكل مطرد.
ً
وطبقا للمـــادة  96من قانـــون الضمان

بالغـــاء والتضخم وعـــدم الزيادة في

ستثبت عليه مسؤولية هذا الجرم”.

مكررة سبع مرات”.

الثالثـــة مالييـــن تومـــان ،بينمـــا يزداد

علـــى ظروفهـــم المعيشـــية المتأثـــرة

ما زال جاريا ومســـتمرا لتحديد من

المملكة التي تســـجل أعداد إصابات

حيـــن يتلقـــون مـــن صنـــدوق الضمان
ً
معاشـــا تقاعديًا ال يتعدى
االجتماعـــي

فـــي مختلـــف المـــدن لالحتجـــاج

والتأهيل” ،مشـــيرا إلى أن “التحقيق

التســـبب بالوفـــاة باالشـــتراك لهـــم

تحـــت خـــط الفقر (الذي يُ حـــدد عند 4

اإليرانيـــة .وانطلقـــت منـــذ ســـاعات

العـــام قـــرَّر توقيـــف هـــؤالء لمـــدة

في مستشـــفى الســـلط واسناد تهمة

بدفع رواتبهم ومســـتحقاتهم المؤجلة
وزيادتهـــا لكـــي تناســـب الوضـــع

المعيشـــي في البالد ،الذي يزحف بهم
نحـــو الفقـــر .فمـــن طهران إلى مشـــهد

فاألهواز وتبريز وارك وتســـتر ورشت
وأصفهـــان وشـــيراز وســـائر المـــدن

البابا يدعو إللقاء األسلحة في سوريا وإعادة اإلعمار

أكثــر مــن  388ألــف قتيــل في  10ســنوات مــن الحرب

االجتماعـــي ،يجـــب زيـــادة معاشـــات

الكبرى في البـــاد ،خرجت التجمعات

التي أطلق فيها المحتجون شـــعارات
عبـــروا فيها عـــن اســـتيائهم إزاء عدم
اتخـــاذ الســـلطات اإلجـــراءات الكفيلة

بتحسين وضعهم المعيشي.

كمـــا هتفـــوا ضـــد الفســـاد والتمييـــز

وســـوء األوضاع المعيشية في البالد.
يشـــار إلـــى أن المتقاعدين ،الذين يبلغ
عددهـــم حوالـــي  4مالييـــن ونصـــف

المليـــون ،يطالبـــون منذ أشـــهر بزيادة

دعـــا البابا فرنســـيس األحـــد إلى “إلقاء األســـلحة” في ســـوريا

و”إعادة بناء النسيج االجتماعي” ،في الذكرى العاشرة الندالع

الحوثيين في المنطقة الخامسة بمحافظة حجة.

وقال البابا في قداس أمس األحد في ساحة القديس بطرس

عبـــده مجلي“ ،أســـرنا العشـــرات مـــن عناصر الميليشـــيات

بصيص أمل للشعب المنهك”.

كمـــا أضـــاف “محـــاوالت الحوثييـــن للتقـــدم فـــي صرواح
ً
مبينـــا أن ميليشـــيات
بمحافظـــة مـــأرب بـــاءت بالفشـــل”،

الدوليـــة إلعـــادة بناء النســـيج االجتماعي بعد إلقاء األســـلحة

ومالييـــن الالجئيـــن وآالف المفقوديـــن ودمـــار وعنـــف علـــى

أشكاله ومعاناة غير إنسانية للشعب خصوصا الفئات األضعف
كاألطفال والنســـاء والمســـنين” .وتســـببت الحرب في ســـوريا
التـــي تدخـــل عامهـــا الــــ  11بمصـــرع مـــا ال يقل عـــن 388,652

شخصا كما اعلن أمس األحد المرصد السوري لحقوق اإلنسان
وفقـــا لحصيلـــة جديـــدة .وأحصـــى المرصـــد مقتـــل 388,652

النظـــام دعـــم الميليشـــيات المواليـــة

له فـــي كل من العراق ولبنـــان واليمن

وسوريا بالمال واألسلحة والعتاد.

الحوثية في مأرب”.

وأضـــاف “آمـــل أيضا في تعهد بنّاء وحاســـم ومتجدد لألســـرة

اإلنســـانية فـــي تاريخنا ،عدد ال يحصى مـــن القتلى والجرحى

بذريعـــة شـــح المـــوارد ،فيمـــا يواصل

وقـــال المتحدث باســـم القوات المســـلحة اليمنيـــة العميد

“أجـــدد دعوتـــي ألطـــراف النـــزاع إلظهار حســـن نيـــة وإعطاء

الدامـــي فـــي ســـوريا” أفضت إلـــى “واحـــدة من أكبـــر الكوارث

الذي لـــم تلتزم به الحكومـــة اإليرانية

الميليشــيات قابلت المقترح األميركي بتصعيــد عدوانها على المدنيين

أســـر الجيـــش اليمنـــي ،أمـــس األحـــد ،فصيـــاً كامـــاً مـــن

وإعادة إعمار البالد وتحقيق النهوض االقتصادي”.

مـــع الزيادة في تكلفة المعيشـــة ،األمر

الجيش اليمني يأسر فصيال كامال من الحوثيين في حجة

عواصم ـ أ ف ب

الحرب الدامية في هذا البلد.

المتقاعديـــن فـــي إيـــران بما يتناســـب

هتفوا ضد الفساد والتمييز وسوء األوضاع المعيشية في البالد

دبي  -العربية.نت

وأســـف الحبر األعظم في أن تكون السنوات الـ  10من “النزاع

أضحى شبه ميت.

دبـــي ـ العربية.نـــت  :علـــى وقـــع

وأوضـــح العبدالـــات أن “المدعـــي

األكسجين ،ما أثار موجة غضب في

مســـتودع في طهـــران ،إضافة إلى

البرلمان اإليرانـــي يوم الثالثاء أنه

معاشـــاتهم التقاعديـــة للخـــروج مـــن

احتجاجاتهـــم فـــي عـــدد مـــن المـــدن

ومسؤول التزويد في المستشفى”.

قرَّر السبت توقيف خمسة مسؤولين

مـــن اليورانيـــوم عمرهـــا عقود في

االتفـــاق النـــووي الـــذي وصفـــه

من طهران إلى مشهد فاألهواز ..صرخات المتقاعدين تتعالى
األزمـــة االقتصاديـــة فـــي إيـــران،

الحكومي يوم الســـبت بعـــد انقطاع

إيران ،قال غروسي :إن الردود من

حـــول كيفيـــة اختفـــاء جزيئـــات

ذات مصداقية من الناحية الفنية”.

الطبية ومســـاعده للشـــؤون اإلدارية

كورونـــا فـــي مستشـــفى الســـلط

محادثات فنية فـــي أبريل المقبل،

العالميـــة وإيـــران إعـــادة إحيـــاء

وحول وجـــود جزيئـــات يورانيوم

أعلنـــت األســـبوع الماضـــي إجـــراء

الجانب اإليراني حتى اآلن “ليست

على التخصيب عبر تشغيل المزيد

يذكـــر أن الوكالـــة الدوليـــة كانـــت

مواقع أخرى.

يأتي هذا فـــي وقت تحاول القوى

الحوثـــي اغتالـــت  15مـــن شـــيوخ القبائـــل ممـــن رفضـــوا

أكثر من  388ألف قتيل في  10سنوات من الحرب في سوريا

شـــخصا “منـــذ انطالقة الثورة الســـورية في  15مـــارس 2011
حتى فجر أمس األحد”.
مدنيـــا ،ضمنهـــم أكثـــر مـــن  22ألف
وأفـــاد أن بينهـــم 117,388
ً
طفـــل .وقتل غالبيـــة المدنيين جراء هجمات النظام الســـوري
والميليشـــيات المواليـــة لـــه .وأكـــد مديـــر المرصـــد رامـــي عبد
الرحمن لوكالة فرانس برس أن العام العاشر من الحرب ّ
سجل
حصيلة القتلى األدنى منذ اندالع النزاع.

الجيش اليمني يأسر فصيال كامال من الحوثيين في حجة

التعاون مع الميليشيات.

هذا وكشف المركز اإلعالمي للقوات المسلحة اليمنية ،عن
تدميـــر مدرعة تابعة للميليشـــيات ومقتل خمســـة عناصر

كانـــوا على متنها في مديرية عبـــس بمحافظة حجة .كما
ً
عددا من المواقع التي كانت
أكد أن قوات الجيش حررت
تحـــت ســـيطرة المليشـــيات الحوثيـــة في مديريـــة عبس.

وأشار إلى أنه ال تزال المعارك مستمرة وسط تقدم لقوات
الجيـــش وفـــرار الميليشـــيا الحوثيـــة .وأعلنـــت الخارجية

اليمنية ،أن “ميليشيات الحوثي قابلت المقترح األميركي
بتصعيـــد عدوانهـــا على المدنييـــن” .يذكر أن ميليشـــيات

الحوثـــي رفضـــت مقتـــرح الحـــل الـــذي طرحـــه المبعـــوث
األميركـــي لليمـــن تيم لندركينـــغ ،ووصفته بغيـــر المقبول،
معتبـــرة أن أميـــركا قدمت خطة أقل ممـــا قدمها المبعوث
األممي مارتن غريفثس .وكان المبعوث األميركي الخاص
باليمن قال الجمعة ،إن خطة متماسكة لوقف إطالق النار
فـــي اليمن مطروحة اآلن على الحوثيين ،مشـــيرا إلى أنه
تلقـــى كل الدعم من التحالف في اليمن ،معتبرا أن “الدعم
السعودي أمر مهم وأساسي لمهمتنا في اليمن”.

ً
تحقيقا بحق أسماء األسد
الشرطة البريطانية تطلق

الراعي :ال يجوز تغطية أي سالح غير شرعي في لبنان

إعادة محاكمة راتكليف بتهمة “الدعاية ضد النظام اإليراني”

لندن ـ وكاالت

بيروت ـ وكاالت

طهران ـ وكاالت

أفــادت صحيفــة “صنــداي تايمــز” البريطانيــة ،بــأن شــرطة لنــدن فتحــت

قـــال رأس الكنيســـة المارونيـــة فـــي

تحقيقــا أوليــا في مزاعم تورط الســيدة األولى الســورية أســماء األســد
في “التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية” خالل الحرب في بلدها.

لبنـــان ،البطريـــرك بشـــارة بطـــرس
الراعـــي ،أمـــس األحـــد ،إنـــه ال يجـــوز

تشـــريع أو تغطيـــة وجـــود أي ســـاح

وأكـــدت الصحيفـــة فـــي تقريـــر

الدولية للمحاميـــن “أدلة تثبت نفوذ

نشـــرته أمـــس األحـــد ،أن قرينـــة

الســـيدة األولـــى بيـــن أفـــراد الطبقة

غير شرعي في لبنان.

الرئيـــس الســـوري تواجـــه مالحقـــة

الحاكمـــة في ســـوريا ودعمها العلني

قضائية محتملة وإســـقاط الجنسية

للقوات المسلحة السورية”.

المؤسســـة العســـكرية مـــن الوضـــع

البريطانيـــة عنهـــا ،موضحـــة أن

ونقلـــت الصحيفـــة عـــن المتحـــدث

هـــذه االتهامـــات بـ”التحريـــض علـــى

باســـم الشـــرطة تأكيـــده ،أن وحدتها

وال يجـــوز وضعه في مواجهة شـــعبه

اإلرهاب” مرتبطة بمزاعم اســـتخدام

المعنيـــة بجرائـــم الحـــرب تلقت في

وإهمال احتياجاته ،وال يجوز تشريع

الحكومة الســـورية أسلحة كيميائية

 31يوليـــو العام الماضي طلبا متعلقا

أو تغطيـــة وجـــود أي ســـاح غيـ ـ ـ ر

خـــال النزاع ،مـــا تصنفه الســـلطات

بالنـــزاع الســـوري ،وهو ال يـــزال قيد

شـــرعي إلـــى جانـــب ســـاحه” ،وفـــق

تعبيره.

البحـــث .ورجحـــت الصحيفـــة أن

وشـــدد الراعي على أنه ال يحق ألحد

البريطانية عمال إرهابيا.
وذكـــرت الصحيفـــة أن إطـــاق
التحقيق األولي بحق أسماء
األســـد جـــاء بعـــد تقديم
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تصدر الشرطة الدولية “اإلنتربول”
“مذكـــرة حمـــراء” تمنـــع أســـماء
األسد من مغادرة سوريا دون
مواجهة خطر االعتقال.

وأكـــد الراعـــي أنـــه يتفهـــم تذمـــر

المعيشـــي“ ،فالجيـــش مـــن الشـــعب

أن يجعـــل الجيـــش الوطنـــي اللبناني

“جيشا للسلطة” ،وال أن يحوله
إلـــى “جيـــش التدابيـــر

القمعية”.
وكان

البطريـــرك

المارونـــي قـــال فـــي وقت ســـابق ،إن
لبنان يواجه حالة انقالبية ،مؤكدا أن
هدف دعوته إلى عقد مؤتمر الدولي
هو إعالن حياد لبنان.
من جانب آخر ،صعد الشارع اللبناني
مـــن احتجاجاته الغاضبـــة من خالل
اســـتمرار قطـــع الطـــرق فـــي بيـــروت
ومدن أخرى تنديدا بتدهور األوضاع
في بلد يعيـــش أزمات متناثرة آخذة
فـــي التفاقـــم في ظل أزمة سياســـية
عميقة وانهيار اقتصادي قاس.
ومنـــذ نحـــو أســـبوعين يشـــهد لبنـــان
احتجاجـــات منددة بتـــردي األوضاع
المعيشية وتدهور سعر صرف العملة
المحلية ،إذ تخطى الدوالر الواحد
 12ألـــف ليـــرة فـــي الســـوق
الموازية (الســـوداء) ،مقابل
 1510ليرات رسميا.

أفاد حجـــة كرمانـــي ،محامي موظفة

بســـبب كورونـــا ،لكنها كانـــت ممنوعة

زاغـــاري راتكليـــف ،لموقـــع “امتـــداد”

متـــر خارج منزلهـــا ،عبر قيد وضع في

اإلغاثة اإليرانية  -البريطانية ،نازانين
اإليراني ،بأن محاكمة موكلته عقدت،

أمس األحد ،أمام المحكمة الثورية.

وأشار حجة كرماني إلى أن “محاكمة
نازانيـــن راتكليـــف جـــرت فـــي الفـــرع

 15للمحكمـــة الثوريـــة” ،الفتـــا إلى أن

التهمـــة الموجهة لها هي “الدعاية ضد
النظام”.

وكانت إيـــران قد أفرجت عن زاغاري
راتكليـــف من اإلقامـــة الجبريـــة ،يوم
األحـــد الماضـــي ،فـــي نهايـــة الحكـــم

الصادر عليها بالسجن خمس سنوات،
لكنهـــا اســـتدعيت مجـــددا إلـــى

المحكمة بتهمة أخرى.

يذكـــر أن المعتقلة كانت
فـــي منزلهـــا خـــارج
الســـجن

منـــذ

عـــام

مـــن الخـــروج لمســـافة أكثر مـــن 300

رجلها.

وألقـــي القبـــض على زاغـــري راتكليف
التـــي تعمـــل مديـــرة مشـــروع لـــدى

مؤسســـة

تومســـون

“رويتـــرز

فاونديشـــن” فـــي أبريـــل  2016بأحـــد
مطـــارات طهـــران ،بينما كانـــت عائدة
إلـــى بريطانيـــا مـــع ابنتهـــا بعـــد زيـــارة

لعائلتها في إيران.

وحكم عليها بالســـجن خمس سنوات

إلدانتها بـ”التآمر لإلطاحة بالمؤسســـة
الدينيـــة فـــي إيـــران” ،وتنفـــي كل من
عائلتها والمؤسســـة الخيرية التي
تعمل بشـــكل مستقل عن شركة
“تومســـون رويتـــرز” ووكالـــة
األنبـــاء التابعـــة لهـــا ،هـــذا
االتهام.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

تزعجهم منجزات البحرين الحقوقية
أكثـــر األشـــياء إثارة للضحك والســـخرية مطالبـــة البرلمان األوروبـــي في بيانه

مارتـــن شـــولتز عـــام  2015حينمـــا رفض الحملـــة العالميـــة ضد إرهـــاب النظام

العمـــل السياســـي “الوفـــاق” بالرجـــوع ،وكذلـــك الجريـــدة التابعة لهـــا المعروفة

األوروبـــي وإيـــران بعـــد االتفاق النووي ..فصل حاســـم في العالقـــات التجارية

الكاذب والمغلوط بالســـماح لمدرســـة اإلرهاب والخيانة واالنحرافات في ثوب
بالكـــذب الدائـــم والمنهجي وصاحبـــة الطاعة العميـــاء للنظام اإليرانـــي ،وبقية

جمعيات التضليل والكذب والشعارات الطائفية والرجعية ببرامجها وقياداتها،
وهذا يؤكد أن البيان وما يحتويه من إيقاع وتنغيم يتجاوب مع دعم اإلرهاب
وتغطيـــة العنـــف مـــن خـــال تمجيـــد المحكومين في قضايـــا إرهـــاب بالتفجير

واستخدام األسلحة والقتل ،ونستنتج كذلك عودة وقفزة العمالء والخونة إلى
مقدمة المســـرح من أجل إعادة تنفيذ المخطط المعروف ،والتشويه واالفتراء

والتلفيق ،حســـب قراءة األوضاع الجديدة في المنطقة بوصول خليفة أوباما

“جو بايدن” ،وغيرها من المسائل التي قد تستغل من قبل العمالء والخونة.

اإليراني ،وقال بكل وقاحة “إن فصال حاسما سيفتح في العالقات بين االتحاد
والسياسية والثقافية”.

إن هـــذا االتحـــاد صـــاغ لنفســـه فكـــرا وتنظيما وحركـــة معزولة عـــن الدفاع عن
حقـــوق وحريـــات الشـــعوب ،وأكثـــر مـــا يمكـــن وصفـــه بالرجعـــي ،وحديثه عن

وأفكارها اإلنسانية العظيمة ،هراء في هراء.

وحـــدة التحقيـــق الخاصـــة طالبت المنظمـــات الحقوقيـــة بتقديم مـــا لديها من
معلومـــات ،وهذه الشـــفافية ونحن نعرف مســـبقا أنها ســـتحرق الحاقدين على

البحرين ألنهم مفلســـون وليس بيديهم أي شـــيء سوى أكاذيب وفبركات ،وقد

ولعل كل هذه المظاهر قد تعاونت في إبراز شيء ارتفع إلى مستوى الفضيحة
كبيـــرة بارزة ،وأكثـــر أعضائه حاقدون علـــى العرب ومائلـــون ألي نظام إرهابي

» »تزعجهم منجزات البحرين الحقوقية التي أشاد بها العالم في مناسبات
كثيرة ،ولن نلتفت أبدا إلى الضجيج الصادر عن تلك المنظمات
والبرلمانات الكسيحة.

