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البحرين تفوز مجدًدا بعضوية 
“تنفيذية بروتوكول مونتريال”

“العقاري” تبحث إقامة 
معرض “سيتي سكيب”

“زين” توزع أرباًحا بواقع 6 
فلوس للسهم الواحد

قال وزير العدل والشـــؤون اإلســـامية واألوقاف الشيخ 
خالـــد بن علـــي آل خليفة لــــ “الباد” إن “هنالك محاســـبة 
لمـــن يقـــدم معلومـــات مغلوطـــة للمحكمـــة فيمـــا يخص 
القضيـــة أو التبليـــغ عنهـــا، وإن “التأخر ببعـــض الباغات 
هـــو ألســـباب تقنية ترتبـــط بالعنـــوان أو رقـــم الهاتف أو 
البريـــد اإللكتروني نفســـه، وال يمكن النظر لـــه كظاهرة”.  
وأوضح الوزير على هامش اإليجاز اإلعامي الحكومي 
الـــذي نظمه مركز االتصال الوطني عن “مشـــروع الخبرة 
والتحـــول اإللكتروني في قطـــاع العدالة” أن إحصاءات 
التحـــول اإللكترونـــي للعـــام 2020 والتـــي منهـــا إنجـــاز 
)471,187( خدمـــة للدعـــاوى القضائيـــة، و)1,315,680( 
خدمـــة لتنفيـــذ، يؤكـــد نجـــاح الـــوزارة بتقديـــم جـــودة 
الخدمات بالشكل الميسر والصحيح الذي يخدم العدالة 

وبالوقت المطلوب”.
وفي سؤال صحافي عن إمكان تطبيق الذكاء الصناعي 
مســـتقبا كبديـــل عن القضـــاة، علق الوزير بأنـــه أمر غير 

ممكن ولم يعتد بالعمل به أي في دولة بالعالم.

ال نية لتطبيق الذكاء الصناعي بدال من القضاة
وزير العدل: محاسبة كل من يثبت ضلوعه في “تضليل” المحكمة

وزير العدل لدى تقديمه اإليجاز اإلعالمي الحكومي )05(

بموجـــب التكليـــف الســـامي مـــن 
لدن عاهـــل الباد صاحب الجالة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
الملكـــي  الديـــوان  وزيـــر  يجـــرى 
الشـــيخ خالد بن أحمـــد آل خليفة 
أعضـــاء  لترشـــيح  مشـــاورات 
لحقـــوق  الوطنيـــة  المؤسســـة 
اإلنســـان بنـــاء على األمـــر الملكي 
رقـــم )17( لســـنة 2017 بتحديـــد 
ضوابـــط تعييـــن أعضـــاء مجلس 
المفوضين في المؤسسة الوطنية 
لحقوق اإلنسان، من الشخصيات 
الحقوقية والقانونية واألكاديمية 
المدنـــي  المجتمـــع  وممثلـــي 
والجمعيـــات المهنية، مـــع مراعاة 
تمثيـــل المـــرأة واألقليـــات تمثياً 

مناســـبًا بما يسهم في تعزيز مركز 
المؤسســـة وفقـــًا لمبـــادئ باريـــس 
المؤسســـات  بمركـــز  المتعلقـــة 
الوطنيـــة لتعزيـــز وحماية حقوق 
اإلنســـان، المصـــادق عليهـــا بقـــرار 
الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحدة 
رقـــم )48/ 134( الصـــادر فـــي 20 

ديسمبر 1993م

وزير الديوان الملكي يجري مشاورات 
لترشيح أعضاء “مؤسسة الحقوق”

المنامة - بنا

)06(

)١٩(

“عمومية األهلي “ توزع  5 % 
نقداً و 5 % أسهم منحة

وافقـــت الجمعيـــة العامـــة لمســـاهمي البنك األهلـــي المتحد علـــى توصية مجلـــس اإلدارة 
بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2020 بنســـبة 5 % من قيمة الســـهم اإلســـمية أي بواقع 1.25 
ســـنت للســـهم العادي الواحد وبإجمالي 120.6 مليون دوالر نقدا إلى جانب توزيع أســـهم 

)١٩(منحة مجانية بنسبة 5 % من رأس المال الصادر.

الكاظمي يزور الرياض.. 
وتوقيع 5 اتفاقيات

)12(

أرباح “ممتلكات” تتراجع بسبب تقلبات األسواق

أرجـــع وزيـــر المواصـــات كمـــال أحمـــد انخفـــاض 
أرباح شـــركة ممتلكات وشـــركاتها المحلية التابعة 
لهـــا والتـــي تمتلك فيها نســـبة اســـهم 50 % فأكثر، 
فـــي األعوام الممتـــدة 2018 - 2020 إلـــى “تقلبات 

األسواق” التي تعمل بها أو ترتبط بها حيث تتمتع 
كل منهـــا بوجـــود مجالـــس إدارة وإدارات منفصلة 
خاصة بهـــا وتعمل جاهدة لتعزيـــز األداء والعوائد 

لديها.
وبين الوزير، ردا على السؤال البرلماني المقدم من 
النائـــب محمود البحراني، أن إجمالي حجم أصول 

 2018 فـــي  القابضـــة  البحريـــن  ممتلـــكات  شـــركة 
بلـــغ 3.096.924 مليـــار دينار، فـــي حين انخفضت 
األصـــول في 2019 إلـــى 3.075.527 مليـــار دينار، 
فـــي حيـــن انخفـــض إجمالـــي الربـــح الشـــركة مـــن 
18.983 مليـــار فـــي 2018 إلـــى 7.673 مليـــار فـــي 

.2019)08(

ليلى مال اهلل

إبراهيم النهام

مشعل العثمان 

الشيخ خالد بن أحمد

)١٨(



المنامة - وزارة الداخلية

قـــام وزيـــر الداخليـــة الشـــيخ راشـــد بـــن 
عبـــدهللا آل خليفة، صباح أمـــس، بزيارة 
إلـــى اإلدارة العامة للدفاع المدني، حيث 
كان فـــي اســـتقباله، رئيـــس األمـــن العام 
الفريق طارق بن حســـن الحســـن، ومدير 

عام اإلدارة العامة للدفاع المدني.
وفي مســـتهل الزيارة، أعـــرب الوزير عن 
شـــكره وتقديـــره لجهود الدفـــاع المدني، 
ضباطـــا وضباط صـــف وأفـــراد، وأدائهم 
األرواح  حمايـــة  فـــي  المتميـــز  المهنـــي 

والممتلكات.
وأشـــاد باهتمـــام ورعايـــة عاهـــل البـــاد 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل 

خليفة، ودعم ولـــي العهد رئيس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، لتطوير كافـــة مجاالت 
العمل الشـــرطي، وتوفير اإلســـناد الازم 
في هـــذا الشـــأن، منوهـــا إلـــى أن الدفاع 

المدني يعد أولوية في هذا المجال.
وأوضـــح أن تشـــكيل لجنة حصـــر المواد 
وآليـــات  تخزينهـــا  ومواقـــع  الخطـــرة 
التفتيـــش عليهـــا والتأكـــد مـــن االلتـــزام 
باإلجـــراءات االحترازيـــة المعمـــول بهـــا، 
جاء بتوجيه مـــن مجلس الوزراء، مثمنا 
نتائـــج أعمـــال اللجنـــة، مضيفـــا أن هـــذه 
الجهـــود الوطنية، مقدرة وتعكس كفاءة 
وعطاء غير محدود، ومن المهم التعامل 
مع األمر بشـــكل مســـتمر الحتواء الخطر 

وضمـــان عـــدم انتشـــاره، فمـــا قامـــت بـــه 
اللجنة هو األســـاس الـــذي يتم عليه بناء 

خطة العمل.
المعنيـــة  للجهـــات  شـــكره  عـــن  وعبـــر 
المشـــاركة واالســـتفادة مـــن هـــذا الجهـــد 
المتميـــز والمتمثـــل فـــي معاينة وفحص 
وتفتيش عدد من المنشآت والتحقق من 
التزامها بالمتطلبات االحترازية الخاصة 
بتخزيـــن المـــواد الخطـــرة، مؤكـــدا علـــى 
أهميـــة متابعـــة تنفيـــذ توصيـــات اللجنة 
مـــن خـــال الزيـــارات وتقاريـــر الجهـــات 

المراقبة.
لـــدور  كمـــا أعـــرب الوزيـــر عـــن تقديـــره 
الدفـــاع المدني في إطار تعزيـــز االلتزام 
باإلجراءات االحترازية للحد من انتشار 

فيـــروس كورونـــا، مـــن خـــال عمليـــات 
والمنشـــآت  المبانـــي  وتعقيـــم  تطهيـــر 
والطرقـــات  والشـــوارع  الحكوميـــة 
وغيرهـــا، وتعزيـــز تجربة االســـتفادة من 
المتطوعيـــن وعقـــد الـــدورات التدريبية 
حـــول الطرق الصحيحـــة لتنفيذ عمليات 

التطهير والتعقيم االحترازي.
وأكـــد الوزيـــر أن قانون التطـــوع لخدمة 
األمـــن العـــام، والـــذي يأتي بدافـــع الوالء 
المســـئولية  وتعزيـــز  للوطـــن  واالنتمـــاء 
االجتماعيـــة لحمايـــة األمن واالســـتقرار، 
يعـــد تجربـــة ناجحـــة، وتتطلـــب تنظيـــم 

دورات تدريبيـــة تســـهم فـــي االســـتفادة 
المواطنيـــن  بتعـــاون  مشـــيدا  المثلـــى، 
والمقيميـــن مع رجـــال األمن فـــي أدائهم 
لواجباتهم من أجـــل حفظ األمن وتعزيز 
االســـتقرار، ومتمنيـــا للجميـــع مزيـــدا من 

التوفيق والنجاح في خدمة الوطن.

نقــدر جهود وكفــاءة “حصر المــواد الخطرة”

وزير الداخلية يشيد باألداء المتميز للدفاع المدني

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  أصـــدر 
ماجـــد النعيمـــي قـــراًرا بالموافقة 
مؤسســـة  اســـم  اســـتبدال  علـــى 
تعليمية خاصة من “بيان البحرين 
النموذجية” )مدرسة وطنية( إلى 
مدرســـة بيـــان البحرين )مدرســـة 
وطنية( وروضة مي بنت سليمان 
العتيبـــي- بيـــان البحرين )روضة 
القـــرار  ونـــص  وطنيـــة(.  أطفـــال 
علـــى التزام المؤسســـة التعليمية 
المرســـوم  وبنـــود  مـــواد  بجميـــع 
 1998 لســـنة   )25( رقـــم  بقانـــون 
التعليميـــة  المؤسســـات  بشـــأن 
والتدريبيـــة الخاصـــة والقرارات 
الصـــادرة تنفيـــًذا لـــه، والقوانيـــن 
البحريـــن،  الســـارية فـــي مملكـــة 
وكافة القرارات الصـــادرة تنفيًذا 
لهـــا، والقواعد واألنظمـــة المقررة 
االلتـــزام  ذلـــك  فـــي  بمـــا  قانوًنـــا، 

بعـــدد الطلبـــة المرخـــص بـــه مـــن 
الروضـــة  بمبنـــى  الـــوزارة  قبـــل 
ومبنـــى المدرســـة كٌل على حدة، 
الدراســـية  الرســـوم  واســـتيفاء 
وعـــدم  الـــوزارة  مـــن  المعتمـــدة 
رفعهـــا أو إضافـــة رســـوم أخـــرى 
إال بعـــد الحصـــول علـــى موافقـــة 
كتابيـــة منهـــا، وتجهيز المدرســـة 
بما يتفـــق والمتطلبـــات التربوية 

الحديثة.

استبدال اسم مؤسسة تعليمية خاصة

الخميس 1 أبريل 2021 - 18 شعبان 1442 - العدد 4552

الدفع بمسارات التعاون نحو آفاق أكثر تطوًرا

ا على رئيس وزراء باكستان سمو ولي العهد رئيس الوزراء يطمئن هاتفيًّ

جـــرى اتصـــال هاتفـــي بيـــن ولـــي العهـــد رئيـــس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، ورئيـــس وزراء جمهوريـــة 
اطمـــأن  خـــان،  عمـــران  اإلســـامية،  باكســـتان 
ســـموه خالـــه على صحـــة دولة رئيـــس الوزراء 

الباكستاني، متمنًيا له تمام الصحة والعافية.
جمهوريـــة  وزراء  رئيـــس  دولـــة  أعـــرب  وقـــد 
باكســـتان اإلســـامية عـــن بالـــغ شـــكره وتقديره 
لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 

الوزراء على مشـــاعر سموه الطيبة، التي تعكس 
عمـــق ومتانـــة العاقات التي تربـــط بين البلدين 

وشعبيهما.
وخـــال االتصال تم اســـتعراض مـــا وصلت إليه 
العاقـــات بيـــن البلدين من مســـتويات متقدمة، 
تأخـــذ  أن  علـــى  المتبـــادل  الحـــرص  إطـــار  فـــي 
مســـارات التعاون الثنائي والعمل المشترك آفاقًا 
أكثـــر تطورًا ونموًا بمـــا يعود بالخير على الجميع 

ويحقق األهداف المنشودة.

المنامة - بنا

وزير التربية والتعليم

سمو ولي العهد رئيس الوزراء

تـــرأس نائب رئيـــس مجلس الوزراء ســـمو الشـــيخ 
محمـــد بن مبارك آل خليفـــة رئيس المجلس األعلى 
لتطويـــر التعليـــم والتدريـــب االجتمـــاع رقـــم )41( 
للمجلـــس عبـــر تقنيـــة االتصـــال المرئي، والـــذي تم 
تخصيصـــه لمناقشـــة عـــدد مـــن التقاريـــر المرفوعة 
إلى المجلس من مختلف فرق العمل، حيث اســـتمع 
فـــي بدايـــة االجتمـــاع إلـــى عـــرض قدمتـــه األميـــن 
العـــام للمجلس األعلى للمرأة رئيس الفريق المكلف 
بدراســـة تطبيـــق المســـارات المرنة للتعليـــم ما بعد 
المدرســـي )ما بعـــد المرحلة الثانويـــة( والذي يهدف 
لزيـــادة فرص التعليـــم والتعليم العالي اعتمادا على 
ســـجل الخبـــرات االحترافية المتراكم لـــدى األفراد 
ومن خال زيادة وتســـهيل فـــرص وخيارات التعلم 
بهـــا وربطهـــا باحتياجـــات  والتدريـــب واالعتـــراف 
سوق العمل وبما يواكب أفضل وأحدث الممارسات 

الدولية في هذا المجال.
ثـــم انتقـــل المجلـــس إلى البنـــد الثاني علـــى جدول 
األعمـــال، حيـــث اســـتمع إلـــى شـــرح قدمـــه رئيـــس 
اللجنـــة الوطنيـــة لتقييـــم المؤهـــات العلميـــة فـــي 

ضوء التنسيق الذي تم بين وزارة التربية والتعليم 
وهيئـــة جـــودة التعليـــم والتدريب وفريـــق التعليم 
والتدريـــب  التعليـــم  لتطويـــر  األعلـــى  بالمجلـــس 
بشـــأن مقترح تنظيـــم التعليم اإللكترونـــي واعتماد 
وتصديق المؤهات الوطنية والخارجية الممنوحة 
عبر هـــذا النظام. ويهـــدف المقترح لوضـــع المعايير 
واالشـــتراطات المطلوبـــة لضمان جـــودة المؤهات 
عبـــر  اإللكترونـــي  التعليـــم  خـــال  مـــن  الممنوحـــة 
االسترشاد بأفضل الممارسات الدولية القائمة على 
تطبيق توصيات أعرق مؤسسات الجودة واالعتماد 
األكاديمـــي والتـــي تأخـــذ بعيـــن االعتبـــار تحديـــد 
الجامعـــات التي يمكـــن معادلة المؤهـــات الصادرة 
عنهـــا عبر نظـــام التعلـــم اإللكترونـــي، باإلضافة إلى 
تمكيـــن الجامعـــات المحليـــة مـــن طـــرح برامج عبر 
التعلم اإللكتروني وفق االشتراطات المحددة التي 

تضعها اللجان والجهات المختصة.
كمـــا يهـــدف هـــذا المقتـــرح لفتح آفـــاق أوســـع أمام 
الراغبيـــن فـــي اســـتكمال تعليمهـــم وبمـــا يوفر عدة 
خيـــارات فـــي تحديد األنظمـــة التعليمية المناســـبة 
ويوفـــر المرونة المطلوبة في ظل ما يشـــهده العالم 

مـــن توجه نحو هـــذا األســـلوب التعليمـــي المتقدم، 
وقـــد وافـــق المجلـــس علـــى مـــا ورد فـــي التقريـــر 

وأوصى برفعه للعرض على اللجنة التنسيقية.
كما اســـتعرض المجلـــس الخطـــة التنفيذية لتطوير 
جامعـــة البحريـــن والتـــي قدمهـــا رئيـــس الجامعـــة 
وتهدف لتحسين أدائها في مجاالت البحث العلمي 
الحوكمـــة  والتدريـــس وتطويـــر برامجهـــا وآليـــات 
واإلدارة بمـــا يســـاعد الجامعـــة علـــى الدخـــول فـــي 
التوظيـــف  قابليـــة  ورفـــع  العالميـــة  التصنيفـــات 

للخريجين وتحقيق االستدامة المالية.
وفي ضوء هذه الخطة، ستعمل الجامعة على تعزيز 
التعـــاون والتنســـيق مع مؤسســـات التعليـــم العالي 
الحكومية وإنشاء مراكز جديدة للدراسات وتقديم 
االستشـــارات وتوفيـــر برامج مشـــتركة مع عدد من 
الجامعات الدولية واستقطاب كوادر أكاديمية ذات 
مستوى عالمي، باإلضافة إلى مراجعة قانون إنشاء 

الجامعة وتطوير اللوائح اإلدارية فيها.
ثـــم اعتمد المجلس التقريـــر الذي قدمه وزير العمل 
والتنمية االجتماعية حول اشتراطات مزاولة المهن 
في ضوء قرار مجلس الوزراء واللجنة التنســـيقية 

بشأن استحداث معايير واشتراطات مهنية لمزاولة 
عدد مـــن المهن العملية، وتهدف هذه االشـــتراطات 
إلى تطوير سياســـات منح التصاريح لمزاولة بعض 
األنشطة المهنية والحفاظ على حقوق العمالة ومنع 
اســـتغالهم وتوفيـــر فـــرص العمـــل للمواطنين. كما 
تحدد االشتراطات الشـــهادات والمهارات المطلوبة 

وجهات التدريب المقترحة لكل منها.
ثـــم ناقش المجلـــس مقترح وزير التربيـــة والتعليم 
بشـــأن إدراج اللغة الصينيـــة ضمن مناهج المقررات 
االختياريـــة لدراســـة اللغـــات فـــي التعليـــم الثانوي، 
حيث يهدف المقترح لمواكبة ما تشـــهده هذه اللغة 

من انتشار واهتمام عالمي وبما يفتح مدارك الطلبة 
تجاه فرص أفضل للدراسة والعمل في المستقبل.

 في ختام االجتماع أعرب ســـمو الشـــيخ محمد بن 
مبـــارك آل خليفة عن شـــكره للحضـــور وتقديره لما 
اســـتمع إليـــه المجلـــس مؤكـــدا أن ذلك سيســـهم با 
شك في تعزيز المسيرة التعليمية ومخرجاتها وبما 
يتوافـــق مع متطلبات ســـوق العمل واســـهاماته في 
االقتصاد الوطني، وقد تم التأكيد من قبل المجلس 
علـــى أهمية وضع الخطط التنفيذية بما يتوافق مع 
األهـــداف والتعـــاون مـــن قبـــل كافة األطـــراف ذات 

العاقة.

المنامة - بنا

“األعلى لتطوير التعليم”: تنظيم التعّلم اإللكتروني وفق المعايير الدولية
فتــح آفاق أوســع للراغبين في اســتكمال دراســاتهم

دور مهم للمؤسسات التمويلية في خلق الفرص االستثمارية
ـــل التجـــارة” ـــة اإلســـامية لتموي ـــة التعـــاون مـــع “الدولي ـــة: مواصل ـــر المالي وزي

أكـــد وزيـــر المالية واالقتصاد الوطني الشـــيخ ســـلمان بن 
خليفـــة آل خليفـــة الـــدور المهـــم الـــذي تلعبه المؤسســـات 
التمويليـــة فـــي الدفـــع بعجلـــة التنميـــة االقتصاديـــة مـــن 
خـــال خلق مزيد مـــن الفرص االســـتثمارية الواعدة التي 
تدعـــم الحـــراك االقتصـــادي وبخاصـــة فـــي ظـــل الظروف 
االســـتثنائية التـــي يمر بهـــا العالم بســـبب جائحة فيروس 
كورونـــا، وما يتطلبه ذلك من تعاون على مســـتوى الدول 
والمؤسســـات التمويليـــة لتجـــاوز التحديـــات االقتصادية 

التي تسببت بها الجائحة.
وأشار وزير المالية واالقتصاد الوطني إلى االهتمام الذي 
توليه مملكة البحرين بالتمويل اإلســـامي والذي عزز من 
ريادتها اإلقليمية والدولية في مجال الصيرفة اإلسامية، 
مؤكـــدًا حـــرص المملكـــة علـــى مواصلـــة صناعة مســـارات 
تعـــاون متجـــددة مـــع مختلـــف المنظمـــات والمؤسســـات 
الماليـــة الدولية ومن بينها المؤسســـة الدولية اإلســـامية 

لتمويل التجارة.
جـــاء ذلـــك لدى لقائـــه امس الرئيـــس التنفيذي للمؤسســـة 

الدوليـــة اإلســـامية لتمويـــل التجارة )ITFC( هاني ســـالم 
ســـنبل والوفـــد المرافق له وذلك بمناســـبة زيارتـــه للباد. 
حيث رحب وزير المالية واالقتصاد الوطني بهاني سنبل، 
منوهًا بالدور الذي تضطلع به المؤسســـات المالية الدولية 
فـــي توفيـــر دعم وتحفيـــز المشـــاريع بمختلف الـــدول بما 

يحقق مزيدًا من الفرص النوعية
ونـــوه وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطني بدور المؤسســـة 

الدوليـــة اإلســـامية لتمويل التجارة في تطوير األســـواق 
والقـــدرات التجاريـــة بجميـــع الدول األعضـــاء في منظمة 
المؤتمر اإلســـامي والعمل على مســـاعدتها للقيام بأعمال 
تجاريـــة أكثـــر فعالية بهـــدف تعزيـــز التنميـــة االقتصادية 
فيهـــا. من جانبه أعرب ســـنبل عن شـــكره وتقديـــره لوزير 
الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي، معربًا عن تطلعـــه لمزيد من 

التعاون والتنسيق المشترك مع مملكة البحرين.

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد



بعــد المــردود اإليجابــي والنجــاح الذي تحقق علــى مدى األعــوام الماضية، أطلق 
محافــظ الجنوبيــة ســمو الشــيخ خليفــة بــن علــي بــن خليفــة آل خليفــة  مبــادرة 
“ماجلــة الخيــر 4” فــي حلتهــا الجديــدة للعــام 2021، وذلــك عــن بعــد عبــر تقنيــة 
االتصــال المرئــي، بحضــور نائــب المحافــظ  العميد عيســى ثامر الدوســري وعدد 

من منتسبي المحافظة.

وبهذه المناسبة ، أكد سمو المحافظ بأن 
المحافظـــة الجنوبيـــة تقـــدم المبـــادرات 
والتوعـــوي  االجتماعـــي  الطابـــع  ذات 
بمـــا يعكس مضاعفـــة الجهـــود المبذولة 
للتصـــدي لجائحـــة كورونـــا تزامنـــا مـــع 
اقتـــراب حلـــول شـــهر رمضـــان المبـــارك 
وتعزيـــزا لمبدأ الشـــراكة المجتمعية في 
إطـــار قيـــم وتعاليـــم الديـــن اإلســـامي 
الخيـــر  الحنيـــف والســـير نحـــو طريـــق 
والنمـــاء بما يّصب في مفهـــوم التكاتف 
حميـــدا،  نهجـــا  يعـــد  الـــذي  المجتمعـــي 
حيـــث ســـتواصل المحافظـــة الجنوبية 
المبذولـــة  الوطنيـــة  الجهـــود  دعـــم 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا مـــن خـــال 

تبني المبادرات االســـتثنائية التي تعود 
بالخير والنفع على كافة األهالي.

وقد بـــدأ إطاق مبـــادرة “ماجلـــة الخير 
4” بآيـــات عطرة مـــن الذكر الحكيم، بعد 
ذلـــك تفضل ســـمو المحافظـــة الجنوبية 
الشـــيخ خليفـــة بـــن علـــي بـــن خليفة آل 
خليفة محافظ بتدشـــين المبادرة إيذانًا 
بإطاقها، أعقب ذلك عرض لمدير إدارة 
البرامـــج االجتماعية وشـــؤون المجتمع 
محمد حســـن الفاو عبر االتصال المرئي 
أعـــرب خاله عن شـــكره وتقديره لدعم 
ورعايـــة ســـمو المحافـــظ فـــي اســـتمرار 
بـــأن  منوهـــا  الخيـــر”،  “ماجلـــة  مبـــادرة 
المبـــادرة اســـتطاعت أن تحقـــق نجاحـــا 

مميـــزا فـــي مياديـــن العمـــل المجتمعي، 
رأس  علـــى  المحافظـــة  تضـــع  حيـــث 
أولوياتهـــا االهتمام باألهالـــي، بعدها تم 
عـــرض فيديو قصير عـــن قصص نجاح 

مبادرة “ماجلة الخير” منذ إطاقها.
كمـــا قامت المحافظـــة الجنوبية بتوزيع 
مـــا يقـــارب 1000 صنـــدوق علـــى أهالي 
المحافظـــة قبـــل حلـــول شـــهر رمضـــان 
المبارك يحتوي كل منها على مستلزمات 
طبيـــة احترازيـــة ومواد غذائيـــة، وذلك 
تماشـــيا مـــع جهـــود المحافظـــة؛ لتعزيـــز 
الوعي بمخاطر فيروس كورونا وحفاظا 
علـــى صحة الفـــرد والمجتمع وفق أعلى 

معايير الســـامة، وســـعيا من المحافظة 
نحو تعزيز مفهوم الشـــراكة المجتمعية 
ونشر ثقافة العطاء اإلنساني والتواصل 
المبـــادرة  والتكافـــل، حيـــث تعـــد هـــذه 

األولى على مستوى محافظات المملكة 
باشـــتمالها علـــى المســـتلزمات الوقائية 

والمواد الغذائية في آن واحد.
يذكـــر بـــأن المبـــادرة أطلقـــت فـــي العام 

2018، وهـــي عبارة عن مشـــروع خيري 
ومجتمعي يتم تنفيذه بمختلف مناطق 
المحافظـــة قبـــل حلـــول شـــهر رمضـــان 

المبارك من كل عام.

المنامة - وزارة الداخلية

سمــو محـافــظ الجنـوبيــة يطـلـق “ماجلــة الخيــر 4”
ــة “كــــورونــــا” ــح ــاف ــك ــم ــة ل ــويـ ــوعـ ــتـ ــادرات االجـــتـــمـــاعـــيـــة والـ ــ ــب ــ ــم ــ تـــقـــديـــم ال
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أطلقـــت stc البحريـــن، الرائـــدة في عالم 
التكنولوجيا الرقمية، جلســـتها الحوارية 
االفتراضيـــة حول دور المـــرأة البحرينية 
فـــي مجـــال االبتـــكار والتحـــول الرقمي. 
فيمـــا ألقـــت ســـمو الشـــيخة حصـــة بنـــت 
خليفـــة آل خليفة، عضو المجلس األعلى 
للمـــرأة ورئيســـة لجنـــة المرأة فـــي مجال 
الرئيســـية  الكلمـــة  الماليـــة  التكنولوجيـــا 
لهـــذا الحـــوار والتـــي أشـــادت فيهـــا بدور 
المـــرأة البحرينيـــة في هذا الســـياق. كما 
شـــارك في هـــذه الجلســـة الحوارية عدد 
من المتحدثات الرئيســـيات وهن رئيسة 
النادي العالمي لصاحبات األعمال والمهن 
البحرينية الشـــيخة هند بنت ســـلمان آل 
خليفة، ورئيســـة جمعية سيدات األعمال 
البحرينية أحام جناحي، ورئيس قطاع 
الموارد البشـــرية في stc البحرين ســـارة 
خنجـــي. وتنـــاول النقـــاش فـــي الجلســـة 
الحوارية بعنـــوان “دور المرأة البحرينية 
في مجـــال االبتـــكار والتحـــول الرقمي”، 
رؤية المملكة في عملية التحول الرقمي 
ودور المـــرأة الفاعـــل فـــي هـــذا المجـــال، 
لصنـــاع  المهـــم  الـــدور  الـــى  باإلضافـــة 
السياسات والمؤسسات وقطاع األعمال 
في إيجاد توازن مســـتدام بين الجنسين 

في شتى القطاعات. 
أهميـــة  الـــى  المتحدثـــات  كمـــا تطرقـــت 
وجـــود التوازن بين الجنســـين في القوى 
العاملـــة ومـــدى تأثيـــر هذا التـــوازن على 
الـــذي يســـاهم فـــي  بيئـــة العمـــل، األمـــر 
إيجاد مســـاحة للنمـــو والتطور من خال 
إنشـــاء مجموعـــة جديـــدة مـــن المواهب 
والمهـــارات الرقمية التي تؤدي الى إثراء 
وتمكيـــن القـــوى العاملـــة النســـائية فـــي 
جميـــع القطاعـــات وخصوصًا فـــي قطاع 
التكنولوجيا واالبتكار والتحول الرقمي.

بنـــت  حصـــة  الشـــيخة  ســـمو  وأكـــدت 
خليفـــة آل خليفة عضـــو المجلس األعلى 
للمـــرأة فـــي كلمـــة ســـموها خـــال اللقـــاء 
حـــرص مملكـــة البحريـــن علـــى مواكبـــة 
لتحتـــل  والدوليـــة  المحليـــة  التطـــورات 
مكانـــة رائـــدة دوليًا فـــي مجـــال الرقمنة 
والعلـــوم الحديثة، وهو مـــا أكدته الرؤية 
اإلنتاجيـــة  بزيـــادة   2030 االقتصاديـــة 
واالبتـــكار وإيجـــاد فـــرص عمـــل جديدة 
واعـــدة واالنتقـــال إلـــى وظائـــف أفضـــل 
تتســـم باإلبداع واالبتكار ونظام مســـتقر 

قائـــم علـــى التطلعات المســـتقبلية والتي 
تعـــّد خارطـــة طريـــق تتحدد مـــن خالها 
وجهـــة التنميـــة االقتصاديـــة نحـــو بنـــاء 
حيـــاٍة أفضل لكافـــة البحرينييـــن، ترتكز 
وهـــي،  توجيهّيـــة  مبـــادئ  ثاثـــة  علـــى 

االستدامة والعدالة والتنافسية. 
وقالت ســـموها إن يعمل المجلس األعلى 
للمـــرأة على تكثيف التعـــاون مع الجهات 
الرســـمية والخاصة واألهليـــة في الدولة 
إلطاق حزمة من المبادرات والمشـــاريع 
والجوائـــز لدعـــم تحقيـــق التـــوازن بيـــن 
الجنســـين في مجاالت علوم المســـتقبل، 
ومن أهم المبادرات التي ساهم المجلس 
األعلى للمرأة فـــي إطاقها، هي المبادرة 
الوطنية للتوازن بين الجنسين في علوم 
المســـتقبل، والتي تهدف إلى دعم جهود 
التحـــول الرقمـــي فـــي مملكـــة البحريـــن 

وبناء اقتصاد المعرفة.
وفي اإلطار ذاته، تطرقت ســـمو الشيخة 
حصـــة بنت خليفـــة آل خليفة في كلمتها 
إلـــى تشـــكيل المجلـــس األعلـــى للمـــرأة لـ 
“لجنـــة المـــرأة فـــي مجـــال التكنولوجيـــا 
الماليـــة”، والتي ترمـــي إلى تحقيق جملة 
من األهداف من بينها اقتراح السياسات 
العامة المتعلقة بتشجيع تنافسية المرأة 
في مجال علوم المستقبل والتكنولوجيا 
الماليـــة بشـــكل خـــاص، وبما يســـاهم في 
تحقيـــق التـــوازن بـــن الجنســـين في هذا 
التطويـــر  مجـــاالت  واقتـــراح  المجـــال، 
االحتضـــان  خدمـــات  تنظيـــم  وآليـــات 
لتشـــمل  والمحفـــزات  والمســـرعات 

المشـــاريع اإلبداعية الواعـــدة في مجال 
التكنولوجيا المالية.

 stc لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
البحريـــن نـــزار بانبيلـــه، معلقا إثـــر إقامة 
الحـــوار االفتراضـــي: “يشـــرفنا مشـــاركة 
سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة 
مـــن خال إلقـــاء كلمـــة في هـــذا النقاش 
هـــذه  فـــي  المشـــاركات  إلـــى  باإلضافـــة 
الجلســـة الحواريـــة حيـــث قمـــن بالتأكيد 
علـــى أهمية التـــوازن بين الجنســـين في 
القـــوى العاملة والـــذي يمثل فرصة مهمة 
للمســـتقبل الريـــادي فـــي المملكـــة، حيث 
تشـــكل المـــرأة البحرينيـــة حوالـــي 49٪ 
من القـــوى العاملة في شـــتى القطاعات، 

متجاوزة المتوسط العالمي بهذا الرقم.
وأضـــاف: “ومن خـــال الحوار الـــذي دار 
بين المشـــاركات ندرك أهميـــة دور المرأة 
القيـــادي في مجال التحـــول الرقمي في 
المملكـــة، كمـــا أننـــا نؤمـــن بضـــرورة دعم 
المجـــاالت  كافـــة  فـــي  المـــرأة  وتمكيـــن 
وخصوصُا قطـــاع التكنولوجيا واالبتكار 
والتحـــول الرقمـــي، لـــذا نعمل دومـــًا في 
stc البحريـــن علـــى خلـــق التـــوازن بيـــن 
الجنســـين و ذلـــك عـــن طريـــق وضـــع و 
تنفيـــذ اســـتراتيجية واضحـــة تمكننا من 
اســـتقطاب العقـــول والمهارات النســـائية 
الرقمـــي  التحـــول  لعمليـــة  الداعمـــة 
وتطويرهـــا،  وتنميتهـــا  واحتضانهـــا 
األمـــر الذي يســـاهم في تســـريع التحول 
الرقمـــي الـــذي نصبو له جميعـــا مجتمعيًا 

واقتصاديًا”.