دكتاتـــوري كالنظـــام اإليرانـــي ،وكلنـــا نتذكر ما قالـــه رئيس البرلمـــان األوروبي

للتواصل17111483 :

دســـتوره المســـتمد مـــن روح الحريـــات وحقـــوق اإلنســـان والثـــورة الفرنســـية

اعتدنا منهم على آثار الصدأ والعفونة.

وهو الدعاية السافرة لإلرهاب والتخريب من قبل البرلمان األوروبي وبحروف

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

Ata2928@gmail.com

دولة خارج النص
عندمـــا نكون بصـــدد الحديث عن عالقات بيـــن دولتين عربيتين،
فإنـــه مـــن المعـــروف أن تتضمـــن النصـــوص مفـــردات رئيســـية

كالعالقـــات األخويـــة الراســـخة والتطـــور والتقـــدم المســـتمر،
والحـــرص الدائـــم علـــى االرتقـــاء بالعالقـــات ،والتقديـــر المتبادل

واألسس الراســـخة ،وغيرها من المفردات والعبارات التي تحمل
دالالت إيجابية ومبشرات عن واقع ومستقبل العالقات.

وعندمـــا نمر بفتـــرة ما بعد انتهـــاء أزمة بين بلديـــن عربيين ،فإن

الواجب واألصول تســـتدعي صياغة نصوص معبرة عن السعادة

واالرتيـــاح لحل األزمة والرغبة في طي صفحة الماضي واإلرادة

والعزم على تحسين العالقات وإعادتها للحالة األخوية ،فهذا هو
النص الطبيعي المتوقع في هذه الحالة.

ولكـــن يبـــدو أن قطـــر تصـــر دائمً ا علـــى أن تكـــون “خـــارج النص”

الطبيعي والســـياق األخوي في عالقاتهـــا مع مملكة البحرين ،فما

إن استبشـــرنا خيرً ا بتجـــاوز األزمة القطرية وطـــي تلك الصفحة

بعد ما جرى في قمة العال بالمملكة العربية السعودية وبالخطوات
الجديـــة التـــي تعكس الرغبـــة الصادقـــة والمســـاعي الحثيثة من

مملكـــة البحرين لحـــل كل القضايا العالقة لتكـــون الصفحة مهيأة
لكل ما هو ســـعيد ومشرق للبلدين والشـــعبين الشقيقين ،فوجئنا
باســـتمرار النهـــج القطري المـــراوغ في التفاوض والمشـــاكس في

الحوار والمضلل في اإلعالم.

الكياســـة كانت توجب على قطر أن تظهر صدق نيتها وأن تبتعد
عـــن القضايـــا البحرينيـــة الداخليـــة ،وإن اقتربـــت منهـــا وقامـــت

بمعالجتهـــا عبر قناتهـــا الجزيـــرة فالحكمة كانت تقتضـــي اختيار

Mohamed.salman
@albiladpress.com

محمد الحلِّي

لطالمـــا شـــكلت قضايا البيئة وحمايتها أهمية عظمى لـــدى دول العالم كافة،
حيث عكف العلماء  -من خالل بذل الكثير من الجهود المكثفة والمتواصلة

مختلـــف مـــدارس المملكـــة “فـــي ظـــل تفشـــي جائحـــة كورونـــا بـــكل آثارها

البيئيـــة ،ومـــن هنا كانـــت مملكة البحرين ســـباقة فـــي كل ما يعنـــى بتفعيل
االتجاهـــات العالميـــة في حماية البيئة من خالل الســـير على خارطة طريق
الرؤيـــة االقتصادية  ،2030وإصـــدار العديد من القوانين واالســـتراتيجيات
وتطوير البرامج التي من شأنها تعزيز النظام البيئي في المملكة.
ومـــن هنـــا كان البـــد من اكتشـــاف األفـــكار والـــرؤى اإلبداعية لـــدى األجيال
المتالحقـــة منـــذ الصغـــر فـــي مـــدارس مملكتنا الغاليـــة ،وقد جـــاءت “جائزة
بابكـــو للمدرســـة الخضراء” مؤخـــرا لتضاف لجهود المملكة فـــي تثبيت قيم
المحافظـــة علـــى البيئة في نفوس طلبتنـــا األعزاء ،ومدهـــم بالمعارف التي
تســـاعدهم علـــى دعم حماية البيئـــة ،وبالتالي تكون المحصلـــة النهائية بناء

وانعكاســـاتها” بإعـــداد أفكار المشـــروع بيـــن المجموعات الطالبيـــة ومن ثم

النية وخبث المقصد.

النص اإلعالمي المحترم دائمً ا ما يثير قضايا هادفة تشكل محور

إتاحـــة المجال للـــرأي والرأي اآلخر على مزاعـــم وروايات وهمية
تعـــود لســـنوات بعيدة ومـــن خياالت مســـجونين ارتكبـــوا جرائم
خطيـــرة في حق المجتمع ،فهي قناة خارج النص اإلعالمي تابعة
لدولة خارج النص الدولي.

تحويـــل هـــذه األفـــكار لنماذج ومجســـمات عمليـــة قابلة للتنفيـــذ على أرض
الواقـــع ،ليؤكـــد بـــكل فخـــر روح اإلصـــرار والمثابـــرة التـــي يمتلكهـــا طلبتنـــا
وقدرتهـــم الفائقـــة على تخطي التحديات المســـتقبلية ومـــدى الجهود التي
بذلها القائمون على تدريبهم.

د .طارق آل شيخان

»»

نقطة أخيرة

إن نتائـــج المبهـــرة الشـــراكة المتواصلـــة ،والتعـــاون البناء على مـــدى أعوام

tariq@cogir.org

عديدة بين القطاعين العام والخاص في دعم العملية التعليمية يأتي ليؤكد
أهمية ما طرحناه في الصحافة من ضرورة تفعيل التواصل والشـــراكة في
شـــتى المجـــاالت بين مختلـــف وزارات الدولة وشـــركاتنا الوطنيـــة الكبرى..
والقطاع الخاص عموما.

أجيال من المبتكرين في مجال االستدامة البيئية.

كعادتهـــا ظلـــت خارج النص وبأســـلوب غشـــيم واضح منه ســـوء

والمســـتمع ،أما أن تركز قناة تدعـــي العالمية والمصداقية وتزعم

إن مشـــاركة طالبنـــا األعـــزاء الكبيـــرة فـــي جائزة المدرســـة الخضـــراء ومن

وتحقيق التوازن بين التنمية بكل تفرعاتها العمرانية والحضرية واالستدامة

الرغبة الحقيقية في العالقات القوية بين البلدين ،إال أن الدوحة

اهتمام الرأي العام وتركز على موضوعات تحترم عقل المشـــاهد

في رحاب المدارس الخضراء
 -علـــى البحـــث في كل مـــا يتعلق بإيجاد الحلول المســـتدامة لهـــذه القضايا

موضوعات تحفز على التقارب وتشـــجع على التواصل ،وتعكس

قراءة في الديمقراطية
لطالمـــا تفاخر البعض بالديمقراطية الغربية ،وســـوقوا لها ومألوا
الدنيـــا اســـتهزاء بالدول العربيـــة ،بأنها دول غيـــر متحضرة وغير

ديمقراطيـــة ،بـــل وصـــل األمـــر ببعـــض هـــؤالء بتحريـــض الـــدول

jasim.almahari
@hotmail.com

د .جاسم المحاري

مواطنة ...ارحموني بشقة!
أفاضت األدبيات المعاصرة حديثها عن المرأة ،حيث عجزت كلماتها
عـــن وصف دورهـــا المؤثر في المجتمعـــات التي تزرع فيهـــا المبادئ
العُ ليا ُ
أن أكدت في ُمتضمنات متونها
وت ّ
رســـخها بالقيم السامية بعد ْ

ّ
أنهـــا “المـــرآة” العاكســـة لمدى تق ّ
قيه
دمه واتســـاع تطـــوّ ره ومواكبة رُ ّ

والمسؤوليات.
ً
ونســـتعرض هنا حال المواطنة ،التي تمضـــي حاليا فترة “الع ّ
دة” في
منـــزل طليقها بعد زواج لم يدم طويالً ،هـــذه المواطنة التي أنهكتها

الغربيـــة والعنصرييـــن الفـــرس والعثمانييـــن بالتدخـــل المباشـــر،

بدعـــم االنقالبات لفرض “ديمقراطيتهـــم” على كل الدول العربية،

حتى يبســـطوا نموذج الديمقراطية العربية كديمقراطية المالكي
واإلخوان على كل الدول العربية.

واســـتكبر هؤالء وغرقوا في نشـــوة الغرور حتى ابتلى هللا شعبنا

العربـــي بمأســـاة لم يكن يتوقعها أبـــدا ،أال وهي نتائج ديمقراطية
مؤامرة الربيع العربي ،التي نســـفت كل شـــيء في وطننا العربي
وتعايشـــه وتســـامحه وكل مـــا تـــم إنجازه ،ونســـفت أيضـــا عقلية

اإلنسان وأهلكت الحرث والنسل ودمرت كل شيء تقريبا.

لقـــد كانـــت الديمقراطيـــة قنبلـــة موقوتة لـــم يكتشـــفها العرب إال
متأخـــرا ،فهـــذه الديمقراطيـــة اعتمـــدت علـــى الـــوالء للصفوييـــن

بعـــد تقديـــر مجتمعها المُ حيط ُجملة ُحقوقِ ها ُ
ومســـاندتها في تالحم

معاناتهـــا الصحية والنفســـية بعد تهديـــدات طليقها لهـــا بالطرد تارة
وبالقتل تارة أخرى وفق ما أفادت للكاتب؛ قد ّ
غصت حياتها بجحيم

والعثمانييـــن والغرب وبيع األوطان العربية وخيراتها لهم ،ناهيك

والسياســـية واالقتصادية والتجارية
والثقافيـــة واألدبية والفكريّ ـــة
ّ

المآســـي وهـــول الشـــقاء والتـــي اســـتحالت معهـــا اســـتقامة حياتهـــا
ّ
انفكـــت تتذوق بســـببها جرعات المخاطـــر في أيامها
الزوجيـــة ،ومـــا

الفارســـية والعثمانية ،بينما الديمقراطية هـــي ديمقراطية الوالء

الحاضـــرة بيـــن بالغـــات المراكـــز وجلســـات المحاكم ،يصحبهـــا فيها
ّ
حظها العاثر الذي أخضعها لظروف قاسية دون رحمة أو رأفة بحال.

خارجـــي ودينـــي وعرقي ،وال تعني أبدا تقســـيم البـــاد إلى كعكة

وارتقـــاء أجيالـــه الالحقـــة بمختلـــف مجـــاالت الحيـــاة االجتماعيـــة

وغيرها ،باعتبارها األســـاس القادر على تحمّ ل المسؤولية ومواجهة
ّ
وتميز المشـــاركات وتنـــوّ ع األدوار واتخاذ القرارات بمتعدد
الصعاب
ّ

مستوياتها االجتماعية والسياسية والثقافية ،وهذا ما أوضحه شكالً
ً
ّ
تمتعها -
ومضمونـــا القانون الدولي لحقوق اإلنســـان الذي أشـــار إلى
في لوائح وبنود ّ
ألي من المجتمعات اإلنســـانية  -بأســـانيد
اتفاقياته
ّ

ً
بعيـــدا عـــن الخوف واالســـتغالل
الحقـــوق التـــي تضمـــن لهـــا العيش

والـــذي يقضـــي على جميـــع أشـــكال التمييز ضمن نصـــوص القوانين
وبنـــود السياســـات التي تضعهـــا كل دولة لتعزيز مكانتهـــا بما ُتتيحه
وصحيةُ ،تجنبها األعباء
قوائم هذه الحقوق من فرص في بيئة آمنة
ّ

»»

نافلة:

ُ
تنشـــد المواطنة التي استعرضنا قصتها بإلحاح المعنيين في جميع

عـــن المحاصصة الدينيـــة وقتل الهوية العربيـــة والتمجيد للهوية
للوطـــن وإذابـــة المذهبيـــة والطائفيـــة ،والتجـــرد مـــن أي انتمـــاء

تأكلهـــا طوائف دينيـــة وأحزاب عميلة تحت حجة عدم اســـتفراد
حزب أو طائفة بالحكم.

لقـــد كانـــت هذه األحـــزاب والطوائف هـــي من طلبـــت النجدة من

الفـــرس والعثمانيين لدعمهم مـــن أجل تحقيق ديمقراطية دمرت

الجهـــات بمملكتنـــا الحبيبـــة ،وفي مقدمتهـــم وزارة اإلســـكان فرصة

األمة العربية ،ونسأل هللا أن يعم السالم وطننا العربي وأهله ،فما

االنتهاء لتعود بعدها لحياة البؤس التي زادت من حجم مأســـاويتها
ً
مؤخرا.
بعد فقد والدها

والطائفية الدينية.

أن أوشكت مدة ع ّ
دتها على
الحصول على “شقة سكنية” تؤويها بعد ْ

يهمنا هو وحدة الوطن العربي وشـــعبه ال الديمقراطية والحزبية
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أبناء البحرين قادرون على تجاوز الصعاب والتحديات

نــــاصــــر بــــن حــــمــــد :عـــزيـــمـــة الـــــرجـــــال وإصــــــرارهــــــم ســـيـــوصـــلـــهـــم إلــــــى قـــمـــة إفـــرســـت
اللجنة اإلعالمية

اســـتقبل ســـمو اللواء الركن الشـــيخ ناصر
بـــن حمـــد آل خليفـــة مستشـــار األمـــن

الوطنـــي قائد الحرس الملكـــي ،وبحضور

ســـمو المقدم ركن الشـــيخ خالـــد بن حمد
آل خليفـــة قائـــد قـــوة الحـــرس الملكـــي
الخاصـــة ،أفـــرا ًدا مـــن الحـــرس الملكـــي

والذين ســـيغادرون للمشاركة في اعتالء
قمة إفرست.

واطلـــع ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل
خليفـــة علـــى اســـتعدادات أفـــراد رجـــال

سمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ خالد بن حمد

الحرس الملكي قبل المشاركة في المهمة

جانب من اللقاء

القادمـــة ،حيث أعرب ســـموه عن تقديره

خليفـــة “نـــدرك تمامـــا أن أبنـــاء البحريـــن

طـــوال الفتـــرة الماضيـــة وســـط األحوال

قدرتهـــم وشـــجاعتهم وعملهـــم الجماعي

خليفة “ســـوف تكون هـــذه الخطوة مهمة

البحرين” .وتمنى ســـمو الشـــيخ ناصر بن

تحقيق الهدف المنشود.

مهما كبرت وهو األمر الذي جسده أعضاء

الوعـــرة ،وأبناء البحريـــن الذين يمتلكون

إنجاز استثنائي”.

فـــي قدراتهـــم للوصول إلى قمة إفرســـت

ألفـــراد الحـــرس الملكـــي فـــي إنجـــاز هذه

للجهـــود البـــارزة التـــي بذلهـــا األفـــراد في

قادرون على تجاوز الصعاب والتحديات

وأشـــار ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل

فريـــق الحـــرس الملكي في قهـــر الصعاب

الجويـــة الصعبـــة والممـــرات الجبليـــة

عزيمـــة ال تليـــن وإرادة ال تنكســـر أثبتـــوا

والتكاتـــف بروح فريـــق البحرين لتحقيق
وتابـــع ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل

ألفـــراد الحـــرس الملكـــي وثقتنـــا كبيـــرة
وصناعـــة إنجـــاز مـــن خـــال رفـــع علـــم

حمـــد آل خليفـــة كل التوفيـــق والنجـــاح

المهمة بنجاح.

نوفيكـوف يخطـف لقـب “أقـوى ــ رجـل ــ فالعـالـم”
خالد بن حمد :البحرين وجهة مثالية الحتضان مختلف البطوالت
عمل احترافي

الرفاع  -المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة:

بمناســـبة ختـــام منافســـات أســـبوع القـــوة

وأشـــار ســـموه إلى أن التنظيم المميز الذي

آل خليفـــة النائـــب األول لرئيـــس المجلس

علـــى العمـــل االحترافي الكبير الـــذي بذلته

األولمبيـــة البحرينيـــة بتصريـــح قـــال فيه:

أكـــدت من خـــال ذلـــك الجهـــود الواضحة

فالعالـــم علـــى أرض مملكـــة البحرين ضمن

موضحـــا ســـموه أن اللجنـــة المنظمـــة

محطة مثالية الســـتضافة وتنظيم مختلف

والوقائيـــة لحماية المنظمين والمشـــاركين

 ،2021أدلـــى ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمد

أظهر #أســـبوع_القوة بصـــورة رائعة ،يؤكد

األعلـــى للشـــباب والرياضـــة رئيـــس اللجنة

الطاقات الشـــبابية باللجنة المنظمة ،والتي

“ســـعداء بإقامـــة بطولـــة #أقوى_رجـــل_

فـــي إدارتهـــا القوية لفعاليات هـــذا الحدث،

فعاليـــات #أســـبوع_القوة .فالبحرين باتت

استطاعت االلتزام باإلجراءات االحترازية

البطـــوالت ،نظرا لمـــا تتمتع به من مقومات
جـــذب وإمكانيـــات لوجســـتية وطاقـــة

شـــبابية هائلة يمكنها أن تصنـــع المزيد من
النجاحـــات للمملكـــة بمـــا يعزز مـــن مكانتها
المرموقـــة التـــي تحتلهـــا علـــى خارطـــة

الرياضة الدولية”.

دعم العاهل
وتابع ســـموه“ :ونشـــيد بما حققه #أسبوع_
القـــوة مـــن نجـــاح وتميـــز يضاف لسلســـلة
النجاحـــات التـــي حققتهـــا مبادراتنـــا
المختلفـــة .فلـــم نكـــن لنحقـــق هـــذا النجاح

لوال الدعم الذي نحظى به من لدن ســـيدي

الوالـــد حضرة صاحب الجاللـــة الملك حمد
بـــن عيســـى آل خليفة عاهل البـــاد المفدى
حفظـــه هللا رعاه ،والـــذي يدفعنا دائما نحو

مزيد من العطاء والجهد في سبيل تحقيق

األهداف التي رســـمناها على مستوى هذه
المبادرات والتـــي تخدم مختلف المجاالت
الحياتيـــة الســـيما المجـــال الرياضـــي”،
مثمنـــا ســـموه عاليـــا الرعايـــة والدعـــم مـــن
لـــدن جاللتـــه أيـــده هللا ،للرياضـــة وأبنائـــه

سمو الشيخ خالد بن حمد

الرياضييـــن ،والـــذي انعكـــس علـــى تحقيق
النتائج المشرفة في مختلف المشاركات.

جهود مميزة

وهذا ما منح #أسبوع_القوة التميز وأكمل
الصـــور الحقيقيـــة للعمل بشـــكل متقن في
جميـــع الظـــروف ،مهنئـــا ســـموه الفائزيـــن

بالمراكـــز األولى في بطولـــة #أقوى_رجل_
فالعالـــم ،ومتمنيـــا ســـموه حظا أوفـــر لبقية

المشاركين في البطوالت القادمة.

ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة ممثـــل جاللـــة

بطولـــة #أقوى_رجل_فالعالـــم ،والتـــي

الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشباب
رئيس المجلس األعلى للشـــباب والرياضة،
لالرتقـــاء بالحركة الرياضية فـــي البحرين،
من خالل ترجمة توجيهات العاهل المفدى
حفظـــه هللا ورعـــاه ،عبـــر االســـتراتيجيات
التطويرية التي ســـاهمت في رفع مستوى
األلعـــاب الرياضيـــة والرياضييـــن لتقديـــم
المســـتويات المشـــرفة مـــن خالل مشـــاركة

سموه :نشيد
بجهود ناصر بن
حمد لالرتقاء
بالحركة الرياضية

مـــن اإلصابة بفايروس كورونـــا كوفيد ،19

وأشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة
بالجهود المميزة التي يبذلها ســـمو الشـــيخ

سموه :جاللة
الملك الداعم
األول إلطالق
مبادراتنا الهادفة

سموه :العمل
االحترافي للجنة
المنظمة منح الحدث
التميز والنجاح

وخطـــف الالعـــب أليكســـي نوفيكوف لقب

احتضنتهـــا مملكة البحريـــن ضمن فعاليات

#أسبوع_القوة تحت شعار #خلك_وحش،
والتـــي أقيمـــت تحت رعاية ســـمو الشـــيخ
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة النائـــب األول

لرئيس المجلس األعلى للشـــباب والرياضة
رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة فـــي
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مـــن المكتـــب اإلعالمـــي لســـموه واالتحـــاد
البحرينـــي رفـــع األثقـــال ومنظمـــة خالد بن

الفرق والمنتخبـــات الوطنية في البطوالت

حمـــد الرياضيـــة  KHK SPORTSومنظمة

خاللها المملكـــة العديد من اإلنجازات التي

بالساحة المقابلة لمجمع صاالت المغفور له

القاريـــة والدوليـــة ،والتـــي حصـــدت مـــن

أقـــوى رجـــل فـــي العالـــم “ ،”WUSوذلـــك

تضاف لسجل الرياضة البحرينية.

الشـــيخ عيسى بن راشـــد آل خليفة بمدينة

عيسىى الرياضية.

تتويج الفائزين

قوة ..حماس ..إثارة

وتـــوّ ج الرئيـــس التنفيـــذي لمنظمـــة أقـــوى

وشـــهدت بطولـــة #أقوى_رجل_فالعالـــم

المراكـــز االولـــى ،حيث حصل علـــى المركز

حيـــث تنافـــس المتســـابقون فـــي هـــذه

حصل على المركـــز الثاني الالعب جي اف

المميتـــة ،تحـــدي اللغـــز ،الدمبـــل العمالق،

إفاريس.

المشـــاركون خاللهـــا مســـتويات قويـــة

جهود كبيرة

القوة والحماس واإلثـــارة منذ انطالقتها،
البطولـــة فـــي  5مســـابقات ،هـــي :الرفعـــة
إحمـــل َ
وحمـــل ورفـــع الحجـــر .وقـــد قدم
عكســـت بصـــورة واضحـــة االســـتعدادات
لخوض هذه البطولة.

نشـــيد بالجهـــود الكبيـــرة التـــي بذلها ســـمو

رجل في العالم الســـيد مارك بويد أصحاب
األول الالعـــب أليكســـي نوفيكـــوف ،فيمـــا

كارون ،وحصـــل على المركز الثالث الالعب

الشـــيخ خالد بـــن حمد آل خليفـــة في دعم

وتطويـــر رياضة أقوى رجل على مســـتوى
الشرق األوســـط ،من خالل إطالقه لبطولة
أقوى رجـــل بحريني ،والتـــي تبعها إطالقه

لبطولـــة أقوى رجل خليجي ،والتي حظيتا

بمتابعة من قبل المنظمة ،بعد المســـتويات

الكبيرة التي قدمها المشـــاركون في هاتين
البطولتين”.

وأضـــاف“ :ســـعداء بتواجدنـــا فـــي مملكـــة

من جهتـــه ،قال الرئيـــس التنفيذي لمنظمة

أقوى رجـــل في العالم مارك بويـــد“ :بداية،

البحريـــن التـــي تحتضـــن هـــذه النســـخة.

فالبحريـــن غنيـــة عـــن التعريف بمـــا تمتلكه
مقومـــات وإمكانيـــات لتنظيـــم مثـــل هـــذه

األحـــداث الرياضية .كمـــا أن المملكة تدعم

مثل هذه الرياضات ،وتتميز بوجود شباب

يمارسون هذا النوع من األلعاب الرياضية”،
مشـــيرا إلـــى أن المنظمة لديهـــا  15رياضيا

من أفضل الرياضيين المتنافســـين ،كما أن
المنظمـــة تمتلـــك فريقا تحكيميـــا ومعلقين

أمثال :زيدروناس ســـافيكاس من ليتوانيا
وهـــو أحد أســـاطير هـــذه الرياضـــة وكذلك
لورنـــس شـــاهالي ،مهنئـــا في الوقـــت ذاته

الفائزيـــن بالمراكز األولى في هذه النســـخة
من البطولة.

جانب من المنافسات

البحرين (أ) يتصدر دوري سيـدات الطائـرة
حسن علي

انطلقت يوم الجمعة الماضي منافســـات
دوري عيســـى بن راشد للســـيدات للكرة
الطائـــرة علـــى صالـــة عيســـى بـــن راشـــد
الرياضيـــة بتنظيـــم من اللجنة النســـائية
التابعة لإلتحـــاد البحريني للكرة الطائرة
بمشـــاركة ســـتة فرق وهي األهلي ،نادي

يوم السبت الفائت وفاز فريق البسيتين
علـــى األهلي  2/0وتمكـــن فريق البحرين

(أ) مـــن التغلب على مركز تمكين شـــباب
القادســـية  ،2/0وفاز فريق البحرين (ب)

على فريق وزارة الداخلية .2/1

وبذلـــك فقد حلق فريـــق البحرين (أ) في
صـــدارة الجولـــة األولـــى بــــ  6نقـــاط مـــن

فوزيـــن .وتقـــام مســـابقة الـــدوري بنظام

البسيتين ،مركز تمكين شباب القادسية،

الـــدوري مـــن دور واحـــد علـــى أن يتأهل

(أ) ،البحرين (ب).

األول مع الرابع والثاني مع الثالث مباراة

االتحـــاد الرياضي لألمن العـــام ،البحرين

األربعة األوائل للمربـــع الذهبي ثم يلعب

وأسفرت نتائج اليوم األول خالل الفترة

واحـــدة لتحديد الفريقســـن المتأهلســـن

البسيتين على البحرين (ب) بنتيجة ،2/0

الفـــوز بالمبـــاراة يحتســـب من شـــوطين

على فريق وزارة الداخلية  ،2/1بينما فاز

يـــوم الجمعة المقبـــل عندما يلتقي فريق

واســـتكملت منافســـات الـــدوري صبـــاح

(ب) ،وفريـــق وزارة الداخليـــة أمـــام

الصباحيـــة يوم الجمعة الماضي عن فوز

للنهائي ،وبناء على الئحة المســـابقة فإن

وفاز فريق مركز شباب تمكين القادسية

وليس ثالثة .وتستمر منافسات الدوري

فريق البحرين (أ) على األهلي .2/0

مركز شـــباب تمكين القادسية والبحرين

في انطالقة الجولة
األولى من المسابقة
األهلي ،والبحرين (أ) مع البسيتين ،بينما
يلعـــب في اليوم التالـــي كال من البحرين
(أ) وفريـــق وزارة الداخليـــة ،والبســـيتين
مع مركز شباب تمكين القادسية وأخيرًا
البحرين (ب) مع األهلي.

فريق البحرين (أ) المتصدر

منيرة عبدالله توجه ضربة ساحقة
جانب من دوري سيدات الطائرة
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وزير الداخلية يشيد بكفاءة فريق قفز الحواجز

الــــفــــوز بـــالـــمـــركـــز األول فــــي بـــطـــولـــة االتــــحــــاد الــمــلــكــي

بنا

اســـتقبل وزير الداخليـــة الفريق

وجاهزيـــة

آل خليفـــة ،أمـــس ،بحضـــور

اســـتعداد وانضبـــاط ومهنيـــة

أول الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا
رئيـــس األمـــن العـــام مديـــر عام

اإلدارة العامـــة للمباحث واألدلة
الجنائية الفريق طارق الحســـن،
الـــذي قـــدم لـــه أعضـــاء فريـــق

وزارة الداخليـــة لقفـــز الحواجـــز

وفاز للمرة الرابعة على التوالي،
بالمركـــز األول فـــي بطولـــة قفـــز

الحواجـــز التي ينظمهـــا االتحاد
الملكـــي للفروســـية وســـباقات

القدرة.

وهنـــأ الوزيـــر ،فرســـان الفريـــق
بهـــذا الفـــوز ،الـــذي يؤكـــد كفاءة

منتســـبي

تنطلق اليوم (االثنين) منافسات

الداخليـــة ومـــا يتمتعـــون به من

تحديـــد المراكـــز ( )11 - 9لدوري

الدرجـــة األولى لكرة اليد بإقامة

فـــي األداء الرياضي ،بما يســـهم

مباراة واحدة تجمع البحرين مع

فـــي تعزيـــز اللياقـــة البدنية في

توبلـــي وذلك عند الســـاعة 6.30

الـــوزارة ،مشـــيدا بـــدور االتحـــاد

مســـاء علـــى صالة اتحـــاد اللعبة
ً

الملكـــي للفروســـية وســـباقات

بأم الحصم.

القدرة في تنظيم هذه السباقات

وســـتتبارى

والتـــي تعكـــس كفـــاءة فرســـان
المشـــرف فـــي كافـــة البطـــوالت

عـــن بالـــغ تقديرهـــم وامتنانهـــم

لوزيـــر الداخلية على هذه اللفتة

فـــرق

(البحريـــن،

توبلـــي ،االتحـــاد) فيمـــا بينهـــا

البحريـــن ولياقتهـــم وأداءهـــم

المحلية والدولية.

انطالق المرحلة الثانية لدوري اليد
سبورت

وزارة

من جهتهم ،أعرب أعضاء الفريق

االثنين  15مارس  - 2021غرة شعبان  - 1442العدد 4535

مـــن أجـــل تحديـــد مراكزهـــا

جانب من اللقاء

النهائيـــة علـــى صعيـــد مســـابقة

الكريمـــة ،والتـــي تمثـــل دافعـــا

مثمنين دعمه ومساندته للفريق

الـــدوري ،فيما ســـيكون يـــوم غدٍ

وتحقيـــق اإلنجـــازات الرياضية،

الداخلية عموما.

وسماهيج واألهلي والنجمة في

لهـــم لمواصلـــة مســـيرة العطـــاء

خصوصـــا وللرياضة فـــي وزارة

علـــى أن تقـــام مباريـــات تحديد

المراكـــز ( )8 - 5يـــوم األربعـــاء

ً
مســـرحا لمباراتي باربار
الثالثاء

بمواجهتـــي

والشباب والتضامن.

أولى مواجهـــات المربع الذهبي،

الحالــة والنجمـــة للــدور قبــل النهائــي

مســـابقة كأس خليفـــة بـــن ســـلمان لكـــرة الســـلة
علي مجيد

االتفـــاق

والديـــر

خمسـة أعضـاء جدد بانتخـابـات األهلـي
إخفاق الشكر وهيات وبشير وخمسة يحتفظون بالعضوية
حسن علي

تأهـــل فريق النجمة إلى نصف نهائي كأس خليفة بن ســـلمان

أسفرت انتخابات مجلس إدارة النادي األهلي للدورة االنتخابية 2021

لكـــرة الســـلة بعـــد فـــوزه الكبيـــر علـــى نظيـــره ســـترة بنتيجة

–  2024عـــن فـــوز  10مرشـــحين ،فيما لـــم يحالف الحظ  3مرشـــحين،

( )102/67في المباراة التي جمعتهما مســـاء األحد بالدور ربع

وذلك في االنتخابات التي أقيمت أمس األحد وأجريت ألول مرة عن

النهائي.

طريق التصويت اإللكتروني بسبب جائحة كورونا “كوفيد – .”19

وجائـــت نتائـــج األشـــواط األربعـــة كاآلتـــي 22/28( :النجمـــة،

وفـــاز بالعضويـــة كل مـــن عبـــدهللا فيصـــل آل رحمة الـــذي حصل على

 9/32النجمة 12/24 ،النجمة 18/24 ،سترة) ،وبذلك سيواجه

أعلى األصوات ( 97صوتا) السيد جالل حسن ( 96صوتا) ،نادر يوسف

النجمة فريق األهلي “حامل اللقب” بالدور المقبل.

زليـــخ ( 96صوتـــا) ،محمد عماد يوســـف حمزة ( 91صوتا) باســـم صالح

وبـــرز في صفـــوف النجمة علـــي جعفر بتســـجيله ( 24نقطة)،

شـــهاب ( 89صوتا) ،حســـين حسن علي مدن ( 81صوتا) ،حسين مهدي

ســـي جيه ( 22نقطة) ،وفي ســـترة حســـين صفـــر ( 28نقطة)،

عبدالهـــادي رجـــب ( 79صوتـــا) ،ياســـر حبيب الحـــداد ( 77صوتـــا) ،نادر

علي عيد ( 14نقطة).

أحمد الحاجي ( 71صوتا) ،علي جاسم معيوف ( 67صوتا) ،فيما خسر

وفـــي مبـــاراة أخرى ،كســـب فريق الحالـــة مواجهـــة البحرين

كال من فاضل راشـــد الشـــكر ( 38صوتا) ،نزار حميـــد هيات ( 45صوتا)،

بنتيجـــة ( )89/63وبواقـــع األشـــواط األربعـــة ( 13/26الحالة،

محمـــد جمعـــة بشـــير ( 56صوتـــا) .وأجريـــت االنتخابـــات بإشـــراف من

 23/16الحالة 19/15 ،البحرين 15/25 ،الحالة).

وزارة شـــؤون الشـــباب والرياضة التي قامت بإرســـال رابط إلكتروني

وبذلك ســـيكون الحالة على موعد بمالقـــاة “الزعيم المنامي”

ابتداء من الســـاعة  1:00ظهرا ولغاية الســـاعة  6:00مســـاء عبر البريد

بالدور قبل النهائي .وبرز في صفوف الحالة اكزافير بتسجيله

اإللكترونـــي ألعضاء الجمعيـــة العمومية المســـجلين والذين يحق لهم

( 30نقطـــة) ،حســـين ســـلمان ( 24نقطـــة) ،وفـــي البحرين باقر

التصويـــت .وكان خالـــد كانـــو قـــد فـــاز برئاســـة مجلـــس اإلدارة لدورة

عيسى ( 21نقطة) ،جالل أكبر ( 18نقطة).

لقاء الحالة والبحرين

انتخابية جديدة نظرا لعدم تقدم أي مرشح لمنافسته.

األعضاء الفائزين باالنتخابات

فيرستابيـن يتصــدر التجــارب الشتويــة بالبحريــن
استعدا ًدا لموسم  2021من بطولة العالم لسباقات الفورموال 1

الصخير  -حلبة البحرين الدولية

محق ً
ّ
قـــا المركـــز
مرســـيدس فـــي الفتـــرة المســـائية

وضع ماكس فيرســـتابن فريقه ريـــد بُل في صدارة

الخامس حيث شهدت الحصة انزالقه عند الخروج

اليوم الثالث واألخير من التجارب الشتوية لموسم
 2021مـــن بطولة العالم لســـباقات الفورموال  1على

حلبة البحرين الدولية “موطن رياضة السيارات في
ً
ّ
زمنا قدره
ســـجل الهولندي
الشـــرق األوسط” .حيث

دقيقة واحـــدة و 28.960ثانية متق ّد ً
ما على ســـائق

ألفا تاوري يوكي تسونودا بفارق  0.093ثانية.

من المنعطف األخير .وتولى ســـائق ويليامز جورج
راســـل قيادة السيارة للمرّة األولى في اليوم الثالث
ً
إذ ّ
سادسا أمام سائق ماكالرين دانيال ريكاردو.
حل
المركـــز الثامـــن كان مـــن نصيـــب زميـــل فيرســـتابن

ومتص ّدر الحصـــة الصباحية ســـيرجيو بيريز ،الذي
تقـــ ّدم علـــى فرناندو ألونســـو ســـائق ألبيـــن .وأكمل

وتقـــ ّدم كارلـــوس للمركـــز الثالث في النصف ســـاعة

تشـــارلز لوكليـــرك ترتيـــب العشـــرة األوائـــل لصالـــح
ً
متقدمـــا علـــى ســـائقي الفتـــرة الصباحيـــة
فيـــراري،

وقت ســـابق،
معاناتـــه من مشـــكلة هيدروليكية في
ٍ

الندو نوريس ،وبيير غاسلي وإستيبان أوكون.

األخيـــرة مـــن الحصـــة لصالـــح فريقـــه فيـــراري بعد

أمـــام كيمـــي رايكونن ســـائق ألفا روميـــو الذي قطع
أكبـــر عـــدد من اللفـــات برصيـــد  165لفـــة ،وكاد هذا

الثنائـــي أن يصطدمـــا ببعضهمـــا البعض بعـــد انتهاء

الحصة في طريق عودتهما لمنطقة الصيانة.