“stc” تقود جلسة حوارية عن دور “البحرينية” في االبتكار

دور قيـادي للمـرأة فـي التحـول الـرقمـي

توزيع 1000 
صندوق على 
األهالي قبل 

حلول شهر رمضان
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التزام باإلجراءات 
االحترازية 

للحفاظ 
على سالمة 

الموظفين 
والطلبة

6 طالب في 
الفصل الدراسي 

الواحد خالل 
الجائحة

ــرض ــمـ ــلـ تــــــزامــــــًنــــــا مــــــع االحــــــتــــــفــــــال بـــــالـــــيـــــوم الــــعــــالــــمــــي لـ

أخـــرى  نـــدوة  تنظـــم  المدرســـة  أن  وأضافـــت 
مـــع  التوحـــد  بمـــرض  توعويـــة  افتراضيـــة 
أوليـــاء األمور. وأكـــدت أهمية االهتمـــام بذوي 
االحتياجات الخاصة ومرضى التوحد خصوًصا 

أنهم قطاع مهم من المجتمع.
التوعويـــة  النـــدوة  لحضـــور  ســـيكات  ودعـــت 
االفتراضيـــة التي ســـتعقد اليـــوم الخميس في 
الســـاعة 4:30 عصـــًرا؛ للتعـــرف علـــى إمكانـــات 

مرضى التوحد وقدراتهم.

99 طالبا في “أثينا”

أثينـــا تأسســـت  وذكـــرت ســـيكات إن مدرســـة 
فـــي العـــام 2018، إذ بدأت عامها الدراســـي في 
ســـبتمبر مـــن العام 2019، مشـــيرة إلـــى أن عدد 
الطـــاب فـــي العـــام الدراســـي األول كان 155 
 ،)Covid – 19( طلًبا قبل انتشـــار جائحة كورونا
وفـــي العام الدراســـي الحالي، فإن عـــدد الطلبة 

99 طالًبا.
وفيما يختص باإلجـــراءات االحترازية المتبعة 
في مدرســـة أثينا للحفاظ على سامة األطفال 
أن  ســـيكات  أوضحـــت  المدرســـة،  ومنتســـبي 
علـــى  للحفـــاظ  بروتوكـــوالت  تتبـــع  المدرســـة 
ســـامة الجميع، ومنها في شـــهر مـــارس 2020 
أثناء بداية انتشـــار جائحة كورونا )كوفيد 19(، 
إذ كان التعلـــم عن بعد للطلبـــة، ولكن عدد قليل 
مـــن الطلبـــة واصـــل التعلم عـــن بعـــد والبقية لم 

يواصلوا التعلم عن بعد.
وأضافـــت أنه فـــي هذا العام الدراســـي لحســـن 
الحظ، ســـمحت وزارة التربية والتعليم للطاب 

مـــن ذوي االحتياجـــات الخاصـــة بالتعلـــم وجًها 
لوجهـــه فـــي الصفـــوف الدراســـية، وقـــد عملت 
والمدرســـين  الطلبـــة  ســـامة  علـــى  المدرســـة 
وأوليـــاء األمـــور، حيث قللـــت عـــدد الطلبة في 
الصـــف الواحد ليصل أقصـــى عدد إلى 6 طاب 
فقـــط ومعلمين مـــن أجل الحفاظ علـــى التباعد 

االجتماعي بين الطلبة.
وأوضحت ســـيكات أنـــه يتم إجـــراء اختبارات 
منتظمة “لموظفينا وطابنا المتطوعين؛ لضمان 
صحـــة جيـــدة ألي شـــخص يدخـــل المدرســـة، 

مؤكدة
توفير بيئة آمنة للجميع”.

برامج المدرسة

واستطردت المديرة سيكات بالقول إن المدرسة 
توفـــر برامج لـــذوي االحتياجـــات الخاصة مثل 
اضطراب طيـــف التوحد واالضطرابات األخرى 
ذات الصلـــة، اضطـــراب فـــرط الحركـــة ونقـــص 

االنتبـــاه واالضطرابـــات ذات الصلـــة، صعوبـــات 
التعلم، وغيرها.

وأشـــارت إلى أن البرامج المقدمة للفئة العمرية 
مـــن 2 إلـــى 45 عاًمـــا، وقـــد تـــم تقســـيم هـــذه 
البرامج إلى: مرحلة ما قبل المدرســـة، المرحلة 
االبتدائية، المرحلة المتوســـطة، المرحلة العليا، 

برنامج فوق 16 سنة.
وتابعت “أن برنامج فوق 16 ســـنة يوفر مناهج 
تعليميـــة للطلبـــة مـــن وزارة التربيـــة والتعليـــم، 
لتعليم الكفاءات الرئيســـة في اللغة اإلنجليزية 
والرياضيـــات واللغـــة والثقافة العربيـــة، كما أنه 
يدعـــم االنتقال فـــي اجتياز المســـار األكاديمي، 

واالنتقال للمدارس األخرى في وقت الحق.
وأضافـــت أن الطلبة اآلخريـــن في برنامج فوق 
16 ســـنة يواصلـــون فـــي مدرســـة أثينـــا ويتـــم 
تدريبهـــم لاعتمـــاد علـــى الـــذات، وتعليم ســـبل 
العيـــش، وتدريبهـــم علـــى المهـــارات الحياتيـــة 

وأنشطة الحياة اليومية.

اليوم العالمي للتوعية بـ “التوحد”

وعـــن االحتفال باليوم العالمـــي للتوعية بمرض 
التوحد، تقول ســـيكات إن هذه الســـنة تصادف 
العـــام 14 لاحتفـــال باليـــوم العالمـــي للتوعيـــة 
بمـــرض التوحد إلظهار االحترام والرحمة تجاه 
المصابيـــن بالتوحـــد، مشـــيرة إلـــى أن مرضـــى 
التوحـــد باســـتطاعتهم االعتمـــاد على أنفســـهم 

وكذلك العمل؛ لذا يجب دعمهم.

مدرسة أثينا الخاصة تنظم ندوتين توعويتين عن “التوحد”

د. ماريتا متحدثة لـ “البالد”

أعلنــت مديــرة إدارة مدرســة أثينا الخاصة )مركــز أثينا للتعليم الخــاص( د. ماريتا اس. 
سيكات، أنه تزامًنا مع االحتفال باليوم العالمي بمرض التوحد، تنظم المدرسة الخاصة 
بتعليــم ذوي االحتياجــات الخاصــة اليــوم الخميــس نــدوة توعويــة افتراضيــة احتفــاال 
باليــوم العالمــي للتوحــد بعنوان “االحتــرام والرحمة تجاه المصابين بالتوحد” بمشــاركة 
القائم بأعمال مدير إدارة إعادة التأهيل االجتماعي بوزارة العمل والتنمية االجتماعية، 
جليلة الســيد، ومديرة المدرســة جين روز داروين يانجا، والمدرســة بالمدرســة ســكينة 

كريمي.
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قـــال وزيـــر العدل والشـــؤون اإلســـامية 
واألوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة 
لـ “البـــاد” إن “هنالك محاســـبة لمن يقدم 
معلومـــات مغلوطة للمحكمة فيما يخص 
“التأخـــر  التبليـــغ عنهـــا، وإن  أو  القضيـــة 
تقنيـــة  ألســـباب  هـــو  الباغـــات  ببعـــض 
ترتبط بالعنـــوان أو رقم الهاتف أو البريد 
اإللكترونـــي نفســـه، وال يمكـــن النظـــر لـــه 

كظاهرة”. 
وأوضـــح الوزيـــر علـــى هامـــش اإليجـــاز 
الحكومـــي الـــذي نظمـــه مركـــز االتصـــال 
الوطنـــي عن “مشـــروع الخبـــرة والتحول 
أن  العدالـــة”  قطـــاع  فـــي  اإللكترونـــي 
للعـــام  االلكترونـــي  التحـــول  إحصـــاءات 
 )471,187( إنجـــاز  منهـــا  والتـــي   2020
خدمة للدعاوى القضائية، و)1,315,680( 
الـــوزارة  نجـــاح  يؤكـــد  لتنفيـــذ،  خدمـــة 
بتقديم جودة الخدمات بالشـــكل الميسر 
والصحيح الذي يخـــدم العدالة وبالوقت 

المطلوب”.
وفي ســـؤال صحفـــي عن إمـــكان تطبيق 
الـــذكاء الصناعـــي مســـتقبا كبديـــل عـــن 
القضـــاة، علق الوزير بأنه أمـــر غير ممكن 
ولم يعتد بالعمل به أي في دولة بالعالم.

وعن مشـــروع الخبـــرة الجديد والذي أقر 
مـــن قبـــل جلســـة مجلـــس الـــوزراء، قـــال 
الوزير إنه سيفسح المجال أمام الخصوم 
إلثبـــات مســـألة إمـــا باالتفـــاق مـــع الخبير 
أو باســـتعانة كل طـــرف بخبيـــر لتقديـــم 

التقارير للمحكمة.
وعن مزايا المشـــروع، أوضح بالقول “إنه 
يمكـــن الخصـــوم مـــن اختيـــار الخبير في 
أي مرحلـــة مـــن مراحل الدعـــوة، وتقليل 
أمـــد التقاضـــي أمـــام المحاكم عبـــر إلزام 
الخصوم بتقديـــم تقارير الخبرة في مدد 

محددة، وإفســـاح المجـــال أمام الخبرات 
المتاحـــة فـــي الســـوق، وتطويـــر كفـــاءة 
وجـــودة نتائـــج التقاريـــر الفنيـــة المقدمة 
وكذلك االســـتفادة من الخبـــرات النوعية 
والدقيقة في حســـم النزاعات، واختصار 
الوقت في المحاكمة، وفتح المجال أمام 
الخصـــوم الختيـــار أفضـــل اآلراء الفنيـــة 

المتخصصة”.
وعـــن التحـــول اإللكترونـــي فـــي قطـــاع 
العدالة، أشـــار إلـــى أن “هنالك إلغـــاًء تاما 
لـــأوراق أو الحضـــور، عبـــر االســـتخدام 
األمثـــل للتكنولوجيـــا، كما طورنـــا الكثير 

من الخدمات عن وضعها السابق”.
فـــي خدمـــة  الســـابق  الوضـــع  “كان  وزاد 
الدعـــاوى المدنيـــة والتجارية والشـــرعية 
بجميـــع درجاتها يتطلـــب الحضور خال 
يوم عمـــل أثناء الدوام الرســـمي، أما في 
الوضع الحالي، فيكون في الوقت نفســـه 

وعلى مدار اليوم دون حضور”.
وتابـــع “في الســـابق كان تبليـــغ اإلعانات 
القضائيـــة يصـــل إلى نحو ثاثة أســـابيع، 
والنشـــر في الجريدة الرســـمية يســـتغرق 
45 يومـــا. أمـــا فـــي الوضع الحالـــي، فيتم 
تلقائيا عبر الرســـائل النصية، والنشـــر في 

الجريدة الرسمية بشكل فوري”.
وعـــن خدمـــة تقديـــم وكاالت المحاميـــن 
للترافع أمام المحاكم، قال الوزير “ســـابقا 
الحضـــور  عبـــر  الـــوكاالت  تقديـــم  كان 
الشـــخصي أثنـــاء انعقـــاد الجلســـات. أمـــا 

دون  تلقائيـــا  الـــوكاالت  فتقديـــم  اآلن، 
الحضور أمام المحكمة”.

المحاكـــم  بيـــن  المذكـــرات  تبـــادل  وعـــن 
وأطراف الدعوى، ذكر الشـــيخ خالد “في 
الســـابق كان بإعطـــاء فتـــرة تصـــل إلـــى 
أســـبوعين لتبـــادل المذكـــرات. أمـــا اآلن، 
وتبادلهـــا  مباشـــرة  المذكـــرات  فتقديـــم 
بشـــكل فـــوري مـــع األطـــراف عبـــر أنظمة 

االتصال اإللكتروني”.
وأشـــار الوزير بحديثـــه لخدمة مراجعة 
محضـــر الجلســـة مـــن جميـــع األطـــراف 
بقوله “في الســـباق كان كتابة المحاضر 
ورقيـــا ومن ثـــم مراجعتها من المحكمة 
فالمراجعـــة  اآلن،  أمـــا  العتمادهـــا. 
واالعتماد بعد انتهاء الجلسة وبمشاركة 

األطراف”.
وفـــي حديث عـــن االطاع علـــى ملفات 
القضايا واتخاذ القرارات من قبل القضاة 
والموظفيـــن المعنيين، علق بالقول “كان 
الوضع ســـابقا عبر االطـــاع ورقيا خال 
أوقات الدوام الرسمي. أما اآلن، فإمكان 
الدخـــول على القضايـــا واتخاذ القرارات 

.”vpn فيها عن بعد عبر تطبيق تقنية

رسالة نصية

وعـــن صـــدور األحـــكام القضائيـــة، قـــال 
الوزيـــر” فـــي الســـابق كان طباعـــة الحكم 
 ، العتمـــاده  القاضـــي  مـــن  ومراجعتـــه 
والحضور الشـــخصي لاستام. اما اآلن، 
فمعرفـــة الحكم فـــور صـــدوره من خال 

رسالة نصية”.
األحـــكام  تنفيـــذ  لخدمـــة  إشـــارة  وفـــي 
بـــدءا مـــن فتح الملـــف حتى دفـــع المبالغ 
المطلوبـــة، أكـــد “أنه كان في الســـابق عبر 
تقديـــم الطلبـــات أمـــام محاكـــم التنفيـــذ 
أمـــا  مســـبقة.  محـــددة  جلســـات  عبـــر 
الخدمـــة الحاليـــة، فعبـــر تقديـــم الطلبات 
عـــن بعد على مـــدار اليـــوم دون الحضور 

الشخصي”.
وعـــن االســـتعام عـــن المنـــع مـــن الســـفر 
“كان  قـــال  المســـتحقة،  المبالـــغ  وســـداد 
االســـتعام بالســـابق غيـــر متـــاح، ويتـــم 
الدفـــع من خال الحضور الشـــخصي. أما 
اآلن، فيكون االســـتعام بأي وقت، ويتم 

الدفع إلكترونيا”.
تقديـــم  خدمـــة  أن  إلـــى  الوزيـــر  وأشـــار 
وأمـــوال  شـــؤون  إدارة  لـــدى  الطلبـــات 

حيـــزه  أخـــذ  قـــد  ومتابعتهـــا  القاصريـــن 
مـــن التطـــور، حيـــث كان بالســـابق يتـــم 
تقديـــم الطلبات ومتابعتهـــا عبر الحضور 
الشـــخصي. أمـــا اآلن، فتقديـــم الطلبـــات 
ومتابعتهـــا عن بعد على مدار اليوم، دون 

الحضور الشخصي.
وعن أهم مزايـــا التحول اإللكتروني قال 
إنهـــا تتمثل في” تقليـــص فترة اإلعانات 
لتصبـــح تلقائيـــة، وإمـــكان رفـــع الدعاوى 
ومتابعتهـــا علـــى مـــدار اليـــوم، وتـــداول 
الدعـــاوى قضائيـــا دون حاجـــة للملفـــات 
الورقية، وإمكان عدم الحضور الشخصي 
للجلسات، ودعم سرعة الفصل بالدعاوى، 
وإطاع جميع األطراف على مستجدات 

الدعوى بشكل فوري”.
ويزيـــد “رفع إنتاجيـــة األجهـــزة المعاونة 
فـــي تنفيذ قـــرارات المحاكـــم ومتابعتها، 
تقديم الطلبات أمـــام محاكم التنفيذ في 
أي وقت، مضاعفة عدد القرارات الصادرة 
عن محاكم التنفيذ بسرعة كبيرة، متابعة 
حالة الطلبات لدى إدارة أموال القاصرين 
إنجـــازات  اإلجرائـــي،  التسلســـل  حســـب 
معامـــات التوثيـــق دون التقيد بمكان أو 

وقت”.
وعن المبادرات التي ساهمت في تعزيز 
فاعليـــة إجـــراءات العدالة، قـــال الوزير 
“إنه تم استكمال أتمته اإلجراءات أمام 
المحاكم المدنية والتجارية والشـــرعية، 
وإنشـــاء مســـارات متخصصـــة للقضايـــا 

نظـــام  اعتمـــاد  التجاريـــة،  وباألخـــص 
إدارة الدعـــوى، تطبيـــق الوســـاطة فـــي 
المنازعات، اســـتحداث مؤشرات األداء 

للمحاكم”.

تأجيل الجلسات 

وقـــال وزير العدل والشـــؤون اإلســـامية 
واألوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة 
“البـــاد” بخصـــوص  لــــ  علـــى ســـؤال  ردا 
شكاوى بعض المحامين فيما يتعلق بعدم 
تبليغ الخصوم وتأجيل الجلســـات لذلك، 
بأن “التأجيل يكون عادة ألســـباب ترتبط 
بالمعلومات نفســـها كالبريـــد اإللكتروني، 
ورقـــم الهاتـــف، وعنـــوان الخصـــم، ولكن 
ال يمكـــن االعتـــداد بها كظاهـــرة، وهنالك 
بيانـــات  بوضـــع  يتعمـــد  لمـــن  محاســـبة 

خاطئة”.
وعـــن التواصـــل الدائـــم مـــا بين الـــوزارة 
والمحاميـــن والخصوم، قال “هنالك دوام 
تواصـــل مســـتمر معهـــم، وحـــاالت قليلـــة 
الشـــأن،  بهـــذا  بالشـــكاوى تصلنـــا  تتعلـــق 
فالعمـــل وفـــق آليـــة وتواصـــل مســـتمرة 
سواء عن طريق ارقام الهاتف، أو برنامج 
تواصـــل الحكومـــي والـــذي يوضح حتى 
تكرار الشـــكاوى نفسها، حتى عبر تطبيق 
انســـتغرام الـــوزارة يعتبر احـــدى منصات 

استقبال طلبات وشكاوى الناس”.
وقال الوزيـــر “الوضع بالســـباق الذي كان 
يضيـــع في التبليغـــات والردود بالســـابق، 
لكنه أصبح محسوبا اليوم على المحكمة 

وعليها”.
وفي ســـؤال صحفـــي عن إمـــكان تطبيق 
الـــذكاء الصناعـــي مســـتقبا كبديـــل عـــن 
القضـــاء، علق الوزير بأنـــه أمر غير ممكن 
ولم يعتـــد بالعمل به أي في دولة بالعالم، 
مزيدا “هذه مسألة سيادية ودور القاضي 

مهم”.

وزير العدل لدى تقديمه اإليجاز اإلعالمي الحكومي

محاسبة كل من يثبت ضلوعه في “تضليل” المحكمة 
ــاة ــض ــق ــا عـــن ال ــديـ ــاء الــصــنــاعــي بـ ــ ــذك ــ ــدل: ال نــيــة لــتــطــبــيــق ال ــ ــع ــ وزيـــــر ال
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منصــة الكتـرونيــة لتحسيـــن أوضــاع المتقــاعــديــن
عقــدت جمعيــة الحكمــة للمتقاعدين ومؤسســة عطــاء للتقنيات المســاندة 
اجتماعًا هامًا لالعالن عن إطالق مشروع المنصة اإللكترونية الذي يهدف 

إلى خدمة كافة متقاعدي مملكة البحرين على المدى القريب والبعيد.

ويعتبـــر “المنصـــة اإللكترونية” من 
اإلجتماعيـــة  الوطنيـــة  المشـــاريع 
التـــي  الهامـــة  واإلقتصاديـــة 
تؤســـس للمـــرة األولى فـــي مملكة 
المؤمـــل  مـــن  والتـــي  البحريـــن 
مـــن  واســـعة  شـــرائح  تخـــدم  أن 
المجتمـــع البحريني وفي مقدمتها 
انـــه  كمـــا  وأســـرهم،  المتقاعديـــن 
الجمعيـــة  أهـــداف  ينـــدرج ضمـــن 
المعيشـــية  األوضـــاع  لتحســـين 

للمتقاعدين.
 وقـــد شـــارك فـــي اإلجتمـــاع كافة 
العموميـــة  الجمعيـــة  أعضـــاء 

حيـــث  وافتراضيـــًا،  حضوريـــًا 
ســـاهموا بآرائهـــم في رفـــد أهداف 

اإلجتماع والمشروع.
المؤسســـين  مـــن  عـــدد  وتقـــدم 
فـــي  تصـــب  عـــدة  بإقتراحـــات 
مصلحـــة أهداف المشـــروع وتعود 

بالنفع العام على البلد والمتقاعدين 
حيـــث تـــم تكليف مجلـــس اإلدارة 
المنتخب بدراسة هذة المقترحات 
وتنفيـــذ ما يناســـب منهـــا لتحقيق 
أهـــداف المشـــروع المرجـــوة، كمـــا 

تقدم األستاذ علي مكي المستشار 
اإلجـــراءات  بإيضاحـــات  القانـــوي 

القانونية.
بعد ذلـــك تفضل رئيـــس اإلجتماع 
بطرح أســـماء المرشحين لعضوية 

مجلـــس اإلدارة األول حيث جرى 
التوافـــق واإلجمـــاع علـــى انتخاب 
الرئيـــس التنفيـــذي الســـابق لبنـــك 
البحرين والكويت رياض يوســـف 
اإلدارة  لمجلـــس  رئيســـًا  ســـاتر 

وعضويـــة كل من ســـعيد الســـماك 
صـــادق  و  نقـــي،  وعبدالرحيـــم 
ومحمـــد  جمـــال  وهالـــة  الخيـــاط 
وخليـــل  كمـــال  وحســـن  المناعـــي 

الحمد وعبدالنبي الصفار.

المنامة - جمعية الحكمة للمتقاعدين

 الرئيس السابق 
 لـ BBK رئيسا 

لـ “الحكمة”

471 ألف معاملة 
قضائية إلكترونيا 
... و1.3 مليون 

خدمة للتنفيذ

تمكين الخصوم 
من اختيار “الخبير” 

وتقليل أمد 
التقاضي

إبراهيم النهام

المنامة - بنا

أكد صاحب الســمو الملكي األمير ســلطان بن أحمد بن عبد العزيز آل ســعود، ســفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين، 
أن مبــادرة ولــي العهــد نائــب رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية الســعودية، صاحب الســمو الملكي األمير محمد بن ســلمان بن 
عبد العزيز آل ســعود، “الســعودية الخضراء”، ومبادرة “الشــرق األوســط األخضر”، سيرســمان توجه المملكة والمنطقة في حماية 
األرض والطبيعة ووضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة وسيسهمان بشكل قوي بتحقيق المستهدفات العالمية.

 وأوضـــح األميـــر ســـلطان بـــن أحمد 
بـــن عبد العزيـــز، أن المملكـــة العربية 
الســـعودية، مصممـــة علـــى إحـــداث 
تأثير عالمي دائم انطاًقا من دورها 
الريـــادي، حيـــث ســـتبدأ العمـــل على 
األخضـــر  األوســـط  الشـــرق  مبـــادرة 
فـــي مجلـــس  الشـــقيقة  الـــدول  مـــع 
العربيـــة  الخليـــج  لـــدول  التعـــاون 
والشـــرق األوســـط، والتـــي ســـتعيد 
تأهيل حوالـــي 40 مليون هكتار من 
منطقـــة  فـــي  المتدهـــورة  االراضـــي 

مبينـــًا  االوســـط،  والشـــرق  الخليـــج 
أنه ســـيتم خال المبـــادرة زراعة 10 
مليـــارات شـــجرة داخـــل الســـعودية 
وزيـــادة  القادمـــة  العقـــود  خـــال 
المساحة الحالية المحاطة باألشجار 

الى 12 ضعفا.
ســـتعمل  بـــاده  إن  ســـموه  وقـــال   
مـــن خـــال هاتيـــن المبادرتيـــن على 
تقليـــل االنبعاثـــات الكربونيـــة بأكثر 
مـــن 4 % مـــن المســـاهمات العالمية، 
وذلـــك مـــن خـــال مشـــاريع الطاقـــة 

المتجـــددة التـــي ســـتوفر 50 % من 
إنتـــاج الكهرباء فـــي المملكة العربية 
2030م،  عـــام  بحلـــول  الســـعودية 
التقنيـــات  مجـــال  فـــي  ومشـــاريع 
التـــي  النظيفـــة  الهيدروكربونيـــة 
ســـتمحي أكثر مـــن 130 مليون طن 
مـــن االنبعاثـــات الكربونيـــة، إضافـــة 
إلى رفع نســـبة تحويل النفايات عن 

المرادم إلى 94 %.
 وشـــدد ســـموه، علـــى إيمـــان ســـمو 
األميـــر محمـــد بـــن ســـلمان بـــن عبـــد 

العزيز آل سعود، بأن العمل لمكافحة 
القـــدرة  يعـــزز  المناخـــي  التغيـــر 
التنافســـية ويطلـــق شـــرارة االبتكار 
الوظائـــف،  مـــن  الماييـــن  ويخلـــق 

ويطالـــب الجيل الصاعد فـــي العالم 
وفـــي الســـعودية بمســـتقبل أنظـــف 

وأكثر استدامة.
المشـــروع  أن  الـــى  ســـموه  ولفـــت   
سيعمل على استعادة مساحة تعادل 
)200 مليـــون( هكتـــار مـــن األراضـــي 
)5 %( مـــن  المتدهـــورة ممـــا يمثـــل 
الهـــدف العالمي لزراعـــة )1 تريليون( 
شجرة ويحقق تخفيض بنسبة )2.5 

%( من معدالت الكربون العالمية.
إنتـــاج  أن حصـــة  ســـموه  وأضـــاف   
الطاقة النظيفة في الشـــرق األوسط 
ال يتجاوز اليوم 7 %، وأن التقنيات 
التـــي تســـتخدم فـــي إنتـــاج النفـــط 
فـــي المنطقـــة ليســـت ذات كفـــاءة، 
وســـتعمل المملكة العربية السعودية 

مـــع هذه الـــدول علـــى نقـــل المعرفة 
ومشـــاركة الخبرات مما سيسهم في 
تخفيض انبعاثـــات الكربون الناتجة 
عـــن إنتاج النفط فـــي المنطقة بأكثر 
مـــن 60 %، موضحًا أن هذه الجهود 
المشـــتركة ســـتحقق تخفيًضـــا فـــي 
االنبعاثات الكربونية بما نسبته أكثر 

من 10 % من المساهمات العالمية.
 وأعـــرب األميـــر ســـلطان بـــن أحمـــد 
بـــن عبد العزيز آل ســـعود، عن فخره 
والتـــي  المبادرتيـــن،  بـــاده  بإعـــان 
تؤكد أن المملكة العربية الســـعودية 
والمنطقـــة والعالـــم، يســـيرون قدًمـــا 
التغيـــر  مكافحـــة  فـــي  وبخطـــى 
المناخـــي، وهـــذا يتماشـــى مـــع رؤية 

باده التطويرية الشاملة.

األوســـط والشـــرق  بالخليـــج  المتدهـــورة  األراضـــي  مـــن  هكتـــار  مليـــون   40 تأهيـــل 

مبادرتا السعودية تخفضان 2.5 % من معدالت الكربون العالمية

األمير سلطان بن أحمد
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البحرين تفوز مجدًدا بعضوية “تنفيذية بروتوكول مونتريال”

“المرأة والطفل” يناقش تحديات البيئة في المنطقة العربية

البيئية اســتــراتــيــجــيــتــنــا  بــنــجــاعــة  مــقــتــنــع  ــم  ــال ــع ال ديـــنـــة:  بـــن 

ــن مـــحـــمـــد الـــعـــلـــمـــيـــة ــ ــ ــان ب ــ ــم ــ ــل ــ ــن س ــ ــ ــة ب ــفـ ــيـ ــلـ ــزات بــــجــــائــــزة خـ ــ ــ ــائ ــ ــ ــف ــ ــ إعـــــــــان ال

أكـــد المبعوث الخاص لشـــؤون المنـــاخ الرئيس التنفيذي 
للمجلس األعلى للبيئة محمد بن مبارك بن دينه، أن فوز 
مملكـــة البحريـــن بالعضوية الرئيســـية للجنـــة التنفيذية 
فـــي بروتوكـــول مونتريال للســـنة الثانية علـــى التوالي، 
وبمنصـــب نائب رئيـــس اللجنـــة التنفيذية للمـــرة األولى 
علـــى مســـتوى دول الخليـــج العربي، مؤشـــر جديد على 
حضـــور المملكـــة الفاعـــل فـــي القضايـــا البيئيـــة الدولية، 
المؤثـــر والملمـــوس وســـمعتها الطيبـــة  وتأكيـــد دورهـــا 
فـــي جميـــع المحافـــل والمياديـــن المحليـــة واإلقليميـــة 
والدوليـــة، األمـــر الذي نتج عنه تحقيقها لهذه المكاســـب 
واإلنجـــازات، التـــي تثبت مجـــددا ثقة المجتمـــع الدولي 
في األمم المتحدة وإقليم دول غرب آســـيا والباسيفيك 
فـــي أن تمثلهم مملكة البحرين في مناصب رفيعة تعنى 
بالقضايـــا البيئيـــة، وفي خطوة جديـــدة تظهر مدى تميز 
فريـــق البحريـــن وجهـــوده الدؤوبـــة في تحقيـــق أفضل 

اإلنجازات المشرفة للمملكة.
ونـــوه بـــن دينه باإلنجاز المتميز الـــذي حظيت به المملكة 

بفوزها بعضوية اللجنـــة التنفيذية لبروتوكول مونتريال 
بشـــأن المـــواد المســـتنفدة لطبقـــة األوزون للعـــام 2021، 
والـــذي جـــاء خـــال اجتمـــاع األطـــراف )32( لبروتوكول 
مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون، والذي 
انعقد في الفترة من 23 الى 27 نوفمبر 2020 عبر وسائل 

االتصال المرئي.
وأوضـــح أن مملكـــة البحرين ســـتمثل من خـــال منصب 

عضوية اللجنة التنفيذية )55( دولة من دول غرب آســـيا 
والباســـيفيك، مؤكدا أن هذا اإلجماع الدولي على تمثيل 
البحرين دليل واضح على رؤية المملكة وقدرتها الكبيرة 
علـــى إقناع العالـــم بنجاعـــة اســـتراتيجيتها البيئية، علما 
بأنـــه يتـــم تمثيـــل جميـــع دول العالـــم من خـــال األقاليم 
المعتمـــدة فـــي األمم المتحدة في اللجنـــة من خال )14( 
عضـــوا، ســـبعة منهـــم مـــن الـــدول الصناعيـــة والمتقدمـــة 

وسبعة من الدول النظامية.
وأضـــاف أن انتخـــاب مملكـــة البحرين يأتـــي في ظروف 
دولية وإقليمية اســـتثنائية، في ظل ما يشهده العالم من 
تحديات صحية واقتصادية جراء جائحة كورونا )كوفيد 
19(، والتي أثرت بشـــكل مباشـــر في طبيعـــة المفاوضات 
التـــي تتخذها األطراف فـــي بروتوكول مونتريال، والتي 
تـــم اقتصارهـــا على جـــداول األعمـــال الرئيســـية، ولنا أن 
نتخيـــل حجـــم ما ســـتتركه هذه الجائحة من آثار ســـلبية 
خـــال الســـنوات الثـــاث القادمة فـــي تمويـــل الصندوق 
المتعـــدد األطراف، األمر الذي يضـــع مملكة البحرين أمام 

مسؤولية كبيرة كطرف رئيس في اللجنة التنفيذية.

والطفـــل  المـــرأة  معلومـــات  مركـــز  نظـــم 
نـــدوة افتراضيـــة حـــول تحديـــات البيئـــة 
ومشـــكاتها في المنطقة العربية األربعاء، 
فائـــزة  بحـــوث  ثاثـــة  النـــدوة  وتناولـــت 
بجائـــزة المغفـــور لـــه الشـــيخ خليفـــة بـــن 
ســـلمان بن محمـــد آل خليفـــة العلمية في 

دورتها الثانية عشرة للعام 2021.
وأعلنـــت رئيســـة جمعيـــة رعايـــة الطفـــل 
واألمومـــة ورئيســـة مجلـــس أمنـــاء مركز 
معلومـــات المـــرأة و الطفـــل الشـــيخة هند 
الفائـــزات  عـــن  خليفـــة  آل  ســـلمان  بنـــت 
بالمراكز األولى، حيث فازت بالمركز األول 
الدكتـــورة مهـــا الصباغ عن بحثهـــا بعنوان 
“دور الجمعيـــات البيئيـــة في حماية البيئة 
والتطلعـــات  الحالـــي  الوضـــع  الخليجيـــة: 

المستقبلية”.

وحلـــت الباحثة آمنـــة عبدالرحمن الحامد 
فـــي المركـــز الثانـــي ببحثهـــا الـــذي حمـــل 
التشـــريع  فـــي  البيئـــة  “حمايـــة  عنـــوان 
البحرينـــي والمقارن”، فيما جاءت الباحثة 
شـــيخة العليوي في المركز الثالث ببحثها 
الـــذي حمـــل عنـــوان “الحمايـــة القانونيـــة 

للبيئة من منظور دولي وعربي”.
مهـــا  الباحثـــة  اســـتعرضت  جهتهـــا،  مـــن 
الصباغ بحثها الذي استهدف وضع تصور 
لكيفيـــة تعزيز دور الجمعيـــات البيئية في 

حماية البيئة الخليجية.
وذكرت أن الدراسة خلصت إلى مجموعة 

من االســـتنتاجات والتي جاء على رأســـها 
أيلولة ملكية الثـــروات والموارد الطبيعية 

في دول الخليج العربي إلى الدولة.
البيئيـــة  الجمعيـــات  أغلـــب  أن  وتابعـــت 
توفيـــر  ضعـــف  مـــن  تعانـــي  الخليجيـــة 
التقارير المالية واإلدارية، وقلة الدراسات 

والبحـــوث، واســـتخدام اللغـــة العربية في 
أغلبيـــة المواقـــع اإللكترونيـــة، إضافة إلى 

ضعف تواصل الجمعيات مع الباحثين.
التـــي  التهديـــدات  أبـــرز  أن  إلـــى  ولفتـــت 
تواجـــه الجمعيـــات الخليجيـــة هـــو التأثـــر 

باألجندة الخارجية.
إلـــى ذلـــك، تناولـــت الباحثة آمنـــة الحامد 
الحديـــث عـــن بحثهـــا الـــذي حمـــل عنوان 
البحرينـــي  التشـــريع  فـــي  البيئـــة  حمايـــة 
والمقارن، حيث أشـــارت إلـــى أن البحرين 
بذلت جهودا متعددة في دعم البيئة على 

الصعيد الوطني.
ولفتـــت إلـــى أن مـــن بين تلـــك الجهود هو 
الهوائيـــة  للدراجـــات  291 مســـارا  إنشـــاء 
وارتفاع أعداد الحدائق إلى 153 حديقة.

وقالت الباحثة شيخة العليوي التي حلت 
فـــي المركز الثالـــث إن الطبيعة التي كانت 
تمثـــل مصـــدر تهديـــد لإلنســـان أصبحـــت 

اليوم مهددة من قبل اإلنسان.
ولفتـــت إلى أن تغير المناخ له انعكاســـات 
علـــى ارتفـــاع مســـتويات البحـــار بمقـــدار 
17 ســـنتيمترا بمعـــدل 1.75 ملليمتـــرا في 
الســـنة، وشـــح الميـــاه، وارتفـــاع درجـــات 
الحـــرارة، وارتفـــاع تركيزات ثاني أكســـيد 
الكربـــون، إضافـــة إلـــى تفشـــي األمـــراض 
المعدية كالماريا والبلهارســـيا واألمراض 

الرئوية.
وأشارت إلى انعكاســـات تغير المناخ على 
ازديـــاد قســـوة الجـــاف وتآكل الشـــواطئ 

وانخفاض المحاصيل الزراعية.
ورأت أن قضايـــا البيئـــة أصبحت مشـــكلة 
تهـــدد اإلنســـانية بأكملهـــا، باعتبـــار أنـــه ال 
حدود لها، فهي ال تتعلق بدولة بذاتها، وال 
ديموغرافيـــة معينـــة، وال تتعلـــق بمواطن 
بعينـــه في منطقة نائية، بل تهم البشـــرية، 

ولذلك فهي مشكلة ذات أبعاد دولية.