واســـتلم لويـــس هاملتـــون مهـــام قيـــادة ســـيارة

وجاء ثنائي هاس نيكيتا مازيبين وميك شـــوماخر
ً
تباعا،
فـــي المرك َزيـــن الرابع عشـــر والخامس عشـــر
أمام فالتيري بوتاس سائق مرسيدس في الصباح.
وتذيّل سيباستيان فيتيل والنس سترول الترتيب
لصالح فريق أســـتون مارتن .وأصابت مشـــكلة في

الشـــاحن التوربيني بســـيارة فيتيل في المساء بعد
قيامه ب  56لفة فقط.
ترتيـــب الســـائقين خـــال اليـــوم الثالـــث واألخيـــر
مـــن التجـــارب الشـــتوية فـــي البحريـــن .1 :ماكـــس
فيرســـتابن (ريد بُل) دقيقة واحدة و 28.960ثانية،
 .2يوكـــي تســـونودا (ألفـــا تـــاوري) دقيقـــة واحـــدة
و 29.053ثانية
 .3كارلوس ساينز (فيراري) دقيقة واحدة و29.611
ثانية .4 ،كيمي رايكونن (ألفا روميو) دقيقة واحدة

جانب من التجارب

و 29.766ثانيـــة .5 ،لويـــس هاميلتون (مرســـيدس)
دقيقـــة واحـــدة و 30.025ثانيـــة .6 ،جـــورج راســـل

(فيراري) دقيقة واحدة و 30.486ثانية.11 ،

دانيال ريكاردو (مكالرين) دقيقة واحدة و30.144

ثانية .12 ،بيير غاســـلي (ألفا تاوري) دقيقة واحدة

فرنانـــدو ألونســـو (ألبيـــن)

واحدة و 31.310ثانية .14 ،نيكيتا مازيبين (هاس)

(ويليامز) دقيقة واحدة و 30.117ثانية.7 ،

ميـــك شـــوماخر (هـــاس) دقيقـــة واحـــدة و32.053

الندو نوريـــس (مكالرين) دقيقة واحـــدة و30.661

ثانية .16 ،فالتيـــري بوتـــاس (مرســـيدس) دقيقـــة

ثانيـــة .8 ،ســـيرجيو بيريـــز (ريد بُـــل) دقيقة واحدة

و 30.828ثانية .13 ،إستيبان أوكون (ألبين) دقيقة

(أســـتون مارتـــن) دقيقـــة واحـــدة و 35.041ثانيـــة،

دقيقة واحدة  30.318ثانية .10 ،تشارلز لوكليرك

دقيقة واحدة و 31.531ثانية.15 ،

و 30.187ثانية.9 ،

واحـــدة و 32.406ثانيـــة .17 ،سيباســـتيان فيتيـــل

 .18النس ســـترول (أســـتون مارتـــن) دقيقة واحدة
و 36.100ثانية.

يتحــدد طرفــا نهائــي كـــأس ولـــي العهـــد
اليــوم
ّ

داركـــــــلـــــــيـــــــب يــــــــواجــــــــه األهــــــــلــــــــي والـــــــمـــــــحـــــــرق يـــــــاقـــــــي الــــنــــجــــمــــة
حسن علي

تتحـــ ّ
دد اليـــوم اإلثنيـــن هويـــة طرفـــي

المبـــاراة النهائيـــة لكأس ســـمو ولـــي العهد
رئيـــس الـــوزراء للكـــرة الطائـــرة عندمـــا

يلتقـــي المحـــرق والنجمـــة الســـاعة 6:15

مســـاء ،تليهـــا مواجهـــة داركليـــب حامـــل

اللقب واألهلي الساعة  7:30مساء ،ضمن

منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة

“أغلى الكؤوس” وذلك على صالة عيســـى

بن راشد الرياضية.

فـــي المواجهـــة األولـــى يتطلـــع المحـــرق

بقيـــادة المدرب الوطنـــي محمد المرباطي

لتعويـــض خســـارة الـــدوري عبـــر اإلطاحة
خصوصـــا وأن
ً
بالنجمـــة وبلـــوغ النهائـــي،

طائـــرة األحالم هزمت النجمـــة في دوري

ً
ســـابقا،
ســـبق وأن فاز بـــه النجمة  9مرات

الفريـــق المـــدرب التونســـي منير بـــن قارة

عيســـى بن راشـــد بنتيجة  3/1ذهابًا و3/0

وذلك باالعتماد علـــى المحترف البرازيلي

والـــذي يملـــك كوكبـــة من النجـــوم ابرزهم

إيابًـــا ،وبالتالـــي فإن حظـــوظ المحرق هي

“كوســـتا” الـــذي يعتبـــر الورقـــة الرابحـــة

ضاربـــي مركـــز ( )4ناصر عنـــان والبرازيلي

األقوى للفوز.

بإمكاناته المتميزة في الهجوم من مركزي

“فيرنانـــدو” والقـــوة الضاربـــة محمد عنان

ويعـــوّ ل المرباطـــي علـــى خدمـــات ثالثـــي

 2و 1مـــع وجـــود علـــي محمـــد عبدالنبـــي

بمركـــز ( )2مـــع وجـــود ضاربـــي االرتـــكاز

األطـــراف الهجوميـــة محمـــد يعقـــوب

بمركز ( )4وحســـن جعفـــر بمركز ( )3وباقي

عباس الخباز وعلي الصيرفي.

وفاضـــل عبـــاس بمركـــز ( )4والمحتـــرف

الالعبين.

أمـــا داركليـــب بقيـــادة المـــدرب البرازيلـــي

الكاميرونـــي “كـــودي” بمركـــز ( )3باإلضافة

وفـــي المواجهـــة الثانية بيـــن األهلي بطل

“ســـيرجيو” فإنـــه أمـــام الفرصـــة األخيـــرة

إلى قوة حوائط الصد التي يشكلها محمد

الـــدوري وداركليـــب يطمـــح األول فـــي

للتعويـــض والثـــأر مـــن خســـائره المتتالية

حبيب وحســـن الشاخوري أو حسين علي

تحقيق انتصاره الخامس على “العنيد” هذا

خليفة.

الموســـم بعدما تغلب عليه بنتيجة واحدة

حســـن وضاربـــي مركـــز ( )4محمـــود

أما النجمـــة بقيادة المـــدرب الوطني فؤاد

قوامهـــا  3/0في القســـم األول والثاني من

عبدالواحـــد

الســـلوفاكي

عبدالواحـــد فإنـــه هـــو اآلخـــر يطمـــح فـــي

الـــدور التمهيـــدي للدوري ونصـــف النهائي

“مارتن” ،مع وجود ضاربي االرتكاز حســـن

المنافســـة على لقب أغلـــى الكؤوس الذي

األول والثاني بالمربع الذهبي ،حيث يقود

عباس وأيمن عيسى.

معتمـــ ً
دا على خبـــرة صانع ألعابـــه محمود
والمحتـــرف

القانون البحري يمخر وبلوغ المادة 388

إحالة هيئة الغذاء للمرافق
^ جــــــــرى خــــــــال جــلــســة

تسهيل إلنشاء وتشغيل الخدمات الجوية بين البحرين وايطاليا

مجلس الــشــورى أم ــس إخــطــار

ال ــم ــج ــل ــس بـــإحـــالـــة االقــــتــــراح
بــقــانــون بــإنــشــاء الهيئة العامة

لــأمــن الــغــذائــي ،والــمــقــدم من

^ واصل مجلس الشـــورى مناقشة مشروع

الفضالة ،عادل المعاودة ،أحمد

 ، 328وصـــوال إلـــى المـــادة  ،388إذ قرر المجلس

لجنة الــمــرافــق الــعــامــة والبيئة

المذكـــورة ،والموافقة على مشـــروع القانون في
ً
تمهيدا ألخذ الرأي النهائي بشـــأنه في
مجموعـــه

وإعــــــداد الــتــقــريــر ال ــخ ــاص بــه،
تــمــهــي ـ ًدا لــمــنــاقــشــتــه ف ــي إح ــدى

وفي موضوع آخر ،أقر المجلس مشـــروع قانون

األعــضــاء :دالل الــزايــد ،سبيكة

ابتداء من المادة
ً
قانون بإصدار القانون البحري،

ال ــح ــداد ،أحــمــد الــعــريــض ،إلــى

الموافقـــة علـــى توصيـــة اللجنـــة بشـــأن المـــواد

وكــذلــك إخــطــار لجنة الــشــؤون

التشريعية والقانونية لدراسته

الجلسة المقبلة.

بالتصديـــق علـــى اتفاقية الخدمـــات الجوية بين

جلسات المجلس المقبلة.

ورأت اللجنـــة المختصة في تقريرها أن تصديق

اإليطالية في مجال الخدمات الجوية ،وتحدي ًثا

بيـــن وفيمـــا وراء إقليميهمـــا باعتبارهما طرفين

اإليطالية.
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محمد علي حسن

علي العرادي

البحريـــن علـــى االتفاقيـــة يأتي رغبة فـــي تعزيز

local@albiladpress.com

أطـــر التعاون بين البحريـــن وحكومة الجمهورية

ألحـــكام اتفاقيـــة النقـــل الجوي بينهمـــا المصادق
عليها تسهيالً إلنشاء وتشغيل الخدمات الجوية

في معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة في

شيكاغو في السابع من ديسمبر .1944

رفع سقف االقتراض الحالي إلى  15مليار دينار

 918مــلــيــون ديـــنـــار انـــخـــفـــاض اإليـــــــــرادات فـــي 2020

^ أقرّ مجلس الشـــورى المرسوم بقانون رقم
( )27لسنة  2020بشأن إصدار سندات التنمية.

وبينـــت اللجنـــة فـــي تقريرها أن المرســـوم بقانون
ّ
يهـــدف إلـــى رفع ســـقف االقتراض الحالـــي من 13

مليـــار دينـــار إلـــى  15مليـــار دينـــار كأحـــد التدابير

اإلجرائيـــة الماليـــة لمواجهة المصروفـــات الطارئة
منصور سرحان

وإطـــاق الحزمـــة الماليـــة واالقتصاديـــة لضـــخ

الســـيولة الالزمـــة فـــي القطـــاع الخـــاص لدعـــم
االســـتقرار االقتصـــادي والحـــد من اآلثار الســـلبية

على العمالة الوطنية.

ً
وفقـــا للمرســـوم بقانون
وأشـــارت اللجنـــة الـــى انه
رقـــم ( )39لســـنة  2002بشـــأن الميزانيـــة العامـــة

وتعديالتـــه ،فـــإن تغطيـــة عجـــز الميزانيـــة يكـــون
عـــن طريـــق االقتـــراض مـــن المؤسســـات الماليـــة

والصناديـــق العربيـــة واإلســـامية ،وذلـــك لتلبيـــة
احتياجـــات تمويل نفقات الميزانية العامة للدولة،

خالد المسقطي

عبدالله الدوسري

وتوفيـــر االحتياجـــات التمويليـــة للمصروفـــات

أدى إلـــى زيادة في االحتياجـــات التمويلية للفترة

صـــدور المرســـوم بقانـــون والبالغ  13مليـــار دينار،

الصـــادرة ،حيـــث يقـــدر االنخفاض فـــي اإليرادات

اســـتحقاق إصـــدار ســـابق فـــي ينايـــر  2021بمبلغ

كمـــا يقدر وصـــول الدين ضمن ســـقف الدين العام

مليون دينـــار مقارنة بالميزانيـــة المرصودة والذي

وقالت اللجنة “بالرجوع إلى سقف االقتراض قبل

وتغطيـــة التزامـــات ســـداد القـــروض المســـتحقة

بسام البنمحمد

المســـتحقة بموجـــب أحـــكام الدســـتور والقوانين

المتبقية من الســـنة الماليـــة 2020م ،باإلضافة إلى

النفطيـــة وغيـــر النفطيـــة لعـــام  2020بمبلـــغ 918

وقدره  367مليون دينار.

يعملون  5سنوات بال تأمين وال تسجيل بـ “الخدمة”

فـــإن المتبقي منه هو مبلغ  673مليون دينار فقط.

خالل الســـنتين الماليتين  2021و 2022إلى 14.9

مليار دينار”.

انتشار تدخين الشيشة بين اإلناث أكثر من الذكور بالبحرين

 300طبيب متدرب يتساءلون عبر “^” :هل يتم استغاللنا؟

“مكافحــة التدخين” :الســماح بصناعة التبــغ يضاعف اإلنفاق علــى الرعاية الصحية

أو زيـــادة بزيـــادة المســـؤوليات ومنصب

قاضيا يومه
كالمتســـوّ ل في آخر الشـــهر،
ً

آنفا من لجنة الخدمات بمجلس النواب برئاســـة ســـعادة النائب

وأردفـــوا :أن الطامـــة الكبـــرى هـــي أنـــه

حقه؟ ثم ال يحصل عليه في نهاية اليوم.

 5ســـنوات فهو ال يســـجل فـــي التأمينات

آخـــر راتـــب ،ليبقـــى  300طبيـــب متدرب

بدور المالكي

تواصل عـــدد كبير من األطباء المتدربين
من محاربي الصفوف األولى ،مع صحيفة

“البالد” لنشر شكواهم ،متسائلين بحسرة،

هل يتم استغاللنا؟ وأين هي حقوقنا؟

وقالوا في ل “البالد”“ :نحن مجموعة من

األطبـــاء المتدربيـــن تتـــراوح أعدادنا عن
مـــا ال يقـــل عـــن  300طبيب مـــن مختلف
األقســـام فـــي مجمـــع الســـلمانية الطبـــي،

ومن محاربـــي الصفوف األولـــى ،ودخلنا

المستشـــفى قبـــل فترة تتراوح من ســـنة
إلى  4ســـنوات بعقود (فصل التدريب عن

التوظيف) وهي باختصـــار عقود مؤقتة،
والعقد مدته تكون مدة سنوات التدريب
فـــي التخصص المختـــار ،وينتهي بانتهاء
التدريـــب الـــذي تتـــراوح مدتـــه مـــن 4-6

سنوات بحسب التخصص.

وأضافـــوا :وفـــي هـــذه الســـنوات يقـــوم
الطبيـــب المتـــدرب بكافـــة متطلبـــات

التدريـــب من مباشـــرة المرضـــى وتغطية
عيـــادات المناوبـــات التـــي تقـــع خـــارج

ســـاعات الـــدوام الرســـمي ،ولكـــن عقودنا

التدريبية مصاغة بطريقة مبهمة تســـمح
بانتهاك حقوق الطبيب في أي وقت وفي
المقابـــل تمنـــح المســـؤولين حـــق إضافـــة

واجبات في أي وقت”.

وأوضـــح األطبـــاء :تنـــص عقودنـــا علـــى

أن الطبيـــب له حـــق بعالوة ثابتة شـــهريًّا

مقابل عمله في المؤسسة ،وهذه العالوة
ال تطولهـــا أي زيـــادة ســـنوية أو حوافـــز

الطبيب المتدرب.

وطيلـــة فتـــرة عمـــل الطبيـــب مـــدة  4أو

وديـــوان الخدمـــة المدنية وليـــس له حق
في احتســـاب ســـنوات خدمتـــه للتقاعد،

والطبيـــب فـــي هـــذه الحالـــة موظـــف بال

أدنـــى حقوق الموظف وبـــا تأمين ،وكأن
حقنـــا الوحيـــد فـــي الســـابق هـــو راتبنـــا

الشـــهري الذي تطلق عليه الوزارة مسمى
(مكافـــأة) ونحصـــل عليه فـــي تاريخ غير

في االتصاالت والمراجعات ليحصل على
وذكـــر األطباء :انقضى شـــهران اآلن منذ

بال أبســـط حقوقهم التي يكفلها لهم عقد

رسمي موقع ال يتم االلتزام به.

وقالوا :منذ بداية الجائحة ونحن كأطباء
نفخر بأننا في الصفوف األمامية لحماية
هذا الوطن وشـــعبه وعملنـــا ومازلنا نعمل
بـــا كلـــل تاركيـــن تخصصاتنـــا وتدريبنـــا

وأصبحنا جميعنا أطبـــاء باطنية وأطباء

ثابت يتراوح من  26 - 19من كل شهر.
وتابعـــوا قائليـــنّ :
تعهدت الـــوزارة ألطباء
ً
التدريـــب بمنحهـــم أوراقـــا رســـمية تثبت

التي يعتمد عليها تخرجنا من التخصص

التدريـــب وتمكـــن الطبيـــب مـــن أخـــذ

ومضـــوا بالقـــول :منذ عام ومستشـــفيات

ثبـــات المكافـــأة الشـــهرية طـــوال مـــدة

قـــرض بنكي ،إال أننـــا فوجئنا فـــي اآلونة

األخيـــرة بتكـــرار انقطـــاع هـــذه المكافأة،
وهـــو مـــا حصـــل لنـــا فـــي العـــام الســـابق
حيـــث انقطعـــت لمـــدة  4أشـــهر وكانـــت

تتأخـــر دون أي إنـــذار مســـبق ،ممـــا أدى
إلـــى إدخـــال عـــدد ال يســـتهان بـــه مـــن

األطبـــاء في مشـــاكل مـــن حيـــث تغطية

التزاماتهم الشـــهرية وقروضهـــم البنكية.
وعند تواصلنا مـــع الجهات المعنية نفاجأ
باختفـــاء الـــردود وانعدامها ،متســـائلين:
هـــل يعقل أن الطبيـــب الذي يقضي يومه
بطولـــه فـــي خدمـــة المرضـــى ويعمل في

الصفـــوف األماميـــة منـــذ عـــام فأكثر في

ظـــل هذه الجائحـــة أن ينتهي به المطاف

عناية مركزة في ظل هذه األزمة الصحية
العالميـــة ،خســـرنا امتحاناتنـــا ودراســـتنا

ومشوارنا الذي ما زال في أوله.

الكورونـــا تغطي بما ال يقل عن  % 70من

األطباء المتدربين تحت العقود المؤقتة،
ونحـــن نعمـــل دون إمكانيـــة الخروج في

إجازة ســـنوية ولـــو ليوم واحـــد ،تعرضنا

خاللهـــا للفيروس رغم خوفنا من عواقبه

دون تردد.