مها الصباغ آمنة الحامد شيخة العليوي

المنامة - بنا

القضيبية - مجلس الشورى

استقبل رئيس مجلس الشورى علي الصالح بمكتبه صباح أمس عضو هيئة الصحفيين 
الســـعوديين عضو االتحاد الدولـــي للصحفيين عضو االتحاد العـــام للصحفيين العرب 
الكاتب الصحافي جمال الياقوت الذي قدم له نســـخة من كتابه بعنوان “جمال الكلمة 
جمـــال”، كمـــا أهـــدى كتابـــه إلى أعضـــاء مجلس الشـــورى ومنتســـبي المجلس. وأشـــاد 
الصالـــح بجهـــود الياقوت في الصدى اإلعامي لمســـار العاقات األخويـــة القائمة بين 
مملكـــة البحريـــن والمملكـــة العربية الســـعودية الشـــقيقة، منوًها بإســـهاماته اإلعامية 

والصحافية في إثراء الساحات األدبية ودوره البارز في خدمة المجتمع.

الصالح يشيد بالدور اإلعالمي للياقوت

العالقات مع الهند راسخة وجذورها ممتدة
ــدة ــع األص بمختلف  الــبــلــديــن  بــيــن  ــة  ــراك ــش ال ــر  أطـ ــراض  ــع ــت اس

التنســـيقي  االجتمـــاع  امـــس  عقـــد 
للتحضيـــر واإلعـــداد لاجتمـــاع الثالث 
للجنـــة العليـــا المشـــتركة بيـــن مملكـــة 
المقـــرر  الهنـــد،  وجمهوريـــة  البحريـــن 
عقـــده فـــي نيودلهـــي، يوم الســـابع من 
شـــهر إبريل القادم، وذلك عبر االتصال 
وكيـــل  برئاســـة  المرئـــي،  االلكترونـــي 
الدوليـــة،  للشـــؤون  الخارجيـــة  وزارة 
الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمـــد آل خليفة، 
ووكيل الشـــؤون القنصليـــة وجوازات 
السفر والتأشـــيرات والشؤون الهندية 
بالخـــارج، بـــوزارة الشـــؤون الخارجية 
ســـانجاي  الهنـــد  جمهوريـــة  فـــي 

بهاتاشاريا .
وخال االجتماع، اســـتعرض الجانبان 

أطـــر الشـــراكة القائمـــة بيـــن البلديـــن، 
والتقدم المحرز فـــي مجاالت الصحة، 
وعلوم الفضاء، والحوســـبة، والتجارة 
األمنـــي  والتعـــاون  واالســـتثمار، 
آفـــاق  بحـــث  جـــرى  كمـــا  والعمالـــي، 

التعاون الُمســـتقبلي، بما يخدم المنافع 
المشتركة لكا البلدين الصديقين.

وأكـــد الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمـــد آل 
 - البحرينيـــة  العاقـــات  أن  خليفـــة، 
الهندية، راســـخة وذات جذور عميقة، 

وتجســـد نموذًجـــا للصداقـــة المتميـــزة 
والتعـــاون الشـــامل، مبينـــا أن تطلعات 
البلدين للتعاون الثنائي، خال المرحلة 
المقبلـــة، زاخرة بالفـــرص الواعدة، في 
العديـــد مـــن القطاعـــات االســـتثمارية 

واالستراتيجية المتنوعة.
الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  وأوضـــح 
للشـــؤون الدوليـــة، أن اجتمـــاع اللجنة 
المشـــتركة بيـــن البلديـــن، ينعقـــد فـــي 
ظل ظروف اســـتثنائية جـــراء جائحة 
فيـــروس كورونا، ســـاهمت فـــي تعزيز 
الشـــركاء،  بيـــن  والتعـــاون  التقـــارب 
معرًبـــا عن تطلـــع مملكـــة البحرين إلى 
اســـتدامة وتطويـــر التعاون المشـــترك 
مـــع جمهوريـــة الهند الصديقـــة في كل 

المجاالت.

المنامة - وزارة الخارجية

البحرين في مقدمة دول العالم بمجال حقوق اإلنسان
أشـــاد رئيـــس االتحـــاد العربـــي لحقـــوق 
اإلنســـان رئيـــس جمعيـــة “معـــًا” لحقـــوق 
اإلنســـان المستشـــار عيســـى العربي، بما 
تنعـــم بـــه مملكـــة البحرين مـــن منظومة 
والحريـــات  الحقـــوق  مـــن  متكاملـــة 
التـــي ترعاهـــا العديـــد مـــن المؤسســـات 
واآلليـــات الوطنيـــة، والتـــي تنبثـــق مـــن 
رؤى وتوجيهـــات عاهـــل البـــاد صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
وهـــي التوجيهـــات التي كفلـــت للبحرين 
التقـــدم والريـــادة منذ انطاق المشـــروع 
اإلصاحـــي الـــذي قادمـــه جالـــة الملـــك 
واستمرت مسيرة الريادة والتقدم ألكثر 
من عقدين أكدت خالها البحرين التزامها 
التـــام باقامة دولة المؤسســـات والقانون 
وتمســـكها  اإلنســـان،  حقـــوق  واحتـــرام 
والمبـــادئ  بالقيـــم  والدائـــم  االصيـــل 

اإلنســـانية التـــي حصـــرت البحرين على 
مواءمة تشـــريعاتها الوطنية وسياساتها 
وممارساتها على النحو الذي ينسجم مع 
التزاماتها الدولية، وهو ما كفل للبحرين 
فوزهـــا بثقـــة العالم بترشـــيحها لعضوية 
مجلس حقوق اإلنســـان للمرة الثالثة في 
ســـابقة تؤكد الريـــادة العالميـــة للبحرين 
فـــي مجال حقوق االنســـان، وهـــي الثقة 
التـــي عبرت البحرين عن االلتزام بها في 
بســـعيها الحثيث لتحســـين حالة حقوق 

اإلنســـان بالعالم، في حيـــن بادرت بعض 
الـــدول التـــي تدعـــي رعايتهـــا وحرصهـــا 
علـــى تعزيز احترام حقوق اإلنســـان إلى 
االنســـحاب من مجلس حقوق االنســـان، 
والمنـــاداة بالغاء البند الســـابع من اجندة 
مجلس حقوق اإلنســـان الذي يؤكد على 

أحـــد أهم الحقوق األنســـانية االساســـية 
للشعوب.

وعبـــر العربـــي، في ضـــوء صـــدور تقرير 
بحالـــة  الخـــاص  االمريكيـــة  الخارجيـــة 
حقـــوق اإلنســـان للعـــام 2020 باالمـــس، 
بـــان التقريـــر مع شـــديد األســـف يتناول 
البحريـــن  فـــي  اإلنســـان  حقـــوق  حالـــة 
علـــى نحـــو يؤكـــد فشـــل آليـــات الرصـــد 
والتوثيـــق التي يعمل بهـــا مكتب حقوق 
اإلنســـان بالخارجيـــة االمريكيـــة، وهـــي 
الماحظـــة التـــي قدمها االتحـــاد لمكتب 
حقوق اإلنسان في الخارجية األمريكية 
خال االجتماع الذي تمت فيه مناقشـــة 
اليـــات اعـــداد التقاريـــر المعنيـــة بحقوق 
اإلنسان بالبحرين، حيث يتناول التقرير 
اســـتعراضًا لخمســـة وســـتين )65( حالـــة 
او  الممارســـات  او  بالتشـــريعات  تتعلـــق 
اإلنســـان  لحقـــوق  بانتهـــاكات  لمزاعـــم 

بالبحرين، جميعها ال تتعلق بالعام 2020، 
منهـــا 12 حالـــة تتعلـــق بالعـــام 2019 و 8 
حـــاالت تتعلـــق بالعـــام 2018 فيما كانت 
فـــي   ،2017 بالعـــام  تختـــص  حالـــة   11
حين اســـتعرض حالتيـــن خاصة بحقوق 
 ،2020 للعـــام  البحريـــن  فـــي  اإلنســـان 
للتقاريـــر  اســـتعراضه  جملـــة  عـــن  عـــدا 
الوطنيـــة  اآلليـــات  عـــن  صـــدرت  التـــي 
المعنيـــة بحماية وتعزيز حقوق اإلنســـان 

بالبحرين.
وبفضـــل  البحريـــن  أن  إلـــى  وأشـــار 
الملـــك،  لجالـــة  الســـامية  التوجيهـــات 
والتـــزام الحكومـــة برئاســـة ولـــي العهـــد 
رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر 
بنهج قائـــم على احتـــرام وتعزيز حقوق 
االنسان، قد حققت الكثير من االنجازات 
التـــي تجعلهـــا فـــي مقدمـــة دول العالـــم 

مـــن على صعيـــد احتـــرام وتعزيز حقوق 
االنســـان، مؤكدا بان مـــا قدمته البحرين 
خال العام 2020 يعد تجربة فريدة في 
عالم حقوق االنسان، واستكماالً للمسيرة 
الحضاريـــة التي حرصـــت البحرين على 

استمرارها وتطورها وتقدمها.
كمـــا دعا رئيـــس االتحـــاد العربي لحقوق 
االنسان في تصريحه المواطنين لتعزيز 
االلتـــزام بالنهج الوطني الذي تقوم عليه 
االستراتيجية الوطنية لحقوق االنسان، 
والهادفة لتطوير التشريعات والسياسات 
والمبـــادرات المتعلقـــة بحقوق اإلنســـان، 
وعـــدم االلتفـــات للتقاريـــر المسيســـه او 
المبنيـــة علـــى أجنـــدات وغايـــات بعيـــدة 
عن القيم الســـامية لحقوق اإلنسان، فما 
حققتـــه البحرين من إنجـــازات حقوقية 
خال الســـنوات األخيرة فقـــط، ال يمكن 

إدراجه إال في إطار الريادة العالمية.

المنامة - جمعية “معا” لحقوق االنسان

عيسى العربي

المستشار عيسى 
العربي: التقرير 
األميركي يزّيف 

الحقائق

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

اســـتقبلت رئيســـة هيئـــة البحريـــن 
للثقافـــة واآلثـــار الشـــيخة مي بنت 
محمد آل خليفة في مكتبها مســـاء 
التنميـــة  مجلـــس  مستشـــار  أمـــس 
إذ  ليندســـي،  إيـــان  االقتصاديـــة، 
تعزيـــز  ســـبل  الطرفـــان  تباحـــث 

التعاون ما بين الجهتين.
وقالـــت الشـــيخة مـــي بنـــت محمد 
آل خليفـــة إن التعاون ما بين هيئة 
البحريـــن للثقافة واآلثـــار ومجلس 

مـــدار  علـــى  االقتصاديـــة  التنميـــة 
الســـنوات الماضية أثمر العديد من 
المشـــاريع الثقافيـــة التي ســـاهمت 
البحريـــن  بمكانـــة  االرتقـــاء  فـــي 
الحضاريـــة، فإضافـــة إلـــى تنظيـــم 
مهرجان ربيع الثقافة في السنوات 
الســـابقة، تعمـــل الهيئة مع المجلس 
حاليـــًا مـــن أجـــل إنجـــاح مشـــاركة 
مملكـــة البحرين في إكســـبو 2020 

دبي العام في أكتوبر المقبل.

جهود إلنجاح مشاركة البحرين في “إكسبو”

سيدعلي المحافظة



أكد وزارة الداخلية الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل أن “اإلصالح 
والتأهيــل” جهــة إنفاذ للقانون قبــل أن تكون إصالحية، حيث يقضي النزالء، 
عقوبــات قضائيــة نهائية، مشــيرا إلــى أن اإلدارة العامة لإلصــالح والتأهيل، 
تعتــزم ترتيــب زيــارات للنزالء، الذيــن تلقــوا التطعيم المضــاد للفيروس على 
أن يكــون أهاليهــم أو مــن يــودون زيارتهم، قــد تلقوا أيضا التطعيــم المذكور 

بجانب إجرائهم فحصا لفيروس كورونا قبل تلك الزيارة.

بتوفيـــر  قامـــت  اإلدارة،  أن  وأضـــاف 
االتصـــاالت بيـــن النزالء مـــن الحاالت 
وكذلـــك  كورونـــا  بفيـــروس  القائمـــة 
أجـــل  مـــن  وأهاليهـــم  المخالطيـــن 
ظروفهـــم  وعلـــى  عليهـــم  االطمئنـــان 
الصحية، منوها إلى أن كافة الحاالت 
القائمـــة، حالتها مســـتقرة ولم تتطلب 
ظـــروف أي منهـــا نقلهـــا للمستشـــفى، 
حيـــث يتلقـــون رعاية طبيـــة متكاملة 

علـــى مـــدار الســـاعة مـــن قبـــل كـــوادر 
فريـــق  إشـــراف  وتحـــت  متخصصـــة 

البحرين الطبي ووزارة الصحة.
إلـــى  الداخليـــة  وزارة  وكيـــل  وأشـــار 
أنـــه في ظل تطبيق كافـــة اإلجراءات 
التـــي من شـــأنها الحفـــاظ على صحة 
وسالمة النزالء، تم توفير كافة أنواع 
التطعيمات المضادة لفيروس كورونا 
للنـــزالء مجاًنـــا مـــع حريـــة اختيارهم 

وتطعيـــم  يناســـبهم،  الـــذي  التطعيـــم 
ممـــن   % 100 بنســـبة  النـــزالء  كافـــة 
بادروا بالتســـجيل، مضيفـــا أن اإلدارة 
العامة لإلصالح والتأهيل، اســـتبدلت 
شـــركة مكلفة بتوفير المـــواد الغذائية 
للنـــزالء بأخـــرى بمجـــرد االشـــتباه في 

عدم دقة إجراءاتها االحترازية، األمر 
الـــذي ترتـــب عليـــه بعض اإلربـــاك في 
موضـــوع الوجبـــات، حتـــى اســـتقرت 

األمور وعادت إلى وضعها المنتظم.
العفـــو  بمبـــادرات  يتعلـــق  وفيمـــا 
والعقوبـــات البديلـــة ودراســـة مقترح 
الســـجون المفتوحة، أكد وكيل وزارة 
الداخلية أنه يجـــري العمل حاليا على 
إعـــداد قائمة جديـــدة بالنـــزالء الذين 

العقوبـــات  معاييـــر  عليهـــم  تنطبـــق 
البديلة وتحديد المجاالت التي سيتم 
مـــن خاللها قضاء فتـــرة محكوميتهم 
فيها وبما يحقق األهداف اإلصالحية 
فـــي  دمجهـــم  وإعـــادة  المطلوبـــة 

المجتمع.
وحذر وكيل وزارة الداخلية في ختام 
تســـييس  محـــاوالت  مـــن  تصريحـــه 
واســـتغالل مشـــاعر  النـــزالء  أوضـــاع 

األهالي واستدرار التعاطف عن طريق 
التضليـــل والخداع مـــن قبل جماعات 
وأفـــراد، يعملـــون وفـــق أجنـــدات غير 
وطنية وتنافي المصالح العليا للوطن، 
منوهـــا كذلك إلى خطورة االســـتجابة 
لتلك الدعـــوات التحريضيـــة المضللة 
والممنهجـــة، حيث ســـيتم اتخاذ كافة 
االجـــراءات القانونيـــة حيـــال كل من 

يخالف القانون.

وكيل وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

وكيل “الداخلية”: زيارات بين النزالء والزوار لـ “المطعمين” من الجهتين
لــاطــمــئــنــان عليهم ــيــهــم  أهــال مـــع  والــمــخــالــطــيــن  لــلــمــرضــى  ــاالت  ــصـ اتـ تـــوافـــر 

تحذير من محاوالت 
تسييس أوضاع النزالء 

واستغالل مشاعر 
األهالي بالتضليل

 قائمة جديدة 
لمن تنطبق 

عليهم معايير 
العقوبات البديلة

تطعيم كافة 
النزالء بنسبة 
100 % ممن 

بادروا بالتسجيل
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مسؤولة بـ “الصحة”: عزل المصابين في “اإلصالح والتأهيل” وتخصيص مباٍن للمخالطين
ــى ســـــامـــــة الـــجـــمـــيـــع ــ ــل ــ ــاظ ع ــ ــفـ ــ ــحـ ــ ــن تـــــؤكـــــد مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا الـ ــ ــري ــ ــح ــ ــب ــ ال

أكــدت مديــرة إدارة الصحــة العامــة فــي وزارة الصحــة نجــاة أبــو الفتــح أن 
هنــاك تعاونــا وتنســيقا مشــتركا بيــن وزارة الصحــة ووزارة الداخلية وادارة 
اإلصــالح والتأهيل، والذي يأتي بشــكل متســق مع توجيهــات الفريق الوطني 
الطبي لمواجهه جائحه الكورونا كوفيد 19 في تعزيز صحة وسالمة الجميع 

من نزالء وعاملين في اإلصالح والتأهيل.

 وأشـــارت إلـــى أنـــه منـــذ بـــدء جائحة 
الكورونا كوفيد 19 وانتشار الفيروس 
عالميا أخذت حكومة مملكة البحرين 
علـــى عاتقهـــا مســـؤولية الحفاظ على 
صحة وســـالمة مواطنيهـــا والمقيمين 
علـــى هـــذه األرض الطيبـــة الفتـــة إلى 
أن إجـــراءات مملكة البحرين متقدمة 
وعلـــى مســـتوى عالـــي حيـــث أن عدد 
اإلصابـــات قليل والوضـــع آمن مقارنة 
بمراكـــز اإلصـــالح والتأهيـــل في دول 

العالم.
 وقالـــت أبـــو الفتـــح “ أننـــا نؤكـــد أنـــه 
ضمـــن مهـــام الصحـــة العامـــة الترصد 
الحـــاالت  عـــن  والتتبـــع  والتقصـــي 
المصابة بمملكة البحرين، ومنذ بداية 
الجائحـــة تم رصد عـــدد من اإلصابات 
مـــن قبل إداره الصحـــة العامة بأماكن 
مختلفة شـــملت المدارس والجامعات 
والشـــركات والمؤسســـات الحكوميـــة 

والخاصة  وغيرها.
 وتابعـــت “ تـــم وضـــع البروتوكـــوالت 
والخطط التنفيذيـــة لمتابعة الحاالت 
المصابـــة والمخالطيـــن باإلضافـــة إلى 
آليـــه للمتابعة، وفيمـــا يخص الحاالت 
نـــزالء  مـــن  عـــدد  بيـــن  المكتشـــفة 
المبانـــي،  بأحـــد  والتأهيـــل  اإلصـــالح 
وبتوجيهات مـــن قبل الفريق الوطني 
كورونـــا  فيـــروس  لمجابهـــة  الطبـــي  
كوفيـــد 19 ، فقـــد قامت إدارة الصحة 
العامة وبالتعـــاون مع المعنيين بوضع 
خطة تنفيذيه تشـــمل الكشـــف المبكر 
عـــن أيـــة اصابـــات بفيـــروس كورونـــا 
وتطبيق كافـــة اإلجراءات االحترازية 
لمنـــع انتشـــار الفيـــروس بيـــن النـــزالء 

والعاملين.
وأكـــدت أنه تم عزل المصابين بمباني 
مخصصة لهم باإلضافة إلى تخصيص 
للمخالطيـــن  مخصصـــة  مبانـــي 

المباشرين مع إجراء الفحص الدوري 
لبقية النزالء والعاملين.

 وأضافـــت أنه تم وضع آليـــة للمتابعة 
المتبعـــة  البروتوكـــوالت  حســـب 
والصـــادرة مـــن قبـــل الفريـــق الوطني 
مصـــاب   ألي  تطبـــق  والتـــي  الطبـــي 
بفيروس كورونا فـــي مملكة البحرين 
الصحـــي  التصنيـــف  تشـــمل  والتـــي 
بحيـــث يتم العـــزل بنفس المـــكان اذا 
الحالة صنفت بأنها بسيطة وال تعاني 
مـــن اعراض كما قـــام المعنيون بإدارة 
االجـــراءات  كافـــه  بتطبيـــق  المركـــز 
االحترازية لمنع انتشـــار الفيروس مع 

التأكيـــد على توفيـــر الرعاية الصحية 
للمصابين ومتابعه حالتهم.

ونوهت الدكتورة نجاة أبوالفتح ومن 

خالل التنسيق والتعاون المشترك مع 
اإلدارة فقـــد تم تطعيـــم جميع النزالء 
الذين قاموا بالتسجيل ألخذ التطعيم 

والمقيميـــن  المواطنيـــن  بقيـــه  مثـــل 
الذيـــن كذلـــك قاموا بالتســـجيل ألخذ 

التطعيم.

نجاة أبو الفتح

إنجازات البحرين الحقوقية تثير حقد األبواق المأجورة
اكد المحامي ياســر الصحاف أنه “نظرًا لما حظيت به المراكز اإلصالحية التأهيلية من ســمعة جيدة شــهد لها القاصي والداني 
فقــد اخرجــت األقــالم واألفــواه واألبــواق المأجورة مــا فيها جعبتها من حقد دفيــن وتفوهت بكالم بعيــد كل البعد عن الحقيقة 
ومخالفًا القانون ولم يكن همها سوى الطعن والنيل من سمعة مملكة البحرين وإنجازاتها المستمرة في حقوق اإلنسان وخاصًة 

مراكز اإلصالح والتأهيل والتي تحتضن جميع النزالء والذين يتلقون كامل الرعاية الصحية والنفسية والبدنية”.

وأشـــار إلى أن المملكة “ســـباقة في 
مجال حقوق اإلنســـان ال سيما وأن 
القيادة أخذت علـــى عاتقها إبراز ما 
يكتنـــف حقوق اإلنســـان من صعاب 
والعمـــل علـــى تذليلهـــا ولذلـــك فقد 
لحقـــوق  الوطنيـــة  الهيئـــة  أنشـــأت 
مؤسســـات  مـــن  وغيرهـــا  اإلنســـان 
أخـــذت  والتـــي  المدنـــي  المجتمـــع 
بمـــا منحهـــا  المجتمـــع  فـــي  دورهـــا 

القانـــون من صالحيات ومنها زيارة 
مراكـــز اإلصـــالح والتأهيـــل وتلقـــي 
الشـــكاوي مـــن النـــزالء المحكومين 

وغيره”.
واضـــاف “أن توجيهات ودعم وزير 
فقـــد  بثمارهـــا  أتـــت  قـــد  الداخليـــة 
أصبحت مراكز اإلصـــالح والتأهيل 
بمملكـــة البحريـــن تحظـــى بســـمعة 
طيبة للغاية إقليميـــًا وعالميًا وذلك 

مـــن حيـــث المعاييـــر التـــي تتخذها 
فـــي معاملـــة النـــزالء فيهـــا والتـــي 
تتوافق مع كافة المعايير اإلنسانية 
الدوليـــة التـــي حددتها هيئـــة األمم 
المتحـــدة فـــي هـــذا الشـــأن وعلـــى 
ســـبيل المثـــال وليـــس الحصـــر فإن 
الطعـــام المقـــرر للنـــزالء قـــد ٌروعـــي 
فيـــه حالـــة كل نزيـــل الصحيـــة وتم 
تقســـيمها علـــى هذا األســـاس و من 

يكـــون منهـــم في حاجة إلـــى رعاية 
خاصـــة غذائيـــًا فإنـــه يعـــرض علـــى 
الطبيب المختـــص ويقرر له الطعام 
الـــذي يتوافـــق مـــع حالتـــه الصحية 
من قبـــل إدارة اإلصـــالح والتأهيل، 
وكذلـــك مـــا يتعلـــق بـــأداء العبادات 

والمعتقدات فالنزيـــل يؤدي عبادته 
وصلواته وفق معتقداته وطقوســـه 

وغيرهـــا  ضغـــوط  أو  تمييـــز  دون 
الكثير الذي يعجز الكالم عن ذكرها 

في هذا اللقاء”.
حيـــاة  “أضحـــت  الصحـــاف  وختـــم 
النزيل في كل مناحيها داخل المركز 
مســـتقرة نفســـيًا وإجتماعيًا وماديًا 
وكمـــا أن العقوبـــة البديلة وتطبيقها 
أكثـــر  منهـــا  ليســـتفيد  وتســـهيلها 
النـــزالء قد بـــدت تؤتـــي ثمارها مما 
قلـــل الضغط علـــى مراكـــز اإلصالح 
والتأهيـــل وســـيكون القـــادم أفضل 
من سابقه بعد تفعيل برنامج مراكز 

اإلصالح والتأهيل المفتوحة”.

ياسر الصحاف

الصحاف: القادم 
أفضل بتفعيل 

برنامج مراكز 
اإلصالح المفتوحة

محرر الشؤون المحلية



أرجع وزير المواصالت كمال أحمد انخفاض أرباح شركة ممتلكات وشركاتها المحلية التابعة لها والتي تمتلك فيها نسبة اسهم 50 % فأكثر، وذلك في األعوام 
الممتدة من 2018 الى 2020 الى “تقلبات األسواق” التي تعمل بها أو ترتبط بها حيث تتمتع كل منها بوجود مجالس إدارة وإدارات منفصلة خاصة بها وتعمل 

جاهدة لتعزيز األداء والعوائد لديها.

وبين الوزير، ردا على السؤال البرلماني المقدم 
من النائب محمود البحراني، أن إجمالي حجم 
أصول شـــركة ممتلـــكات البحرين القابضة في 
2018 بلـــغ 3.096.924 مليـــار دينـــار، في حين 
انخفضـــت األصول في 2019 الى 3.075.527 
مليـــار دينار، في حين انخفـــض إجمالي الربح 
الشـــركة مـــن 18.983 مليـــار فـــي 2018 الـــى 

7.673 مليار في 2019.
وذكـــر ان أســـباب انخفـــاض األربـــاح بصـــورة 
رئيسية يعود الى ارتفاع الخسائر غير النقدية 
من إعادة التقييم فضـــا عن انخفاض الدخل 
مـــن توزيع األرباح خـــال العام 2019 بســـبب 
عـــدم توزيع األرباح من قبل شـــركة ألبا خال 

2019 مقارنة بالعام 2018.
كمـــا واســـتعرض الوزيـــر في رده على أســـباب 

خسارة الشركات التابعة للممتلكات كالتالي:

1 -شركة ألمنيوم البحرين )ألبا( 

- يعود انخفاض أرباح الشـــركة في عام 2019 
أســـعار  فـــي  الحـــاد  االنخفـــاض  الـــى  و2020 
األلمنيوم فـــي بورصة لندن للمعـــادن وارتفاع 

أسعار الغاز الطبيعي سنويا. 
ويعود انخفاض حجم األصول في عام 2020 

مقارنة مع 2019 لألسباب التالية:
- تخصيص وزيـــادة المبالغ االحتياطي للذمم 

المالية على شركة جارمكو.
- زيادة قيمة أصول االســـتهاك بسبب إضافة 
أصـــول جديـــدة الخاصـــة بمشـــروع التوســـعة 

للخط السادس.
- اختـــاف فـــي اســـتام ودفع ضريبـــة القيمة 
 2019 عامـــي  بيـــن  مـــا  المحصلـــة  المضافـــة 

و2020.

 2 -شركة البحرين لمطاحن الدقيق: 

 انخفـــاض صافـــي أربـــاح العـــام 2020 مقارنة 
بالعام 2019 بســـبب االنخفاض في اإليرادات 
األخـــرى وانخفـــاض مكاســـب القيمـــة العادلـــة 
دينـــار  مليـــون  بحوالـــي  االســـتثمارات  علـــى 
والناجمـــة عن ظـــروف الســـوق الغيـــر مواتية 
بســـبب جائحة كورونـــا وارتفاع طفيف في 

المصاريف العمومية واإلدارية. 

 3 -معهد البحرين للؤلؤ 
واألحجار الكريمة )دانات(:

تأسســـت دانـــات فـــي العام 
2017 حيـــث ال تـــزال في 
مرحلة بدايات تشغيلها 
زالـــت  مـــا  وبالتالـــي 
تتجـــاوز  تكاليفهـــا 

إيراداتها السنوية. 

 4 - شركة حلبة البحرين الدولية:

 ســـجلت الشـــركة ارتفـــاع في الخســـائر خال 
العـــام 2020 وذلك بســـبب خســـارة اإليرادات 
مـــن الحضـــور والناجمـــة عـــن القيـــود التي تم 
فرضها خال ســـباق الفورمـــوال 1 وغيرها من 

األحداث التي تسببت بها جائحة كورونا.

 5 -شركة البحرين لالستثمار العقاري إدامة: 

يعود الســـبب الرئيســـي في زيادة األرباح الى 
زيـــادة إيـــرادات تأجيـــر العقـــارات وحصـــص 
األربـــاح مـــن االســـتثمار فـــي شـــركة مواقـــف 

السيارات.

6 - الشركة العامة للدواجن 

-يعـــود ســـبب االنخفـــاض اإلنتـــاج والمبيعات 
 2019 عـــام  فـــي  كرتـــون  ألـــف   14.5 بمقـــدار 
ويرجـــع ذلـــك الى األضـــرار التـــي لحقت ببيت 

دواجن بسبب حريق حصل أواخر 2018
- انخفاض متوسط أسعار البيع بمقدار 1.079 
دينار بحريني للكرتون في عام 2019 بســـبب 

زيادة تشبع السوق بالبيض المستورد.
 -تمثـــل التأثيـــر المشـــترك النخفـــاض حجـــم 
اإلنتـــاج وانخفـــاض ســـعر البيع الـــى انخفاض 
اإليرادات بمقدار 453 ألف دينار بحريني عام 

.2018

 6 - مجموعة طيران الخليج القابضة 

يعود ســـبب انخفاض األرباح الى انخفاض 
طيـــران  لشـــركة  الحكوميـــة  المســـاعدات 

الخليـــج والذي تم تعويضـــه جزئيا من 
خال انخفاض الخسائر التشغيلية.

 7 -شركة اتش الظاعن للقوارب

-كان نشاط الشـــركة محدود خال 
عـــام 2018 والطلبـــات قليلـــة علـــى 
القـــوارب وهـــذا ما يفســـر انخفاض 

اإليرادات والخسائر نسبيا. 

- شـــهد عـــام 2019 عـــدد قليـــل مـــن طلبـــات 
القـــوارب الكبيرة والعديد من طلبات القوارب 
الصغيـــرة باإلضافـــة الـــى زيـــادة فـــي مبيعات 
منتجات ســـوزوكي وغارميـــن إال أنه تم تكبد 
تكاليف أعلى بســـبب مشاريع التحديث داخل 

الشركة.

 8 -شركة مزاد 

أضافـــت مـــزاد مجـــاالت عمل وأصـــول جيدة 
المركبـــات  مثـــل   2019 العـــام  خـــال  للبيـــع 
والعقـــارات وأضافـــت مـــزاد فئتين مـــن أرقام 
لوحـــات المركبـــات للمـــزاد الفعلـــي فـــي العـــام 
2019 مقارنـــة بفئة واحـــدة خال العام 2018 
مما أدى إلى تحقيق ارتفاع في الدخل الناجم 

عن العمولة من المزاد الفعلي.

9 -شركة راديو البحرين

 تعـــزي الخســـائر خـــال العـــام 2019 بصـــورة 
رئيســـة إلـــى وجود دفـــع مبلـــغ 30 ألـــف دينار 
كل ثاثة اشـــهر لـــوزارة اإلعام للحصول على 

الترخيص الستخدام تردد FM 96.5 لإلذاعة.

 10 -شركة الجنوب للسياحة 

 -حققـــت الشـــركة فـــي عـــام 2019 زيادة 
في اإليرادات بنســـبة 11 % مقارنة بعام 
2018، حيـــث أجـــرت الشـــركة فـــي عـــام 
2018 تســـوية محاســـبية لمـــرة واحـــدة 

بقيمة مليون دينار 
 -أدت جميع العوامل المذكورة أعاه إلى 
انخفاض صافي الخسارة إلى 663 دينارا 

بحرينيا بنسبة 54 % تقريبا.
وأشـــار إلى انه لم يتم االنتهاء من إعداد 
البيانات المالية الموحدة لممتلكات للعام 
2020 لغايـــة اآلن وســـيتم اإلعـــان عنها 
الحقـــا خـــال العـــام، حـــال االنتهـــاء مـــن 
أعداد البيانات المالية للعام 2021، حيث 
ســـتتوافر خـــال الربـــع الثاني مـــن العام 

2022

أرباح “ممتلكات” تتراجع بسبب تقلبات األسواق 
“ألبا” عوائد  قلص  األلمنيوم  أسعار  انخفاض  للسياحة”...  إيــرادات”الــجــنــوب  زيــادة 
الشركات أداء  لتعزيز  حكومية  وجهود  المتأثرة...  الشركات  رأس  على  الخليج”  “طيران 
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الجمارك: 25 % خفض قيود الجهات الرقابية الحكومية
فـــي إطـــار جهـــود شـــئون الجمـــارك فـــي 
تيسير حركة التجارة ودعم برنامج عمل 
الحكومـــة والرؤيـــة االقتصادية 2030م، 
ومن منطلق تنفيذ الخطة االستراتيجية 
لشـــئون الجمـــارك )2024-2021( وطبقـــا 
لمبادرة “مواصلة بناء الشـــراكة ومتابعة 
تنفيذهـــا مـــع الجهـــات ذات العاقـــة في 
المنافذ لتحقيق نمو اقتصادي مستدام”، 
فقد ســـاهمت شـــئون الجمارك في تعزيز 
الـــدور الرقابي لعدد من الجهات الرقابية 
الحكومية وتيسير التجارة والتي تعتبر 
ضمن توّجهات منظمة الجمارك العالمية.
وقد انضمـــت 4 جهات رقابيـــة حكومية 
ضمـــن القائمـــة البيضاء الســـتثناء بعض 
مـــن  الموثوقـــة  للشـــركات  الشـــحنات 
الحصول على موافقة الجهة المختصة، 
وهـــي وزارة الصحة - مجموعة ســـامة 
الصناعـــة  وزارة  االســـتهاكية،  المـــواد 
الفحـــص  إدارة   - والســـياحة  والتجـــارة 
للبيئـــة  األعلـــى  المجلـــس  والمقاييـــس، 
- المـــواد الكيميائيـــة، والهيئـــة الوطنيـــة 
لتنظيـــم المهـــن والخدمـــات الصحيـــة - 
قسم تنظيم المستحضرات الصيدالنية.