وأكـــدوا :لقد زاد عـــدد مناوباتنا إلى الحد
األقصـــى الـــذي بالـــكاد يحتملـــه بشـــر في

بعـــض األقســـام مـــن  70إلى  160ســـاعة،

وبالطبـــع دون مقابـــل إضافـــي مـــادي أو

معنوي ،في المقابـــل تمت زيادة مكافآت
المناوبـــات لألطبـــاء الذيـــن يعملـــون معنا

بنظام العقود الدائمة المقيدين في ديوان
الخدمة المدنية فهل هذا من العدل؟

محرر الشؤون المحلية

كشفت جمعية مكافحة التدخين عن أن انتشار تدخين الشيشة
ظهـــر بنســـبة أكبر في اإلناث عـــن الذكور وذلك مـــن واقع نتائج

المســـح الصحي الوطني لمملكة البحرين  ،2018المشـــروع الذي
يُ عـــد األكبر منذ آخر مســـح ُ
نفذ قبل  20عامً ـــا .وأتى اإلعالن عن

المعلومة التي تعد األولى من نوعها ،في ســـياق رســـالة وجهتها
جمعيـــة مكافحـــة التدخيـــن لرئيســـة مجلس النـــواب وتضمنت
رفضهـــا لموافقـــة مجلـــس خدمات النـــواب على مشـــروع قانون
بتعديـــل بعـــض أحـــكام القانـــون رقـــم ( )8لســـنة  2009بشـــأن
مكافحـــة التدخيـــن والتبـــغ بأنواعـــه ،والـــذي أقـــرت فيـــه اللجنة

الســـماح بتصنيـــع المعســـل البحريني .وأوضحـــت الجمعية على

لســـانها رئيسها مجدي ياسين ،أن الســـماح بصناعة التبغ وإعادة

تصنيعه في مملكة البحرين ســـيؤدي إلى زيادة نسبة المدخنين
وبالتالـــي ســـوف يتســـبب في زيـــادة تكاليـــف الرعايـــة الصحية

أضعافا مضاعفة عن ما ســـوف يتم اســـتثماره مـــن تصنيع التبغ

أو إعادة تصنيعه بغرض الحصول على مكاســـب اقتصادية مما

يتســـبب في زيادة اإلنفاق لمعالجة األمراض الناجمة عن انتشار
هذه العادة الضارة .وأشـــار إلـــى أن القانون يتعارض مع اتفاقية
منظمـــة الصحـــة العالميـــة اإلطارية بشـــأن مكافحة التبـــغ ،الذي

وقعته البحرين في  ،2007وفيما يلي نص الرسالة التي سلمتها

الجمعية لرئيسة النواب ،وتنشرها “البالد” ،كما ورد إليها:

يسعدنا أن نقدم لمعاليكم تحيات مجلس إدارة جمعية مكافحة
التدخيـــن البحرينية شـــاكرين ومقدريـــن لكم جهودكـــم الكبيرة
فـــي المحافظـــة علي صحـــة المواطنيـــن والمقيمين فـــي مملكة

البحرين و حرصكم على ما يعود بالنفع العام والمصلحة للوطن
والمواطـــن وذلـــك من خـــال مســـاندتكم لخطـــط وزارة الصحة

وأهدافها اإلســـتراتيجية وجمعية مكافحة التدخين البحرينية
واللجنـــة الوطنية لمكافحة التبغ في الحد من انتشـــار التدخين
فـــي مملكتنـــا الحبيبة .وبعد أن تـــم عقد اجتمـــاع لمجلس إدارة

الجمعية بهذا الخصوص و بعد أن تم مناقشة االقتراح المذكور

أحمـــد األنصاري رئيس اللجنة تود الجمعيـــة أن تعرب لمعاليكم
أوال بالشـــكر على ما توافقت عليه لجنة الخدمات بعدم الســـماح

بزراعة التبغ في مملكة البحرين وكذلك عدم الســـماح باستيراد

وتصنيع وتوزيع السيجارة اإللكترونية والشيشة اإللكترونية.

أمـــا بخصـــوص صناعة التبـــغ التي وافقـــت عليها اللجنـــة اليوم

فـــي توصيتها بأغلبية األعضـــاء الحضور على الســـماح بصناعة

التبغ وإعادة تصنيعه في مملكة البحرين لتطوير االستثمار في
هـــذا القطاع وبما يوفر فرص العمل لحوالي  400عامل بحريني

فـــإن الجمعية تعرب لمعاليكم رفضها لهذه التوصية من ســـعادة
النواب لألسباب اآلتية :

أوال  :إن الســـماح بصناعـــة التبـــغ وإعـــادة تصنيعـــه فـــي مملكـــة

البحريـــن ســـيؤدي إلى زيادة نســـبة المدخنين و انتشـــار تدخين

الشيشـــة علما بأن نســـبة انتشـــار تدخين الشيشـــة وأنـــواع التبغ
األخرى بين البحرينيين بلغت  28%بينما نســـبة تدخين األنواع

األخرى من التبغ و الغليون بلغت  % 86.4كما أن انتشار تدخين

الشيشـــة ظهر بنســـبة أكبر في اإلناث عن الذكور وذلك من واقع
نتائج المسح الصحي الوطني لمملكة البحرين  , 2018المشروع
الذي يُ عد األكبر منذ آخر مسح ُ
نفذ قبل  20عامً ا.

ثانيا :زيادة أعداد المدخنين ســـوف تتســـبب فـــي زيادة تكاليف

الرعايـــة الصحية أضعافا مضاعفة عن ما ســـوف يتم اســـتثماره
من تصنيع التبغ أو إعادة تصنيعه بغرض الحصول على مكاسب
اقتصاديـــة ممـــا يتســـبب في زيـــادة اإلنفـــاق لمعالجـــة األمراض

الناجمـــة عن انتشـــار هـــذه العادة الضـــارة .وهذا أيضـــا يتعارض

مع أهداف وإســـتراتيجية جمعية مكافحـــة التدخين البحرينية
وأيضـــا يتعـــارض مـــع اســـتراتيجية وزارة الصحـــة لمكافحـــة

األمراض المزمنة وعامل الخطر المسبب لها والذي يعد التدخين
أخطرهـــا وذلـــك للمحافظـــة على صحـــة المواطنيـــن والمقيمين

ومكافحـــة األمـــراض التي تنتج عن تدخين التبغ بشـــتى أنواعه
والـــذي يعتبـــر الســـبب الرئيســـي لألمـــراض المزمنـــة والخطيرة

وأهمها سرطان الرئة وأمراض القلب واألوعية الدموية.
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التشكيلية الشابة علياء الخالدي” :النقد ط ّور ريشتي وموهبتي“
تقـــول الفنانـــة التشـــكيلية الشـــابة علياء

ذات الميزانية الكبيرة لبيع التذاكر وسط جائحة كوفيد COVID-19

الرسم منذ صغري ،وهو ما جعلني مبدعة

المســـتمرة ،حيث فشـــل الفيلم في منافســـة فيلم توم وجيري Tom

حاليـــا ،فقـــد اندمجـــت فـــي مجـــال
فيـــه
ّ

 ،& Jerryالذي حقق  14.1مليون دوالر في نهاية األســـبوع الماضي،
ً
طويل.
مما منح بصيص أمل لقطاع الســـينمات الذي عانى

الرســـم حتى أصبحت أعتبـــره جزءً ا من
ّ
يشكل
برنامجي اليومي ،وأصبح الرســـم

كذلـــك تـــم طـــرح Raya and the Last

لي عالمً ا آخر مملوءً ا بالفرح والسعادة.

 Dragonلمشـــتركي  Disney Plusمقابـــل

وحاليـــا تســـتعد للمشـــاركة فـــي معـــرض
ًّ
جماعـــي مشـــترك مـــع مجموعـــة مـــن

وشغفها في هذا اللقاء السريع:

»»

حدثينا عن بداياتك.

وخصوصـــا
ً
بـــدأت الرســـم منـــذ الصغـــر،

الرســـم الواقعـــي ،وكنت متأثـــرة بالفنان

”يوهانس فيرمير“ ،لكـــن بالتأكيد هذا لم
يمنعنـــي مـــن خوض بعـــض التجارب في

أكثـــر مـــن مدرســـة مـــن المـــدارس الفنية
ّ
أتعلم
منها التأثيري والتجريدي ،والزلت
وأحاول أن أطوّ ر نفسي في هذا المجال،

فالعلم واإلبداع ال حدود لهما.

»»

لك الدعم األول في دعم
شكل ِ
من ّ
موهبتك؟

الدعـــم مـــرادف للحـــب ،فلـــن يدعمـــك

فيلم األنيمشـــن  Raya and the Last Dragonيطرح أخيرًا في دور

وتعكـــس مبيعـــات التذاكر المتواضعة كيـــف تكافح حتى اإلصدارات

ألنهـــا تمنحنـــا الســـعادة ،وألنـــي أحببـــت

البحريـــن .تحدثـــت عـــن هـــذه الموهبـــة

 Tom & Jerryمستمر في تحقيق النجاح في السينما
السينما ،حيث استقبلت مدينة نيويورك الجمهور نهاية هذا األسبوع،

الخالـــدي إننـــي أحببـــت الفنـــون جميعها،

الفنانيـــن الشـــباب مـــن خريجـــي جامعـــة
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ويشجعك وال يمل منك سوى من يحبك

لـــم أكتـــف بالبقـــاء فـــي حـــدود الهوايـــة،

كامل منذ طفولتي من قبل أســـرتي التي

الفنيـــة التـــي تشـــكل أهميـــة كبـــرى فـــي

بصـــدق ،وللـــه الحمـــد حصلـــت على دعم

آمنت بموهبتي ،ليستمر هذا الدعم اليوم
مـــن خـــال شـــريك حياتـــي ،والمقربيـــن

وصديقاتي.

وشـــخصيا كنت محظوظة بدعم الجميع
ًّ
خصوصـــا مـــن زوجـــي والفنانيـــن
ً
لـــي،
البحرينييـــن الكبـــار الذيـــن لـــم يبخلـــوا

علي بالمعلومات ومشـــاركتي لتجاربهم،
واســـتفدت فـــي دراســـتي مـــن حصولـــي

علـــى بكالوريـــوس تربيـــة فنيـــة والـــذي

دعمني في العديد من مجاالت عملي.

»»

تطور الهواية والموهبة في
كيف ّ
ريشتك؟

رسالة كرارة

بـــل طوّ رت نفســـي مـــن خـــال المعارض

تطويـــر واكتشـــاف المهـــارات ،وكنـــت
أســـعى لمعرفـــة وســـماع الـــرأي االخـــر

والنقد الهادف الذي ساعدني في تطوير
ريشـــتي ،فالنقد هو من يطوّ ر أي موهبة،

سلبيا.
إيجابي أم
سواء إذا كان
ًّ
ًّ

»»

ماذا تحب أن ترسم علياء الخالدي؟

أعتبر نفســـي مغرمة بالرسم وأحاول
يوميـــا ،حيـــث إنه
أن أجعلـــه روتينًـــا
ًّ

يـــكاد ال يخلو يومي مـــن لوحة حتى

لو كانت بســـيطة أو ”سكيتش“ يزين
يومـــي ،تبهرنـــي كل األلوان ،وأرســـم
كل مـــا أراه جميـــاً ،خاصـــة الطبيعة،

فالمناظـــر الطبيعيـــة تثيـــر غريزتـــي
بالرســـم جـــ ًّدا ،وأتمنـــى أن تكـــون

لوحاتي محط إعجاب كل من يراها.

»»

رســـوم قدرهـــا  30دوالرًا ،وهـــي
ً
سابقا
طريقة استخدمتها الشركة
مع  .Mulanعلى الصعيد العالمي،
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مليون دوالر ،حيث جاءت إيرادات
مـــن شـــباك التذاكـــر فـــي الصيـــن

ما هو جديدك؟

حاليـــا مجموعـــة مـــن اللوحـــات
أعـــد
ًّ

للمشـــاركة فـــي معـــرض مشـــترك مع
مجموعـــة مـــن الفنانيـــن الشـــباب

مـــن مختلـــف المـــدارس ،وســـيكون

“أون اليـــن“ وسأشـــارك فـــي عـــدد

مـــن المعـــارض فـــي المملكـــة العربية
الســـعودية والثانـــي فـــي دولـــة

االمارات.

وروســـيا بقيمـــة  8.4مليـــون دوالر

و 2.8مليون دوالر بالترتيب .وفي
أســـبوعه الثاني جمع توم وجيري
 Tom & Jerryأكثـــر مـــن ســـتة

مالييـــن ونصف المليـــون دوالر
محليـــا ،لتصـــل إيراداتـــه إلى
ًّ

 23مليـــون دوالر ،والفيلـــم
ً
أيضـــا علـــى HBO
يعـــرض
 ،Maxحيث تطرح شركة

لقاء :طالبة اإلعالم غدير الدوسري

.Warner Bros

جامعة البحرين

مش هنفرح بيكي

أيامنا الحلوة

وجه الفنان أمير كرارة رســالتين إلى النجم أحمد الســقا

تواصل المخرجة إيمان الحداد تصوير مشاهد حكاية “أيامنا

انتهــت الفنانة جومانــا مراد من تصوير مشــاهدها في حكاية

الشخصي على موقع التواصل االجتماعي “إنستجرام”،

عرضه على قناة الحياة يوم الســبت الماضي ،حيث قاربت

عبدالرحمن حماقي ،وهي ثاني حكايات مسلسل “زي القمر”

والفنــان محمــد دياب بعدما نشــر صورة عبر حســابه

حيــث ظهر كرارة بصحبة الســقا ودياب ضمن كواليس

مسلســل “نســل األغــراب” المقــرر عرضه فــي رمضان

المقبل .وحرص الفنان أمير كرارة على التعليق على الصورة

مرتين ،حيث نشرها عبر خاصية “استوري إنستجرام” معلقً ا“ :الحبابيب” ،مع

اإلشارة إلى حسابي النجمين السقا ودياب على المنصة االجتماعية.

الحلوة” ثالث حكايات مسلســل “ورا كل باب” الذي انطلق

علــى االنتهــاء من أحــداث الحكايــة التي يقــوم ببطولتها

محســن محيــي الدين ،منــى عبدالغنــي ،كريم الحســيني،

عمر عبدالعزيز ،آية هشــام وعدد آخر من الفنانين .العمل من

تأليف باهر دويدار ،وإخراج سميح النقاش ،ويشارك في بطولتها مع صابرين جمال
عبدالناصر ،وجيهان خليل ،ومحمد نجاتي ،وعابد عنان.

“مــش هنفــرح بيكى” تأليف شــهيرة ســام وإخــراج محمد

المقرر بدء عرضه يوم الســبت الموافق  20مارس على “سي

بي ســي” .ويشــارك جومانا بطولة الحكاية عباس أبو الحسن،
ألفت عمر ونرمين زعزع وعدد آخر من الفنانين.

مسلســل “زي القمــر” إنتــاج المتحــدة للخدمات اإلعالمية بشــراكة مع ســليميديا
للمنتجة مها سليم.

جمعان الرويعي “قبطان قطار” في المسباح 2
محرر مسافات

انتهـــى الفنـــان القديـــر جمعان

الرويعـــي مـــن تصويـــر عـــدد
مـــن الحلقـــات فـــي مسلســـل

“المســـباح  ”2علـــى قناة أحمد
شـــريف باليوتيوب مـــع نخبة
مـــن الفنانين ،ونشـــر الرويعي

بوســـتر حلقـــة حملـــت عنوان
“رحلـــة عابـــرة” يظهـــر فيهـــا

الفنان حســـن محمد ،والفنانة
فوز الشرقاوي ،والفنان محمد

بوســـعد ،والفنـــان عبـــدهللا الـــدرزي ،والفنان ســـامي

أحمد وفيق يجسد رجل قانون
في “والد ناس” برمضان

يعيـــش الفنان أحمد وفيق ،حالة من النشـــاط الفني ،حيث يشـــارك في
 ،2021ب  3أعمـــال دراميـــة دفعـــة واحدة ،األول باســـم “حكايتها حتة

مني” ،والثاني “والد ناس” ،والثالث “حرير مخملي”.

رشدان وغيرهم .ويناقش المسلسل ويطرح العديد

وتمثيل مجموعة مـــن نجوم البحرين ،حيث يؤدي

عبـــدهللا ،إبراهيـــم البنكـــي ،نـــورة البلوشـــي ،أميـــر

إيجابية.

اســـتغاللية تبحـــث دائمً ـــا عـــن المصلحـــة والنفـــوذ

ســـلطان ،أحمد مجلي ،مبارك خميس ،جعفر التمار،

مـــن القضايـــا االجتماعيـــة الهادفـــة ويحمل رســـائل

الرويعي دور رئيس الحرس وهي شخصية شريرة

هـــذا كما ســـيطل الفنـــان جمعان الرويعي في شـــهر

والمال.

مـــن مسلســـل “حكايـــات ابـــن الحـــداد” مـــن تأليـــف

فاطمـــة عبدالرحيـــم ،أبـــرار ســـبت ،،نجـــم مســـاعد،

دســـمال ،أحمد عيســـى ،يحيى عبدالرسول ،ماجدة
محمـــد بوســـعد وآخـــرون .وتـــدور قصة المسلســـل

رمضـــان علـــى جمهـــوره مـــن خـــال الجـــزء الثاني

ويشارك في الجزء الثاني من “حكايات ابن الحداد”

حـــول ابـــن الحـــداد الفنـــان “حســـن محمد” مـــع ابنة

أحمـــد الكوهجـــي وإخـــراج يوســـف الكوهجـــي،

خليل الرميثي ،حسن محمد ،محمد ياسين ،ابتسام

حب تتخللها العديد من المواقف والمنعطفات.

الوالـــي الفنانـــة “أبرار ســـبت” ،حيث يعيشـــان قصة

صـــرح أحمد وفيـــق لصحيفة بوابة أخبـــار اليوم ،بأنه يخوض الســـباق
الرمضاني  2021بمسلســـل يحمل اســـم “والد ناس” ويجسد من خالله

دور رجل قانون ،وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي ،ويحدث في
حلقات العمل حادث يقلب األحداث رأسا على عقب.

مسلســـل “والد نـــاس” ،يشـــارك فـــي بطولتـــه كل من رانيا فريد شـــوقي

وصبـــري فواز ومحمود حجـــازي ومحمد عز ومن تأليف وإخراج هاني

كمـــال .كما كشـــف أحمد وفيـــق ،عن تفاصيـــل مسلســـل “حكايتها حتة
منـــي” والـــذي يعـــرض قريبا ،مؤكـــدا أن العمل مكون مـــن  6قصص كل
قصـــة  5حلقـــات ،وســـيعرض  3قصص قبل موســـم رمضـــان ،و 3بعده

واألبطال يتغيرون في كل قصة .وأشار أحمد وفيق ،إلى أن المسلسل
عرض عليه من فترة واعتذر بسبب ضيق الوقت وانشغاله بعدة أعمال
أخـــرى ،ولكـــن الشـــركة المنتجـــة عرضت عليه مـــرة أخـــرى ووافق بعد

قراءة السيناريو ،مؤكدا أن العمل مختلف وسينال إعجاب المشاهدين
بسبب قصصه وأحداثه.

ريم بسيوني تسرد “التاريخ والهوية” في مركز الشيخ إبراهيم
يستضيف مركز الشيخ إبراهيم بن محمد

مـــارس  ،2021عند الســـاعة  8مســـاءً  ،في

آداب قســـم اللغـــة اإلنجليزية مـــن جامعة

آل خليفـــة للثقافـــة والبحـــوث ،الروائيـــة

مقـــر المركز .وســـيتاح حضور  30شـــخصا

اإلسكندرية ،والماجيستير والدكتوراه من

المصريـــة ريـــم بســـيوني ،فـــي محاضـــرة

مـــن المهتميـــن ،مـــع األخـــذ بعيـــن االعتبار

جامعـــة أكســـفورد في بريطانيـــا في “علم

عنوانها “التاريخ والهوية في روايات ريم

اإلجـــراءات االحترازيـــة وقواعـــد التباعد

اللغويات” ثـــم حصلت على الدكتوراه في

بســـيوني” ،حيث تتطرق فـــي حديثها عن

االجتماعـــي ولبـــس الكمامات ،كما ســـيتم
ً
أيضـــا بـــث المحاضـــرة عبـــر رابـــط صفحة

“تحليـــل الخطاب السياســـي” مـــن جامعة
أوكسفورد ،كما قامت بسيوني بالتدريس

تدويـــن التاريـــخ المصـــري والبحـــث فـــي

المركز على اليوتيوب.

فـــي جامعـــة أكســـفورد ،نالت علـــى جائزة

مفاهيم الهوية الثقافية المصرية.

يشـــار إلـــى أن الكاتبة والروائيـــة المصرية

“نجيـــب محفـــوظ” ألفضل روايـــة مصرية

يكـــون ذلـــك ضمـــن الموســـم الثقافـــي
ُ
ـــل” ،اليـــوم االثنيـــن 15
“محك
َ
ومـــون باألمَ ِ

ريـــم بســـيوني ،هي مـــن مواليـــد محافظة

مـــن قبـــل المجلـــس األعلـــى للثقافـــة ،عن

اإلســـكندرية ،حاصلـــة علـــى ليســـانس

روايتها “أوالد الناس ..ثالثية المماليك”.

التوجـــه الفكـــري فـــي رواياتها عـــن أهمية

تدشين المرحلة الثانية لفلل “ديرة العيون”  21مارس

انضمام شركات لتقييم
صفقة “ ”BBKو“إثمار”
المحرر االقتصادي

بنك االســكان :اســتقبال الراغبين بالحلول السكنية بموقع المشروع

كشف الرئيس التنفيذي لبنك البحرين
وال ــك ــوي ــت “ ”BBKعــبــدالــرحــمــن سيف

عــن عــن انــضــمــام شــركــة إرنــســت و يونغ

المنامة  -بنك اإلسكان

لالستشارات ،وفريشفيلدز بروکهاوس

أعلن بنك اإلسكان عن قرب تدشين المرحلة الثانية لفلل مشروع ديرة العيون

دريــنــغــر إلــى فــريــق العمل الــمــســؤول عن

بتاريــخ  21مــارس الجــاري ،إذ ســيطرح  345فيال للبيع للمواطنيــن البحرينيين

تقييم عملية االستحواذ المرقبة على عدد

المؤهلين لبرنامج “مزايا” للسكن االجتماعي والخدمات التمويلية المُ قدمة من

من أصول شركة اإلثمار القابضة ،وذلك

إلى جانب شركة اإلمــارات دبي الوطني

وزارة االســكان .وســيتزامن مع التدشــين تخصيص مســاحة خاصة في موقع

کابیتال ليميتد مــن خــال خبراتهم في

المشــروع الســتقبال الــزوار الراغبيــن بالحصــول علــى الحلــول الســكنية ضمــن

مجالي التدقيق واالستشارات القانونية.

المرحلة الثانية لديرة العيون ،وذلك في إطار اإلجراءات االحترازية للتصدي

االثنين  15مارس  - 2021غرة شعبان  - 1442العدد 4535
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طرح  345فيال
للبيع بتمويل
برنامج “مزايا”
من “اإلسكان”

لجائحة كورونا “كوفيد .”19

ســـكنية بقيمـــة وجودة أفضـــل .ومن

وتمتاز الفلل السكنية للمرحلة الثانية

هـــذا المنطلـــق ،نشـــجع المواطنيـــن

بمشـــروع ديـــرة العيـــون ،بخصائـــص

المُ درجيـــن في برنامج مزايا للســـكن

شـــاملة ومُ ل ّبيـــة لجميـــع احتياجـــات

االجتماعـــي وخدمـــات التمويـــل مـــن

األســـرة البحرينيـــة ،حيـــث تحتـــوي

وزارة اإلســـكان للتعـــرّف أكثـــر علـــى

جميعها على  4غرف نوم ،منها غرفتا

أخبار متفرقة

الخيـــارات الســـكنية المتوفـــرة ضمن

نـــوم رئيســـتين ،وصالتـــان ومطبـــخ

المرحلة الثانية لديرة العيون”.

ومجلـــس و 4حمامات وكراج يتســـع

ويقدم مشـــروع ديرة العيون عروضا
سكنية متميزة ج ًدا من حيث الحجم

لســـيارتين وحديقـــة خلفية واســـعة،

السعودية تودع “نظام الكفيل” للعمالة الوافدة

عـــاوة علـــى موقعهـــا االســـتراتيجي

دخـــل نظام إلغـــاء الكفيل حيز التنفيذ في الســـعودية ،بدءا من أمس

وكانـــت وزارة الموارد البشـــرية والتنميـــة االجتماعية ،قد أطلقت في

المســـتوحى مـــن العمـــارة البحرينيـــة

نوفمبر الماضي مبادرة تحسين العالقة التعاقدية.

وتقـــدم المبـــادرة  3خدمـــات للعمالـــة الوافـــدة ،هي التنقـــل الوظيفي،

والخـــروج النهائـــي ،والخـــروج والعـــودة ،وتتعلـــق بالعقـــود القائمـــة،

والمنتهيـــة ،والحـــاالت االســـتثنائية التـــي ليـــس لها عقـــود أو الذين ال

يحصلون على رواتبهم.

خارجية راقيـــة ومتنوعة ،كالتصميم
والتصميـــم العصـــري أو الحديـــث

والمســـتوحى مـــن العمارة االســـبانية

والتصميم ذي الطابع الشرق أوسطي
أو الميدترينيـــان الـــذي يحاكـــي
التصاميـــم المعماريـــة فـــي الـــدول

المطلة على البحر األبيض المتوسط.

تنبؤات بانخفاض احتياجات االقتراض الخليجية
تنبـــأت مجموعـــة “غولدمـــان ســـاكس” البنكيـــة ،بانخفـــاض متطلبات

االقتـــراض فـــي مجلـــس التعـــاون الخليجـــي إلـــى  10مليـــارات دوالر

والسعر والموقع ،وذلك باإلضافة إلى
ميـــزة جهوزيتهـــا التـــي تتيـــح ّ
للملك

فـــي أكبر مدينة ســـكنية متكاملة في

مملكة البحرين ،مدينة ديار المحرق.
وتتمتـــع هذه الفلل ً
أيضا بـ  ٤تصاميم

األحد ضمن مبادرة تحسين العالقة التعاقدية وتطوير بيئة العمل.

كمـــا تحظى الفلـــل بمســـاحة إجمالية
للبناء تبلغ  215مترا مربعا ومســـاحة

أرض تبلغ  204.5متر مربع.

الحمر :تشكيلة واسعة من حلول

االنتقـــال للســـكن بهـــا فـــور امتالكها.
ويحظـــى المشـــروع بمحيـــط عائلـــي

الطلـــب المتنامـــي عليهـــا مـــن قِ بـــل

المواطنيـــن المدرجيـــن ضمن برنامج
مزايا للســـكن االجتماعي والخدمات

التمويليـــة مـــن وزارة اإلســـكان.
ونواصـــل المســـاعي لتســـهيل إمـــكان
حصـــول هـــذه الفئـــة مـــن المواطنين

على تمويل مزايا من خالل شـــراكتنا
مـــع مجموعـــة رائـــدة من البنـــوك في

المملكـــة ،وبالتالـــي تتـــاح الفرصـــة

للشـــراء مـــن اي من الحلـــول العقارية
المطروحـــة عـــن طريـــق البنـــوك

مجمعـــة علـــى مدى الســـنوات الثـــاث المقبلـــة من حوالـــي  270مليار
بحســـب ما أوردته وكالة بلومبرغ لألنباء ،أمس :إن تراجعا بنسبة 96

وفـــي حديثه عن هذه المناســـبة ،قال

يســـعدنا طـــرح فلـــل المرحلـــة الثانية

بنـــك اإلســـكان باســـم الحمـــر “تتركـــز

يوم االحد المُ قبل الموافق  21مارس.

 %فـــي إجمالي اقتراض دول الخليج ،ســـيطرأ في العام الجاري ،في

حال بلوغ متوسط سعر برميل برنت  65دوالرا في .2021

المشـــاركة فـــي هـــذا البرنامـــج .ولذا،

وزيـــر اإلســـكان رئيس مجلـــس إدارة

بدءا من
لمشـــروع ديرة العيون للبيع ً

جهودنـــا لتوفير تشـــكيلة واســـعة من

ونســـتعد الســـتقبال الـــزوار المهتمين

حلـــول الســـكن االجتماعـــي ،لتلبيـــة

متكامـــل ،ويقـــع علـــى مقربـــة مـــن

مشروع ديرة العيون االسكاني

السكن االجتماعي

دوالر متوقعـــة ،إذا اســـتمر تعافـــي أســـعار النفـــط .وقـــال “غولدمـــان”

ديرة العيون” يقدم
عروضا سكنية
متميزة بالحجم
والسعر والموقع

بهـــذه الحلـــول الســـكنية فـــي موقـــع

وجهات رئيســـة فـــي المملكة ،بما في

المشـــروع ،وذلك مع االلتزام بتطبيق

ذلك مطار البحرين الدولي والعاصمة

انتشار جائحة كوفيد .”19

مـــن المرافـــق الخدميـــة والترفيهيـــة

جميـــع اإلجـــراءات االحترازيـــة ضـــد

المنامة .وكذلك يقع المشروع بالقرب

ومـــن جانبه ،قـــال المدير العـــام لبنك

ويمنـــح الســـكان ســـهولة الوصـــول

عـــن إطـــاق فلـــل المرحلـــة الثانيـــة

وتعـــد ديـــرة العيـــون إحـــدى ثمـــار

المحرق خالل األيـــام القليلة المُ قبلة.
ً
حلول سكنية
وســـتقدم هذه المرحلة

اإلســـكان والقطـــاع الخـــاص ،إذ تـــم

اإلسكان خالد عبدهللا “يسرنا اإلعالن

للسواحل والشواطئ الرملية.

لمشروع ديرة العيون في مدينة ديار

تفعيل مبـــادرات الشـــراكة بين وزارة
توقيـــع اتفاقيـــة بالعـــام  ،2015يتـــم

متميزة ،تتألف مـــن  345فيال جاهزة

بموجبها توفيـــر أكثر من  3,000فيال

االجتماعي ،وبأسعار مالئمة تبدأ من

وتخصيصها للراغبين في االســـتفادة

توافـــر هـــذه الفـــرص العقاريـــة فـــي

وزارة اإلســـكان مـــن خـــال الحصول

للمواطنيـــن البحرينييـــن ،إضافـــة

باإلضافـــة الـــى الخدمـــات التمويليـــة

للبيـــع بتمويل برنامج “مزايا” للســـكن

ســـكنية من قبل شـــركة ديار المحرق

 107آالف دينـــار بحرينـــي .ويُ ســـهم

من أصحاب الطلبات اإلســـكانية لدى

تنويـــع الخيـــارات الســـكنية المُ قدمـــة

علـــى تمويـــل مـــن برنامـــج مزايـــا

لتمكينهم مـــن الحصول على عروض

اإلسكانية.

الكويت :إحالة “المدينة للتمويل” للتحريات المالية
أحالـــت هيئـــة أســـواق المـــال فـــي الكويـــت شـــركة المدينـــة للتمويـــل

واالســـتثمار إلى وحـــدة التحريـــات المالية الكويتيـــة؛ للنظر في مدى

التزام الشركة بقانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

وقـــررت الهيئة إلغاء جميع تراخيص أنشـــطة األوراق المالية لشـــركة

المدينة بسبب ما وصفته بتهاون الشركة في حفظ الحقوق القانونية

والمالية لعمالئها ومساهميها.

وأوقفت الهيئة ســـهم الشـــركة عن التداول في بورصة الكويت لحين

 595ألف أجنبي يحولون مليار دينار للخارج

الـــيـــوســـف :كــــورونــــا خــفــض نـــشـــاط الـــتـــحـــويـــات الــمــالــيــة
علي الفردان

استكمال التحريات.

بلغت تحويالت العمالة األجنبية في البحرين ،الذين يبلغ عددهم نحو  595ألفا ،زهاء المليار دينار في العام 2020

أوروبا تطلق “جواز السفر األخضر”
قبل العطلة الصيفية
تنـــوي الســـلطات األوروبية إطـــاق خدمة الشـــهادة الصحيـــة“ ،جواز

الســـفر األخضر” ،لتســـهيل التنقل داخل االتحاد األوروبي قبل العطلة

الصيفيـــة ،وفـــق مـــا أعلن تييـــري بريتـــون مفـــوض الســـوق الداخلية

األوروبية أمس.

وقـــال بريتون “إن المقترح الذي ســـيحال األربعاء ،يتضمن معلومات

“تشير إلى أن الشخص قد تم تلقيحه ضد كوفيد أو أنه تعافى أو أنه

حصل على اختبار بي سي ار سلبي”.

بانخفــاض عــن العــام  2019فــي ظــل جائحــة “كوفيــد  ”19التــي ألقت بظاللهــا على قطاعــات األعمــال .وانخفضت
تحويالت العمالة األجنبية بنحو  % 5في  2020على أساس سنوي.

وقـــال المدير العام لشـــركة “اليوســـف”

وأشـــار اليوســـف إلى الدور الكبير الذي

موســـم التحويـــات الماليـــة يتركز في

كوفيـــد  ”19ألقـــت بظاللهـــا علـــى مناخ

تســـهيل تقديـــم الخدمـــات المالية عبر

هـــذه المناســـبات تهـــم وتخـــدم بدرجة

للصرافـــة أحمـــد اليوســـف إن “جائحـــة
األعمـــال حـــول العالـــم ،وفـــي البحرين
قامـــت الحكومـــة مشـــكورة بدعـــم

الوظائـــف خصوصـــا للبحرينييـــن ،إال

أن عـــددا مـــن المقيميـــن مـــن الجاليات

األجنبية فقدوا وظائفهـــم وبالتالي أثر

ذلك على نشـــاط التحويـــات في العام
.2020

أسرع قطار سعودي يبدأ اليوم بيع التذاكر
أعلن قطار الحرمين السريع لجميع العمالء الراغبين بالسفر عبره ،عن
إتاحـــة الحجـــز وإصدار التذاكر مـــن خالل الموقـــع اإللكتروني للقطار
اعتبـــارًا مـــن اليوم االثنين ،تمهي ًدا إلعادة التشـــغيل يـــوم األربعاء 31
مارس  ،2021وتشمل السفر من وإلى محطات مكة المكرمة ،المدينة
المنـــورة ،مطار الملك عبدالعزيز بجـــدة ،ومحطة مدينة الملك عبدهللا

االقتصادية.

“الدار العقارية” ستستحوذ على
 % 51من “سوديك”
أفادت شـــركة “الســـادس مـــن أكتوبر للتنمية واالســـتثمار” (ســـوديك)

المصرية للتطوير العقاري أمس أنها تلقت عرضا مبدئيا غير ملزم من
شـــركة “الدار العقارية” اإلماراتية الستحواذ محتمل نقدي على حصة

ال تقل عن  % 51من أسهم رأس المال المصدر للشركة.

مطارات أميركا تسجل أعلى نسبة مسافرين
ســـجلت المطارات في الواليات المتحدة أعلى حركة للمســـافرين منذ
ً
وفقـــا لبيانات صادرة عن إدارة أمـــن النقل “تي إس إيه” ،بعد أن
عـــام،

كانت جائحة كوفيد  19 -قد تســـببت فـــي توقف حركة النقل الجوي
فـــي البـــاد .وفي نهـــار الجمعةُ ،ســـجل وجـــود أكثر مـــن  1,35مليون

مسافر في المطارات األميركية ،وهو أعلى رقم منذ  15مارس 2020
عندما سافر  1,5مليون شخص.

لعبـــه مصـــرف البحريـــن المركـــزي فـــي

محـــات الصرافـــة ،وذلـــك عبـــر تقديم

حلول الدفـــع اإللكتروني الالتالمســـية

واستخدام القنوات اإللكترونية بشكل
واســـع فـــي فتـــرة الجائحـــة ،حيـــث تم

شـــركات الصرافة ،إذ تشـــهد تحويالت

وسفر المدرسين خالل هذه الفترة.

أحمد اليوسف

وأشـــار اليوســـف إلـــى أن نشـــاط

فـــي الصرافـــة على مـــدى  ٥٠عامً ا ،يتم

إلـــى أن عودة التعافـــي االقتصادي من

 %مـــن نشـــاط شـــركات الصرافـــة فـــي

العمـــات بســـبب تقلص نشـــاط الســـفر

االســـتفادة من منصـــة “بنفت” في عمل

الحواالت والدفع بطريقة إلكترونية.

الماضـــي قـــدر بنحـــو  1,029.5مليـــون

البحريـــن .وبخصـــوص االرتفـــاع الـــذي

مليار دينار في العام .2019

بدايـــة الصيـــف تعد أيضا موســـما لعمل

وعـــن نشـــاط تحويـــل العمـــات أوضح

وأظهـــرت بيانـــات حديثـــة أن مجموع

دينـــار بحرينـــي مقارنـــة مـــع 1,086.7

أساسية الجالية العربية عموما ،كما أن

إلـــى أن هـــذا التأثـــر ال يخـــص البحرين

التحويـــات الماليـــة يشـــكل قرابـــة 80

تحويـــات العمالـــة األجنبية فـــي العام

العيدين وشـــهر رمضـــان خصوصا كون

يالحـــظ في الربعين الثالث والرابع في

التحويالت إلى الخارج ،ذكر يوسف أن

أنه ألول مرة من عمر شـــركة اليوســـف
مالحظـــة انخفـــاض فـــي التحويل بين
ســـواء عبـــر جســـر الملـــك فهـــد أو عبـــر

مطـــار البحريـــن الدولـــي ،مـــا أدى إلـــى

انخفـــاض فـــي هـــذا النشـــاط ،مشـــيرا

فحســـب بل العالم ككل .وأشار يوسف
شأنه أن يدفع بنشاط التحويالت ،رغم

أن مراقبيـــن واقتصادييـــن يـــرون أن
ذلـــك يحتاج لبعض الوقـــت ،مبديًا أمله

بســـرعة التعافـــي مـــع إحراز تقـــدم في

عملية إعطاء اللقاحات حول العالم.