وقـــد بلغـــت نســـبة االنخفـــاض فـــي عدد 
البيانـــات الجمركيـــة المحولـــة إلى وزارة 
المـــواد  ســـامة  مجموعـــة   - الصحـــة 
االســـتهاكية 13 %، فيمـــا بلغـــت نســـبة 
االنخفاض في وزارة الصناعة والتجارة 
والســـياحة - إدارة الفحـــص والمقاييس 
االنخفـــاض  نســـبة  بلغـــت  كمـــا   ،%  27
لـــدى المجلـــس األعلـــى للبيئـــة - المـــواد 
الكيميائيـــة 5 %، امـــا الهيئـــة الوطنيـــة 

لتنظيـــم المهـــن والخدمـــات الصحيـــة - 
قسم تنظيم المســـتحضرات الصيدالنية 

فقد بلغت نسبة االنخفاض 13 %.
كما اســـتعانت 6 جهـــات رقابية حكومية 
مجموعـــة   - الصحـــة  وزارة  وهـــي   ،
وزارة   ، والتبـــغ  التدخيـــن  مكافحـــة 
األشـــغال وشـــئون البلديـــات والتخطيط 
الحيوانيـــة  الرقابـــة  إدارة   - العمرانـــي 
وإدارة الصحـــة الحيوانيـــة، هيئة تنظيم 
التقنيـــة  شـــئون  إدارة   - االتصـــاالت 
لتنظيـــم  الوطنيـــة  الهيئـــة  والعمليـــات، 
قســـم   - الصحيـــة  والخدمـــات  المهـــن 
تنظيـــم األجهـــزة الطبيـــة، هيئـــة تنظيـــم 
االتصاالت - إدارة التراخيص الاسلكية 
والتـــرددات والرقابـــة بخاصيـــة التفريع 
الداخلـــي أو التخصيـــص لضبـــط مراقبة 

المواد المقيدة وتيســـير إجراءات المواد 
األخـــرى، وذلـــك مـــن خـــال تفريـــع بنود 
النظـــام المنســـق التـــي تشـــمل أكثـــر من 
صنـــف بغرض تخصيص بنـــد لكل صنف 
حيـــث يتـــم تخصيص أســـاليب المراقبة 
يعتبـــر  ممـــا  الصنـــف  حســـب  المناســـبة 
أحدى األدوات التي تســـاهم في تسهيل 

وتسريع اإلجراءات.
عـــدد  فـــي  االنخفـــاض  نســـبة  وبلغـــت 
إلـــى  المحولـــة  الجمركيـــة  البيانـــات 
مكافحـــة  مجموعـــة   - الصحـــة  وزارة 
التدخين والتبغ %49، فيما بلغت نســـبة 
االنخفاض في وزارة األشـــغال وشـــئون 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي - إدارة 

الصحـــة  وإدارة  الحيوانيـــة  الرقابـــة 
الوطنيـــة  الهيئـــة  أمـــا   ،6% الحيوانيـــة 
لتنظيـــم المهـــن والخدمـــات الصحيـــة - 
قســـم تنظيم األجهـــزة الطبية فقد بلغت 
نســـبة االنخفـــاض 4 %، و 71 % لـــدى 
هيئة تنظيم االتصاالت - إدارة الشـــئون 
التقنيـــة والعمليـــات، بينمـــا بلغت نســـبة 
االنخفـــاض في هيئة تنظيـــم االتصاالت 
- إدارة التراخيص الاسلكية والترددات 

والرقابة 57 %.
قيـــود  خفـــض  فـــي  النجـــاح  ويأتـــي 
الجهـــات الرقابية الحكوميـــة الذي بلغ 
حوالـــي 25 % مـــن إجمالـــي القيـــود، 
الجمـــارك  شـــئون  لتشـــجيع  نظـــرا 

لجميـــع الجهـــات الرقابيـــة الحكوميـــة 
لانضمـــام للقائمة البيضـــاء لما لها من 
دور إيجابـــي في تدفق الـــواردات إلى 
مملكـــة البحريـــن بكل يســـر مـــع تذليل 
الصعوبـــات والمعوقـــات، حيـــث تقوم 
بأهميـــة  الجهـــات  بتوعيـــة  الجمـــارك 
الرقابـــة اإللكترونيـــة والتشـــجيع على 
التـــي  البيضـــاء  للقائمـــة  االنضمـــام 
أطلقتها شـــئون الجمارك، حيث يسمح 
باإلفســـاح عـــن البضائـــع دون انتظـــار 
معاينـــة الجهـــات الرقابيـــة الحكومية، 
بعـــد اســـتيفاء معايير الثقـــة وااللتزام 
مـــن قبل الجهـــات الرقابيـــة الحكومية 
داخـــل  البضاعـــة  بفحـــص  وقيامهـــا 

الســـوق المحلي، والتأكـــد من مواصلة 
ذلـــك  بالمعاييـــر ممـــا يعتبـــر  التزامهـــا 
مـــردودا إيجابيا لـــكا الجهتين، وذلك 
مـــن خـــال تســـريع وتيـــرة العمـــل في 
المنافـــذ الجمركيـــة بمـــا يضمـــن توفير 
منافـــع  مـــن  ومالـــه  والجهـــد  الوقـــت 
االقتصـــاد  علـــى  إيجابيـــة  اقتصاديـــة 
الوطني، وبما يســـهم في تحسين بيئة 
األعمال واالســـتثمار والترويج لمملكة 
المســـتوى  علـــى  اقتصاديـــًا  البحريـــن 
المملكـــة  تنافســـية  وتعزيـــز  العالمـــي، 
وتحســـين مركزها وجعلها إحدى أهم 
الـــدول المتقدمـــة عالميـــًا فـــي المجال 

اللوجستي.

المنامة - وزارة الداخلية

تدفق الواردات 
إلى المملكة بكل 

يسر مع تذليل 
الصعوبات

ليلى مال اهلل
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العلوي تحذر: “المتحور” قد يتفشى بالمجتمعات
ــة ــ ــن ــ ــة وآم ــ ــال ــ ــع ــ ــات... ف ــ ــم ــ ــي ــ ــع ــ ــط ــ ــت ــ بــــــــــــادروا ألخـــــــذ ال

شـــددت استشـــارية صحـــة عامـــة بـــإدارة الصحـــة العامة 
فـــي وزارة الصحـــة ومشـــرفة قاعات الفحـــص والتطعيم 
بمركـــز البحرين الدولـــي للمعارض والمؤتمـــرات الدكتورة 
إجـــال العلـــوي، على ضـــرورة توخي الحذر مـــن اإلصابة 
بفيـــروس كورونـــا فـــي ظـــل تســـجيل زيـــادة مّطـــردة في 
أعـــداد الحـــاالت القائمـــة مؤخـــًرا، داعيـــة الجميـــع التخاذ 
المزيـــد مـــن اإلجـــراءات االحترازيـــة والتدابيـــر الوقائيـــة 
للحـــد مـــن انتشـــار الفيـــروس والتـــي لديهـــا قـــدرة عاليـــة 
على االنتشـــار ونقـــل العدوى. وأضافـــت الدكتورة العلوي 
أن منظمـــة الصحـــة العالمية والمركز العالمـــي للوقاية من 
األمـــراض، حـــذرت مـــن مخاطر انتشـــار فيـــروس كورونا 
فـــي المجتمعات، حيـــث إن تزايد أعداد الحـــاالت القائمة 
يـــؤدي إلى ارتفاع معدالت إدخال المرضى للمستشـــفيات 
وتســـببها في الوفيات خصوًصا للفئات الذين يعانون من 

أمراض مزمنة أو ظروف صحية كامنة.

 ودعـــت إلى المبادرة بأخـــذ التطعيمات المضادة لفيروس 
كورونـــا المتوفـــرة حالًيـــا فـــي مملكـــة البحريـــن بأنواعهـــا 
المختلفـــة، حيـــث إن المملكـــة قـــد أجـــازت خمســـة أنواع 
مـــن التطعيمـــات والتـــي أكـــدت مأمونيتهـــا وفاعليتها لما 
لهـــا من أهميـــة قصوى فـــي التقليل من معـــدالت اإلصابة 
والتخفيـــف من شـــدة األعراض المصاحبـــة للفيروس في 

حال اإلصابة ال سمح هللا.

 وأكـــدت أهميـــة تطبيـــق الطريقـــة الصحيحـــة الرتـــداء 
الكمامـــات فـــي جميـــع األوقـــات، وفاعليـــة ارتدائهـــا فـــي 
توفيـــر أعلى درجات الحماية من فيروس كورونا، وقالت 
إن اســـتخدام الكمامـــات بطريقـــة صحيحـــة عبـــر تغطية 
الفـــم واألنف بشـــكل كامل يؤدي إلى خفـــض خطر انتقال 
الفيـــروس مـــن شـــخص إلـــى آخـــر، داعيـــًة إلـــى ضـــرورة 
التخلص من الكمامات المســـتعملة في المكان المخصص 

للنفايات، وكذلك غسل اليدين جيًدا بعد هذه العملية.
 كمـــا أكدت ضرورة توخي الحذر من اإلصابة بالســـاالت 
المتحـــورة وأهمية االلتزام بكافة اإلجـــراءات االحترازية 
للحد من انتشـــار الفيروس باإلضافـــة إلى تنفيذ القرارات 
الصـــادرة عن الفريـــق الوطنـــي الطبي للتصـــدي لفيروس 
كورونـــا والجهـــات الرســـمية ذات العاقة وذلـــك من أجل 
خفـــض معـــدالت اإلصابـــة وتقليل عـــدد الحـــاالت القائمة 

وتحديدًا الحاالت الحرجة منها.

المنامة - بنا

البحرين تتربع على عرش السالمة المرورية
بوقيس: االنتظار بسبب االزدحام 20 - 25 دقيقة... وتوسع باستخدام التكنولوجيا

أكـــد رئيـــس شـــعبة الشـــؤون القانونيـــة 
خالـــد  الرائـــد  للمـــرور  العامـــة  بـــاإلدارة 
بوقيس أن شـــوارع مملكـــة البحرين لم 
تصل إلـــى مرحلة األزمة فـــي االزدحام 
المروري استنادا ألعداد السيارات قياسا 
بشبكة الطرق، موضحا أن مدة االنتظار 
بســـبب االزدحـــام تتراوح بيـــن 20 و25 
دقيقـــة وهـــو معيار عالمـــي متقدم.  كما 
أشـــار إلى الخطط المستقبلية من حيث 
االســـتعانة بالتكنولوجيـــا والتوســـع في 
المجـــال التقنـــي لتعويـــض نقـــص رجل 

المرور.
جـــاء ذلـــك في مجلـــس أمانـــة العاصمة 
األســـبوعي للحديث عن ســـامة المرور 
اإلدارة  بمشـــاركة  الطـــرق  ومشـــاريع 
العامة للمرور ووزارة األشـــغال وشؤون 
البلديـــات والتخطيط العمراني بحضور 
عدد من النواب والمواطنين والمهتمين.

الحوادث المرورية

الحـــوادث  انخفـــاض  بوقيـــس  وارجـــع 
للســـامة  الوطنيـــة  للخطـــة  المروريـــة 
المروريـــة التـــي بدأ تطبيقهـــا في 2015 
،حيث وصلت نسبة انخفاض الحوادث 
إلـــى 48 % في عاميـــن من بدء الخطة، 
معتبرا أن المعدل مـــن أفضل المعدالت 
وأن  األوســـط  الشـــرق  مســـتوى  علـــى 
البحريـــن تتربـــع علـــى عـــرش الســـامة 
المرورية استنادا إلى مقاييس العالمية.

 399 تقاطعا
المـــرور  هندســـة  قســـم  رئيـــس  وأفـــاد 
الطـــرق  وتصميـــم  تخطيـــط  بـــإدارة 
بـــوزارة األشـــغال محمد ناصـــر بأن عدد 
التقاطعات في المملكة بلغ 399 تقاطًعا، 
وتم تركيب 20 إشـــارة ضوئية وافتتاح 

العديد مـــن التقاطعات العامة في العام 
الماضي.

  معايير المرتفعات
وقال النائب أحمد السلوم إن معايير 
الشـــوارع  فـــي  المرتفعـــات  إنشـــاء 
وهنـــاك  واضحـــة،  غيـــر  الداخليـــة 
مطالبات من األهالي في المجمعات 
الســـكنية التخاذ اإلجراءات الازمة 
لحمايتهم من خطر سرعة السيارات 
أثناء ممارستهم لرياضة المشي في 
األحياء السكنية بمحاذاة الشوارع.

وأفـــاد رئيس شـــعبة الســـامة المرورية 
اللجـــان  بـــأن  الشـــيخ  فيصـــل  الرائـــد 
الخاصة بالتنسيق بين اإلدارة والوزارة 
تـــدرس تركيـــب المرتفعـــات، فضا عن 
وجود معايير هندســـية للمســـافات بين 
المرتفعات. وأكد ممثل وزارة األشـــغال 
محمد ناصر اســـتجابة الـــوزارة لطلبات 
النائـــب بوضع المرتفعـــات في منطقتي 
الزنج والباد القديم، مشيرا الى ضرورة 
ممارســـة رياضة المشـــي وفـــي األماكن 

المخصصة بعيدا على الشوارع.

 سوق جدحفص 
وطالبـــت النائـــب معصومـــة عبدالرحيم 

الـــذي  المـــرور  ازدحـــام  مشـــكلة  بحـــل 
يشهده ســـوق جدحفص، ودعت لوضع 
الحلـــول الســـريعة ومنهـــا وجـــود رجـــل 

مرور لتنظيم الحركة في السوق. 
ناصـــر  محمـــد  األشـــغال  ممثـــل  وقـــال 
إن ســـوق جدحفـــص يحتـــاج للتطويـــر 
الهندســـي وتصميـــم مواقـــف ســـيارات 
جانبية فضا عن حاجة الموقع للمراقبة 

من اإلدارة العامة للمرور.
الســـامة  شـــعبة  رئيـــس  أشـــار  فيمـــا 
المرورية الرائد خالد بوقيس إلى تعزيز 
وزارة الداخليـــة للشـــراكة االجتماعيـــة، 
ويوجـــد رجـــال شـــرطة المجتمـــع فـــي 

األسواق وبالقرب من المدارس.

شارع الخدمات 
وطالبـــت النائب معصومـــة عبد الرحيم 
مســـتعجلة  بصـــورة  دراســـة  بتوفيـــر 
لتقاطعات في شـــارع الخدمات بمنطقة 
عنـــد  إشـــارات ضوئيـــة  لوضـــع  توبلـــي 
تقاطع شـــارع 11 قـــرب محطة الصرف 
الصحى وتقاطع مركز الخدمات البلدية 
المشـــتركة وتقاطع شـــارع 3 مع إسكان 
خليـــج توبلـــي و تقاطـــع مدخـــل قريـــة 

الكورة مع إسكان خليج توبلي.

المنطقـــة  بـــأن  محمـــد  ناصـــر  وعقـــب 
للدراســـة  بالفعـــل  خضعـــت  المذكـــورة 
وأنهـــا ستشـــهد قريبا تغيرات هندســـية 
وتطويرا يشمل التقاطعات الذي ذكرتها 

النائب.

 الوقوف الخاطئ
 وأشـــار النائب عمار البناي إلى الفوضى 
المروريـــة أمـــام سلســـلة المطاعـــم فـــي 
منطقـــة  فـــي  زيـــد  بـــن  أســـامة  شـــارع 
العدليـــة، مقترحا وضـــع كاميرات لرصد 
المخالفـــات والوقـــوف الخاطـــئ. وفـــي 
تعقيبـــه أكـــد محمد ناصر وضـــع اإلدارة 
أعمدة في وســـط الشـــارع لحل مشكلة 
الوقـــوف الخاطئ، مؤيدا مقترح النائب 

حاجة الشارع لمراقبة المرور.

 تجمع الشاحنات 
وأشـــار النائـــب عمـــار البنـــاي إلـــى عـــدد 
مـــن نقـــاط تجمـــع الشـــاحنات الكبيـــرة 
فـــي المناطـــق الســـكنية كما هـــو الحال 
فـــي مجمع 335 في منطقـــة أم الحصم 
بالقرب من مركز صباح السالم الصحي، 
كما يتم إيقاف الشـــاحنات في األراضي 
الواقعة خلف الملعب الجديد في شارع 
ومجمـــع  المنطقـــة  ذات  فـــي  الكويـــت 
326 فـــي منطقـــة العدلية. وعقب ممثل 
االشـــغال محمـــد ناصـــر بأنه تـــم معاينة 
أحد مواقع تجمع الشاحنات في منطقة 
أم الحصم لوضـــع العامات المرور لمنع 

الوقوف.
 وأوضح رئيس شعبة السامة المرورية 
الرائد خالد بوقيس أن المشكلة تتطلب 
اإلجـــراءات  التخـــاذ  الجهـــود  تكثيـــف 
االجتماعـــات  عقـــد  مؤكـــدا  المطلوبـــة، 
المـــرور  مشـــكات  لدراســـة  المكثفـــة 

بأنواعها.

عرض وطلب

+973 17111504+973 38344464+973 17580939

المنامة- أمانة العاصمة

أمانـــة  مجلـــس  رئيـــس  أّكـــد  
العاصمة صالح طـــرادة أهمية 
اّطـــاع المواطنيـــن المنتفعين 
من الخدمات اإلســـكانية، على 
والفنيـــة  الهندســـية  النمـــاذج 
التـــي وفرتها وزارة اإلســـكان، 
عند رغبتهم بتوسيع وحداتهم 
الســـكنية، تجنبـــًا للوقـــوع في 
والتعـــّرض  البنـــاء  مخالفـــات 
والغرامـــات  للعقوبـــات 
الماليـــة المترتبـــة علـــى ذلـــك، 
وترســـيخًا لمبدأ دولـــة القانون 
والمؤسســـات، والـــذي يشـــّكل 
الهويـــة  مـــن  جـــزءًا ال يتجـــزأ 

البحرينية.
مملكـــة  إّن  طـــرادة  وقـــال 
وحـــدات  توفـــر  البحريـــن 
إســـكانية نوعيـــة، التزامًا منها 
بتأميـــن حـــق الســـكن المائم، 
علـــى أال يتعـــّدى الُمنتفـــع على 
العامـــة والمشـــتركة  المناطـــق 
فـــي المشـــاريع، وأال يمس في 
الوقت نفســـه حقـــوق جيرانه، 
التقيـــد  إلـــى ضـــرورة  مشـــيرًا 
واالشـــتراطات  بالقوانيـــن 
وزارة  قبـــل  مـــن  الموضوعـــة 
اإلســـكان، بمـــا يضمن ترســـيخ 
الحضاريـــة  النمـــاذج  مفهـــوم 

للمناطق اإلسكانية.
وأوضح طرادة أن اشتراطات 
البنـــاء وضعت لضمـــان جودة 

وبالتالـــي  الســـكنية  الوحـــدة 
ضمان ســـامة وأمن قاطنيها، 
مشـــيدًا بدور المســـؤولين عن 
لوائـــح  وتحديـــث  مراجعـــة 
وأنظمة البنـــاء بصورة دورية، 
اســـتجابًة لطلبات وماحظات 
مـــن  أصبـــح  إذ  المواطنيـــن، 
الســـهل الحصـــول على طلبات 
ترخيـــص البناء. وفـــي الختام 
أمانـــة  مجلـــس  رئيـــس  دعـــا 
العاصمـــة المنتفعيـــن للتكاتف 
المناطـــق  أجـــل ديمومـــة  مـــن 
اإلســـكانية كنمـــوذج حضـــاري 
يحتذى به، وكذلك االســـتفادة 
من المحاضـــرات التي تقدمها 
للمنتفعيـــن،  اإلســـكان  وزارة 
والتـــي توضح كافـــة الجوانب 
الفنيـــة والقانونيـــة قبل توقيع 
العقـــد، وذلـــك حرصـــًا لتجنب 

الوقوع في المخالفات.

طرادة: للتقيد بالقوانين 
منًعا لمخالفات البناء

المنامة - وزارة الداخلية

القانـــون  تنفيـــذ  إطـــار  فـــي 
أشـــارت  الجريمـــة،  ومكافحـــة 
اإلدارة العامـــة للمباحث واألدلة 
الجنائيـــة إلى أن إدارة مكافحة 
المخـــدرات تمكنـــت مـــن إلقـــاء 
 30( شـــخصين  علـــى  القبـــض 
كميـــة  بحوزتهمـــا  عامـــا(  و43 
من نبتـــة الماريجوانـــا المخدرة 

قامـــا بزراعتهـــا فـــي منزليهمـــا، 
كمـــا تـــم ضبـــط أدوات الزراعـــة 

المستخدمة في ذلك.
وأكدت اإلدارة العامة للمباحث 
تـــم  بأنـــه  الجنائيـــة  واألدلـــة 
واتخـــاذ  المضبوطـــات  تحريـــز 
اإلجـــراءات القانونيـــة، وإحالـــة 

القضية إلى النيابة العامة.

ضبط شخصين زرعا 
الماريجوانا في منزليهما

ليلى مال اهلل



Vacancies Available
AHMED MANSOOR ALAALI 

has a vacancy for the occupation of
  STEEL FABRICATOR 

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

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

MCDONALDMS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

MCDONALDMS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

MCDONALDMS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

Macdonalds 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

AL REEM GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
 suitably qualified applicants can contact
 39771192  or  inter.island.bh@gmail.com 

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  ASPHALT LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33503313  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33503313  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE COMPANY S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  jawaheri@aol.com 

EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE COMPANY S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  jawaheri@aol.com 

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

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

SPECIAL COMMUNICATION 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17311888  or  BHR888@HOTMAIL.COM 

ALROWISH CONSTRCTION 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17592120  or  hani_814@hotmail.com 

SANGEETHA RESTAURANT DELIGHTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17272768  or  BABUALRAFEEQ@GMAIL.COM 

SANGEETHA RESTAURANT DELIGHTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17272768  or  BABUALRAFEEQ@GMAIL.COM 

SANGEETHA RESTAURANT DELIGHTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 17272768  or  BABUALRAFEEQ@GMAIL.COM 

Powered Trading 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33366683  or  anbait@hotmail.com 

NOOR AL KERAM RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33600771  or  WORDEXPE64@GMAIL.COM 

AL TASAEL CLEANING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39883277  or  ALTAWASEL84@GMAIL.COM 

AL DAR AL HAMRA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33467999  or  RAQIACONST@GMAIL.COM 

New Island Contracting S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39287383  or  account@nicbh.com 

Span trading est 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTING ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17699805  or  naveen@vnibh.com 

Sama Albahrain General Services  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33144460  or  ALJUOFON@HOTMAIL.COM 

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

  PACKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36468995  or  BAHRAIN.SANITIZER@GMAIL.COM 

WESTPOINT HOME BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

NEJOOM AL DAIR REFIGERAATION A-C REPAIRS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39978893  or  sayedmajed949@gmail.com 

ABU AL QASSIMI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39442545  or  ALJANAHI6120@GMAIL.COM 

Just Call For Consultations and Management CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

 33321113  or  BIGFATHER2005@HOTMAIL.COM 

NELLY PASTRES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39332669  or  BAHCPT@BATELCO.COM.BH 

SYME MECHANICAL CONTRACTING W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17456311  or  SYMEASHOK@GMAIL.COM 

Ahmed Karimi EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(LATHE) 
 suitably qualified applicants can contact

 33250148  or  ahmedkme@gmail.com 

Farsana Construction S P C 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39829689  or  FARSANABAHRAIN@GMAIL.COM 

Farsana Construction S P C 
has a vacancy for the occupation of

  SAFETY OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

 39829689  or  FARSANABAHRAIN@GMAIL.COM 

SOFHAN REAL ESTATE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39676777  or  sofhan.bah@gmail.com 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 77102290  or  BAHRAINTTC@GMAIL.COM 

ALUSOL AIR CONDITIONER CENTRAL CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17240138  or  MLAK525@HOTMAIL.COM 

ALUSOL AIR CONDITIONER CENTRAL CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17240138  or  MLAK525@HOTMAIL.COM 

ALUSOL AIR CONDITIONER CENTRAL CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  INSULATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17240138  or  MLAK525@HOTMAIL.COM 

ALUSOL AIR CONDITIONER CENTRAL CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17240138  or  MLAK525@HOTMAIL.COM 

AMAZING TOWER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33000206  or  TABASSUMFAROOQ61@GMAIL.COM 

Arab concepts construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36212123  or  mega.bh@hotmail.com 

AIN ALJAZEERA BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34092612  or  BHOLAGI@YAHOO.COM 

Tajdin for Decor 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 17795697  or  zahid@tajdinwoodworks.com 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17382228  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

LAILAI RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17621621  or  kmhijris@yahoo.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.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 

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 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

BAHRAIN MAINTENANCE & DIVING SERVICES CO 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17700731  or  info@bmds.co 

BAHRAIN MAINTENANCE & DIVING SERVICES CO 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(METAL SPRAYER) 
 suitably qualified applicants can contact

 17700731  or  info@bmds.co 

BAHRAIN MAINTENANCE & DIVING SERVICES CO 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700731  or  info@bmds.co 

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

  INSULATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17731881  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.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 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17832244  or  admin_pers@alkhalidiagroup.com 

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

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17832244  or  admin_pers@alkhalidiagroup.com 

Mexico cleaning and maintenance services 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17550720  or  mexicocleaning@gmail.com 

ELITE RESORT AND SPA 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17558214  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

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

  ASPHALT LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33503313  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.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 

Professional touch for services 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17874874  or  mmalsekri@gmail.com 

Darb Shakamba Contracting Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CO-ORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 33847999  or  DSHAKMBA@GMAIL.COM 

SOUTH FARES GENERAL TRADING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 13108041  or  5775451@GMAIL.COM 

MAHARANIS GOLD. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36721000  or  MAHARANIBAH@GMAIL.COM 

FOCUS TENT Co. w. l. l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33103055  or  RAFIQUE.KHN@GMAIL.COM 

Mohammed karam electronics W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33836134  or  sales@lucky4group.com 

KRISHNA LAUNDRY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39667592  or  JKCHAUDHARY989@GMAIL.COM 

ANSARI Fashion Design And Tailoring S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33442216  or  AMIRANSARI280@GMAIL.COM 

Saga burger express W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36020030  or  M.MNAWAZ829@GMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39033939  or  jawaherramadhan@skylimittransport.com 

SAKAN REAL ESTATE 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 33996931  or  ALMAJALCARLEASING@GMAIL.COM 

CLASSIFIED line for Publicity and Advertising  spc 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 35435316  or  SAMIISMEL19796728@OUTLOOK.COM 

ASK VENTURES HOLDING COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 33332028  or  KARIMYAZJI@ASKVENTURES.NET 

SKYBIRDS HOLIDAYS CO WLL 
has a vacancy for the occupation of
  MANAGER (FINANCIAL AFFAIRS) 

 suitably qualified applicants can contact
 17282000  or  AIRTRAVEL.KUMAR@GMAIL.COM 

SUPER WELDING & ALUMINUM WORK SHOP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 33886033  or  SUPERWASPC@GMAIL.COM 

HAZEL AND VIOLA ROOFTOP LOUNGE AND BISTRO TOURIST RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER/BARTENDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17244020  or  svenja@gbl-group.co 

NOOR ALHUDA MECHANICAL Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 33328722  or  NOORALHUDAPLASTIC@GMAIL.COM 

HARRY MACHINERY INSTALLATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36418308  or  HARMINDERKAINTH93@GMAIL.COM 

Salah Mubarak AlNahdi & Sons co. w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  DATA ENTRY OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33717191  or  MOHD_NH@HOTMAIL.COM 

Vape Guys Trading 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 36889113  or  AH_RAZZAQUE@HOTMAIL.COM 

TULIP CARPENTRY S.P.C Owned by GOPINATHAN ACHARI SREEKUMARAN 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33317838  or  JPPABAH@GMAIL.COM 

Gomal Cold Stores 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33668524  or  FK7782901@GMAIL.COM 

ITALIAN JOB STORE establishment 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17780601  or  MOHD@IJSBAH.COM 

Moroccan Moon Restaurant w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33357597  or  SHAREFA1999@HOTMAIL.COM 

Moroccan Moon Restaurant w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 33357597  or  SHAREFA1999@HOTMAIL.COM 

Al Khaleej Sabakat Infotech Solutions W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 16636636  or  AMSATHUL.FIRTHOUS@GMAIL.COM 

Sanar line manufacture of bakery products W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33135299  or  SANARLINEMFP@GMAIL.COM 

SAHAM AL SHARKIA GENERAL TRADING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33618885  or  khanptpm1@gmail.com 

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

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33502128  or  ADMIN@DEERABEVERAGES.COM 

Brunei Business Support & Promotion Co. Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 34515011  or  FR6699@GMAIL.COM 

BRUNEI CONSTRUCTION CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34515011  or  FR6699@GMAIL.COM 

Harrys Media House CO. SPC Owned by Reyon Harry Tauro 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 32341199  or  REYONHARRY@GMAIL.COM 

Gulf Certification Office (GCO) W L L 
has a vacancy for the occupation of

  ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contact

 39485858 

Arjundeep Cleaning & Maintenance & Contracting  Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 39468624  or  AMAR@ARJUNDEEP.COM

Spoil Me Beauty Salon 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 36956666  or  ENASALMAHMOOD84@GMAIL.COM 

VIII Octo cafe 
has a vacancy for the occupation of

  COFFEE SERVER 
 suitably qualified applicants can contact
 66666346  or  AL5ALIFA88@GMAIL.COM 

381 Pakistan Medical Equipment and Electronics W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33733381  or  ceo@381agroup.com 

ARLA FOODS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17464562  or  JGRE@ARLAFOODS.COM 

RAWAN ALDIRAH REAL ESTATE -BAHRAINI PARTNER SHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact
 33387275  or  sws740900sws@gmail.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

Saleh Abdulla Kameshki & Sons B.S.C (c) 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact
 17250627  or  admin01@kameshki.com 

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

  CARPENTER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  ROLLER OPERATOR(SEAMLESS PIPE &TUBE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

Alsalam Gas 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17401212  or  cv@salamgas.com 

Al -Mahd Security S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 36686683  or  mohd@al-mahd.com 

WHALE BUILDING MATERIALS 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785037  or  WHALEB@GMAIL.COM 

Mexico cleaning and maintenance services 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17550720  or  mexicocleaning@gmail.com 

KABAB HOUSE BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 33409191  or  MUNIRSIDDIQ@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17001907  or  arjowanconstruction@yahoo.com 

MOJA Cleaning Contracting Co WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17244026  or  MZH75@HOTMAIL.COM 

Bright Future Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 33174675  or  ISHAQ.DISPATCHGLOBAL@GMAIL.COM 

ELEVEN GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 32123332  or  speedone708@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 

Pisgah Cleaning Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39655253  or  GEORGE2099@GMAIL.COM 

MUSTANSAR JAVED AIR COOLING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 33261465  or  MUSTANSAR.JAVAD13@GMAIL.COM 

CAPE COMORIN INTERIOR DECORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33165007  or  Y.KRISHNA63@HOTMAIL.COM 

GROUND TEAM INTERIOR DECOR CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35565143  or  SOHAILBABAR108@YAHOO.COM 

BALLAL MOHABBAT INTERIOR DECORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35429090  or  JSCREATIVE6@GMAIL.COM 

BAHRAIN MALAYALEE C.S.I PARISH 
has a vacancy for the occupation of

  PRIEST 
 suitably qualified applicants can contact

 17281304  or  KURIAN@YSKTRADING.COM 

KINDOM OF FLOWERS NURSERY 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 33755623  or  ABRAHIM4321@gmail.com 

S.AHMED JAFFAR ALI SHARAF 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39521255  or  SAYEDHAMOOD777@GMAIL.COM 

TAREQ MOHAMED ISA  ALNAJEM/ WELD ALNAJIM (12510 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 66766996  or  TMNAYEM650802098@GMAIL.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

Eastern Asphalt & Mixed Concrete Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17534926  or  METEIB_ALHAMMAM@YAHOO.COM 

ASRAR ALWADI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34342928  or  MH2990@HOTMAIL.COM 

ASRAR ALWADI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34342928  or  MH2990@HOTMAIL.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 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

ACORTEC CORROSION TECHNOLOGY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17332617  or  INFO@ACORTEC.NET 

ACORTEC CORROSION TECHNOLOGY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17332617  or  INFO@ACORTEC.NET 

ARSENAL INTERIOR CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39955922  or  REDHA.ALSHOULAH@GMAIL.COM 

M SHAREEF ELECTRICAL BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35571450  or  MOHAMMEDSHAREF.HH@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38888675  or  ABDUL-MUNEER@HOTMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  QABLISERVICESBH@GMAIL.COM 

BREEZE STAR CARGO SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  BREEZESTARBH@GMAIL.COM 

HAJI HASSAN READYMIX B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785353  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

ALI ALMATROOK COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39663131  or  KHALID@AL-MATROOK.COM 

BU RASHID WELDING AND FABRICATION WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 39687408  or  A.RAHMAN.SHAHEEN@GMAIL.COM 

YOUSIF AL-ZAYANI TRADING & CONTRACTING CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17224381  or  ZAYNICO@BATELCO.COM.BH 

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

  WATCHMAN / GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17290987  or  SHRIFAHMADI@GMAIL.COM 

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

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17290987  or  SHRIFAHMADI@GMAIL.COM 

ARAB BANK PLC 
has a vacancy for the occupation of

  HEAD / CHIEF OF DEPARTMENT / DEIVISION 
 suitably qualified applicants can contact

 17549000  or  nawal.basheer@arabbank.com.bh 

S.TAJ S.HAMZA S.SHARAF 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17254589  or  sayedtaj-alsharaf@hotmail.com 

SAYYAR TRADING AGENCIES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ESTIMATOR(COST) 
 suitably qualified applicants can contact

 17290111  or  OFFICE@SAYYAR.BH 

NIDUKKI TRADING COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17731648  or  OPERATIONS@NIDUKKI.BH 

BRAKASH AMRTELAL JEWELLERY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17262809  or  ELLAGALLERY@MSN.COM 

GULF SERVICES COMPANY S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17813535  or  hrd@shaheengroup.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 

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 

Basma Security 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

ALZEMAH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39672167  or  alzemmah@gmail.com 

AL AHLAM CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785335  or  HAMED_996@HOTMAIL.COM 

ALEZDIHAR STORES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39618618  or  MAMK@BATELCO.COM.BH 

AL JARM SEA FOR SPARE PARTS AND MARINE MACHINE REPAIR 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33337775  or  DOCMERSAL@GMAIL.COM 

AHMED HAMAD JASSIM ALJOWDER CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CONSTRUCTION WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17673922  or  HAMAD691@HOTMAIL.COM 

FAKHRO TRANSPORT B.S.C.(C) 
has a vacancy for the occupation of

  HEAD OF DIVISION 
 suitably qualified applicants can contact

 17220022  or  HR@FAKHRO.COM 

ALABRAJ RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 38700027  or  OFFICE@AL-ABRAAJ.COM 

YaSalam restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 38700027  or  OFFICE@AL-ABRAAJ.COM 

JEWELLERY WORLD 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 17231310  or  AHMED.ALHAMAR@GMAIL.COM 

JEWELLERY WORLD 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 17231310  or  AHMED.ALHAMAR@GMAIL.COM 

SAMI ABDULLA AMEEN CO. W.L.L (AMEENCO) 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17703111  or  TRANSPORTAMEENCO@BATELCO.COM.BH 

NATIONAL PRINTING HOUSE 
has a vacancy for the occupation of

  PRINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39909903  or  SALAH@NATIONAL.COM.BH 

ERTIHA CO. 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contact
 17625169  or  MEEC@BATELCO.COM.BH 

ALTAFF AL MADEENA BIRDS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39463398  or  KHLDMATTAR@GMAIL.COM 

ALRABEA MANPOWER & CLEARING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

 17223700  or  AL.RABEA@SERVICES.COM 

Al Maksab Trading 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39000116  or  MOSAWI67@HOTMAIL.COM 

ALTAWSEL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39695511  or  HUSAIN.NEZAR@GMAIL.COM 

LAYLA ISA AHMED ISA 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact
 39809256  or  ABDLLA9090@GMAL.COM 