انعقاد “عمومية الصغيرة والمتوسطة”  11أبريل

فتـــــح بـــــاب التــرشــــــح لمجلـــــس اإلدارة يـــومـــــي  17و 18مــــــارس

المنامة  -تنمية الصغيرة والمتوسطة

عقـــد مجلـــس إدارة جمعيـــة البحريـــن

لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
اجتماعـــه الثانـــي عشـــر برئاســـة النائب
أحمـــد صباح الســـلوم وبحضـــور أغلبية

األعضاء واألمين العـــام ،وقرر المجلس
فـــي اجتماعـــه الدعـــوة لعقـــد الجمعيـــة

العموميـــة لألعضـــاء بتاريـــخ  11أبريـــل
المقبـــل “عـــن بعـــد” عبـــر تطبيـــق زووم

بعـــد الحصول علـــى موافقـــات الجهات

المعنيـــة بهـــذا الصـــدد ،كمـــا ســـتقام

انتخابـــات مجلـــس اإلدارة للـــدورة

الجديدة  2023 – 2021في اليوم نفسه

وعقـــب الجمعيـــة العموميـــة مباشـــرة،

وفقا للنصوص المنظمة لالنتخابات في

الئحة الجمعية.

وأعلـــن النائـــب الســـلوم فـــي تصريـــح

عقـــب االجتمـــاع أنـــه ســـيتم فتـــح باب

الترشـــح النتخابـــات مجلـــس اإلدارة

يومـــي  17و 18مـــارس الجـــاري وفقـــا

للشروط الواردة فيالالئحة ،كما سيتم
تشـــكيل لجنـــة برئاســـة األميـــن العـــام

لمراجعـــة العضويـــات المجددة وتحديد
الجـــدول النهائـــي ألعضـــاء الجمعيـــة

العمومية (األعضاء المجددين للعضوية

المسددين لالشتراكات) ،تمهيدا لتسليم
األوراق الالزمـــة للـــوزارة قبـــل موعـــد

االنتخابات بالفترة المحددة قانونيا.

واشـــتمل االجتمـــاع علـــى عـــدة بنـــود

منهـــا التصديـــق علـــى محضـــر مجلـــس

اإلدارة السابق (االجتماع الحادي عشر)،
مناقشـــة التقرير األدبـــي للجمعية للعام
 2020وقـــد تـــم إقراره مـــن قبل مجلس

اجتماع مجلس اإلدارة الـ 12

اإلدارة بعـــد اســـتعراض مفصل من قبل

العموميـــة واالنتخابات) وكذلـــك التأكد

الجمعيـــة العموميـــة إلـــى المشـــاركة

المحدد لتســـليم الجداول النهائية حتى

األمين العام .ودعا السلوم كافة أعضاء
فـــي المناســـبتين المقبلتيـــن (الجمعيـــة

مـــن تجديـــد عضوياتهـــم قبـــل الموعـــد

يحظون بفرص المشاركة.

“البحرين الوطني” يطلق حملة قروض شخصية جديدة

ـهرا
تمنــح العمــاء المؤهليــن فتــرة ســماح تصــل إلــى  18شـ ً

أطلــق بنــك البحريــن الوطنــي “ ”NBBحملــة قــروض شــخصية جديــدة

مــبــتــكــرة تــســاهــم بــتــعــزيــز تجربة

عــمــائــه ،جـــاءت ه ــذه الــمــبــادرة–
وال ــت ــي ُتــعــد الــثــالــثــة م ــن نــوعــهــا

تنافســية ،إلــى جانــب فرصــة الفــوز بقيمة األقســاط لعام كامــل .وتأتي

هذه الخطوة تماشيا مع تقديرنا لزبائن بنك البحرين الوطني األوفياء

خالل العام الحالي  -في أعقاب

وذلــك لتخفيــف بعــض االلتزامات المالية للعمالء الكــرام ،ما يؤكد على

الكشف عن جوائز برنامج “ادخار

التزام البنك بتنفيذ وعده بالبقاء “أقرب لكم”.
واعتبارًا من شهر مارس الجاري

ضمن هذه الحملة الحصرية وذلك

بموافقة سريعة على طلبهم.

وحتى شهر يونيو  ،2021سيتم
اإلعالن عن  4فائزين محظوظين

الــوطــنــي” لــعــام  2021وإطـــاق

حملة السحوبات للعمالء الذين

صباح الزياني

الرقمي.

لــمــعــرفــة الــمــزيــد حـ ــول الــحــلــول

التنفيذي لــلــخــدمــات المصرفية

وت ــع ــزي ــز تــجــربــتــهــم الــمــصــرفــيــة

الــتــمــويــلــيــة لـ ــدى بــنــك الــبــحــريــن

عبداللطيف الزياني “إن عمالءنا

هذه الحملة الجديدة لمكافأتهم

اإللــــكــــتــــرونــــي

(nbbonline.

ب ــن ــك ال ــب ــح ــري ــن الـــوطـــنـــي .لـ ــذا،

عالوة على فترة سماح تصل إلى

احتياجاتهم بأفضل صورة ممكنة

وكجزء من التزام بنك البحرين

أي
رقــم ( )17214433أو زيـــارة ّ
مــن فـ ــروع الــبــنــك لــاطــاع على

وعــلــى مـــدى  4أش ــه ــر ،سيتمكن

لــــــأفــــــراد فـــــي الــــبــــنــــك ،ص ــب ــاح

على أكمل وجــه .وعليه ،تسعى

الوطني ،بإمكانكم زيــارة الموقع

الــجــوائــز إم ــا عــن طــريــق التقدم

هـــم م ــح ــور ك ــاف ــة ج ــه ــودن ــا في

ومنحهم فــرصــة ربــح أقساطهم

 )comأو االت ــص ــال عــلــى هــاتــف

فــإنــنــا نــحــرص دومً ــــا عــلــى تلبية

 18شهرًا”.

ال ــع ــم ــاء مـــن ال ــت ــأه ــل لــبــرنــامــج
بــطــلــب الـــحـــصـــول ع ــل ــى ق ــرض

شــخــصــي جــديــد أو عــبــر إضــافــة

ما يُ عادل  10,000دينار بحريني

لــيــتــمــاشــى مـــع إســتــراتــيــجــيــة الـــشـــركـــة الــرقــمــيــة

الـ ــذي ت ــم تــحــديــثــه يـ ــزود شــركــة

الجودة”.

أنــه يدعم إستراتيجية التحول

إيمان مجلي “أن النظام األساسي

 bniبمنصة تشغيل أكثر حداثة
ومرونة مما يجعلنا قادرين على

تلبية احتياجات العمالء المتغيرة

كما أضــافــت “تــم تطوير النظام
األسـ ـ ــاسـ ـ ــي وفــــ ًـقـــــا لــمــتــطــلــبــات
جميع مجاالت األعــمــال ،كتأمين

تــتــوافــق م ــع الــمــعــايــيــر العالمية

ومـ ــواصـ ــفـ ــات مـ ــحـ ــددة تــنــاســب

بــاســتــمــرار .كما أنــنــا مــدركــون أن

مع نمو األســواق ،يجب أن نطور

السيارات والتأمينات الشخصية

منتجاتنا معها .ويوفر هذا النظام

والتأمين الــعــام ،كما سيساعدنا

أفضل الممارسات التأمينية التي

فـــــي تـ ــقـ ــديـ ــم حــــلــــول لــتــطــويــر

تــســاعــدنــا عــلــى مــواكــبــة الــســوق

الــمــنــتــجــات واألعـــمـــال الــجــديــدة

وال ــم ــي ــزات الــمــتــطــورة وال ــك ــف ــاءة

العالية في استهالك الوقود.

والــمــطــالــبــات واألهــــــم مـــن ذلــك

واستطردت “أننا نهدف إلى جلب

تتوفر مونتيرو سبورت فقط لدى
شــركــة الــزيــانــي لــلــســيــارات ،الــمــو ّزع

الرقمي للشركة”.

الــحــصــري لــســيــارات ميتسوبيشي

فــي مملكة البحرين ،ويمكن لهذه

االبتكار وإطــاق المنتجات التي

السيارة المتينة تقديم أداء ثابت
وبــقــدرة عالية على الــمــنــاورة عند

لعمالئنا ،وقد اخترنا التعاقد مع

الــقــيــادة بــســرعــات كــبــيــرة .يشمل

شـ�ركـ�ة �TCS (TATA Consul

ذلــك مختلف التضاريس ،كالطرق

 )tancy Servicesكشركاء لنا في

رحلة التحول الطموحة هذه”.

اتصال محسنًا بالمناطق المطوّرة
ً
“زين” أول مشغل يوفر

شــــرق الـــحـــد ومــجــمــع  111وضـــاحـــيـــة الـــلـــوزي

ً
ً
حديثا شــرق الحد
محســ ًنا بشــبكات الهاتف النقال والبرودباند المنزلي في المناطق المطورة
اتصال
أصبحت “زين البحرين” ،أول مشــغل يوفر
ّ
ومجمع  111بالحد وضاحية اللوزي .وتعد تلك المناطق من المناطق الجديدة التي تم تطويرها مؤخرًا ضمن مشاريع وزارة اإلسكان والمطورين
العقاريين من القطاع الخاص ،وبما يتماشى مع توجيهات الحكومة في تسهيل خدمات االتصاالت في تلك المناطق.

ً
نهجا
وقــد اتبعت زيــن البحرين

البحرين ،ستوفر الشركة لقاطني

متطورً ا وعملت بال كلل في العام

تــلــك الــمــنــازل جــهــاز راوتـ ــر يمكنه

إيمان مجلي

البحرين علي اليهام “ن ــدرك نحن

الشبكة على قــدرة زيــن البحرين
والتزامها المستمر بتمكين وتلبية
متطلبات عمالئها من خالل توفير

علي اليهام

الــحــلــول وال ــخ ــدم ــات الــتــي تــعــزز
الحياة الرقمية لألفراد .ومع الشبكة
المحسنة ،سيتمكن سكان المناطق
المطورة حدي ًثا بسرعات بيانات
أســرع وفــرص أكبر لالتصال .كما
حرصت زين البحرين على تزويد
تلك المنازل بتقنيات البرودباند من

الجيل الخامس وبالتالي تحسين
البث واأللــعــاب والتطبيقات التي
ً
عاليا وزمن
نطاقا تردديً ا
تتطلب
ً

وصول أفضل .ومع تقنيات الجيل
ال ــخ ــام ــس ل ــل ــب ــرودب ــان ــد مـــن زيــن

أســطــوانــات بسعة  3.0لتر ،إضافة

ثماني
إلى ناقل حركة أوتوماتيكي
ّ
الــســرعــات ،يساهم فــي تعزيز أداء

السيارة بشكل ملحوظ وتزويدها
بتسارع قوي وسلس أثناء القيادة
عــلــى ش ـ ــوارع الــمــديــنــة أو الــطــرق

الجبلية أو جر األحمال الثقيلة.

فــرعــه الــجــديــد الــمــتــخــصــص لعمالء

التجاري الــجــاري تجديده وتطويره.

الــتــكــنــولــوجــيــا فـ ــي شـــركـــة زي ــن

السيارات التي يوفرها
حلول تمويل
ّ

فـــي زيــــن ال ــب ــح ــري ــن ،وفــــي هــذه

السيارات
عمالء أكبر شركات تجارة
ّ

مــع تــبــعــات جــائــحــة كــوفــيــد ،19 -

سـ ــبـ ــورت مـ ــحـ ــرك قـ ـ ــوي ذو ســت

بيت التمويل الكويتي “بيتك” ،لتشغيل

بيت التمويل الــكــويــتــي ،إذ سيخدم

المتزايد من العمالء .ويؤكد تعزيز

ي ــع ــزز م ــن أداء س ــي ــارة مــونــتــيــرو

(إدامــة) ،عن توقيع اتفاقية تأجير مع

في تلك المناطق المحددة حيث

األوقات غير المسبوقة من التعامل

ناقل الحركة.

لشركة البحرين لالستثمار العقاري

وبــــهــــذه ال ــم ــن ــاس ــب ــة ،قـــــال مــديــر

اتصال أكبر بالشبكة لتلبية الطلب

خــال قــرص موضوع بعناية خلف

الــشــركــة التابعة والمملوكة بالكامل

وسيركز فرع ( )KFH Autoعلى تقديم

بــســرعــة بــيــانــات محسنة وفــرص

ووضعي
وضع الدفع الثنائي ()2WD
ّ
ق ــي ــادة آخ ــري ــن أث ــن ــاء الــحــركــة من

أعلنت شركة إدامــة إلدارة العقارات،

الماضي لنشر شبكات البرودباند

سيستمتع ســكــان تــلــك المناطق

وال ــذي يمكن تغييره بسهولة إلى

“إدامـــــــة” والـــبـــنـــك يـــوقّ ـــعـــان اتــفــاقــيــة تــأجــيــر

والسلكيا
سلكيا
توفير البرودباند
ً
ً

م ــن الــجــيــلــيــن الـــرابـــع والــخــامــس

الــمــرصــوفــة أو الــوعــرة أو الــقــيــادة

الصخور ،وذلــك بفضل نظام الدفع

يرحب بأحدث فروع “بيتك”
“سترة التجاري” ّ

تــمــويــل الــسـ ّـيــارات فــي مــجــمّ ــع سترة

لمختلف األجهزة في المنزل.

الرياضية متعددة األغــراض ()SUV

الرباعي ( )4WDالمتقدم للسيارة،

م ــع مــونــتــيــرو سـ ــبـ ــورت ،الــســيــارة

عــلــيــه ،وذات ال ــق ــي ــادة الــســلــســة،

على العمالء في البحرين.

وصرحت المدير العام لشركة ،bni

انتقل برحلتك إلى أعلى المستويات

في الوحل أو الثلوج أو الرمال أو

تــأتــي ب ــأداء قــوي يمكنك االعتماد

الذي تم تحديثه ليتماشــى مع إســتراتيجية  bniالرقمية الجديدة؛ لتعزيز ســرعة حركة خدمة المؤسســات والنمو المرتكز

والــبــقــاء ف ــي الــمــقــدمــة وتــجــاوز

“مونتيرو سبورت” متوفرة لدى “الزياني للسيارات”

مــن ميتسوبيشي مــوتــورز ،والتي

أعلنت شركة البحرين الوطنية للتأمين ( )bniعن بدء تشغيل نظام التأمين األساسي المح ّدث للشركة .ويدعم هذا النظام

واالك ــت ــت ــاب وإدارة الــســيــاســات

multaqa@albiladpress.com

الخيارات التمويلية المتوافرة.

المحدث
“ ”bniتطلق نظام التأمين األساسي
ّ
تـ ــوقـ ــعـ ــات الـ ــعـ ــمـ ــاء وم ــع ــاي ــي ــر

15

تــطــبــيــق ال ــخ ــدم ــات الــمــصــرفــيــة

وبــهــذه الــمــنــاســبــة ،ق ــال الــرئــيــس

التابعة للبنك.
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يبادرون بفتح حساب عن طريق

تــنــافــســيــة لــلــفــوائــد وســيــحــظــون

عبر قنوات التواصل االجتماعي

للتواصل17111509 :

الوطني المستمر بتقديم حلول

تمنح العمالء المؤهلين فترة ســماح تصل إلى  18شــهرًا وبنســبة أرباح

أو أكثر على القرض الحالي .كما
ً
أيضا من نسب
سيستفيد العمالء

إعداد :هبة محسن

في المملكة ،والتي يقع معظمها في
منطقة سترة.

وبــهــذه الــمــنــاســبــة ،ق ــال الــمــديــر الــعــام

ان مسؤوليتنا كمشغل اتــصــاالت
وم ــم ـ ّ
ـك ــن رقـــمـــي أص ــب ــح ــت أكــثــر

لشركة إدام ــة إلدارة الــعــقــارات ،وليد

مــن أي وقــت مــضــى ،ولــذلــك فقد

المجتمع المحلي بمساعدة شركائنا

للمقيمين الذين يعملون عن بُعد أو

من أجــل تعزيز مزايا مشروعاتنا .إذ

التسوق وأرقــى المطاعم والمقاهي،
مع االستفادة من موقع المجمّ ع البارز

على الواجهة البحريّ ة .لــذا فإنه من

دواعي سرورنا البالغ الترحيب بأحدث

ّ
“يشكل مجمّ ع
البحرين ،حامد مشعل

سترة التجاري وجهة مثلى لمشتري
ال ــس ـ ّـي ــارات الــراغــبــيــن ف ــي الــحــصــول

متميزة الستكمال
على حلول تمويل
ّ

علي “نحن حريصون دائمً ا على دعم

المستأجرين ،بيت التمويل الكويتي،

سعينا لضمان عدم إعاقة االتصال

الــذيــن نــقــوم بانتقائهم بعناية فائقة

دروسا عبر اإلنترنت أو
يحضرون
ً

نهدف إلــى توفير مجموعة متكاملة

السيارات الــذي يعد أحــد أهم
لقطاع
ّ
الــقــوى المحركة لألعمال فــي منطقة

كبيرة مــن شــركــات تــجــارة الــسـ ّـيــارات

مــن الــخــدمــات ل ــزائ ــري مــجــمّ ــع سترة

وم ــن جــانــبــه ،ق ــال رئــيــس الــخــدمــات

لتيسير حصول العمالء على حلولنا

يقدمون خدمات التعليم في هذه
األوقات الصعبة”.

التجاري ،بما في ذلك أفضل خيارات

وال ــذي سيوفر خــدمــات داعــمــة مهمة

سترة”.

الــمــصــرفــيــة لــــأفــــراد فـ ــي “ب ــي ــت ــك”-

معامالتهم .وسيساعدنا افتتاح فرعنا
الجديد في هذا الموقع االستراتيجي
ً
أيضا على توطيد عالقاتنا مع مجموعة

التي تقع في الجوار ،إذ سنتعاون معً ا
السيارات”.
التنافسية لتمويل
ّ
ّ

ضمن “جائزة القمة العالمية” لعام 2020
حصد بنك البحرين اإلســامــي
( )BisBمــؤخــرً ا “جــائــزة فعالية

التسويق” البالتينية المندرجة
ضــمــن “ج ــائ ــزة الــقــمــة العالمية”
 ،2020وذل ــك عــن خــدمــة “فتح

عن “فتح حساب
بالنقال بخاصية
التحقق من الوجه”

حـــســـاب ع ــب ــر الـــهـــاتـــف الــنــقــال

باستخدام خاصية التحقق من
الوجه”.