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

THE NEW HOUSE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17280737  or  KHAIBERCARGO@YAHOO.COM 

Derby Cafe 
has a vacancy for the occupation of

  COFFEE SERVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17000585  or  HAKIM@BCCI.BH 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.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 

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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

ALUSOL AIR CONDITIONER CENTRAL CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17240138  or  MLAK525@HOTMAIL.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 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17273330  or  BEENA.B@ALSAADPROJECTS.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17273330  or  BEENA.B@ALSAADPROJECTS.COM 

Professional touch for services 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

YOUSIF MANSOOR ALI RADHI ( THRWAT THEGAM - 8116 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39457197  or  YUSUFMANSOOR20115@HOTMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17622406  or  sarabcon@gmail.com 

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SAFETY OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact
 17708888  or  bahrain91992@gmail.com 

AL - MAMORA SHIMAGH & GHATRAH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17777169  or  AL-MAMMORA@HOTMAIL.COM 

AL LAMAAN CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39207251  or  M2_0@HOTMAIL.COM 

AL MASHRIQ KITHENS 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR SALES 
 suitably qualified applicants can contact
 17620026  or  alkhshram@GMAIL.COM 

LAYALI SHOPPING CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17346677  or  WEDADBUHAMOOD@HOTMAIL.COM 

CAESARS CONFECTIONERY 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17716955  or  CAESARS@BATELCO.COM.BH 

ABU JASSIM SANDWICHES 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39836099  or  68MKMA@GMAIL.COM 

ELIYAH HOUSE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 36002060  or  Eliyahhouse@hotmail.com 

ELIYAH HOUSE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36002060  or  Eliyahhouse@hotmail.com 

ALBANDAR FURITURE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17785050  or  ALQABAS@BATELCO.COM.BH 

ALTASAMEH TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39400896  or  MMMAMEEN600@GMAIL.COM 

HAVANA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 37700995  or  nawalalqaed344@gmail.com 

UNIVERSAL FOOD STUFF FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17466330  or  ACCOUNTS@UNIVERSAL.BH 

TOTAL SECURITY SOLUTION S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17725275  or  admin@alireza-group.com 

GHAZWAN EQUESTRIAN CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17690448  or  HORSERIDERSAMI@GMAIL.COM 

MOHAMMED ALBARWANI PETROLEUM SERVICES CO. 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (OPERATIONS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17564715  or  ali.hussain@mbpetroleum.com 

ALJOOD ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39969896  or  moisa1214@gmail.com 

SAB AUTO SPAREPARTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17740444  or  ALBARAKACLEARING@GMAIL.COM 

AL MONQID LADIES TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact
 39819946  or  ALDANOOQ@gmail.COM 

SILVO JEWELLERY S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17255806  or  hainetbahrain@gmail.com 

ALSALWA MEAT FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  BUTCHER (ANIMALS) 
 suitably qualified applicants can contact
 17596656  or  IT-AA-TE@OUTLOOK.COM 

KAINAT MAINT .EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17280049  or  TAHIRHAMEED57@HOTMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17797998  or  HANAN.KARIM@SECURESERVICES.BH 

AL JARADI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 33144568  or  ALJRADY365@GMAIL.COM 

HAMZA TOWER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33447756  or  hamzatower1@gmail.com 

Art printing press 
has a vacancy for the occupation of

  PRINTING PRESSMEN 
 suitably qualified applicants can contact

 17004901  or  APP.BHR@GMAIL.COM 

AL BUROOJ COLD STORES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39655383  or  ABOOOTY@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH 

Morning star w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17232527  or  MORNINGSTARBAHRAIN@GMAIL.COM 

ZAMZAM Cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39982239  or  ZAMZ5652@GMAIL.COM 

COZY DECOR MATERIALS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33882162  or  info.cozydecor@gmail.com 

ALATAR GENTS TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17411610  or  alkaabi6800@windoslive.com 

BARLIN CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17740823  or  BERLINCONTRACTINGEST@HOTMAIL.COM 

BARLIN CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17740823  or  BERLINCONTRACTINGEST@HOTMAIL.COM 

MIND SHARE AL BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (COMMERCIAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17582012  or  muhammad.raheel@mindshareworld.com 

HAYA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17764506  or  NASSER00@BATELCO.COM.BH 

BAHRAIN STANLESS STEEL GENRAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39777550  or  ali@BAHRAIN-SS.COM 

GREEN ZONE PLANTS 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17292568  or  OUAFAMOUSSI@LAFETEWORLD.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17783886  or  info@batsco.net 

TECHNO WAVE INTERNATIONAL L.L.C. 
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER SOFTWARE SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17230130  or  anson@technowavegroup.com 

BANANA SWEET 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39464141  or  BANANASWEET41@GMAIL.COM 

THE FAMILY OFFICE COMPANY B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17578000  or  l.abdulghani@tfoco.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.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 

ALFA EXPRESS CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39552517  or  saiderraji@alfaexpressbh.com 

SOUTH GATE CONSTRUCTION AND CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 77061717  or  YKHALFAN@GMAIL.COM 

MAHMOOD ALNOOH CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17795104  or  info@mancobh.com 

AL KOBRA CLEANING EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17232500  or  HR@ALKOBRAGROUP.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17783886  or  info@batsco.net 

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 33346825  or  ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM 

DANAT AWAL S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17300257  or  HUSSAIN@GPA-BH.COM 

DANAT AWAL S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17300257  or  HUSSAIN@GPA-BH.COM 

DANAT AWAL S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17300257  or  HUSSAIN@GPA-BH.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

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

  GRAPHIC DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contact
 33553997  or  HR@MESKHOLDINGS.COM 

6 pence Consulting W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 13600014  or  hhasan@6-pence.com 

6 pence Consulting W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 13600014  or  hhasan@6-pence.com 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39625000  or  aldaleem@hotmail.com 

MALIHA BEAUTY CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 
 suitably qualified applicants can contact
 66666685  or  Sumirajan243@gmail.com 

Fahed auto services garage 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 38922332  or  FAAZ76@HOTMAIL.COM 

AMAZERS CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33227706  or  BUFAJER17@GMAIL.COM 

Harvest Interior Decor & Furniture Manufacturing W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17296440  or  DAWN.JACOB@THEJUSGROUP.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

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

  RETAIL TRADE SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17553555  or  careers@bh.lulumea.com 

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

  INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17592120  or  albarzakhco@outlook.com 

NIFNOFY SPORTS TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36600260  or  MANAHELALHARAM1983@GMAIL.COM 

Honesty Trading S P C  CO 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 17773898  or  HONESTYCONTRACTING@GMAIL.COM 

Just jasmine flower 
has a vacancy for the occupation of

  FLORIST/FLOWER SETTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17583896  or  BUJASSIM8294@HOTMAIL.COM 

ALUSOL AIR CONDITIONER CENTRAL CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  INSULATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17240138  or  MLAK525@HOTMAIL.COM 

ALUSOL AIR CONDITIONER CENTRAL CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17240138  or  MLAK525@HOTMAIL.COM 

ENTIRE CONTRACTING WLL 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17294473  or  SHIBU.PHILIP75@GMAIL.COM 

Golden palace falafel and sambosa 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39122259  or  alwani007@hotmail.com 

MIDDLE EAST MEDICAL CENTER W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of
  ADMINISTRATIVE COORDINATOR 

 suitably qualified applicants can contact
 17251444  or  LIJUPETER@YAHOO.COM 

SUKOON FLOWERS 
has a vacancy for the occupation of

  FLORIST/FLOWER SETTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39395796  or  SUKOON2015@GMAIL.COM 

GOLDEN LIGHT CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17256320  or  HONESTYCONTRACTING@GMAIL.COM 

Riffa Views International School W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COUNSELLOR 
 suitably qualified applicants can contact

 16565000  or  sscott@rvis.edu.bh 

ANWAR ABDULLA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36262222  or  ANWAR123@GMAIL.COM 

AVENUE 6 SALON 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39607599  or  AVENUE6SALON@GMAIL.COM 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17273330  or  BEENA.B@ALSAADPROJECTS.COM 

MOJA Cleaning Contracting Co WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17244026  or  MZH75@HOTMAIL.COM 

Alfaker Apparel Tailoring 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36812552  or  HASSAN334966@GMAIL.COM 

AHMED AKBAR QANBAR AKBAR EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17343595  or  M.GRASHI@GMAIL.COM 

Almoayyed Air Conditioning W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

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

SEA LIGHT MARINE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 39460331  or  SEALIGHT@BATELCO.COM.BH 

UNITED STAR TOPULL CARS Co.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 66665559  or  FADHEL.UNITED@GMAIL.COM 

Casa Lusso Furniture Co. SPC Owned by  CASA LUSSO DESIGN AND TRADE LLC 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact
 39906959  or  FADIEWEIDA@GMAIL.COM 

SHINE TOWER CLEANING  CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36617007  or  STCCONTRACTINGBH@GMAIL.COM 

ALSALAM SPECIALIST  HOSPITAL W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  NURSE(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17264088  or  hr@alsalam.care 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39670658  or  KHMRAFI@YAHOO.COM 

Asad Mohammed Taqi Sharafooie Sons Co. (ASAD) WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17214230  or  KADHIM007@YAHOO.COM 

Multi Frame Contracting
has a vacancy for the occupation of

WORKER 
suitably qualified applicants can contact

39471786  or  multiframecontracting@gmail.com

BHUVI CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of

TECHNICIAN 
suitably qualified applicants can contact
39471786  or  FATIMAJ720@GMAIL.COM
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grnata

 للمزيد من

العقارات

القيد : 135784    -    التاريخ : 2021-3-29
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة     -   ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم )51247( لسنة 2021
بشٔان تغيير االسم التجاري لشركة

 شركة رونغ خون لتشييد المباني شركة تضامن بحرينية

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بٔانــه قــد تقــدم ٕاليها 
الســادة اصحاب شــركة شركة رونغ خون لتشييد المباني شركة تضامن بحرينية 
المســجلة بموجب القيد رقم 135784 للفرع 3، طالبين تغيير االســم التجاري من 
شــركة رونغ خون لتشــييد المباني شــركة تضامن بحرينية الى شــركة رونغ خون 
الديكــور الداخلــي شــركة تضامــن بحرينيــة فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقدم 
باعتراضــه ٕالــى اإلدارة المذكــورة خــالل مــدة خمســة عشــر يــوم يوما مــن تاريخ 

نشر هذا اإلعالن 

تاريخ :20/مارس /2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

ٕادارة التسجيل
ٕاعالن تنازل

) CR2021- 42655 ( طلب رقم

تقــدم ٕالينا الســادة / نــازي محمد علي محمد الشــخصي 711201463 طلب تنازل 
عــن المحــل التجــاري الــواردة معلوماتــه ادنــاه الــى الســادة / عبــدهللا احمــد علي 
عبدالنبي الرقم الشــخصي 630027480 ، فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض قانوني 
التقــدم ٕالــى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ اإلعالن بكتــاب مرفقا به 

ما يعزز اعتراضه .
االسم التجاري الفرع  رقم السجل 

مطعم كارى ليف  ٣  50789

التاريخ:30 /مارس/2021
 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

ٕادارة التسجيل
) CR2021- 52370 ( طلب رقم

تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقــدم ٕالينــا المعلــن ٔادنــاه بطلــب تغييــر االســم التجــاري ، فعلــى كل مــن لديــه ٔاي 
اعتــراض قانوني التقدم ٕالى اإلدارة خالل خمســة عشــر يومــا من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم السجل: 1-142033  

اسم التاجر: محمد عبدهللا احمد  الشمالن
االسم التجاري الحالي: كافتيريا لهب

االسم التجاري المطلوب: كافتيريا بيت الفواكه

القيد : 98452
التاريخ : 2021/3/31

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   ٕادارة التسجيل
ٕاعالن لسنة 2021

بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية سيتي جيت ذ.م.م

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجارة والســياحة بٔانه قــد تقدم ٕاليها 
الســيد/ عبدالمنعم مهدي علي حســن معيوف باعتباره المصفي القانوني لشــركة 
سيتي جيت ذ.م.م ، المسجلة كشركة ذات مسٔوولية محدودة تحت رقم 98452، 
طالبا ٕاشهار ٕانتهاء ٔاعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية و شطبها من السجل 
التجاري، و ذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001.

القيد: 80862
التاريخ: 2021-3-31

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   ٕادارة التسجيل
ٕاعالن لسنة 2021

بشٔان تحويل مٔوسسة فردية ٕالى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بٔانه قد تقــدم ٕاليها 
الســيد حســين محمــد ســعيد علــي الجشــي المالك لـــ راينو تايــر )مٔوسســة فردية(

والمســجلة بموجــب القيــد رقــم -80862 طالبــا تحويــل المٔوسســة الفرديــة ٕالــى 
شــركة ذات مســئولية محدودة برٔاســمال وقدره 10000 لتصبح الشــركة مملوكة 

من السادة التالية اسمائهم: 
1. حسين محمد سعيد علي الجشي

 2. احمد عيسى جاسم علي زيد عبدهللا

التاريخ : 120 / 3 / 24
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
  CR2021 -49019   إعالن رقم

تنازل عن المحل التجاري  

تقدمت إلينا المعلن ادناه: محمد علي احمد علي عبدالحسن بطلب تحويل المحل 
التجــاري التالــي إلــى الســيد انيســه احمد علي عبدالحســن فعلى كل مــن لديه أي 
اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر يومــا من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم القيد : 9859 – 2

االسم التجاري : المظاهر للتنظيفات

إعالن بحل و تصفية شركة
شركة النقطة اكسبريس ذ.م.م

سجل تجاري رقم 119350

بناء على قرار المالك في شركة النقطة اكسبريس ذ.م.م المسجلة بموجب القيد 
 FAISAL AKRAM / رقــم 119350 ، بتصفيــة الشــركة اختياريــا و تعييــن الســيد

مصفيا للشركة .
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 من 
قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم  21لعــام 
2001 ، و عمال بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني 
الشــركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمســتندات الالزمة، خالل 15 يوم 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي
faisal.akram121@gmail.com   -     33916110

القيد:49172      -    التاريخ : 2021/03/29
 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل

إعالن رقم 49172 لسنة 2021
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيد/ عبــاس محمــد ابراهيــم حســن عنــان المالــك لمؤسســة اثبــات للمقــاوالت 
)مؤسســة فرديــة( والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 49172 طالبــا تحويــل كل مــن 
الفرعين )4( )7(  للمؤسســة الفردية إلى شــركة ذات مســئولية محدودة برأســمال 
التاليــة  الســادة  الشــركة مملوكــة مــن  وقــدره 20,000 دينــار بحرينــي، لتصبــح 

أسمائهم:
  1.     عباس محمد ابراهيم حسن عنان

 ATHARA KRISHNANKUTTY KISHORKUMAR PERING    .2

القيد: 119158
التاريخ : 2021/03/30 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم 0000 لسنة 2021
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
أحمــد شــريف محمــد أحمــدي صاحــب آي أس آي تكنولوجيس )مؤسســة فردية( 
والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 119158 طالبــا تحويــل المؤسســة الفرديــة إلــى 
شــركة ذات مســئولية محدودة لتصبح الشــركة مملوكة إلى الســيد أحمد شريف 

محمد أحمدي.

 التاريخ: 2021/03/31
 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
)CR2021- 54358 (  إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

تقدمــت إلينــا  ورثــة الســيد المرحــوم أدنــاه: عباس يوســف عباس محمــد  بطلب 
تحويل المحل التجاري التالي إلى السيد: يوسف عباس يوسف عباس محمد         
  فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر 

يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
االسم التجاري رقم القيد  
علي لأللمنيوم  1-51984

بيت الحلول للمقاوالت  2-51984

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕادارة التسجيل

بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية
شركة: فيرست ايشان انفستمنتس ذ.م.م

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بٔانه قد تقــدم ٕاليها 
باعتبارهــم  بحرينيــة،  شــركة تضامــن   - للتدقيــق  الخليــج  عبدالعــال   / ادة  ـ السـ
ـون القانونيــون لشــركة: فيرســت ايشــان انفســتمنتس ذ.م.م، المســجلة  المصفـ
كشــركة ذات مســئولية محــدودة، بموجــب القيد رقــم: 1-66940، طالبين ٕاشــهار 
ٕانتهــاء ٔاعمــال تصفيــة الشــركة تصفية اختيارية وشــطبها من الســجل التجاري، 
وذلــك وفقــا ألحكام قانون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم بقانون رقم 21 

لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕاعالن بحل وتصفية شركة 

 شركة كفتيريا لولي شركة تضامن بحرينية 
سجل تجاري رقم 136274

بناء على قرار الشــركاء  في شــركة كفتيريا لولي شــركة تضامن بحرينية المســجلة بموجب القيد 
رقم 136274، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السيدة / فاطمة محمود علي محمد عيد مصفيا 

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

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

lifelong.dc.f@gmail.com     -      )+973(39960906 

القيد   139672
التاريخ   2020/3/30

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل
إعالن رقم 000 لسنة 2021

بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
مالك المؤسسة الفردية سوبر ساين للرياضه والترفيه و المسجلة بموجب القيد 
رقم 139672 طالبا تحويل الشــكل القانوني للمؤسســة المذكورة إلى شركة ذات 
 ، )BD 20,000( مســئولية محــدودة برأســمال وقدره عشــرون الف دينار بحرينــي

بين كل من :
1- حذيفه يحيى ناصر علي السالمي

2- حصه ناصر محمد الفاضل

تاريخ 24 - 03 – 2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -    اداره التسجيل

إعالن رقم   0000   لسنة 2020
بشأن ضم وحل شركة داداباي للتصميم الداخلي ذ.م.م

واندماجهما مع شركة داداباي لمشاريع البنية التحتية ذ.م. م

تعلــن إداره التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقــدم إليه الســادة أصحاب 
شــركة داداباي للتصميم الداخلي ذ.م.م و المســجل تحت رقم قيد 129704 - 1 بطلب لضم وحل 
شــركة دادابــاي للتصميــم الداخلــي ذ.م.م واندماجهمــا مع شــركة داداباي لمشــاريع البنية التحتية 
ذ.م. م والمسجل تحت رقم قيد 128213 - 1 وانتقال كافة الحقوق وااللتزامات التي على  شركة 

داداباي للتصميم الداخلي ذ.م.م إلى شركة داداباي لمشاريع البنية التحتية ذ.م. م
  فعلى كل من لديه أي اعتراض  التقدم  باعتراضه الى ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة 
والســياحة مشــفوعا بالمســتندات المؤيدة والمبررة لالعتراض خالل خمســة عشر يوما من تاريخ 

نشر هذا  اإلعالن 

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

Model Name Model Year Exterior Color Interior Color Milage (KM) Was Now

A 200 Sedan Progressive 2021 Mojave silver ARTICO man-made leather 4,453 BD 15,995 BD 15,500

C 200 Sedan 2020 Iridium silver metallic Artico leather black 100 BD 16,995 BD 15,995 

C 200 Sedan Premium Plus 2020 Cavansite blue metallic Leather saddle brown / black 3,613 BD 21,995 BD 19,995

C 200 Sedan Premium Plus 2020 Brilliant blue mettallic Leather saddle brown / black 4,963 BD 21,995 BD 19,995

C 200 Sedan Premium Plus 2020 Brilliant blue metallic Leather saddle brown / black 7,439 BD 21,995 BD 19,995

GLC 200 SUV 2021 High-tech silver metallic Leather magma grey / black 6,953 BD 20,995 BD 20,500

GLC 200 4MATIC SUV 2020 Iridium silver metallic Leather silk beige / espresso brown 3,183 BD 20,495 BD 19,995

GLC 200 4MATIC SUV 2020 Mojave silver matallic 4,841 BD 20,495 BD 19,995

E 200 Sedan 2020 Iridium silver metallic Leather hazelnut brown / black 6,318 BD 22,495 BD 20,500

E 200 Sedan 2020 Polar white Leather hazelnut brown / black 11,494 BD 22,495 BD 20,500

E 63 S 4MATIC Sedan 2020 Designo hyacinth red metallic AMG Exclusive Nappa leather nut brown / black 5,717 BD 52,995 BD 47,995

GLE 450 4MATIC SUV 2020 Brilliant blue metallic Leather in Espresso browm / black 10,313 BD31,995 BD 29,995

CLS 350 Coupé 2020 Designo diamond white bright Nappa leather marsala brown / espresso brown 17,454 BD 30,995 BD 29,500

Leather silk beige / espresso brown 

٢٠٢١/٤/٢٠

grnata

 للمزيد من

العقارات

القيد : 135784    -    التاريخ : 2021-3-29
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة     -   ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم )51247( لسنة 2021
بشٔان تغيير االسم التجاري لشركة

 شركة رونغ خون لتشييد المباني شركة تضامن بحرينية

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بٔانــه قــد تقــدم ٕاليها 
الســادة اصحاب شــركة شركة رونغ خون لتشييد المباني شركة تضامن بحرينية 
المســجلة بموجب القيد رقم 135784 للفرع 3، طالبين تغيير االســم التجاري من 
شــركة رونغ خون لتشــييد المباني شــركة تضامن بحرينية الى شــركة رونغ خون 
الديكــور الداخلــي شــركة تضامــن بحرينيــة فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقدم 
باعتراضــه ٕالــى اإلدارة المذكــورة خــالل مــدة خمســة عشــر يــوم يوما مــن تاريخ 

نشر هذا اإلعالن 

تاريخ :20/مارس /2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

ٕادارة التسجيل
ٕاعالن تنازل

) CR2021- 42655 ( طلب رقم

تقــدم ٕالينا الســادة / نــازي محمد علي محمد الشــخصي 711201463 طلب تنازل 
عــن المحــل التجــاري الــواردة معلوماتــه ادنــاه الــى الســادة / عبــدهللا احمــد علي 
عبدالنبي الرقم الشــخصي 630027480 ، فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض قانوني 
التقــدم ٕالــى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ اإلعالن بكتــاب مرفقا به 

ما يعزز اعتراضه .
االسم التجاري الفرع  رقم السجل 

مطعم كارى ليف  ٣  50789

التاريخ:30 /مارس/2021
 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

ٕادارة التسجيل
) CR2021- 52370 ( طلب رقم

تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقــدم ٕالينــا المعلــن ٔادنــاه بطلــب تغييــر االســم التجــاري ، فعلــى كل مــن لديــه ٔاي 
اعتــراض قانوني التقدم ٕالى اإلدارة خالل خمســة عشــر يومــا من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم السجل: 1-142033  

اسم التاجر: محمد عبدهللا احمد  الشمالن
االسم التجاري الحالي: كافتيريا لهب

االسم التجاري المطلوب: كافتيريا بيت الفواكه

القيد : 98452
التاريخ : 2021/3/31

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   ٕادارة التسجيل
ٕاعالن لسنة 2021

بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية سيتي جيت ذ.م.م

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجارة والســياحة بٔانه قــد تقدم ٕاليها 
الســيد/ عبدالمنعم مهدي علي حســن معيوف باعتباره المصفي القانوني لشــركة 
سيتي جيت ذ.م.م ، المسجلة كشركة ذات مسٔوولية محدودة تحت رقم 98452، 
طالبا ٕاشهار ٕانتهاء ٔاعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية و شطبها من السجل 
التجاري، و ذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001.

القيد: 80862
التاريخ: 2021-3-31

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   ٕادارة التسجيل
ٕاعالن لسنة 2021

بشٔان تحويل مٔوسسة فردية ٕالى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بٔانه قد تقــدم ٕاليها 
الســيد حســين محمــد ســعيد علــي الجشــي المالك لـــ راينو تايــر )مٔوسســة فردية(
والمســجلة بموجــب القيــد رقــم -80862 طالبــا تحويــل المٔوسســة الفرديــة ٕالــى 
شــركة ذات مســئولية محدودة برٔاســمال وقدره 10000 لتصبح الشــركة مملوكة 

من السادة التالية اسمائهم: 
1. حسين محمد سعيد علي الجشي

 2. احمد عيسى جاسم علي زيد عبدهللا

التاريخ : 120 / 3 / 24
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
  CR2021 -49019   إعالن رقم

تنازل عن المحل التجاري  

تقدمت إلينا المعلن ادناه: محمد علي احمد علي عبدالحسن بطلب تحويل المحل 
التجــاري التالــي إلــى الســيد انيســه احمد علي عبدالحســن فعلى كل مــن لديه أي 
اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر يومــا من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم القيد : 9859 – 2

االسم التجاري : المظاهر للتنظيفات

إعالن بحل و تصفية شركة
شركة النقطة اكسبريس ذ.م.م

سجل تجاري رقم 119350

بناء على قرار المالك في شركة النقطة اكسبريس ذ.م.م المسجلة بموجب القيد 
 FAISAL AKRAM / رقــم 119350 ، بتصفيــة الشــركة اختياريــا و تعييــن الســيد

مصفيا للشركة .
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 من 
قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم  21لعــام 
2001 ، و عمال بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني 
الشــركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمســتندات الالزمة، خالل 15 يوم 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي
faisal.akram121@gmail.com   -     33916110

القيد:49172      -    التاريخ : 2021/03/29
 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل

إعالن رقم 49172 لسنة 2021
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيد/ عبــاس محمــد ابراهيــم حســن عنــان المالــك لمؤسســة اثبــات للمقــاوالت 
)مؤسســة فرديــة( والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 49172 طالبــا تحويــل كل مــن 
الفرعين )4( )7(  للمؤسســة الفردية إلى شــركة ذات مســئولية محدودة برأســمال 
التاليــة  الســادة  الشــركة مملوكــة مــن  وقــدره 20,000 دينــار بحرينــي، لتصبــح 

أسمائهم:
  1.     عباس محمد ابراهيم حسن عنان

 ATHARA KRISHNANKUTTY KISHORKUMAR PERING    .2

القيد: 119158
التاريخ : 2021/03/30 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم 0000 لسنة 2021
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
أحمــد شــريف محمــد أحمــدي صاحــب آي أس آي تكنولوجيس )مؤسســة فردية( 
والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 119158 طالبــا تحويــل المؤسســة الفرديــة إلــى 
شــركة ذات مســئولية محدودة لتصبح الشــركة مملوكة إلى الســيد أحمد شريف 

محمد أحمدي.

 التاريخ: 2021/03/31
 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
)CR2021- 54358 (  إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

تقدمــت إلينــا  ورثــة الســيد المرحــوم أدنــاه: عباس يوســف عباس محمــد  بطلب 
تحويل المحل التجاري التالي إلى السيد: يوسف عباس يوسف عباس محمد         
  فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر 

يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
االسم التجاري رقم القيد  
علي لأللمنيوم  1-51984

بيت الحلول للمقاوالت  2-51984

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕادارة التسجيل

بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية
شركة: فيرست ايشان انفستمنتس ذ.م.م

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بٔانه قد تقــدم ٕاليها 
باعتبارهــم  بحرينيــة،  شــركة تضامــن   - للتدقيــق  الخليــج  عبدالعــال   / ادة  ـ السـ
ـون القانونيــون لشــركة: فيرســت ايشــان انفســتمنتس ذ.م.م، المســجلة  المصفـ
كشــركة ذات مســئولية محــدودة، بموجــب القيد رقــم: 1-66940، طالبين ٕاشــهار 
ٕانتهــاء ٔاعمــال تصفيــة الشــركة تصفية اختيارية وشــطبها من الســجل التجاري، 
وذلــك وفقــا ألحكام قانون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم بقانون رقم 21 

لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕاعالن بحل وتصفية شركة 

 شركة كفتيريا لولي شركة تضامن بحرينية 
سجل تجاري رقم 136274

بناء على قرار الشــركاء  في شــركة كفتيريا لولي شــركة تضامن بحرينية المســجلة بموجب القيد 
رقم 136274، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السيدة / فاطمة محمود علي محمد عيد مصفيا 

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

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

lifelong.dc.f@gmail.com     -      )+973(39960906 

القيد   139672
التاريخ   2020/3/30

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل
إعالن رقم 000 لسنة 2021

بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
مالك المؤسسة الفردية سوبر ساين للرياضه والترفيه و المسجلة بموجب القيد 
رقم 139672 طالبا تحويل الشــكل القانوني للمؤسســة المذكورة إلى شركة ذات 
 ، )BD 20,000( مســئولية محــدودة برأســمال وقدره عشــرون الف دينار بحرينــي

بين كل من :
1- حذيفه يحيى ناصر علي السالمي

2- حصه ناصر محمد الفاضل

تاريخ 24 - 03 – 2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -    اداره التسجيل

إعالن رقم   0000   لسنة 2020
بشأن ضم وحل شركة داداباي للتصميم الداخلي ذ.م.م

واندماجهما مع شركة داداباي لمشاريع البنية التحتية ذ.م. م

تعلــن إداره التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقــدم إليه الســادة أصحاب 
شــركة داداباي للتصميم الداخلي ذ.م.م و المســجل تحت رقم قيد 129704 - 1 بطلب لضم وحل 
شــركة دادابــاي للتصميــم الداخلــي ذ.م.م واندماجهمــا مع شــركة داداباي لمشــاريع البنية التحتية 
ذ.م. م والمسجل تحت رقم قيد 128213 - 1 وانتقال كافة الحقوق وااللتزامات التي على  شركة 

داداباي للتصميم الداخلي ذ.م.م إلى شركة داداباي لمشاريع البنية التحتية ذ.م. م
  فعلى كل من لديه أي اعتراض  التقدم  باعتراضه الى ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة 
والســياحة مشــفوعا بالمســتندات المؤيدة والمبررة لالعتراض خالل خمســة عشر يوما من تاريخ 

نشر هذا  اإلعالن 

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

Model Name Model Year Exterior Color Interior Color Milage (KM) Was Now

A 200 Sedan Progressive 2021 Mojave silver ARTICO man-made leather 4,453 BD 15,995 BD 15,500

C 200 Sedan 2020 Iridium silver metallic Artico leather black 100 BD 16,995 BD 15,995 

C 200 Sedan Premium Plus 2020 Cavansite blue metallic Leather saddle brown / black 3,613 BD 21,995 BD 19,995

C 200 Sedan Premium Plus 2020 Brilliant blue mettallic Leather saddle brown / black 4,963 BD 21,995 BD 19,995

C 200 Sedan Premium Plus 2020 Brilliant blue metallic Leather saddle brown / black 7,439 BD 21,995 BD 19,995

GLC 200 SUV 2021 High-tech silver metallic Leather magma grey / black 6,953 BD 20,995 BD 20,500

GLC 200 4MATIC SUV 2020 Iridium silver metallic Leather silk beige / espresso brown 3,183 BD 20,495 BD 19,995

GLC 200 4MATIC SUV 2020 Mojave silver matallic 4,841 BD 20,495 BD 19,995

E 200 Sedan 2020 Iridium silver metallic Leather hazelnut brown / black 6,318 BD 22,495 BD 20,500

E 200 Sedan 2020 Polar white Leather hazelnut brown / black 11,494 BD 22,495 BD 20,500

E 63 S 4MATIC Sedan 2020 Designo hyacinth red metallic AMG Exclusive Nappa leather nut brown / black 5,717 BD 52,995 BD 47,995

GLE 450 4MATIC SUV 2020 Brilliant blue metallic Leather in Espresso browm / black 10,313 BD31,995 BD 29,995

CLS 350 Coupé 2020 Designo diamond white bright Nappa leather marsala brown / espresso brown 17,454 BD 30,995 BD 29,500

Leather silk beige / espresso brown 

٢٠٢١/٤/٢٠

grnata

 للمزيد من

العقارات

القيد : 135784    -    التاريخ : 2021-3-29
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة     -   ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم )51247( لسنة 2021
بشٔان تغيير االسم التجاري لشركة

 شركة رونغ خون لتشييد المباني شركة تضامن بحرينية

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بٔانــه قــد تقــدم ٕاليها 
الســادة اصحاب شــركة شركة رونغ خون لتشييد المباني شركة تضامن بحرينية 
المســجلة بموجب القيد رقم 135784 للفرع 3، طالبين تغيير االســم التجاري من 
شــركة رونغ خون لتشــييد المباني شــركة تضامن بحرينية الى شــركة رونغ خون 
الديكــور الداخلــي شــركة تضامــن بحرينيــة فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقدم 
باعتراضــه ٕالــى اإلدارة المذكــورة خــالل مــدة خمســة عشــر يــوم يوما مــن تاريخ 

نشر هذا اإلعالن 

تاريخ :20/مارس /2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

ٕادارة التسجيل
ٕاعالن تنازل

) CR2021- 42655 ( طلب رقم

تقــدم ٕالينا الســادة / نــازي محمد علي محمد الشــخصي 711201463 طلب تنازل 
عــن المحــل التجــاري الــواردة معلوماتــه ادنــاه الــى الســادة / عبــدهللا احمــد علي 
عبدالنبي الرقم الشــخصي 630027480 ، فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض قانوني 
التقــدم ٕالــى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ اإلعالن بكتــاب مرفقا به 

ما يعزز اعتراضه .
االسم التجاري الفرع  رقم السجل 

مطعم كارى ليف  ٣  50789

التاريخ:30 /مارس/2021
 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

ٕادارة التسجيل
) CR2021- 52370 ( طلب رقم

تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقــدم ٕالينــا المعلــن ٔادنــاه بطلــب تغييــر االســم التجــاري ، فعلــى كل مــن لديــه ٔاي 
اعتــراض قانوني التقدم ٕالى اإلدارة خالل خمســة عشــر يومــا من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم السجل: 1-142033  

اسم التاجر: محمد عبدهللا احمد  الشمالن
االسم التجاري الحالي: كافتيريا لهب

االسم التجاري المطلوب: كافتيريا بيت الفواكه

القيد : 98452
التاريخ : 2021/3/31

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   ٕادارة التسجيل
ٕاعالن لسنة 2021

بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية سيتي جيت ذ.م.م

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجارة والســياحة بٔانه قــد تقدم ٕاليها 
الســيد/ عبدالمنعم مهدي علي حســن معيوف باعتباره المصفي القانوني لشــركة 
سيتي جيت ذ.م.م ، المسجلة كشركة ذات مسٔوولية محدودة تحت رقم 98452، 
طالبا ٕاشهار ٕانتهاء ٔاعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية و شطبها من السجل 
التجاري، و ذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001.

القيد: 80862
التاريخ: 2021-3-31

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   ٕادارة التسجيل
ٕاعالن لسنة 2021

بشٔان تحويل مٔوسسة فردية ٕالى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بٔانه قد تقــدم ٕاليها 
الســيد حســين محمــد ســعيد علــي الجشــي المالك لـــ راينو تايــر )مٔوسســة فردية(
والمســجلة بموجــب القيــد رقــم -80862 طالبــا تحويــل المٔوسســة الفرديــة ٕالــى 
شــركة ذات مســئولية محدودة برٔاســمال وقدره 10000 لتصبح الشــركة مملوكة 

من السادة التالية اسمائهم: 
1. حسين محمد سعيد علي الجشي

 2. احمد عيسى جاسم علي زيد عبدهللا

التاريخ : 120 / 3 / 24
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
  CR2021 -49019   إعالن رقم

تنازل عن المحل التجاري  

تقدمت إلينا المعلن ادناه: محمد علي احمد علي عبدالحسن بطلب تحويل المحل 
التجــاري التالــي إلــى الســيد انيســه احمد علي عبدالحســن فعلى كل مــن لديه أي 
اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر يومــا من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم القيد : 9859 – 2

االسم التجاري : المظاهر للتنظيفات

إعالن بحل و تصفية شركة
شركة النقطة اكسبريس ذ.م.م

سجل تجاري رقم 119350

بناء على قرار المالك في شركة النقطة اكسبريس ذ.م.م المسجلة بموجب القيد 
 FAISAL AKRAM / رقــم 119350 ، بتصفيــة الشــركة اختياريــا و تعييــن الســيد

مصفيا للشركة .
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 من 
قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم  21لعــام 
2001 ، و عمال بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني 
الشــركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمســتندات الالزمة، خالل 15 يوم 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي
faisal.akram121@gmail.com   -     33916110

القيد:49172      -    التاريخ : 2021/03/29
 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل

إعالن رقم 49172 لسنة 2021
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيد/ عبــاس محمــد ابراهيــم حســن عنــان المالــك لمؤسســة اثبــات للمقــاوالت 
)مؤسســة فرديــة( والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 49172 طالبــا تحويــل كل مــن 
الفرعين )4( )7(  للمؤسســة الفردية إلى شــركة ذات مســئولية محدودة برأســمال 
التاليــة  الســادة  الشــركة مملوكــة مــن  وقــدره 20,000 دينــار بحرينــي، لتصبــح 

أسمائهم:
  1.     عباس محمد ابراهيم حسن عنان

 ATHARA KRISHNANKUTTY KISHORKUMAR PERING    .2

القيد: 119158
التاريخ : 2021/03/30 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم 0000 لسنة 2021
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
أحمــد شــريف محمــد أحمــدي صاحــب آي أس آي تكنولوجيس )مؤسســة فردية( 
والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 119158 طالبــا تحويــل المؤسســة الفرديــة إلــى 
شــركة ذات مســئولية محدودة لتصبح الشــركة مملوكة إلى الســيد أحمد شريف 

محمد أحمدي.

 التاريخ: 2021/03/31
 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
)CR2021- 54358 (  إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

تقدمــت إلينــا  ورثــة الســيد المرحــوم أدنــاه: عباس يوســف عباس محمــد  بطلب 
تحويل المحل التجاري التالي إلى السيد: يوسف عباس يوسف عباس محمد         
  فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر 

يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
االسم التجاري رقم القيد  
علي لأللمنيوم  1-51984

بيت الحلول للمقاوالت  2-51984

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕادارة التسجيل

بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية
شركة: فيرست ايشان انفستمنتس ذ.م.م

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بٔانه قد تقــدم ٕاليها 
باعتبارهــم  بحرينيــة،  شــركة تضامــن   - للتدقيــق  الخليــج  عبدالعــال   / ادة  ـ السـ
ـون القانونيــون لشــركة: فيرســت ايشــان انفســتمنتس ذ.م.م، المســجلة  المصفـ
كشــركة ذات مســئولية محــدودة، بموجــب القيد رقــم: 1-66940، طالبين ٕاشــهار 
ٕانتهــاء ٔاعمــال تصفيــة الشــركة تصفية اختيارية وشــطبها من الســجل التجاري، 
وذلــك وفقــا ألحكام قانون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم بقانون رقم 21 

لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕاعالن بحل وتصفية شركة 

 شركة كفتيريا لولي شركة تضامن بحرينية 
سجل تجاري رقم 136274

بناء على قرار الشــركاء  في شــركة كفتيريا لولي شــركة تضامن بحرينية المســجلة بموجب القيد 
رقم 136274، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السيدة / فاطمة محمود علي محمد عيد مصفيا 

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

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

lifelong.dc.f@gmail.com     -      )+973(39960906 

القيد   139672
التاريخ   2020/3/30

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل
إعالن رقم 000 لسنة 2021

بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
مالك المؤسسة الفردية سوبر ساين للرياضه والترفيه و المسجلة بموجب القيد 
رقم 139672 طالبا تحويل الشــكل القانوني للمؤسســة المذكورة إلى شركة ذات 
 ، )BD 20,000( مســئولية محــدودة برأســمال وقدره عشــرون الف دينار بحرينــي

بين كل من :
1- حذيفه يحيى ناصر علي السالمي

2- حصه ناصر محمد الفاضل

تاريخ 24 - 03 – 2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -    اداره التسجيل

إعالن رقم   0000   لسنة 2020
بشأن ضم وحل شركة داداباي للتصميم الداخلي ذ.م.م

واندماجهما مع شركة داداباي لمشاريع البنية التحتية ذ.م. م

تعلــن إداره التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقــدم إليه الســادة أصحاب 
شــركة داداباي للتصميم الداخلي ذ.م.م و المســجل تحت رقم قيد 129704 - 1 بطلب لضم وحل 
شــركة دادابــاي للتصميــم الداخلــي ذ.م.م واندماجهمــا مع شــركة داداباي لمشــاريع البنية التحتية 
ذ.م. م والمسجل تحت رقم قيد 128213 - 1 وانتقال كافة الحقوق وااللتزامات التي على  شركة 

داداباي للتصميم الداخلي ذ.م.م إلى شركة داداباي لمشاريع البنية التحتية ذ.م. م
  فعلى كل من لديه أي اعتراض  التقدم  باعتراضه الى ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة 
والســياحة مشــفوعا بالمســتندات المؤيدة والمبررة لالعتراض خالل خمســة عشر يوما من تاريخ 

نشر هذا  اإلعالن 

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

Model Name Model Year Exterior Color Interior Color Milage (KM) Was Now

A 200 Sedan Progressive 2021 Mojave silver ARTICO man-made leather 4,453 BD 15,995 BD 15,500

C 200 Sedan 2020 Iridium silver metallic Artico leather black 100 BD 16,995 BD 15,995 

C 200 Sedan Premium Plus 2020 Cavansite blue metallic Leather saddle brown / black 3,613 BD 21,995 BD 19,995

C 200 Sedan Premium Plus 2020 Brilliant blue mettallic Leather saddle brown / black 4,963 BD 21,995 BD 19,995

C 200 Sedan Premium Plus 2020 Brilliant blue metallic Leather saddle brown / black 7,439 BD 21,995 BD 19,995

GLC 200 SUV 2021 High-tech silver metallic Leather magma grey / black 6,953 BD 20,995 BD 20,500

GLC 200 4MATIC SUV 2020 Iridium silver metallic Leather silk beige / espresso brown 3,183 BD 20,495 BD 19,995

GLC 200 4MATIC SUV 2020 Mojave silver matallic 4,841 BD 20,495 BD 19,995

E 200 Sedan 2020 Iridium silver metallic Leather hazelnut brown / black 6,318 BD 22,495 BD 20,500

E 200 Sedan 2020 Polar white Leather hazelnut brown / black 11,494 BD 22,495 BD 20,500

E 63 S 4MATIC Sedan 2020 Designo hyacinth red metallic AMG Exclusive Nappa leather nut brown / black 5,717 BD 52,995 BD 47,995

GLE 450 4MATIC SUV 2020 Brilliant blue metallic Leather in Espresso browm / black 10,313 BD31,995 BD 29,995

CLS 350 Coupé 2020 Designo diamond white bright Nappa leather marsala brown / espresso brown 17,454 BD 30,995 BD 29,500

Leather silk beige / espresso brown 

٢٠٢١/٤/٢٠
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انتشــار استخدام التعذيب واالعترافات القسرية في طريقة عمل النظام القضائي

منظمتان حقوقيتان: إيران تنفذ أحكام اإلعدام “بهوس”

اتهمــت منظمتــان حقوقيتــان فــي تقريــر أمــس الثالثــاء طهــران أنهــا تنفــذ 
“بهوس” أحكاًما باإلعدام صادرة بحق سجناء، على الرغم من تراجع تأييد 
الرأي العام اإليراني لهذه العقوبة.  وقالت منظمة “مًعا ضد عقوبة اإلعدام” 
ومقرها في باريس ومنظمة “حقوق اإلنسان” اإليرانية ومقرها في أوسلو 

في تقريرهما إن إيران أعدمت 267 سجيًنا على األقل العام الماضي.

األحكام  أن  السنوي  التقرير  وذكــر 
المنفذة شملت 9 نساء و4 أشخاص 
بــاإلعــدام  ُحــكــم عليهم  ــل  عــلــى األقـ
بارتكابها حين  اتهموا  بسبب جرائم 

كانوا قاصرين.
منحى  إلــى  الحصيلة  هــذه  وتشير 
تنازلي في تنفيذ عقوبة اإلعدام في 
تم  حينما   ،2015 الــعــام  منذ  ــران  ايـ
أدنى  أنها  كما  شخًصا،   972 إعــدام 
مرة  ألول  التقرير  نشر  منذ  حصيلة 

في العام 2008.
لمنظمة  الــتــنــفــيــذي  ــر  ــمــدي ال وقــــال 
رافائيل  اإلعـــدام”  عقوبة  “مــًعــا ضــد 
تــشــيــنــويــل - هـــــــازان، فـــي مــؤتــمــر 
إيــران ال  صحافي عبر اإلنترنت: إن 
تزال الدولة التي تنفذ أكبر عدد من 
أحكام اإلعدام بالنسبة لعدد سكانها.
وأضاف أنه حتى في ظل الظروف 
 ،19  - كوفيد  لــوبــاء  “االستثنائية” 
“واصلت إيران بهوس إعدام سجناء 

األمر  معتبًرا  بــاإلعــدام”،  محكومين 
ــى “تــصــلــب الــنــظــام )بــعــد(  إشــــارة إلـ
نوفمبر”  في  الشعبية  االحتجاجات 
2019 والتي تم إعدام عدة أشخاص 

بسببها العام الماضي.
المفاجئ في  االرتــفــاع  يومها  وأثــار 
أسعار الوقود موجة تظاهرات على 

مستوى البالد.
أشخاص   304 عن  يقل  ال  ما  وُقتل 
خــالل االضــطــرابــات، وفــًقــا لمنظمة 
فيما  لــنــدن،  ومقرها  الــدولــيــة  العفو 
الحكومية  الــجــهــات  بــعــض  أعــلــنــت 
وصفته  ما  فيما  شخًصا   230 مقتل 

بـ “أعمال شغب”. 
اإلنسان  حقوق  منظمة  مدير  ونــدد 
ــامـــري مــقــدم  ــيـــة مــحــمــود عـ اإليـــرانـ
ــدام الــتــعــذيــب  ــخـ ــتـ ــار اسـ ــشـ ــتـ بــــ “انـ
طريقة  فــي  القسرية  واالعــتــرافــات 
عــمــل الــنــظــام الــقــضــائــي اإليـــرانـــي”، 
اإلعـــدام  أحــكــام  “معظم  أن  مضيًفا 

ــوع مــن  ــ ــ ــن ــ ــ ــد إلـــــــى هـــــــذا ال ــنـ ــتـ ــسـ تـ
االعترافات”.

لعقوبة  ــتــأيــيــد  “ال أن  ــاف  أضــ لــكــنــه 
اإلعدام يتراجع في إيران بالتأكيد”.

بالحركة  التقرير”نرحب  في  وجــاء 
اإلعدام  لعقوبة  المناهضة  المتنامية 
ــي تـــصـــاعـــدت عـــلـــى وســـائـــل  ــ ــت ــ وال
ــعــام  الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي فـــي ال

الماضي”. 
اإليرانيين  استخدام  التقرير  وأبــرز 
عالمًيا،  انتشر  الــذي  تنفذ(  )ال  وســم 
إلــــى تــويــتــر  ــيــــون  ــ ــران ــ إذ هــــرع اإلي
لـــالحـــتـــجـــاج عـــلـــى تـــأيـــيـــد أحـــكـــام 

3 شبان شــاركــوا في  ــدام بحق  اإلعـ
احتجاجات 2019.

وذكــــر الــتــقــريــر أن عـــــدًدا أقـــل من 
عمليات اإلعدام ُنفذ بسبب “االتجاه 
عائالت  قبل  من  للتسامح”  المتزايد 
ضحايا القتل الذين، بموجب القانون 
المطالبة  فــي  الــحــق  لهم  اإليـــرانـــي، 
بتنفيذ عقوبة اإلعدام ولكن يمكنهم 

أيًضا العفو عن القتلة.
وقـــالـــت مــنــظــمــة حـــقـــوق اإلنـــســـان 
662 حالة  ــددت  إنــهــا حـ ــيــة:  اإليــران
“عفو” في قضايا قتل العام الماضي، 

مقارنة بـ 211 حالة إعدام.

نيقوسيا ـ أ ف ب

إيران أعدمت 267 سجينًا على األقّل العام الماضي.

الرياض ـ وكاالت

استقبل ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان، أمس األربعاء، رئيس 
وزراء العراق لدى وصوله إلى الرياض في زيارة رسمية إلى السعودية، حيث 
إضافة آلخر  البلدين  بين  التعاون  زيــادة  على  ركزت  مباحثات  عقدا جلسة 

التطورات في المنطقة.
وتم عقد اجتماعات على مستوى المجلس التنسيقي بين البلدين، إذ تم توقيع 
5 اتفاقيات، في مجاالت مالية وتجارية واقتصادية وثقافية وإعالمية. كما 
لبحث  السعودية؛  مع  حدودية  لمحافظات  محافظين  العراقي  الوفد  ضم 

زيادة المنافذ الحدودية بين البلدين.
األمير  استقباله  في  وكــان  الرياض، في وقت سابق،  إلى  الكاظمي  ووصــل 
توطيد  هدفها  الــزيــارة  إن  “تويتر”:  عبر  الكاظمي  وقــال  سلمان.  بن  محمد 
العالقات المتميزة بين البلدين، وإرساء آفاق التعاون بين دول المنطقة، بما 

يخدم الشعوب، ويحقق االستقرار، ويكرس قيم البناء والتكامل.
وكان سفير المملكة العربية السعودية في العراق، عبدالعزيز الشمري، أكد أن 
زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى المملكة مهمة وتأتي في توقيت 
واالقتصادية،  واألمنية  السياسية  القضايا  من  عــدد  مناقشة  وسيتم  مهم 

وسيتم توقيع عدد من االتفاقيات في مجاالت عدة.

الكاظمي يزور الرياض.. وتوقيع 5 اتفاقيات

طرابلس ـ أ ف ب

الزاوية  مدينة  في  السلطات  أطلقت 
ــاء، ســراح  ــعـ غـــرب لــيــبــيــا، أمـــس األربـ
120 عنصرا من الجيش الوطني، كان 
غربي  عامين  قبل  “أســرهــم”  ــّم  ت قــد 

طرابلس.
المسؤولين  من  عــدد  العملية  وحضر 
ــن بــيــنــهــم نـــائـــب رئـــيـــس الــمــجــلــس  مـ
الــرئــاســي عبد هللا الــالفــي وعــدد من 
الوطنية”  الوحدة  “حكومة  مسؤولي 
الـــتـــي تـــولـــت مــهــامــهــا بـــرئـــاســـة عبد 
الحميد دبيبة في مارس الجاري بعد 
ــوار ســيــاســي أشــرفــت عليه األمــم  حـ

المتحدة.
العناصر  مــن  الــعــشــرات  وظــهــر 

المفرج عنهم بلباس أبيض 
صغير  مــلــعــب  داخـــــل 
ــقــدم مالصق  ال لــكــرة 
ألحــــــــــد الـــــمـــــقـــــرات 
ــي مــديــنــة  األمـــنـــيـــة فـ

محاطين  وكــانــوا  الساحلّية،  الــزاويــة 
برجال أمن مسلحين.

ــلـــى مــا  ــبــــدهللا الــــالفــــي عـ وأثــــنــــى عــ
والتسامح”  “الصلح  بــمــبــادرة  وصفه 
الهادفة إلى مضي الليبيين قدما في 

“المصالحة الوطنية”.
وينتمي العناصر الذين أطلق سراحهم 
“الــكــتــيــبــة -107مـــشـــاة” للجيش  إلـــى 

الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.
أبريل  مطلع  فــي  اعتقلوا  قــد  وكــانــوا 
عسكري  هجوم  بــدء  مع   2019 العام 
لــلــســيــطــرة عــلــى الــعــاصــمــة طــرابــلــس 
حــيــث مــقــر حــكــومــة فــايــز الــســراج 

المدعومة من الميليشيات.
بالقرب  تقارير  وفق  وأوقفوا 
ــة )45  ــ ــزاوي ــ مـــن مــديــنــة ال
كــلــم غــــرب طـــرابـــلـــس(، 
وتـــم احــتــجــازهــم في 

المدينة.

ليبيا.. اإلفراج عن 120 جندًيا من قوات حفتر

نيويورك ـ وكاالت

بها  المعترف  اليمنية  الحكومة  سلمت 
ــن  ــا أمــــس األربــــعــــاء مــجــلــس األمـ ــيـ دولـ
الحوثيين  تعاون  يثبت  تقريرا  الــدولــي 
ــة مــثــل داعـــش  ــيـ ــابـ مـــع تــنــظــيــمــات إرهـ
التقرير  وأثــبــت  الــيــمــن.  فــي  والــقــاعــدة 
بــيــن جماعة  الــتــعــاون  لــمــدى  فــي كشفه 
ــحــوثــي وأحــــد تــلــك الــتــنــظــيــمــات، أن  ال
من  سجينا   252 عن  أفــرجــوا  الحوثيين 
الهجوم  مخططي  وعن  القاعدة  عناصر 
كــول”. وفند  “يــو إس إس  السفينة  على 
التقرير عمليات الحوثيين المزعومة ضد 
أنها عمليات  إلى  القاعدة، مشيرا  تنظيم 
عناصر  من   55 أن  على  مؤكدا  صــوريــة، 
الــتــنــظــيــم فـــي الــعــاصــمــة صــنــعــاء تحت 
اليمن.  فــي  االنــقــالبــيــة  الجماعة  رعــايــة 
كما كشف التقرير عن مدى التعاون بين 
القاعدة  وتنظيم  اليمنيين  المتمردين 
الذي أخلى لصالح الحوثيين عدة مناطق 

ــتــفــاف عــلــى الــجــيــش  ــهــم لــالل وســلــمــهــا ل
داعش  من  عناصر  قاتلت  بينما  اليمني، 
فــي صــفــوف جــمــاعــة الــحــوثــي، إذ أســر 
القاعدة  اليمني عدة عناصر من  الجيش 
الحكومة  ودعمت  االنقالبين.  مع  قاتلوا 
اليمنية التقرير المقدم إلى مجلس األمن 
العالقة  متانة  تعكس  ــداول  وجــ بــصــور 
اإلرهــابــيــة  والــمــنــظــمــات  الحوثيين  بــيــن 
في  المشترك  التنسيق  حد  بلغت  والتي 

العمليات. وأشارت الحكومة في التقرير 
ــــى أن الــحــوثــيــيــن وتــلــك الــجــمــاعــات  إل
ألمن  المهددة  األدوار  تبادلتا  اإلرهابية 
ومحيطها  ــيــمــن  ال ووحـــــدة  واســـتـــقـــرار 

اإلقليمي وخطوط المالحة الدولية.
تقريرها  في  اليمنية  الحكومة  وطالبت 
األمــن  مجلس  صفحة   21 مــن  المتكون 
ــرورة تــبــنــي تــصــنــيــف مــيــلــيــشــيــات  ــضــ ــ ب
الحوثي على الئحة التنظيمات اإلرهابية.

عناصر من ميليشيا الحوثي

الشرعية تسلم مجلس األمن تقريًرا عن تعاون االنقالبيين مع جماعات اإلرهاب

عالقة وطيدة بين الحوثيين وتنظيمي داعش والقاعدة

عواصم ـ وكاالت

أمس  المصرية،  المسلحة  القوات  أعلنت 
ــاء، انـــطـــالق فــعــالــيــات الــتــدريــب  ــعــ ــ األرب
الجوي المشترك مع السودان “نسور النيل 
2”. وتجري المناورات في قاعدة “مروي” 
الجوية شمالي السودان، بمشاركة عناصر 
من القوات الجوية المصرية والسودانية 
وعناصر من قوات الصاعقة لكال البلدين.

في  المصرية  المسلحة  القوات  وأشــارت 
عـــددا من  ــمــنــاورات تضمنت  ال أن  بــيــان 
الــمــكــثــفــة، ولفتت  الــتــدريــبــيــة  األنــشــطــة 
الطلعات  مــن  العديد  تنفيذ  تــم  أنــه  إلــى 
المعادية  األهـــداف  لمهاجمة  المشتركة 
بمشاركة  الــحــيــويــة  ــداف  ــ األهـ وحــمــايــة 
مجموعة من المقاتالت المتعددة المهام.

ــن مــصــر والــــســــودان قد  ــل مـ ــانـــت كـ وكـ
التي   ”1 النيل  “نسور  مــنــاورات  اختتمتا 

امتدت لنحو أسبوع في نوفمبر 2020.
ــت وزيــــــرة  ــشـ ــاقـ ــون ذلـــــــك، نـ ــضــ ــي غــ ــ فـ

ــع الــمــبــعــوث  الــخــارجــيــة الـــســـودانـــيـــة مـ
ــس، قــضــايــا  ــ ــــســــودان، أمــ ــل ــ األمـــيـــركـــي ل
ــات  ــ ــوالي ــ ــع ال ــعــــالقــــات الـــمـــشـــتـــركـــة مــ ــ ال
المتحدة، وطالبت بالتدخل األميركي في 
وزيــرة  والتقت  النهضة.  سد  مفاوضات 
الــخــارجــيــة الــســودانــيــة مــريــم الــصــادق 
الــخــاص  األمــيــركــي  بالمبعوث  الــمــهــدي، 

للسودان وجنوب السودان دونالد بوث.
وثمنت المهدي جهود واشنطن، ووقوفها 

اآلنية  القضايا  في  الــســودان  جانب  إلــى 
ــلــقــاء تــطــورات  الــمــلــحــة، حــيــث بــحــث ال
التي  النهضة  ســد  قضية  فــي  ــاع  األوضــ
وأثيوبيا. ودعت  السودان ومصر  تشغل 
المهدي الواليات المتحدة لالنخراط في 
تفاوض بناء يلزم الطرف األثيوبي بعدم 
المعنية،  ــراف  األطـ موافقة  دون  الــمــلء 
ألن تصرفات الجانب األثيوبي األحادية 

زعزعت الثقة المتبادلة بين البلدين.

جانب من مناورات “نسور النيل 1” بين مصر وإثيوبيا

الخرطوم تطالب أميركا بالتدخل في مفاوضات سد النهضة

“نسور النيل 2”.. مناورات عسكرية بين مصر والسودان

بيروت ـ وكاالت

عّبر الرئيس اللبناني ميشال عون عن 
لبنانية  الندم، بحسب قناة  شيء من 
نقلت عنه قوله “يا ريت ورتت بستان 

جدي وما عملت رئيس جمهورية”.
وقـــال عـــون، أثــنــاء حــديــث مــع قناة 
متخيل  كنت  “ما  اللبنانية،  “الجديد” 
أنـــه رح كـــون مــكــّبــل هــلــقــد، مــا كنت 
مطوقة  هلقد  المنظومة  أنــه  متوقع 
بالقضاء،  “حــتــى  متابعا  ومحصنة”، 
لخوض  اعتمدناه  الذي  المرجع  وهي 
معاركنا، تبين أنها حلقات، لو تجاوزنا 
ــقــة واحــــــــدة، نـــصـــطـــدم بــعــقــبــات  حــل

وحلقات كثيرة”.
السياسي  المشهد  يـــزال  ومـــا 

فـــي لــبــنــان غــامــضــا، منذ 
ــــة حـــكـــومـــة  ــال ــقــ ــ ــت اســ

ــاب فــي  ــ ــ ــان دي ــسـ حـ
مرفأ  انفجار  أعقاب 
بــيــروت، الــذي أسفر 

عن مقتل 200 وألحق أضرارا بأجزاء 
كبيرة من المدينة.

المخضرم  السياسي  ترشيح  وجــرى 
الماضي  أكتوبر  فــي  الــحــريــري  سعد 
لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة، لــكــن مـــن دون 

نتيجة حتى اآلن.
ويدور خالف منذ أشهر بين الحريري 
ما  الــحــكــومــة،  حـــول تشكيل  وعـــون 
االنهيار  تغيير مسار  اآلمال في  يبدد 

المالي المتفاقم في لبنان.
ويمر لبنان بأزمة مالية عميقة تشكل 
الحرب  منذ  الســتــقــراره  تهديد  أكــبــر 
بين  ــا  ــاهـ رحـ دارت  الـــتـــي  األهـــلـــيـــة 
وهناك  و1990،   1975 العامين 
حــاجــة إلـــى حــكــومــة جــديــدة 
لــتــنــفــيــذ إصـــــالحـــــات مــن 
الطريق  تفتح  أن  شأنها 
الــحــصــول على  ــام  أمــ

مساعدات خارجية.

ميشال عون نادًما: “يا ريت ما عملت رئيس”
نيامي ـ أ ف ب

ــنــيــجــر  ــات فــــي ال ــطـ ــلـ ــسـ اعـــتـــقـــلـــت الـ
انقالب”  “محاولة  إثر  على  عسكريين 
ــثــالثــاء األربـــعـــاء، وقـــالـــت: إن  لــيــل ال
“الوضع تحت السيطرة”، وفق ما نقلت 

وكالة فرانس برس عن مصدر أمني.
في  اعتقاالت  “وقعت  المصدر  وقــال 
صفوف عدد قليل من عناصر الجيش 
لم  ــقــــالب.  ــ االن ــة  مــحــاول وراء  كـــانـــوا 
االقتراب  من  المجموعة  هــذه  تتمكن 
من القصر الرئاسي بعد أن رّد الحرس 
الرئاسي”، وأكد أن الوضع بات “تحت 
كثيف  نــار  “إطـــالق  وسمع  السيطرة”. 
ــثــالثــاء  ــيــل ال بــاألســلــحــة الــثــقــيــلــة” ل

األربعاء قرب مقر الرئاسة في 
نــيــامــي، كــمــا قـــال سكان 

لوكالة فرانس برس.
بـــحـــســـب صــحــيــفــة 
أكتونيغر اإللكترونية 
ــار  ــ فـــــــإن “إطـــــــــــالق ن

قــرب  فــجــرا  ســمــع  الثقيلة  بــاألســلــحــة 
األخــرى في وسط  الرئاسة واألحــيــاء 
ــتــشــرت  ــا ان الـــمـــديـــنـــة”. وســــرعــــان مــ
ــورة عـــلـــى وســـائـــل  ــصــ تــســجــيــالت مــ
التواصل االجتماعي سمع فيها إطالق 

نار متقطع وسط الظالم.
ــار عشية  ــنـ ــالق الـ ــ ــوع إطـ ــ ــأتـــي وقـ ويـ
بازوم  الجديد محمد  الرئيس  تنصيب 
المنتهية  الــرئــيــس  مــن  جـــدا  الــمــقــرب 
والمرتقب  يــوســوفــو،  محمد  واليــتــه 
الرئيس  منافسه  ويحتج  الخميس. 
الــســابــق مــاهــمــان عــثــمــان عــلــى نتائج 

االنتخابات.
ــى “مـــســـيـــرات ســلــمــيــة”  ــ ــا إل ــ ودعـ
ــبـــالد. وفــي  فـــي كـــل أنـــحـــاء الـ
نــيــامــي، حظرت  الــعــاصــمــة 
التي  المسيرة  السلطات 
كان يرتقب أن تنظمها 

المعارضة.

إحباط محاولة انقالب بالنيجر.. واعتقال عسكريين

لويجي  اإليطالي  الخارجية  وزيــر  أعلن 
دي مايو، أمس األربعاء، طرد موظَفين 
في السفارة الروسية على خلفية قضية 
الــخــارجــيــة  ــت وزارة  الــتــجــســس.  وقــال
استدعاء  تــم  “إنـــه  بــيــان  فــي  اإليطالية 
السفير سيرغي رازوف إلى الوزارة بناء 
دي  لويجي  الخارجية  وزيــر  طلب  على 
مــايــو”. وأضــافــت أن هــذا اإلجـــراء جاء 
الشرطة اإليطالية مساء  “بعدما أعلنت 
سالح  في  ضابط  توقيف  عن  الثالثاء، 

البحرية إضافة إلى ضابط روسي.

بروكسل ـ رويترز

صــادق االتحاد األوروبـــي، أمس األربــعــاء، على 
إدراج مسؤولين إيرانيين على قوائم العقوبات، 

التي تتصل بانتهاكات حقوق اإلنسان.
ما  2013، وفق  منذ  األول  األوروبــي هو  القرار 

أفاد دبلوماسيون أوروبيون.
بخرق  مرتبطة  المنتظرة  األوروبــيــة  العقوبات 
تجميد  وستشمل  إيـــران،  فــي  اإلنــســان  حقوق 
شخصيات،  عـــدة  بــحــق  للسفر  ومــنــعــا  ــدة  أرصــ

العقوبات  تــصــدر  عندما  أسمائهم،  ذكــر  سيتم 
بشكل رسمي.

وكانت وكالة “رويترز” نقلت عن 3 دبلوماسيين 
بــاالتــحــاد األوروبــــي الــقــول إن االتــحــاد بصدد 
الــمــوافــقــة األربــعــاء على فــرض عــقــوبــات على 
ــيــيــن؛ بــســبــب انــتــهــاكــات  ــران بــعــض األفـــــراد اإلي
لــحــقــوق اإلنـــســـان، ومـــن الــمــتــوقــع أن يــوافــق 
مــبــعــوثــو االتـــحـــاد عــلــى تجميد أصـــول هــؤالء 

األفراد وفرض حظر على سفرهم، على أن يتم 
تدخل  عندما  المقبل،  األســبــوع  أسمائهم  نشر 

العقوبات حيز التنفيذ.
ورفضت إيران مرارا اتهامات الغرب لها بانتهاك 

حقوق اإلنسان.
لوكالة  األوروبــيــيــن  الدبلوماسيين  أحــد  وقــال 
“رويترز”: “يجب أن يعلم المسؤولون اإليرانيون 
عن انتهاكات حقوق اإلنسان أن لذلك عواقب”.

“االتحاد األوروبي” يفرض عقوبات على شخصيات إيرانية

إيطاليا تطرد موظَفين 
في السفارة الروسية

روما ـ وكاالت
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

الترويج لحسابات “الميوعة”... حالة غريبة تطوق مجتمعنا بالظالل
تلقيـــت عدة اتصاالت من بعض اإلخـــوة األدباء عن زاوية األمس “لماذا 
يتجه الناس إلى حســـابات الهشك بشك”، وجميعهم أكدوا لي باألحجام 
الدقيقـــة أن الظاهـــرة التي أشـــرنا إليهـــا خطيرة جـــدا وبمختلف الصيغ، 
وتكـــرس كل ما هو ضـــار بالمجتمع، فعندما يتحول هـــذا المنبر الحيوي 
المؤثر في حياة الناس “وســـائل التواصل االجتماعي” إلى حقول دخان 
ورقص وثرثرة وفيضانات من اإلســـفاف، وتجد نســـبة كبيرة من الناس 
تقبل على نفسها الطواف حول هذا القبر لتأخذ منه االستشارات وكأنها 

قطعة من األلماس األزرق، فقل على مجتمعنا السالم.
صديـــق روائـــي أخبرني أنـــه ال خوف إطالقـــا على الكلمـــة المكتوبة من 
الكلمـــة المســـموعة أو المرئيـــة، فالكتـــاب ســـيظل قائمـــا رغـــم الســـينما 
والتلفزيـــون واإلذاعـــة، والروايـــة رغـــم طولهـــا ســـتظل قائمة مـــا بقيت 
أشـــكال الكلمـــة األخـــرى مـــن شـــعر وقصـــة ومقال، لكـــن هنـــاك قلق في 
مجتمعنا يأخذ شـــكال حـــادا وهو الترويج لحســـابات التخلف والميوعة 
في مختلف وســـائل التواصل االجتماعي بشـــكل مخيف، والعزوف عن 

متابعـــة حســـابات األدباء والمثقفيـــن، فقد الحظت – الـــكالم للصديق - 
أن مـــن يتابع حســـاباتنا ويعلق على ما ننشـــره من مقـــاالت وغيرها، هم 
أصدقاؤنا فقط الذين نلتقي بهم في األمســـيات والندوات، وتكاد تخلو 
قائمة المتابعين من اسم يهتم بالخلق األدبي والجوانب المتعددة للفكر، 
ليـــس معـــي فقط، إنما مع عدد كبيـــر من األدباء فـــي مجتمعنا، وهذا ما 
يجعل الدهشـــة تأكل وجوهنا وتجعلنا نبحث في طيات الزمن الخاســـر 
عن ميناء واحد فقط. أتساءل والقهر يتدفق في شرياني كلدغ الجمر.. 
كيـــف لمجتمـــع معـــروف بثروته الثقافية منـــذ فجر التاريـــخ أن يتحول 
فيـــه عدد كبيـــر من الناس إلـــى التفكير بهذه الحدود الضيقة وتشـــجيع 

الترويج لحسابات التخلف والميوعة؟
وأرد على الصديق.. حالة غريبة تطوق مجتمعنا بالظالل، فعندما تردم  «

حسابات األدباء والمفكرين وحتى بعض كبار الفنانين بتراب التجاهل إن 
جاز لنا التعبير، وتمأل صدور الناس بموسيقى حسابات “الهشك بشك” فقد 

وصلنا فعليا إلى أهوال التصدع.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

مواجهة الحمالت المضللة
الحمالت المضللة والمسيســـة التي تستهدف البحرين واإلدارة العامة لإلصالح 
والتأهيـــل، تتطلب مـــن الجميع التكاتف والوقوف صفًا واحـــدًا لمواجهة أعداء 
الوطـــن فـــي الداخـــل والخـــارج، والذين يهدفون بـــكل وقاحـــة وصفاقة إلعادة 
مشـــاريع التقسيم والتفتيت والهدم بالمنطقة، عبر البوابة األسهل واألسرع من 

وجهة نظرهم، وهي “حقوق اإلنسان”.
هـــذه المحـــاوالت “البجحـــة” تؤكـــد بالعشـــرة أن اســـتهداف هذا الوطن ســـيظل 
قائمـــًا متى ما ظل نظام الماللي المجـــرم متقلدًا الحكم في طهران، هذا النظام 
الثيوقراطي المســـتبد الذي دمر الكرة األرضية، ونســـف السالم العالمي، وحول 
منطقة الشـــرق األوســـط ألتون مشـــتعل من الفوضى والقتل والســـحل والنحر 
علـــى الهوية، ومـــا تقوم به بعض الجهـــات الخارجية منهـــا الدكاكين الحقوقية 
مؤخرًا من تشـــكيك بصحة وســـالمة النـــزالء، بالرغم من الجهـــود الكبيرة التي 
تقـــوم بها مملكـــة البحرين منذ بدء تفشـــي الجائحة عالميـــًا، ومنحها اللقاحات 
المرخصـــة للمواطـــن والمقيـــم بالمجان، ليس جديـــدا، ألن عمل هـــذه الدكاكين 
ليـــس حقوقيـــا كمـــا تدعي كذبـــا وزورا، بل إنه سياســـي وتجاري بحـــت، والكل 

يعلم ذلك.
يتحدثـــون عـــن حقوق النـــزالء هنا، فـــي الوقت الـــذي تغرق به الســـجون هناك 
بماليين المساجين، بأعداد هائلة تفوق الطاقة االستيعابية للسجون، ويموتون 
يوميا بإصابات كورونا بال حســـيب أو رقيب، نحن في واقع األمر لســـنا بموضع 
الدفـــاع، بـــل الهجـــوم، فالبحرين ســـباقة في حمايـــة حقوق النـــاس جميعا منذ 
بداية تفشي الجائحة، وهي دولة مدنية متحضرة، لم تميز بين مواطن ومقيم 
ووافـــد، بـــل حرصت علـــى توفيـــر أعلـــى المعايير الصحيـــة للجميـــع، والحفاظ 
على حقوقهم المكتســـبة والمشـــروعة، منهم النزالء الذيـــن وفرت لهم ضمانات 

التواصل مع ذويهم رغم الظروف القائمة. 
أضف أن ما حققته اإلدارة العامة لإلصالح والتأهيل من جوائز دولية مرموقة،  «

كجائزة أول مؤسسة إصالحية في الشرق األوسط في مجال التنفيذ واالمتثال 
لبروتوكوالت الصحة والسالمة والنظافة الدولية ضد فيروس كورونا، خير 

صفعة على وجوه المزايدين والوقحين وأصحاب األصوات المرتفعة.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

“البالعات في بيتي”!
آخر ما كنت أتخيله أن هناك مجمعات سكنية في مملكتنا ال تزال تعاني 
من عدم وجود شـــبكة للصرف الصحي! وال أريد أبدًا أن أتخيل نفســـي 
وأنـــا أعيـــش في منزل أضطر فيه أن أطلب خدمة شـــفط مياه المجاري 
وبشـــكل أســـبوعي، بعدمـــا تطفـــح داخـــل بيتـــي، وتخنقنـــي بروائحهـــا 
النتنـــة الكريهة، بل وتســـببها في تكاثر البعوض والحشـــرات والقوارض 
بالمنـــزل! مجمع ســـكني في قريـــة المالكية مأهول بالســـكان، يعاني من 
غياب شـــبكة الصرف الصحي منذ ســـنوات، لم تنفع لألسف استغاثاتهم 
المتكررة، بضرورة االســـتعجال في توفير شـــبكة للصرف الصحي، رغم 
الوضـــع المـــزري والمقـــزز الـــذي يعيشـــونه! الجهـــات المعنية فـــي وزارة 
األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تسعى لشفط البالعات 
كل عشـــرة أيـــام، إال أن عـــدد البالغات الكبير الذي يفوق قدرة ســـيارات 
الشفط يتسبب في تأخر المواعيد، فيلجأ األهالي إلى الشركات الخاصة 
التـــي تســـتنزفهم ماديًا، ومـــع ذلك تتأخر هي األخـــرى الزدحام جداولها 
بطلبات شـــفط البالعات! المصيبة، إن كان في المنزل كبار ســـن يعانون 
من أمراض كضيق التنفس، أو أطفال رضع رئتهم ال تزال غضة، أو نساء 
حوامـــل ال يتحملـــن روائح مزعجة تتســـبب لهم بحـــاالت قيء متكررة، 
أو مرضـــى ال يقـــوون على تحمـــل الغـــازات واألبخرة المنبعثـــة من تلك 
المجاري والســـيما غاز الميثـــان الخانق القاتل، ورغـــم أنهم أكثر تضررا، 
إال أنه ال أحد حقيقة يمكنه العيش وسط تلك الروائح والمجاري. مهالً، 
المشـــكلة ال تتعلق بفصل الشـــتاء وســـقوط األمطار التي قد تكون سببًا 
في طفح تلك البالعات، فالمشـــكلة دائمة طوال العام! وال تتســـبب في 
أذى نفســـي مســـتمر لألهالي فقط، بل تتســـبب في تشـــويه المنظر العام 

بعدما تطفح من المنازل للطرقات.
 عـــام 2018 منحت منظمـــة الصحة العالمية محافظـــة العاصمة ووزارة 
الصحة شـــهادة اعتمـــاد المدينة الصحية للمنامة متمثلـــة في منطقة أم 
الحصـــم كأول منطقـــة فـــي مملكة البحريـــن تنال هذا االعتمـــاد الدولي. 
وذلـــك فخر لنا جميعًا، ومـــا نتمناه فعالً هو أن يطال هذا االعتماد جميع 

مناطق مملكتنا الغالية. 
ياسمينة: نتمنى وبشكل جدي ومستعجل إنشاء شبكة للصرف الصحي  «

في المجمعات السكنية.