ّ
أي
وعــبــر هــذه الــخــدمــة،
يتمكن ّ
زبــــون جــديــد م ــن فــتــح حــســاب

لدى البنك في أقل من  5دقائق

فقط ،دون الحاجة لزيارة الفرع

وذلك عن طريق تحميل تطبيق

حسان جرار

.

وتقليل التدخل البشري إلى أقل

راحة ويُ سر.

وعند تسجيل الزبائن باستخدام

ال ــب ــح ــري ــن اإلســـــامـــــي ،حــســان

مــنــهــم تــحــمــيــل عـــدة أنـــــواع من

إضافة لسجل إنجازاتنا الحافل

حد ممكن.

سيطلب
الــخــاصــيــة ال ــم ــذك ــورة،
ُ
ال ــه ــوي ــات وذلــــك لــضــمــان أعــلــى

“اإلسالمي الرقمي” ،واستخدام
خــاصــيــة الــتــعــرف عــلــى الــوجــه

في الوقت الفعلي ،حيث تكون
الــعــمــلــيــة بــرمــتــهــا رق ــم ــي ــة ،مما

يعني انعدام المعامالت الورقية
واخــتــفــاء اإلجــــــراءات المعقدة

مستوى من األمــان .وحالما يتم
التحقق مــن صــحــة المعلومات
الــمــقــدمــة ،سيتمكن الــزبــائــن من

التقدم فورً ا بطلب الحصول على
أي مــن منتجات وخــدمــات بنك

البحرين اإلسالمي واالستمتاع
بــتــجــربــة مــصــرفــيــة ســلــســة بكل

قــويــة صــاحــبــت إطــــاق خــدمــة

وقـــال الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لبنك

“فتح حساب عبر الهاتف النقال

جـ ــرار “نــحــن ف ــخ ــورون بــأحــدث

الــوجــه” وتنفيذها عــبــر وســائــل

والــمــتــمــثــلــة ف ــي حــصــولــنــا على
هـ ــذه ال ــج ــائ ــزة الــمــرمــوقــة على

الصعيد الدولي .وهو ما لم يكن
ممكنًا لــوال الجهود االستثنائية
لــجــمــيــع الـــفـــرق ال ــت ــي ســاهــمــت

بشكل أو بآخر فــي بلوغنا قمة
الــنــجــاح عــبــر تسخير مــواردهــا

لــوضــع اســتــراتــيــجــيــة تسويقية

باستخدام خاصية التحقق من

الــتــواصــل اإلجــتــمــاعــي .وتــأتــي
تماشيا مع الرؤية
هــذه الخدمة
ً

اإلستراتيجية للبنك الرامية إلى
تبسيط األمـــور المالية للزبائن

والمساهمة في االرتقاء بالقطاع
ّ
ممكنة
المالي ،عبر إطالق حلول

رقميا والمساهمة في دعم بيئة
ًّ
ريادة األعمال الناشئة في مملكة
البحرين”.

abdulnabi.alshoala
@albiladpress.com
ahmed.bahar
@albiladpress.com
moanes.almardi
@albiladpress.com
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الظهر:

11:46

يعتــزم النجــم الهوليــودي العالمــي تــوم

العصر:

03:11

كــروز بيــع مزرعتــه الفخمــة والمترامية

المغرب:

الخالبة في والية كولورادو األميركية.

العشاء:

07:16

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية،

االثنين

يطلــب  39.5مليــون دوالر مقابــل العقــار الــذي تبلغ مســاحته  320فدانا .وبحســب
قائمــة “دار ســوذبي” ،فــإن المنزل هــو “قطعة تراثية فخمة ،لســنوات من التخطيط
والرؤية” .ويتميز العقار الفســيح بمســاحة معيشة داخلية رائعة تبلغ  11.512قدما
مربعا ،ويقع على قمة جرف يطل على مناظر خالبة لجبال األلب ،ويشــتمل العقار

albiladpress.com
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قسم اإلعالنات:

17111444

+973

17111501 / 508

17111467

+973
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32224492 / 39615645

+973

17580939

+973

فإن “دار ســوذبي” للمزادات ،أكدت على
موقعهــا ،أن النجــم العالمــي تــوم كــروز
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األطــراف فــي بلــدة تيلورايــد الجبليــة

05:46

السنة الثالثة عشرة  -العدد 4535

تأسست سنة2008 :

توم كروز يعرض مزرعته الريفية للبيع

تصدر عن دار البالد للصحافة والنشر والتوزيع
االشتراكات والتوزيع:

17111432

س.ت 67133

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

17111434

+973

+973

بعــض الميــزات بما في ذلــك مدفأتان ومركز للياقة البدنية ومنطقة ترفيهية .يذكر
أن منــزل كــروز يقــع علــى بُعد دقائق فقط من وســط مدينة تيلورايــد ،وهي وجهة
للتزلج والغولف على أعلى مستوى.

أحمد البحر

ahmed.bahar@albiladpress.com

وتعلمت كيف يبنى الجدار!

 Û Ûما أرمي إليه من وراء عبارة “الجدار” هو ذاك الحاجز أو العائق غير المرئي الذي
يخلقــه البعــض بقصــد أو مــن دون قصد بين الوحــدات التنظيمية في المؤسســة،

فتصبــح كل وحــدة مــن تلــك تعمل بذاتها وكأنها مؤسســة داخل مؤسســة بل هي
كذلك.

Û Ûهــذه الممارســات غيــر المهنيــة يمكــن أن تخطــف أهــم أركان اإلدارة الفاعلة ،وهو
ضرورة وجود التجانس واالنسجام بين الوحدات التنظيمية في المؤسسة.

 Û Ûونقصد بذلك تلك العالقة المهنية التنظيمية التي تربط بين هذه الوحدات بعضها
ببعض وترســم الخطوط التكاملية المشــتركة لمهامها ومسؤولياتها ،وتغييب هذا

الركــن يعنــي إحداث تخلخل فــي الكيان التنظيمي للمؤسســة ،وهذا بدوره يخلق
الكثير من اإلرباك وعدم الوضوح ،ما يؤثر سلب ًا وبدرجة كبيرة على مستوى أداء
المؤسســة وإنتاجيتهــا .واســتذكر فــي هــذا الســياق الموقــف التالي الــذي أعرضه
أمامك سيدي القارئ.
 Û Ûتعاظمت درجه الشكاوى والتذمر من قبل عمالء المؤسسة من مستوى الخدمات
المقدمة ،الذي نتج عنه فقدان نســبة ملحوظة من أعمالها في الســوق ،األمر الذي
دفــع مجلــس اإلدارة للتدخــل واللجــوء إلــى إحــدى بيــوت الخبــرة إلجراء دراســة
ميدانيــة والوقــوف علــى أســباب التــردي في مســتوى الخدمــات والمســاعدة في
وضع الحلول المناسبة.

 Û Ûتقدمــت المنظمــة االستشــارية بتوصيــات للتعامــل مع تلك المشــكلة ،وكان أهمها
إعــادة هيكلــة الخريطــة التنظيمية للمؤسســة ،هادفــة من وراء ذلــك التركيز على

العالقات التنظيمية وترســيخ ثقافة االنســجام والتجانس بين مختلف الوحدات
وذلك من خالل العمل المؤسسي ،الذي يعني كما تقول بعض المصادر بأنه العمل

امرأة تلتقط صورً ا بهاتفها المحمول وسط دواليب
ملونة في قلعة ثانغ لونغ اإلمبراطورية في العاصمة
الفيتنامية ،هانوي (أ ف ب)

الجماعي الذي يمارس وفق نسق منظم قائم على أساس ومبادئ وقيم تنظيمية
محددة.

 Û Ûواآلن سيدي القارئ ،يمكننا أن نطرح التساؤل :هل هناك فعال من يخلق مثل هذه
الحواجز والعوائق بين الوحدات التنظيمية في المؤسسات ولماذا؟ ما رأيك؟

روائــح عطريــة

تكبـح الشهيـة

“شارلي إيبدو” تستفز البريطانيين برسم صادم للملكة

أعلنــت اختصاصيــة طــب العــاج

أثــارت المجلــة الفرنســية الســاخرة

ميدي” لمســاواة األعراق حليمة بيغوم،

روائح معينة تؤثر في الشهية ،وتساعد

بعدما نشــرت رسما كاريكاتوريا وُ صف

وقالــت إنــه “مــن الخاطــئ ،علــى أي

وتشــير الخبيــرة فــي حديــث لراديــو

إليزابيــث والممثلــة األميركية الســابقة

معينــة تســاعد علــى تخفيــف الشــعور

وأظهر غالف المجلة الفرنســية ،الملكة

وأثــار الرســم نقاشــا واســعا ،وتســاءل

في هذه الحالة استخدام روائح الزيوت

رقبــة مــاركل ،علــى غــرار ما تعــرض له

مــن مظاهــر حريــة التعبيــر ،أم إنــه

وتقول “إذا كان الشخص يرغب بتناول

فلويــد ،فــي  ،2020وكان مصرعــه قــد

يرغــب بتنــاول طعــام غنــي بالدهــون،

واسعة في الواليات المتحدة.

ســتخفض شــهيته” .وتوضــح الخبيــرة

قصــر باكينغهــام؟” ،ثــم صــورت ميغان

 5قطــرات لــكل  15 - 10متــرا مربعــا .أو

أتنفس”.

الشــوكوالته مثــا أو أي شــيء آخــر،

التنفــس” ،مــن جورج فلويــد ،الذي كان

بالروائــح غالينــا كولوســوفا أن هنــاك

“شــارلي إيبــدو” ،ضجة واســعة ،أخيرا،

على عدم التفكير بالطعام.

بالمثيــر و”المســيء” لــكل مــن الملكــة

“ســبوتنيك” الروســي ،إلى وجود روائح

ميغان ماركل.

بالجــوع ،وتقليل الشــهية .ومن األفضل

إليزابيــث وهــي تضــعُ ركبتهــا علــى

الرســم الــذي نشــرته المجلة الفرنســية،

صعيد من الصعد ،أن تكون ثمة مقارنة
بيــن ملكة بريطانيا وبين حادثة جورج
فلويد”.

معلقــون مــا إذا كان الكاريكاتور مظهرا

الطبيعيــة الطيــارة وليــس الصناعيــة.

األميركــي مــن أصــل إفريقــي ،جــورج

غالف تشارلي إيبدو

ٌ
مســيء ومضلــل بالفعــل ،ألنــه يظهــر

الحلــوى ،فيمكنــه أخذ القرفــة ،وإذا كان

أدى إلــى احتجاجات عرقية وحقوقية

عندمــا كان رجــل شــرطة فــي واليــة

وهــو ما يشــكل اتهاما كبيرا لشــخصها،

فيمكنــه تنــاول الحمضيــات التــي

وعنونــت المجلة“ ،لمــاذا غادرت ميغان

في حادث وثقته عدسة الكاميرا.

ليس سوى رواية واحدة لما حصل ،أي

“يفضــل اســتخدام جهــاز ناشــر بمعــدل

كأنهــا تقــول “ألنني لم أكن أســتطيع أن

البريطانيــة ،أن هــذا الرســم الســاخر

يمكــن للشــخص ،عندمــا يرغــب بتنــاول

وجــرى اقتبــاس عبــارة “القــدرة علــى

بالخاطــئ والمروع مــن قبل المدافعين

استنشــاق رائحة هــذه الزيوت مباشــرة

يشــكو عــدم قدرتــه التقــاط األنفــاس،

وانتقدت مديرة مركز الدراسات “راني

من القنينة بدال من ذلك”.

مينيابوليــس يضــعُ ركبتــه علــى رقبته،

وكتبــت

صحيفــة

“ديلــي

أدانــي ،إلــى ثروتــه مليــارات أكثر من أي

ميــل”

من الملــك قوبل باالســتهجان ،ووُ صف

مجلة “شــارلي إيبدو” معروفة بالجدل،

عن المملكة.

شخص آخر في العالم هذا العام.

علنًــا ،بمقــدار  16.2مليار دوالر في العام
ً
وفقا
 ،2021ليصــل إلــى  50مليــار دوالر،

أعمال من الجيل األول نادرًا ما يتحدث

لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات.

وقالــت صحيفة بلومبيــرغ :إن ما حققه
غوتــام جعلــه أكبــر رابح للثــروة في هذا

الدخول في أعمال مراكز البيانات ،تبدي
المجموعة ً
أيضا رغبتها في الدخول إلى
عالم التكنولوجيا.

وارتفعت جميع أسهم مجموعة أداني ،الملياردير الذي نجا من عملية اختطاف وعملية إرهابية،
باستثناء سهم واحد ،بنسبة  % 50على األقل هذا العام.

شخصيات ورموز دينية.

كانــت إال ســمكة مــن نوع “بلــو مارلين”،

يذكر أن هذه األسماك ليست مخصصة

لكــن الســمكة التي اصطادها الشــاب ما
وهــي إحدى األنــواع النــادرة والباهظة

الثمــن .بحســب مــا نقــل موقــع “بزنــس

إنسايدر” ،فإن سعر السمكة يصل لـ 2.6

ألفا و 325دوالرا.

لالســتهالك البشــري؛ الحتوائهــا علــى
كميــات كبيــرة مــن الزئبــق ،وتعتبــر

لحومها مفضلة في اليابان.

برق حارق يصعق  4أشخاص في الهند
أصيــب  4أشــخاص بجــروح بالغة جراء

التســجيل ،فقــد وقعــت الحادثــة مســاء

غوروغرام الواقعــة إلى الجنوب الغربي

يقفون تحت شجرة في الحديقة بسبب

صاعقــة أثنــاء جــو عاصــف فــي منطقــة

من العاصمة الهندية نيودلهي.

الجمعــة ،عندمــا كان الرجــال األربعــة
األمطــار الغزيــرة .ونقلــت وكالــة األنبــاء

والتقطــت كاميــرا لدائــرة تلفزيونيــة

الهندية اآلسيوية عن الشرطة قولها :إن

الرجــال األربعــة الذيــن كانــوا يحاولــون

المستشفى مشيرة إلى أنهم خرجوا من

مغلقة الصاعقة أثناء حدوثها ،إذ شوهد
مــدارة أنفســهم مــن األمطــار تحــت

شــجرة ،التــي ضربهــا البــرق .وبحســب

جميــع المصابيــن يخضعــون للعــاج في

دائــرة الخطــر ،وفقا لما ذكــره موقع “زي
نيوز” اإلخباري الهندي.

التــي أدخلــت العائلــة الملكيــة

البريطانية في أزمة ،طرح تساؤل

وتعمل شركة الملياردير الهندي باستمرار
تتكيــف مــع دورات الســوق ،واآلن مــع

عندمــا نشــرت رســوما ســاخرة مــن

إال أن القصــة تبــدو عاديــة فــي البداية،

الواحد من هذه السمكة يصل لنحو 31

أوبــرا وينفــري مــع هــاري وميغــان

فــي العــام  2021للحصــول علــى لقــب

على توســيع أعمالها فــي المجاالت التي

وطالمــا أثيــرت مشــاكل كثيــرة بشــأنها

أكلها برفقة أصدقائه.

ســي” األميركيــة ،فــإن ســعر الرطــل

ضخمــة كان قــد اصطادهــا ،وقــد قــرر

وبحســب تقريــر لشــبكة “ســي إن بــي

بعــد المقابلــة الناريــة التــي أجرتها

ماســك ،الــذي تنــازع مــع جيــف بيــزوس

وقفــز صافــي ثــروة غوتــام ،وهــو رائــد

فــي غضون ذلك ،أشــار آخــرون إلى أن

نشــر شــاب نيجيــري صــورة لســمكة

مليون دوالر.

نظارة أوبرا تغرق مصنعا سويسريا في سيل من الطلبات

ً
متفوقــا بذلــك حتــى علــى إيلــون
العــام،

أغنى أغنياء العالم.

فــي حيــن أن ما كشــفته ميغــان ماركل

أن الصورة غير مكتملة إزاء ما حصل.

هندي يتفوق على أغنى أغنياء العالم بثروته
أضــاف رجــل األعمــال الهنــدي غوتــام

الملكــة إليزابيــث فــي هيئــة عنصريــة،

اصطاد سمكة بـ  2.6مليون والتهمها مع أصدقائه

فتح “شرفة هتلر”

في فيينا للزوار

علــى نطــاق واســع عبــر الشــبكات

االجتماعيــة حول نوعيــة نظارات

المذيعة.
ولفتــت

نظــارات

اإلعالميــة

األميركيــة الشــهيرة األنظــار أثناء

قالت قناة “إزفســتيا” التلفزيونية :إن

المقابلــة التــي عرضتها قناة “ســي

“شــرفة هتلــر” ،أمــام الــزوار .وذكــرت

 17مليــون مشــاهد فــي الواليــات

الشــرفة ،عــن ضــم النمســا إلــى قــوام

ما أدى إلى سيل من الطلبات التي

الــذي ألقــاه مــن هنــاك فــي  15مــارس

للنظــارات فــي مدينــة زيوريــخ

رحالت الزيارة ،للمجموعات المهتمة.

وهــذه الماركــة التــي تتخــذ مقــرا

للــرأي العام ،دل على أن غالبية الذين

السويســرية الصغيرة على ضفاف

ســلطات مدينــة فيينــا ،تخطــط لفتح

بــي أس” األميركيــة وتابعهــا نحــو

القنــاة ،أن أدولــف هتلــر أعلن من تلك

المتحدة و 11مليونا في بريطانيا،

الرايــخ الثالــث ،وذلــك عبــر الخطــاب

أغرقت العالمة التجارية المصنعة

 .1938وفــي البدايــة ،ســيتم تنظيــم

السويسرية.

وتمــت اإلشــارة إلــى أن اســتطالعا

لهــا

تــم اســتطالع آرائهــم ،أعربــوا عــن

بحيــرة زيوريــخ ،تأسســت العــام

تأييدهم لفتح الشرفة أمام الزوار.

فــي

مدينــة

فاندنســفيل

 1993على يد سفين غوتي ،وهي

دوالرا و 537دوالرا).

تتعــدى  10آالف زوج منها شــهريا

أوبــرا خصوصــا للمقابلــة ،ويحمــل

تنتــج نظــارات بكميــات صغيرة ال

تباع لدى اختصاصيين مســتقلين

بسعر يراوح في المعدل بين (430

وصممــت النظارات التــي وضعتها

تصميمها عنوان “أو آر  ”02بتوقيع
سفين غوتي.