ياسمين خلف
yasmeeniat@yasmeeniat.com

حقيقة أسعدنا ما صدر من تصريحات وإعالن صاحب السمو الملكي األمير 
محمـــد بن ســـلمان بن عبدالعزيز آل ســـعود، ولي العهد نائـــب رئيس مجلس 
الوزراء، عن مبادرة الســـعودية الخضراء، ومبادرة الشرق األوسط، واللتين 
ســـيتم إطالقهمـــا قريبـــًا، حيث قال ســـموه إنهما سترســـمان توجـــه المملكة 
والمنطقـــة فـــي حمايـــة األرض والطبيعـــة ووضعها في خارطـــة طريق ذات 
معالـــم واضحة وطموحة، وستســـهمان بشـــكل قـــوي في تحقيـــق األهداف 

العالمية.
نعـــم هـــذا هو الطموح وهذا هو الـــوالء وحب الوطن، حقيقـــة ما يفعله ولي 
العهد من رسم خارطة طريق لهذه البالد لهو مدعاة للفخر واالعتزاز، وحري 
بنا أن نقف ســـويا يدا واحدة من أجل هذا الوطن، وكلنا فخر بما ســـتتضمنه 
مـــن مبادرات طموحة مـــن أبرزها زراعة 10 مليارات شـــجرة داخل المملكة 
العربية الســـعودية خالل العقود القادمة، بما يعادل إعادة تأهيل حوالي 40 
مليون هكتار من األراضي المتدهورة، وما يعني زيادة في المساحة المغطاة 
باألشـــجار الحالية إلى 12 ضعفا، تمثل مســـاهمة المملكة بأكثر من 4 % في 

تحقيـــق مســـتهدفات المبادرة العالميـــة للحد من تدهور األراضـــي والنوائل 
الفطرية، و1 % من المستهدف العالمي لزراعة تريليون شجرة، حقيقة لسنا 
قلقيـــن على مســـتقبل المملكة، أتدرون لماذا؟ لوجـــود من علمنا حب الوطن 
واإلخالص له، حقيقة نظرة قوية لمســـتقبل مشـــرق، نعم أتأمل في مكامن 
هذه الشخصية التي جعلت الكثير ينبهر بالحكمة والثقافة وسرعة البديهة، 
أترى أال يحق لنا التباهي به، أقولها ويقولها غيري: بك نباهي األمم حقيقة.

المتأمل للوضع الحالي في مملكتنا والتطورات التي نراها على أرض الواقع  «
وما حدث من حكومتنا ومن ولي عهدنا صاحب السمو الملكي األمير محمد بن 

سلمان عراب الرؤية وما يؤكده الجميع بأن نجاح المملكة العربية السعودية 
هو نجاح للعرب، ورؤية التجديد والوسطية تضيف إلى زخم الدور الذي تؤديه 

مملكتنا وتعززه، يجعلنا نعتز ونفخر ونكتب للتاريخ ما حدث، وما سيحدث 
جعل العالم ينظر إلينا وأطمع الحاقدين بنا، نحن كلنا حماس لمعرفة 

تفاصيل مبادرة السعودية الخضراء خالل األشهر القليلة القادمة، والتي ُتفرح 
الجميع وتسعدهم ونكرر “دمت يا وطني شامخا”.

غدير الطيار

الريادة السعودية بفكر األمير محمد بن سلمان

يصـــُل لمقـــرِّ عملـــه متأخرًا فـــي الغالب، يقضـــي وقتًا ال بأس به في ســـيارته 
التي ركنها على مهل في موقف السيارات، ويفتح هاتفُه الخلوي ليقرَأ آِخَر 
البوســـتات أو لُيحدَث شـــخصًا ما مطوالً، ثم يتمطى في مشيته حتى يصَل 
لمكتبه أو موقعه في العمل، ُيســـلُم على الجميع ويقُف عند هذا وذاك ببروٍد 
قاتـــل؛ ليتحدث عن ســـهرة البارحـــة، أو ليدعَوهـــْم لكوب قهوٍة مـــن المقهى 
المشـــهور الذي اعتاَد شـــراَء قهوته منه كل صباح، يصُل أخيرًا لمكتبه الذي 

ُدِفَن تحت أكواٍم من الملفات واألوراق والنوتاِت الُمؤجلة.
لديـــه كلَّ الوقـــت ليرفـــَع هاتف مكتبه ويطلـــَب القهوة، ثم يقلـــُب في برامج 
التواصـــل االجتماعـــي متنقالً بينها وبين الحديث مـــع زمالئه الذين يعملوَن 
معـــه، ال عـــن أمـــور العمـــل، إنمـــا عـــن الشـــاليه الـــذي ســـيقضي فيـــه إجازته 

األسبوعية، أو عن زوجته التي ُتطالبُه بحقيبِة يٍد لبراند معين.
يصـــُل المراجعـــون إلنهـــاء معامالتهـــم لهـــذا الموظـــف الغائـــِب عـــن الوعـــي 
الوظيفـــي ليصرفهـــم لغيـــره قبل أْن يفهـــَم طلبهـــم والغرض الذي مـــن أجلِه 

راجعـــوه، ليواصـــل أنشـــطته التـــي ال تنتمي لعمله الذي يكســـُب مـــن ورائه. 
أحيانـــًا يبعـــُث بهـــم لطابٍق آخر ومكتـــٍب آخر، وربمـــا إلدارٍة أخـــرى أو وزارٍة 
أخـــرى إلتمـــاِم معامالتهم علـــى الرغم مـــن أنَّ معامالتهم تقبـــُع تحت أكوام 
الملفات على مكتبه، وال ينقُصها ســـوى “شـــخطة قلم”، ويمضي الوقت على 
هؤالء المراجعين المســـاكين، بســـبب هذا النوع من الموظفين الذين ماتت 

ضمائُرهم الِمهنية وانعدَم لديهم ِحسُّ المسؤولية.

أمثاُل هؤالء ال يستحقون المال الذي يجنونُه من وراء قراءتِهم األخبار  «
واألحاديث وشرب القهوة، أال يستشعروَن ُحرمَة ما ُيزاولونه من أنشطٍة خارجٍة 

عن نطاق العمل وتأجيلهم مصالِح الناس، وحرمة المال الذي يصرفونه على 
عوائلهم ويطعموَن منه أبناءهم؟ وإْن كان ال يهم هؤالء ما سيقولُه المديُر أو 

المشرف، وال يعتنون بنظرِة زمالئهم لهم، وال بنظرِة البؤِس والشقاء في أعيِن 
هم نظرة الله ومراقبته،  من ُيراجعهم أو يتحصُل منهم على خدمة، أفال تهُمّ

“وقْل اعملوا فسيرى الله عمَلكم ورسولُه والمؤمنون”.

هدى حرم

الفاتحة على الضميِر الِمَهني
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قــاد الحــارس الدولــي محمــد عبدالحســين فريــق النجمــة إلــى إحــراز لقب 
دوري أنديــة الدرجــة األولــى لكــرة اليــد بعــد فــوزه المســتحق علــى نظيره 
باربار بنتيجة )31/ 24( في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء االربعاء.

وكان الشـــوط األول قـــد انتهـــى بتقـــدم 
النجمـــة )11/ 16(، وبذلك حافظ الرهيب 
علـــى لقبه للموســـم الثاني علـــى التوالي 

ووصل للرقم 22 في عدد الفوز به.
وعقـــب اللقـــاء، تـــوج عـــدد مـــن أعضـــاء 
مجلـــس إدارة اتحاد اللعبة فريق النجمة 
وباربـــار  البطولـــة،  وكأس  بميداليـــات 
الثانـــي،  للمركـــز  الفضيـــة  بالميداليـــات 

واألهلي بميداليات المركز الثالث.

النجمة يتقدم

نجـــح فريـــق النجمة فـــي إنهاء الشـــوط 
بعـــد  أهـــداف   5 بفـــارق  لصالحـــه  األول 

تفوقه في النصف األخير من الشوط.
األداء كان متكافـــئ بيـــن الفريقين حتى 
متقاربـــة  والنتيجـــة  الشـــوط  منتصـــف 

بينهما، إلى أن أخذ النجمة توسيع الفارق 
لمصلحتـــه بفضـــل تألـــق حارســـه محمـــد 
الدفاعيـــة  نواحيـــه  وقـــوة  عبدالحســـين 
وفعاليـــة هجومـــه في علي عيـــد وكميل 
وخالـــد  عبدالرحمـــن  وســـعود  محفـــوظ 
عبدالرحمـــن، فيمـــا باربـــار الذي بـــرز منه 
محمـــد المقابـــي بصـــورة كبيـــرة وبجانبه 
اخيه أحمد وحســـن الناصـــر، وضح عليه 
المعاناة بعد ذلك في الهجوم والتصويب 
الخاطـــئ والصيـــام في التســـجيل وعدم 
باالضافـــة   ، والدائـــرة  األجنحـــة  تفعيـــل 
لضعـــف التركيـــز فـــي التغطيـــة الدفاعية 

وعدم توفق مركز الحراسة لديه.

النجمة يفوز 

باربـــار  فيـــه  ســـجل  الـــذي  الوقـــت  فـــي 

جعفـــر  طريـــق  عـــن  متتاليـــن  هدفيـــن 
 )16 /13( المقابـــي  وفاضـــل  عبدالقـــادر 
ضـــرب النجمة بقـــوة كبير عبر حراســـته 
القـــوي  وهجومـــه  المحكـــم  ودفاعـــه 
بســـواعد مهـــدي ســـعد وكميـــل محفوظ 
وعلـــي فـــؤاد )13/ 20(. اســـتمر الســـجال 

بينهمـــا والنجمـــة محافظـــا علـــى فـــارق 
األهـــداف اال باربـــار تحســـن ادائه بنزول 
الحـــارس عيســـى خلف وصحـــح اوراقه 
هجوميـــا بجعفـــر عبدالقـــادر واالخويـــن 
أبناء المقابي وحســـن الناصر لينجح في 
تقليص الفارق عند )20/ 24( ثم )24/ 27( 

النجمـــة وبعـــض  فـــي  مســـتغال اخطـــاء 
االيقافـــات لديـــه، اال ان ذلـــك لم يســـتمر 
طويـــال بعدمـــا أصيـــب حارســـه وانفجر 
عبدالحســـين بتصدياتـــه المـــرات ونجح 
زمالئه في تســـجيل األهداف عبر كميل 

محفوظ ليخرج النجمة فائزا باللقاء.

وبـــرز في صفوف النجمة كميل محفوظ 
ومهدي سعد بتسجيلهما )6 أهداف( لكل 
منهمـــا، علي عيد )5 أهداف(، بالل بشـــام 
)4 أهـــداف(، وفي باربار جعفر عبدالقادر 
)7 أهداف(،  االخوين المقابي )5 أهداف( 

لكل منهما.

ــد ــيـ الـ كـــــــرة  دوري  ــي  ــ ــائ ــ ــه ــ ن ــي  ــ ــ ف بــــــاربــــــار  ــزم  ــ ــهـ ــ يـ الـــنـــجـــمـــة 
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تحـــت رعاية ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة 
ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشئون الشباب، 
الرئيس الفخري لالتحاد الملكي للفروسية وسباقات 
القـــدرة، ســـتكون قرية البحرين الدوليـــة للقدرة على 
موعد مع سباقات ختام الموسم 2020/2021 للقدرة 
التي ســـينظمها االتحاد الملكي بتوجيهات من سموه 

وذلك يوم السبت القادم. 
  ووجه ســـموه، االتحاد الملكي للفروســـية وسباقات 
القدرة، بتنظيم سلســـلة من السباقات الدولية لتكون 
مســـك ختـــام لموســـم شـــهد إثـــارة كبيـــرة وتنافـــس 
مفتـــوح بنـــي االســـطبالت والفرســـان، إضافـــة إلـــى 

مشاركة واسعة جدًا. 
  وســـتحتضن قرية البحرين الدولية للقدرة سباقات 
دولية تأهيلية لمســـافة 160 كـــم و120 كم و100 كم 
إضافة إلى ســـباقات تأهيلية محلية لمسافة 40 و80 
كـــم، وجميعهـــا ســـتقام يـــوم الســـبت، على أن تشـــهد 
القريـــة إقامـــة الفحـــص البيطـــري للســـباقات يوم غد 

الجمعة. 
  وأكـــد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة أن 
ســـباقات ختـــام الموســـم تتزامـــن مـــع االســـتعدادات 
المثالية للمشـــاركة في البطـــوالت الخارجية القادمة 
التي سيسعى فيها الفريق لتقديم أفضل المستويات 
والتأكيـــد على مكانة القـــدرة البحرينية عبر مواصلة 
حصـــد االنجـــازات الخارجيـــة، مبينًا ســـموه إلـــى أنها 
أيضـــًا دعمًا لإلســـطبالت المحلية التـــي حرصت على 
تأكيـــد التطـــور لهـــذه الرياضـــة مـــن خالل المشـــاركة 

الكبيرة التي شهدها الموسم الحالي. 

  وأوضـــح ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة 
أن مســـيرة الموســـم الحالـــي للقدرة شـــهدت تنافســـا 
مثيرا ومشـــاركة واســـعة وهو دافع لالســـطبالت بأن 
يكون الموســـم القـــادم أكثر إثارة ونديـــة إضافة إلى 
أنهـــم سيســـعون إلنهاء الموســـم بأفضـــل طريقة عبر 
المنافســـة القوية في ســـباقات ختام الموســـم، مبينًا 
ســـموه أن المؤشـــرات تؤكـــد بأن الســـباقات ســـتكون 
مثيـــرة عطفًا على المســـتويات البـــارزة التي قدمتها 
االســـطبالت والفرسان طوال الموســـم خصوصًا في 
الســـباق األخير الذي شهد أكبر مشـــاركة في الموسم 

الحالي. 
  وقـــال ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة “على 
الرغـــم مـــن الظروف التـــي أحاطت بالموســـم الحالي 
جراء فيروس كورونـــا واإلجراءات الصحية المتبعة 
إال أن االســـطبالت والفرســـان حرصـــوا علـــى تطبيق 
الدليل االرشـــادي وضربـــوا أروع االمثلة في االلتزام 
بجميـــع االجـــراءات التـــي وضعهـــا االتحـــاد الملكـــي 

للفروسية وسباقات القدرة”. 
اجتيـــاز  مـــن  الجميـــع  “تمكـــن  ســـموه  وأضـــاف    
التحديـــات بنجاح، تبقـــت خطوة مهمة في الموســـم 
وهـــي إخراج بطولـــة الختام بصورة تليق بما شـــهده 
الموســـم الحالي، ونحن ندرك حجم المســـئولية على 
االســـطبالت والفرســـان المشـــاركين وحرصهـــم على 
التعـــاون والتكاتـــف مـــن أجل المســـاهمة فـــي إنجاح 
الموســـم، كما نشيد بجهود االتحاد الملكي للفروسية 
وســـباقات القـــدرة برئاســـة ســـمو الشـــيخ عيســـى بن 
عبـــدهللا آل خليفـــة وكافة اللجـــان والحـــكام والذين 

يحرصون على إخراج الموسم بصورة مميزة”. 
  وتمنـــى ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفة كل 

التوفيق والنجاح لكافة المشاركين في السباقات. 

اعتماد اللجان

  واعتمد ســـمو الشـــيخ عيســـى بن عبدهللا آل خليفة 
التحكيـــم  لجنـــة  يـــرأس  حيـــث  الســـباقات،  لجـــان 
عبدالحكيـــم إســـماعيل مـــن دولـــة اإلمـــارات العربية 
المتحـــدة وتضـــم األعضاء مـــن البحريـــن عبدالصمد 
البوسطة وفهد ماجد الرميحي ومهدي حسن الكليتي 
وعلي غلوم ومشاري الحنفي وحيدر رفيعي، والحكم 
األجنبي فالتـــر مورينوا من إيطاليا، والمندوب الفني 
نصري نـــوار )األردن( ورئيس المفوضين ومســـاعديه 
هـــم: محمد دادهللا، منير الدمســـتاني، حميد مرزوق، 
ســـعود المحمـــد، وليد العجمـــي، ناصر المطلـــق، خالد 
عبـــدهللا، محمـــود الدمســـتاني، ضيـــف الدمســـتاني، 
ورئيس اللجنة البيطرية إبراهيم يوســـف والمندوب 
البيطـــري االجنبـــي محمد إبراهيـــم الحمـــاد )المملكة 
العربية السعودية(، واالعضاء صباح الكعبي وعباس 
الحايكـــي وعبدالرحمن أبو الشـــوك وحســـن الهاشـــم 

وأبو عبيدة يعقوب ومحمد حمدي. 
  ورئيـــس اللجنـــة البيطريـــة ماريا كرســـتينا كارســـيا 
ومـــن  )الدومينيـــكان(،  كانابـــو  وميلـــو  )المكســـيك(، 
البحريـــن مصطفـــى ســـعيد ومحمـــد حمـــدي ومحمد 
مختار ووديعة حســـن المعباد ومحمـــد ناجي عثمان 
وعبدهللا ســـامي عطية وشـــرين عادل وياسر الماكنة 
وسيدحســـين ناصـــر. ومفـــوض عينـــات دم الجيـــاد 
وفحـــص المنشـــطات نـــزار كاالثـــل بيـــدكال )ســـلطنة 
عمـــان(، ومديـــر الخدمـــات البيطريـــة محمـــد حمـــدي 
وفنـــي المختبـــر ميرغنـــي جيالني وفنـــي عينات دم 

الجياد وفحص المنشطات أحمد ضيف.

تغطية - اللجنة اإلعالمية

من سباقات القدرةسمو الشيخ ناصر بن حمد

تواصل االستعدادات إلسدال الستار على موسم  2021/2020

ناصر بن حمد: اإلثارة لن تغيب عن سباقات القدرة

ما هو المنتظر بعد عودة الدوريات الكبيرة؟
*مانشستر سيتي سيواصل زحفه واالقتراب أكثر من مالمسة لقب الدوري االنجليزي..حيث 

من المستبعد جدا أن تنقلب المعطيات ويخسر السيتي فرصة الفوز باللقب.
الســيتيزنز يبتعد اآلن بفارق 14 نقطة كاملة عن أقرب المنافســين.. ومع تبقي 8 جوالت على 
الختام..أصبح السيتي بحاجة للفوز بأربع منها فقط..وبالتالي قد يتمكن من حسم اللقب قبل 

3 أو 4 جوالت من عمر البريميرليغ.
ولو افترضنا جدال أن الســيتي ســيكون قابال للتعثر في الجوالت الثمان المتبقية..إال أن بقية 
المالحقيــن لــه لــن يتمكنوا من الفوز بكل المباريات وتضييق الخناق عليه.. أي أن الطريق إلى 

منصه البريميرليغ لن يضله غوارديوال حتى لو سار في دربه معصوب العينين.
*الدوري االيطالي سيكون مثله مثل البريميرليغ..فمن غير المنتظر أن يتمكن أحد المنافسين 
مــن اإلطاحــة باالنتــر من عــرش صدارة ترتيب الكالتشــيو..وذلك ليس إلن االنتــر فريق خارق 
للعــادة ويصعــب قهــره بقــدر مــا هو تراجــع ألبرز المنافســين له في ســباق األمتــار األخيرة من 

الدوري.
الميالن عجز عن المكوث كثيرا في القمة حتى عاد لوضعه الطبيعي وعاد ألمنياته الســابقة..

المنافســة على المراكز المؤهلة لألبطال هي كانت أقصى طموحاته قبل انطالق الموســم..في 
حين أن المنافس الثاني يوفنتوس لم ولن يكون على مايرام طالما استمر بيرلو مدربا للفريق.

* قبــل بضــع جوالت..كانــت المراهنــة علــى اتليتكــو مدريــد للفــوز بلقــب الليغا االســبانية تبدو 
أســهل كثيرا من اآلن بعد ابتعاده بفارق مريح من النقاط..بيد أن ســيميوني على ما يبدو لن 
يكــون قــادرا علــى التعامل مع وضعية الفريق الجديدة كمتصــدر للترتيب..فهو اعتاد دائما أن 

يكون برشلونة والريال فوقه ولم يعتد على منافستهما سوى من الخلف.
في حال تعثر االتليتكو في جولتين فقط من أولى الجوالت بعد االســتئناف..فإن لقب الليغا 

سيظل متأرجحا بين الريال وبرشلونة كالعادة يا سادة.

alaynati82@gmail.com

علي العيناتي

علي مجيد - تصوير: رسول الحجيري



رفع مستشــار جاللة الملك لشــؤون الشــباب والرياضة   صالح بن عيســى بن هندي 
المناعي خالص شــكره وتقديره إلى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى 
آل خليفــة عاهــل البــالد المفدى حفظه هللا ورعاه بمناســبة تفضــل جاللته بإصدار 

قانون االحتراف الرياضي.

 وأشار بن هندي إلى أن قانون االحتراف 
الرياضي، يعتبر تواصال لالهتمام الكبير 
والالمحـــدود مـــن قبـــل حضـــرة صاحب 
الجاللـــة الملك المفدى حفظه هللا ورعاه 
لألســـرة الرياضيـــة البحرينيـــة وحـــرص 
جاللته على تهيئة األجواء المثالية أمام 
منتسبيها لالستقرار وتحقيق اإلنجازات 
منوهـــا بالجهـــود الكبيـــرة التـــي يبذلهـــا 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء لدعم القطاع الرياضي، وحرص 
قانـــون  علـــى دعـــم  الموقـــرة  الحكومـــة 
الرياضـــي باعتبـــاره وســـيلة  االحتـــراف 

عصرية لتطوير الرياضة. 
 وأشـــاد بـــن هنـــدي بالـــدور الكبير لســـمو 
الشـــيخ ناصر بـــن حمـــد آل خليفة ممثل 
جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية وشؤون 
الشـــباب رئيس المجلس األعلى للشباب 
السياســـات  تقديـــم  فـــي  والرياضـــة 
واالســـتراتيجيات التـــي ترتقي بالجانب 
قانـــون  دعـــم  بينهـــا  ومـــن  الرياضـــي 
االحتـــراف الرياضـــي مشـــيدا فـــي ذات 
الوقـــت باهتمـــام ســـمو الشـــيخ خالد بن 
حمـــد آل خليفـــة النائـــب األول لرئيـــس 
والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس 

رئيس اللجنة األولمبية البحرينية.
ورفعـــت الشـــيخة حياة بنـــت عبدالعزيز 
آل خليفـــة رئيس مجلـــس إدارة االتحاد 
البحريني لكـــرة الطاولة خالص االمتنان 
مقـــام حضـــرة صاحـــب  إلـــى  والتقديـــر 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 

عاهل البالد المفدى.
 وأشادت الشـــيخة حياة بنت عبدالعزيز 
آل خليفـــة بالجهـــود الكبيـــرة والمتابعـــة 
الحثيثـــة التـــي يبذلهـــا صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه 
هللا لدعـــم القطـــاع الرياضـــي والشـــبابي 
وحـــرص الحكومـــة الموقـــرة علـــى دعم 
قانون االحتـــراف الرياضي الذي يواكب 
للرياضـــة  المعاصـــرة  العالميـــة  الرؤيـــة 
البحرينيـــة ومواصلـــة حصـــد اإلنجازات 

الخارجية باسم المملكة الغالية. 
 وأشادت الشـــيخة حياة بنت عبدالعزيز 
آل خليفـــة بالـــدور الكبير الـــذي يقوم به 
ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمـــد آل خليفة 
ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمال اإلنســـانية 
وشئون الشـــباب رئيس المجلس األعلى 
للشـــباب والرياضة في وضع السياســـات 
فـــي  ســـاهمت  التـــي  واالســـتراتيجيات 
تعزيـــز الجانـــب الرياضـــي ودعـــم قانون 
االحتراف الرياضي، والدور البارز لســـمو 
الشـــيخ خالـــد بن حمـــد آل خليفة النائب 
األول لرئيـــس المجلـــس األعلى للشـــباب 
األولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  والرياضـــة 

البحرينية.
وأعـــرب رئيـــس مجلـــس إدارة االتحـــاد 
البحرينـــي لكـــرة القـــدم الشـــيخ علي بن 
خليفـــة بن أحمـــد آل خليفة، عن أســـمى 
آيات الشـــكر وعظيم االمتنـــان إلى مقام 
حضـــرة صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة عاهل البـــالد المفدى 

حفظه هللا ورعاه.
 وأكد الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل 
خليفة أن صدور المرسوم الملكي لقانون 
االحتـــراف الرياضي تأكيـــد على الرعاية 
الملكيـــة الســـامية من لدن جاللـــة الملك 
المفـــدى للرياضـــة البحرينيـــة، إذ ســـاهم 
الرعايـــة الملكيـــة الســـامية فـــي إحـــداث 
نقالت نوعية للرياضة البحرينية ورفعها 
إلـــى مصـــاف الـــدول المتقدمـــة رياضيـــا 
على المستوى العالمي من خالل تحقيق 
والمراكـــز  المشـــرفة  اإليجابيـــة  النتائـــج 
المتقدمة في األحداث الرياضية الكبرى 

على جميع األصعدة.
 وأشـــاد رئيـــس مجلـــس إدارة االتحـــاد 
البحرينـــي لكـــرة القـــدم بدعـــم واهتمـــام 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة ولـــي العهـــد رئيس 
الوزراء حفظه هللا، للقطاع الرياضي، إذ 
كان لهـــذا االهتمام أكبـــر األثر في صدور 
قانـــون االحتـــراف الرياضي عبـــر الدعم 
والمســـاندة التـــي حظـــي بـــه االحتـــراف 
الرياضـــي مـــن قبـــل الحكومـــة الموقرة، 

تقـــوم  تنمويـــة مختلفـــة  برامـــج  ضمـــن 
برئاســـة  الموقـــرة  الحكومـــة  بتنفيذهـــا 

سموه.
 كمـــا أثنـــى ســـعادته على دعـــم واهتمام 
ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمال األنســـانية 
األمـــن  مستشـــار  الشـــباب  وشـــؤون 
الوطني رئيس المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 

خليفة.
 كمـــا أثنـــى ســـعادته على دعـــم واهتمام 
النائـــب األول لرئيـــس المجلـــس األعلـــى 
اللجنـــة  رئيـــس  والرياضـــة  للشـــباب 
األولمبيـــة البحرينية ســـمو الشـــيخ خالد 

بن حمد آل خليفة.
ورفع محمد عبداللطيف بن جالل رئيس 
االتحـــاد البحريني أللعاب القوى أســـمى 
آيات الشـــكر واالمتنان إلى مقام حضرة 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 

آل خليفة عاهل البالد المفدى.
المرســـوم  أن صـــدور  بـــن جـــالل  وأكـــد 
االحتـــراف  لقانـــون  الســـامي  الملكـــي 
الرياضـــي يعكـــس الرعاية الفائقـــة التي 

يوليهـــا جاللـــة الملـــك حفظـــه هللا ورعاه 
للقطاعيـــن الشـــبابي والرياضـــي ودعـــم 
وحـــرص  الرياضييـــن  ألبنائـــه  جاللتـــه 
جاللتـــه على توفير األجواء المثالية لهم 
لتحقيق اإلنجازات وضمان اســـتقرارهم 
علـــى  الرياضييـــن  يحفـــز  الـــذي  األمـــر 
مواصلـــة حصـــد النتائـــج المشـــرفة فـــي 

المشاركات الخارجية لمملكة البحرين.
وأكـــد بـــن جـــالل أن قانـــون اإلحتـــراف 
المتنامـــي  التطـــور  يعكـــس  الرياضـــي 
بفضـــل  البحرينيـــة  الرياضيـــة  للحركـــة 
المتابعـــة واالهتمـــام مـــن قبل من ســـمو 
الشـــيخ ناصر بـــن حمـــد آل خليفة ممثل 
جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية وشؤون 
الشـــباب رئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضة وحرص سموه المتواصل لسن 
مختلف القوانين والمبادرات التي تسهم 
في تطوير الرياضة البحرينية، كما أشاد 
بـــن جالل بجهود ســـمو الشـــيخ خالد بن 
حمـــد آل خليفـــة النائـــب األول لرئيـــس 
والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس 
البحرينيـــة،  األولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس 
رئيس لجنة التنسيق والتنفيذ والمتابعة 
“اســـتجابة” بالمجلـــس األعلـــى للشـــباب 
والرياضة والتي أسهمت في صدور هذا 

القانون التاريخي.
ورفـــع رئيـــس االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة 
اليد علي إســـحاقي، أســـمى آيات الشكر 
حضـــرة  مقـــام  إلـــى  االمتنـــان  وعظيـــم 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 

آل خليفة عاهل البالد المفدى.
“إن صـــدور  اليـــد  اتحـــاد  وقـــال رئيـــس 

لقانـــون  الســـامي  الملكـــي  المرســـوم 
الدعـــم  يؤكـــد  الرياضـــي  االحتـــراف 
حضـــرة  لـــدن  مـــن  الملكيـــة  والرعايـــة 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك المفـــدى حفظه 
هللا ورعـــاه للرياضييـــن، وحرص جاللته 
فـــي  الرياضيـــة  الحركـــة  تطويـــر  علـــى 
البـــالد، كمـــا أن صدور قانـــون االحتراف 
الرياضي يساهم في الدفع بالعجلة نحو 
األمام ومن شـــأنه أن يضـــع البحرين في 
مصـــاف الدول المتقدمـــة رياضيًا ويرفع 
من المكاســـب واإلنجـــازات التي يحققها 
أبنـــاء الوطن في كافـــة المحافل الدولية 
والعالميـــة”. وأضـــاف “القطـــاع الرياضي 
في البحرين شـــهد نقلة نوعية منذ تولي 
حضرة صاحـــب الجاللة مقاليـــد الحكم، 
وال تـــزال الرياضـــة فـــي تطـــور مســـتمر 
الزاهـــر لجاللتـــه بإصـــدار  العهـــد  خـــالل 
القوانين التي من شأنها تحقيق تطلعات 

أبناء وطننا الغالي وطموحاته”.
وثمـــن إســـحاقي جهـــود صاحب الســـمو 
آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي 
خليفة ولي العهـــد رئيس الوزراء حفظه 
الرياضـــي، والدعـــم  القطـــاع  لدعـــم  هللا 
الالمحدود عبر المشـــاريع التنموية التي 
تنفذها الحكومة الموقرة برئاسة سموه، 
والتـــي كان لها األثر المباشـــر فيما تحقق 
للرياضة البحرينية من مكاسب متميزة.
كما أشاد رئيس اتحاد اليد باهتمام سمو 
الشـــيخ ناصر بـــن حمـــد آل خليفة ممثل 
جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية وشؤون 
الشـــباب مستشـــار األمن الوطني رئيس 
والرياضـــة،  للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس 
ســـمو  يوليـــه  الـــذي  باالهتمـــام  منوهـــًا 
الشـــيخ خالـــد بن حمـــد آل خليفة النائب 
األول لرئيـــس المجلـــس األعلى للشـــباب 
األولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  والرياضـــة 

البحرينية.

اللجنة اإلعالمية

األســـرة الــريــاضيــة تشكــر جــاللـــة الملك

صالح بن عيسى بن هندي 

علي إسحاقي محمد عبداللطيف بن جالل

حياة بنت عبدالعزيز

زهير كازروني

علي بن خليفة

الصخير - حلبة البحرين الدولية

البحريـــن  حلبـــة  فـــي  اإلثـــارة  تتواصـــل 
الدوليـــة “موطـــن رياضـــة الســـيارات في 
الشـــرق األوســـط” حيـــث تنطلـــق اليـــوم 
وغـــدا الجمعـــة الجولـــة الثانيـــة والثالثـــة 
بطولة البحرين روتاكس ماكس للكارتنج 
وذلك على مضمار حلبة البحرين الدولية 
للكارتنـــج والتي شـــهدت مشـــاركة كبيرة 
ضمـــن فئـــات البطـــوالت المختلفـــة خالل 
أول جولة انطلقت مطلع الشهر الماضي.
وتنطلق البطولـــة المحلية على مضمار الـ

CIK والبالـــغ طولـــه 1.414 كيلومتـــر، كما 
وتقام البطولة بتنظيم من حلبة البحرين 
الدوليـــة واالتحـــاد البحرينـــي للســـيارات 

وبالتعاون مع نادي البحرين للكارتنج. 
وتنطلـــق الجوالت اليـــوم الخميس ويوم 
غـــد الجمعة الموافـــق 1 و2 أبريل الجاري 

حيـــث تنطلـــق المنافســـات مـــن 5 مســـاء 
وتســـتمر حتى 8:30 مســـاء، وتنظم هذه 
الفعالية مـــع تطبيق التدابيـــر االحترازية 
لحماية الصحة العامة والتي تتماشى مع 

اللوائح والتوجيهات الحكومية.
وجديـــر بالذكـــر أن الجولـــة الماضيـــة قد 

تمكـــن أربعـــة فائزيـــن من خطـــف المراكز 
األربعة وأبرزهـــم فهد الخالد وذلك ضمن 
فئـــة ماكـــس، وفهـــد المقلـــة ضمـــن فئـــة 
ماكـــس جونيورز، لـــوكا هوقتون في فئة 
ميني ماكس والشيخ راشد بن سلمان آل 

خليفة وذلك ضمن فئة مايكرو ماكس.

من السباقات

الجولتــان الثانيــة والثالثــة تقامــان الخميــس والجمعة
بطولة تحدي الروتاكس ماكس للكارتنج

انسحب د. ناصر حسين من الترشح 
لرئاســـة مجلس إدارة نادي داركليب 
للـــدورة االنتخابيـــة القادمة 2021 – 

.2024
وكان حســـين يتجـــه للفـــوز بمنصب 
الرئاسة بالتزكية نظرا لعدم تقدم أي 
مرشـــح لمنافســـته بعد قرار الرئيس 
الحالي محفوظ ثامر بعدم الترشـــح 
مجددا لمنصب الرئاسة بعدما قضى 
قرابة 10 سنوات في هذا المنصب.

وبناء على القرار المفاجئ للمرشـــح 
تأجيـــل  ســـيتم  حســـين  ناصـــر  د. 
مـــع  العموميـــة  الجمعيـــة  اجتمـــاع 
فتـــح بـــاب الترشـــح مجددا لرئاســـة 
مجلـــس اإلدارة اعتبـــارا من األربعاء 
31 مـــارس 2021 على أن يغلق باب 

الترشح 14 ابريل 2021.
 وترشـــح لعضويـــة مجلـــس اإلدارة 
 11 علـــى  يتنافســـون  مرشـــحا   15
مقعدا وهـــم كال من علي عون علي، 
جعفر حســـن ابراهيـــم، جعفر محمد 
ابراهيـــم العلـــي، جعفر عبدالحســـين 
أحمد، جاسم عون علي، علي صالح 

ناصر، مجيد عبدالرحيم ثامر، كاظم 
حســـين حبيـــب، علـــي عبدالحســـين 
أحمـــد،  عبدالحســـن  طـــه  حمـــزة، 
عبـــاس  الكاظـــم،  ابراهيـــم  محمـــود 
صالـــح ناصـــر، علـــي حســـن حبيـــب 
ليـــث، ابراهيم حســـن ابراهيم، علي 
عيســـى يوسف، وسيســـقط من بين 

المترشحين 4 أعضاء.
وفـــي ظـــل انســـحاب حســـين الـــذي 
كان يتولـــى منصـــب نائـــب الرئيـــس 
بالدورة الحالية من المؤمل أن يعيد 
محفـــوظ ثامر ترشـــحه مجـــددا في 
حـــال عـــدم تقـــدم أي مرشـــح وذلك 
بهدف ملء الفراغ في هذا المنصب 
واســـتجابة لضغـــوط أهالـــي القريـــة 

ومحبي النادي.

ناصر حسين

الترشـــح بـــاب  العموميـــة وفتـــح  الجمعيـــة  تأجيـــل 
انسحاب ناصر حسين من رئاسة داركليب
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بمناسبة صدور قانون 
االحتراف الرياضي

تحتفــل منظمــة بريف بإقامة النســخة الـ 50 من بطولــة بريف لفنون القتال المختلطة 
للمحترفيــن اليــوم “الخميــس” الموافــق األول مــن إبريــل الجاري في الســاحة المقابلة 
لقلعة عراد األثرية الواقعة بمحافظة المحرق، وذلك ضمن فعاليات “مملكة الكومبات” 

التي تحتضنها مملكة البحرين. 

 وانطلقـــت بطولـــة بريـــف في عـــام 2016 
وفـــق الرؤيـــة التـــي رســـمها ســـمو الشـــيخ 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة النائـــب األول 
لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة 
رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة مـــن 
بريـــف،  لمنظمـــة  ســـموه  تأســـيس  خـــالل 
القتـــال  فنـــون  برياضـــة  لالرتقـــاء  وذلـــك 
المختلطة، حيث اســـتطاعت رؤية ســـموه 
من إعادة تشـــكيل مشـــهد هـــذه الرياضة، 
والتـــي منحـــت هـــذه البطولـــة االنطالقـــة 
القويـــة والنمـــو المتســـارع على المســـتوى 
العالمـــي، من خالل األهداف التي رســـمها 
ســـموه لهذه البطولة، لتكون بطولة فريدة 
مـــن نوعها، مـــن خـــالل زياراتهـــا لمختلف 
مدن وعواصـــم بلدان العالـــم والتي بلغت 
21 دولـــة فـــي 5 قـــارات، حيـــث عـــزز ذلك 

مـــن الحضور البحريني على مســـتوى هذا 
المشـــهد، كما تم اختيارها لتكون المنظمة 
القتـــال  فنـــون  عالـــم  فـــي  نمـــوًا  األســـرع 
المختلطـــة لتصبـــح بذلـــك منظمـــة بريـــف 
أكبر مؤسسة إعالمية رياضية في الشرق 
وتتصـــدر   2020 عـــام  بحلـــول  األوســـط 
المشـــهد علـــى المســـتوى اآلســـيوي، حيث 
وضـــع اســـم البحريـــن فـــي مقدمـــة الدول 
الداعمـــة لرياضة فنون القتـــال المختلطة، 
والتي عـــززت من المكانـــة المرموقة التي 
تحتلهـــا المملكـــة علـــى خارطـــة الرياضـــة 
الدولية وأصبحـــت المنظمة األولى لفنون 

القتال المختلطة في آسيا. 
وقـــد حرص ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد 
آل خليفـــة من خـــالل الرؤية التي رســـمها 
لهـــذه البطولـــة، لتوجيـــه الدعـــم للمقاتلين 

الذيـــن ينـــوون التحول من مرحلـــة الهواة 
إلى ومرحلة االحتـــراف دون النظر للعرق 
أو الديـــن، وتهيئـــة الظـــروف المثاليـــة لهم 
إلطـــالق مهاراتهـــم وإمكانياتهـــم ليكونـــوا 
نحومـــا المعين فـــي هـــذه الرياضة، حيث 
ساهم ذلك في إعادة تشكيل مشهد فنون 
القتال الُمختلطـــة، نحو عهد جديد يحّول 
المشـــهد مـــن تمحـــوره حـــول الفعالّيـــات، 
ليصبـــح مشـــهدا يتمحـــور حـــول الرياضة 

بشكل حقيقي. 
وتحظى النسخة 50 من البطولة بحدثين 
رئيســـيين على اللقب، وجزأيـــن من دورة 
بابـــة. ففي هذه الليلـــة التاريخّية،  وزن الذُّ
سُيشـــارك أكثـــر الُمقاتليـــن العـــرب موهبًة، 

وهـــو جـــّراح الســـيالوي “األســـد األردني”، 
ُمدافعًا عن لقبه ضّد إســـماعيل ناوردييف 
“ذا واندربوي”، كما يســـعى الُمقاتل العربي 
الشـــهير في مشهد فنون القتال الُمختلطة 
محمـــد فخرالدين “ذا ليتســـت”، ألن يصنع 
التاريخ في مشهد رياضات القتال العربي، 
بـــأن يصبـــح أّول بطـــل عربـــي فـــي فنـــون 
القتال الُمختلطة يفـــوز بلقبين في وزنين 
ُمشـــاركة  البطولـــة  ُمختلفيـــن. وستشـــهد 

نجـــم فنـــون القتـــال الُمختلطـــة، الروســـي 
علي باغاوتينوف “بانشـــر كينـــغ”، وأفضل 
بابة في الواليات المّتحدة  العبـــي وزن الذُّ
األميركية دستن أورتيز وزاك ماكوفسكي 
“فن ســـايز”، باإلضافـــة إلى عدد من أفضل 

الُمقاتلين في قائمة البطولة. 
وقـــد حّولـــت رؤية ســـمّو الشـــيخ خالد بن 
حمـــد آل خليفـــة منظمة بريـــف إلى منّظم 
ألحـــد أكبر البطوالت في العالم، ووضعتها 
فـــي المركز األّول على مســـتوى البطوالت 
اآلســـيوّية. ولقـــد تـــّم إعطـــاء العديـــد من 
العالـــم،  أرجـــاء  مختلـــف  مـــن  الُمقاتليـــن 
ُفرصًا لُيثبتوا أنفســـهم من خاللها في هذه 
المنّصة العالمّية. وقد تّم اســـتغالل الكثير 
مـــن المواهب التي لم تســـنح لهـــا الفرصة 
مـــن قبل، وســـطع نجُمهـــا في عالـــم فنون 

القتال الُمختلطة على مستوٍى عالمّي. 
وبســـبب الجهـــود التـــي بذلتهـــا المنظمـــة 
الُمختلطـــة  القتـــال  فنـــون  مشـــهد  فـــي 
اآلســـيوي، فقـــد تمّكنـــت مـــن حصـــد أكبر 
حصـــة تســـويقية فـــي هـــذه الرياضـــة في 

آســـيا، من خالل قيامها بتطويـــر عملياتها 
فـــي إندونيســـيا، والفلّبين، وكازاخســـتان، 
وقرغيزســـتان، والهنـــد، وباكســـتان ودول 

الشرق األوسط. 
وفي سياق مشاركاتها، فقد كانت شجاعة 
منّظمـــة بريف ملحوظًة في أعين عّشـــاق 
الرياضة في مختلـــف أرجاء العالم، حيث 
كانـــت التغييـــرات التـــي طـــرأت على هذه 
الرياضة في الســـنوات األخيرة ذات تأثيٍر 
ملحوظ، ويرجُع ذلك لرؤية ســـمّو الشـــيخ 
خالد بن حمد آل خليفة، التي تتحّدُث عن 
نفســـها وتتحّدث الرياضة عـــن إنجازاتها. 
وإن النســـخة 50 ســـتكون الجـــزء األخيـــر 
مـــن فعاليـــات “مملكـــة الكومبـــات”، والتي 
ســـيتم بـــّث منافســـاتها للُمشـــاهدين فـــي 
أرجاء العالم بشـــكل حـــّي ومّجاني، وذلك 
مـــن خـــالل BRAVE CF TV، ليســـتطيعوا 
ُمشـــاركة الحـــدث التاريخـــي للبطولة رقم 
1# فـــي آســـيا، وليشـــهدوا منظمـــة بريـــف 
للفنـــون القتاليـــة المختلطـــة وهـــي تصنـــع 

التاريخ.

سمو الشيخ خالد بن حمد 

منظمة بريف - المركز اإلعالمي

بريف تحتفل بالنسخة 50 للبطولة في قلعة عراد
MMA ريـــاضـــة  ــاء  ــ ــق ــ ارت فـــي  ــت  ــم ــاه س ــد  ــم ح بـــن  خـــالـــد  رؤيـــــة  أن  مـــؤكـــدة 

حسن علي



قالــت الفنانــة اللبنانيــة رزان مغربــي: إنها ســجلت في 
األيام الماضيــة أغنيتين جديدتين، وســوف يتم تصوير 
األغنيتيــن بطريقة الفيديو كليب قبــل عيد الفطر، ولم 

تكشف رزان عن موعد طرحهما.
وتشــارك رزان كل فتــرة، متابعيهــا بصــور مــن ذكريات 

أعمالها عبر حســابها على إنســتغرام، إذ استعادت ذكريات 
مسلســل “عــدى النهار”، الذي عرض منــذ نحو 13 عاما، معربة عن ســعادتها 

بالعمل مع الفنان الكبير سمير صبري.

يصور النجم محمد رمضان مشــاهد جديدة من مسلسله 
الرمضاني المقبل “موســى” داخل ديكــور خاص به بأحد 
استوديوهات منطقة شبرا. ويكثف مخرج العمل محمد 
سالمة عدد ساعات التصوير لالنتهاء من تصوير عدد كبير 

من الحلقات قبل شهر رمضان.  وانتهت أسرة المسلسل 
من تصوير عدد كبير من المشــاهد فــي الحي الريفي بمدينة 

اإلنتــاج اإلعالمــي، وداخل القرية الفرعونية بشــارع البحر األعظم، وســيتم عرض 
المسلسل حصريا على قناة “دي أم سي” دراما في شهر رمضان المقبل.

انتهــت الفنانة نســمة محجوب مــن تصوير أغنيتهــا الجديدة 
“خصوصــا راجل” على طريقة الفيديــو كليب مع المخرجة تارة 
شحاته. واألغنية من كلمات أحمد حسن رؤل وألحان مصطفى 
العتــال وتوزيع إلهامي دهيمة. وقالت نســمة: إنها تعتز بهذه 

األغنية التــي تناصر بها المرأة وتتحدث فيهــا عن الرجال الذين 
يقللون من حجم دورها فــي حياتهم. وتعد أغنية “خصوصا راجل” 

من أغاني الميني ألبوم الذي سجلت نسمة محجوب أغانيه كافة لطرحها بشكل منفرد 
تباًعا، إذ طرحت أخيًرا، أغنية “كفاية”، على يوتيوب بعد تصويرها فيديو كليب “هي”.

خصوصا راجلمشاهد جديدةجديد رزان
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طارق البحار

حذرت وزارة 
الصحة األلمانية من 

تداول كذبة ابريل بمزح ترتبط بجائحة 
كورونا، كاشفة أن القصص الخيالية التي 

تبنى عليها كذبة أول ابريل قد تعمق 
حالة عدم الوضوح وعدم االستقرار التي 

تسود النفوس، بما يمكن أن يستغله 
البعض لترويج قصص كاذبة.

tariq_albahhar

ما ال تعرفونه عن كذبة أبريل.. بطاريق تطير وأشجار تزرع السباغيتي

ال نعــرف جميعــا مصــدر كذبــة أبريــل بالضبــط، لكن في الوقت نفســه يتفق الجميع هــو انه يوم 
للمــزح بيــن األصدقــاء واألزواج وزمــاء العمــل فــي اليــوم األول مــن أبريــل من كل عــام حول 
العالم، وبحسب موقع “localnews8.com”، هناك أسرار وحكايات عن هذا اليوم وجاء التالي:

تاريخيا

يعتقـــد بعض المؤرخين أن عـــادات كذبة أبريل 
بدأت في فرنسا، على الرغم من أن ال أحد يعرف 
ذلك على وجه اليقين، وقد ينبع ذلك من تغيير 

التقويـــم في فرنســـا في القرن الســـادس عشـــر، 
عندمـــا تم نقـــل يـــوم رأس الســـنة الجديدة من 
1 أبريـــل إلى 1 يناير عندما تـــم اعتماد التقويم 
”الجريجوريـــان أو Gregorian. وهنـــاك اســـتمر 
البعـــض باالحتفال بعيـــد رأس الســـنة الجديدة 
فـــي األول من أبريل بـــداًل من التاريـــخ الجديد 
فـــي األول من يناير وتمت اإلشـــارة إليهم على 
أنهـــم “حمقـــى أبريل“ وتـــم تســـمية اليوم 

.”Poisson d’Avril“ هناك بـ

حول العالم

أصدقاءهـــم  الفرنســـيون  األطفـــال  يخـــدع 
عـــن طريـــق لصق ســـمكة ورقية علـــى ظهور 
أصدقائهـــم، عندمـــا يكتشـــف “األحمق الشـــاب” 
 Poisson“ المخـــادع  يصـــرخ  الحيلـــة،  هـــذه 
d’Avril!“ وفـــي اســـكتلندا تســـتمر كذبـــة أبريـــل 
يومين متتالييـــن، وُيطلق على ضحايا المقالب 
اســـم gowks )طيـــور الوقواق(، وُيعـــرف اليوم 
إشـــارات  بلصـــق   ،Taily Day باســـم  الثانـــي 

”اركلني“! وفي إنجلترا وكندا ال تقام المقالب إال 
في صباح األول من أبريل.

أبرز الخدع في يوم الكذب العالمي 

وأكثرها طرافة:

- قدمـــت إذاعـــة بي بي ســـي تقريـــر إذاعي بثه 
العـــام  ديمبلـــي“  ”ريتشـــارد  المعـــروف  المذيـــع 
1957 عـــن حصاد محصول وفيـــر من معكرونة 
ســـباغيتي من أشـــجار في سويســـرا؟ وقال إن 
األشـــجار،  مـــن  تقطـــف  الســـباغيتي  معكرونـــة 
وحينهـــا اتصل المســـتمعون للســـؤال عن كيفية 
زراعة أشـــجار السباغيتي فقيل لهم أن يغرسوا 

بعـــض قطع الســـباغيتي فـــي علبة تحتوي شـــرائح 
طماطم، وينتظروا النتيجة.

- فـــي 1985 قدمـــت المجلـــة الرياضيـــة المعروفـــة 
“Sports Illustrated” قصـــة مـــن 14 صفحـــة كتبها 
”جورج بليمبتون” عن ظاهرة تدعى ”ســـيد فينش“ 
المنعزل والنحيف، الذي يملك كرة قدم سريعة تبلغ 
ســـرعتها 168 ميـــًا في الســـاعة مجهـــزة بمجموعة 

من المراوغات.
- عـــرض تلفزيـــون بـــي بـــي ســـي فـــي 2008 مقطع 
فيديـــو لطيور البطريق وهي تطير كجزء من قصة 
لمسلسلها “Miracles of Evolution“، يوضح المقدم 
أن طيور البطريق نجت من الطقس البارد والقاسي 
في القطب الجنوبي من خال الطيران إلى الغابات 

االستوائية المطيرة في أمريكا الجنوبية.
The Guard-“ فـــي العـــام 2013 أعلنت صحيفـــة -
ian” عـــن إطـــاق جهـــاز الواقـــع المعزز الخـــاص بها 
“Guardian Goggles”، الـــذي “ســـينقل صحافتهـــا 
مباشـــرًة إلـــى المجـــال البصـــري لمـــن يرتديهـــا، مـــا 
يتيـــح للمســـتخدمين رؤية العالم مـــن خال عيون 

الجارديان في جميع األوقات“.
- في 1980 أعلنت إذاعة بي بي سي لمستمعيها 
أن ســـاعة ”بيـــغ بين“ ســـتدخل العصـــر الرقمي، ولم 
تكتـــف بذلـــك بل أشـــارت إلى أن أول من ســـيتصل 
مـــن المســـتمعين يمكـــن أن يحصـــل علـــى عقـــارب 
الســـاعة التي سيتم االســـتغناء عنها وسط تصديق 

المستمعين.

طيور البطريق نجت من الطقس البارد والقاسي! معكرونة السباغيتي تقطف من األشجار!

الزاهـــد  هنـــا  الفنانـــة  تســـتأنف 
تصويـــر مشـــاهدها في مسلســـل 
“النمـــر” مـــع النجـــم محمـــد إمـــام 
هذا األســـبوع، وذلـــك بعد إعان 
كورونـــا  فيـــروس  مـــن  تعافيهـــا 
أمس األحد، بعد إجرائها مســـحة 
جديدة وجاءت نتيجتها ســـلبية، 
إذ تنتظرها أســـرة العمل لانتهاء 
األولـــى  الحلقـــات  مشـــاهد  مـــن 
قبـــل تســـليمها إلـــى قنـــاة الحياة 
المتعاقدة على عرض المسلســـل 
حصرًيا على شاشتها في رمضان 

المقبل.
“النمـــر” تأليـــف محمـــد  مسلســـل 
صـــاح العـــزب وإخراج شـــيرين 
عـــادل وإنتاج شـــركة ســـينرجى، 
وبطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، 

ومحمـــد رياض، ونرميـــن الفقى، 
أنـــور،  وخالـــد  فـــؤاد،  وبيومـــى 
ومحمود حافظ، ووالء الشريف، 
ومحمد مهـــران، وأحمـــد حاوة، 
وحجـــاج عبـــد العظيـــم، وأحمـــد 
حـــاوة، وأحمد عبد هللا محمود، 

ومؤمن نور. 
كما تســـتعد هنا لتصوير المشاهد 
المتبقيـــة فـــي الحكايـــة الثامنـــة 
واألخيـــرة مـــن مسلســـل “حلـــوة 
الدنيـــا ســـكر”، التـــي تحمل اســـم 
“أمانـــي وتهاني” تمهيـــًدا لعرضها 
تعـــرض  إذ  ســـي”،  أم  “دي  علـــى 
حكايـــات  ســـابع  حاليـــا  القنـــاة 
المسلســـل، والتي تحمل اسم “لو 
كنت يوم انســـاك” بمشاركة أحمد 

حاتم وطارق االبيارى.

الزاهد تعود لتصوير “النمر” بعد تعافيها من كورونا

تشـــارك مجموعـــة كبيـــرة مـــن نجوم 
الدراميـــة  الحلقـــات  فـــي  البحريـــن 
التـــي  شـــو”  “هاشـــتاق  القصيـــرة 
ستعرض على تلفزيون البحرين في 
شهر رمضان المبارك، وهي عبارة عن 
حلقـــات تتكلم عن بعـــض التصرفات 
والفنانـــون  والكورونـــا،  الخاطئـــة 
المشـــاركون هم: عبدهللا ملك، حسن 
محمد، فاطمـــة عبدالرحيـــم، ماجدة 
احمـــد  يوســـف،  شـــفيقة  ســـلطان، 
عيســـى، احمد مبارك، عبدهللا سويد، 
سناء يونس، ابتســـام عبدهللا، أزهار 
الحلواجي، فوز الشـــرقاوي، البســـام 
عبدالرحمـــن  الســـادة،  احمـــد  علـــي، 
بوصابـــر، فوز جناحـــي، جعفر التمار، 
ســـلوى الجراش، ريم ارحمة، جمعان 

الرويعي وغيرهم.
والحلقـــات مـــن تأليف الفنـــان جمال 
الصقر، ومـــن إخراج الفنان مصطفى 
رشـــيد، والمخـــرج المنفذ واإلشـــراف 
العـــام فهـــد منـــدي، ومســـاعد مخرج 
التصويـــر  ومديـــر  الدوســـري  احمـــد 
محمد نزيه، ومدير االضاءة يوســـف 

الدوســـري، والمكيـــاج عفـــاف جال. 
وحـــول هـــذا العمـــل التوعـــوي قـــال 
الفنـــان أحمـــد مبـــارك: ســـيكون مـــن 
الجميـــل أن تقدم عما فنيـــا مرتبطا 
بمســـألة توعوية أو ثقافية، ألن الفن 
دائمـــا يكـــون جســـرا ســـريعا لوصول 
المشـــاهد،  عقيلـــة  إلـــى  المعلومـــة 
وبالتالـــي تعـــم الفائدة. وكلمـــا كانت 
المعلومـــة المراد تقديمها مركزة كلما 

وصلت أسرع.
عبـــدهللا  الفنـــان  أوضـــح  وبـــدوره، 
ســـويد أن هذه النوعيـــة من األعمال 
لها جمهورهـــا ومتابعينها، ألنها تنقل 

إلـــى المشـــاهد التصرفـــات الخاطئـــة 
فـــي المجتمـــع وتقـــدم لهـــم الحلـــول 
والســـلوك الســـليم، ونحـــن علـــى ثقة 
تامـــة أن العمـــل ســـينال استحســـان 

وإعجاب المشاهدين في رمضان.
الفنـــان  أكـــد  نفســـه،  الســـياق  وفـــي 
عبدهللا ملك سعادته أوال بالمشاركة 
في هـــذا العمل الذي يجمع مجموعة 
كبيرة من أصدقاء الفن، مشـــيرا إلى 
أن هذه األوقات المجتمع بحاجة إلى 
هـــذه النوعية من الحلقـــات القصيرة 
النصـــح  النـــاس  إلـــى  تقـــدم  التـــي 
الســـلبيات،  علـــى  الضـــوء  وتســـلط 

خصوصـــا فـــي ظـــل جائحـــة كورونا 
التي غيرت الكثير من مفاهيم العالم 
وفرضـــت أســـلوبا جديـــدا على حياة 
المجتمعات، وجاءت بثقافة لم يعتد 

عليها الكثير من الناس في السابق.
كمـــا ثمـــن الفنـــان جمعـــان الرويعـــي 
تقديـــم مثل هذه الحلقـــات القصيرة 
التوعوية في شهر رمضان، وهي با 
شـــك ســـتكون حلقات خفيفة جميلة 
تطـــرح الســـلبيات واإليجابيـــات في 
قالـــب فنـــي ودرامـــي ممتـــع وهذا ما 

يبحث عنه المشاهد في رمضان.

حلقــات توعوية عــن التصرفات الخاطئــة والكورونا للمخرج مصطفى رشــيد

تلفزيون البحرين يقدم “هاشتاق شو” في شهر رمضان

محرر مسافات 



وقعـــت ســـفريات كانـــو، أكبـــر شـــركة 
علـــى  األوســـط،  الشـــرق  فـــي  ســـفر 
تجديـــد شـــراكة دامـــت ألكثـــر من 25 
عاًمـــا مـــع شـــركة “ســـيبر”، )والمدرجة 
ناســـداك  بورصـــة  فـــي   SABR باســـم 
العالمية(، وهي شركة رائدة في توفير 
البرمجيـــات والتكنولوجيا التي تدعم 
وستشـــهد  العالميـــة.  الســـفر  صناعـــة 
اســـتخدام  الجديـــدة  االتفاقيـــة  هـــذه 
ســـفريات كانـــو لتكنولوجيـــا وحلـــول 
“سيبر” الرائدة في صناعة السفر لدعم 
العمليـــات، ودفـــع عجلة النمـــو، وإثراء 
ســـفر  بيئـــة  فـــي  المســـافرين  تجربـــة 

ديناميكية.
وتمكنـــت ســـفريات كانـــو مـــن خـــال 
الســـنوات  فـــي  “ســـيبر”  مـــع  الشـــراكة 
منصتهـــا  تطويـــر  مـــن  الماضيـــة، 
المخصصـــة )كانـــو كريســـتال(، والتـــي 
فريـــد،  بمحتـــوى  الوكالـــة  تـــزود 
وحلـــول مؤسســـية تلبـــي احتياجـــات 
وستشـــهد  المتطـــورة.  المســـافرين 
كريســـتال  دمـــج  الجديـــدة  االتفاقيـــة 

مع منصة “ســـيبر ريـــد” 360 المتطورة 
والتـــي تســـتفيد مـــن الرؤى المســـتندة 
لتزويدهـــم  المســـافرين؛  بيانـــات  إلـــى 
شـــخصية  وتجـــارب  أكبـــر  بخيـــارات 
للغايـــة، حيـــث ســـيمكن هـــذا المزيـــج 
القوي الوكالة من العمل بشـــكل أسرع، 
توليـــد  فـــي  وسيســـاعد  ذكاًء  وأكثـــر 

فرص إيرادات إضافية.
وقال رئيس ســـفريات كانو، نبيل كانو 
“تعـــد تكنولوجيا “ســـيبر” ضرورية في 

االستجابة لمتطلبات السوق المتطورة 
المســـافرين،  واحتياجـــات  باســـتمرار 
ونتوقع أن ينتعش الســـفر في المنطقة 
بعد كوفيد_19، ولذلك، يجب ان نكون 
مســـتعدين مـــن خـــال تزويـــد أنفســـنا 
تجعـــل  التـــي  الذكيـــة  بالتكنولوجيـــا 
التســـوق وحجـــز الســـفر أمـــًرا بديهًيـــا 
ومتخصًصا ومرًنا، وستمنحنا الشراكة 
مع “سيبر” ميزة تنافسية خال الفترة 

المحورية القادمة للسفر”.

تســـتقبل كارفور، التي تملكها وتديرها شـــركة “ماجد الفطيم” 
فـــي البحريـــن، شـــهر رمضان المبـــارك 2021 تحت شـــعار “مًعا 
فـــي الخيـــر”؛ األمـــر الـــذي يتناغم مـــع موقعها كشـــريك محلي 
موثـــوق بـــه يعمـــل على دعم نمـــو وازدهـــار المجتمعـــات التي 
تعمل فيها. وتحـــرص كارفور، على تكريس جهودها؛ للحفاظ 
على تقاليد وشـــعائر ومعاني رمضان من خال إتاحة الفرصة 
أمـــام عمائهـــا للقيام بدورهـــم ومســـؤوليتهم االجتماعية في 
مســـاعدة المحتاجيـــن، وفـــي الوقـــت نفســـه االســـتفادة مـــن 
العـــروض والتخفيضـــات الخاصـــة بالشـــهر الفضيـــل لتحقيـــق 

أسعد اللحظات مع بعضهم البعض.  
وقـــال مديـــر كارفـــور البحرين لـــدى “ماجد الفطيـــم للتجزئة”، 
جيـــروم عقل “نلتزم في كارفور البحرين، على مواصلة الدعم 
وتوفير المساعدة للمجتمعات التي نعمل فيها؛ لتحقيق تجربة 
رمضان التي نشـــأوا عليها من خـــال العطاء والكرم وتحقيق 
التواصل بين العائات واألصدقاء مع المحافظة على التباعد 
االجتماعـــي اآلمـــن. وســـوف نقـــدم عروضـــا ترويجيـــة رائعة 
لجميـــع االحتياجـــات األساســـية؛ لتخفيـــف الضغط وتســـهيل 
األمور على األسر. باإلضافة إلى ذلك عملنا على تعزيز  تطبيقنا 
إلتاحة الفرصة أمام العماء لشـــراء العروض الترويجية ذاتها 
الموجـــودة فـــي فروع كارفور، بأمان وهم فـــي منازلهم، حيث 
تتوفر هذه الســـلع عبر تطبيق كارفور وتسليمها في خال 60 

دقيقة إلى أي مكان في مملكة البحرين”.

الســتخدام تكنولوجيــا وحلول رائــدة في صناعة الســفر المجتمعــات لتنميــة  الخيــر”  فــي  “مًعــا  شــعار  تحــت 
“سفريات كانو” و”سيبر” تجددان شراكة دامت 25 عاما“كارفور” تطلق عروض رمضان المخفضة والمميزة

“التطبيقية” تنظم ملتقى ومعرض يوم المهن
الطلبــة  شــؤون  بعمــادة  الخريجيــن  وشــؤون  المهنــي  التطويــر  مكتــب  ينظــم 
فــي جامعــة العلــوم التطبيقيــة، تحت رعايــة وزير العمــل والتنميــة االجتماعية 
جميــل حميــدان، فعاليــات ملتقــى ومعــرض يوم المهــن الثامن الذي ســيقام عبر 
تقنيــة االتصــال المرئــي يوم األحــد الموافق 4 أبريــل 2021، بمشــاركة نخبة من 

المتحدثين والشركات من القطاعين العام والخاص.

وسيســـتعرض الملتقـــى مجموعـــة مـــن 
علـــى  الضـــوء  تســـلط  التـــي  المحـــاور 
البرامج التأهيلية والتدريبية للباحثين 
عن عمل، والنظرة المستقبلية للوظائف 
والخدمـــات   ،2030 العـــام  بحلـــول 
العمـــل والتنميـــة  التـــي تقدمهـــا وزارة 
االجتماعية لمساعدة الشباب البحريني 
في التوظيف، كما ســـتعرض الشـــركات 
الشـــواغر  المشـــاركة  والمؤسســـات 

الوظيفيـــة لطلبـــة وخريجـــي الجامعـــة 
من خـــال معـــرض المهـــن االفتراضي، 
باإلضافـــة إلـــى معـــرض ألعمـــال طلبـــة 

كليتي اآلداب والعلوم والهندسة.
المهـــن  ومعـــرض  ملتقـــى  ويهـــدف 
مؤسســـات  بـــه  تشـــارك  الـــذي  الثامـــن 
العـــام  بالقطاعيـــن  عاملـــة  وشـــركات 
والخـــاص، إلـــى تعريف طلبـــة الجامعة 
باحتياجـــات ســـوق العمـــل مـــن األيدي 

العاملة المتخصصـــة والمؤهلة، إضافة 
علـــى  العمـــل  أصحـــاب  إطـــاع  إلـــى 
مخرجـــات التعليم الجامعي ومســـتوى 
الكفـــاءة العلميـــة والمهنية لـــدى الطلبة 
الهندســـة،  كليـــات  فـــي  والخريجيـــن 
واآلداب والعلـــوم، والحقـــوق، والعلـــوم 
التخصصـــات  مـــن  وغيرهـــا  اإلداريـــة 

األكاديمية التي تطرحها الجامعة.

مـــن جانبه، أكد رئيس الجامعة غســـان 
عـــواد أن تنظيـــم ملتقـــى ومعرض يوم 
المهـــن للعام الثامن يؤكد نجاح النســـخ 
السابقة في تحقيق األهداف المرجوة، 
والمســـاهمة فـــي تعزيـــز التواصـــل بين 
الطلبـــة وأصحـــاب العمل، الفتـــا إلى أن 
الجامعة تحرص على رفد ســـوق العمل 
بالخريجيـــن المتميزيـــن فـــي مختلـــف 
المجـــاالت، وذلـــك مـــن خـــال الحرص 
علـــى رعايـــة الطلبة وتلقيهـــم التدريب 
متطلبـــات  اســـتكمال  قبـــل  العملـــي 
التخـــرج، ممـــا يســـاعدهم على ســـهولة 
االنخراط في ســـوق العمل ويسهم في 

اكتسابهم الخبرات الكافية للعمل.

في نسخته الثامنة 
األحد المقبل عبر 
“االتصال المرئي”
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إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

عملية  لتسهيل  خطوة  فــي   GC Store ستور  ســي  جــي  متجر  قــام 
شركة  مــع  عقد  بتوقيع  للعماء  طلباته  وصــول  وســرعــة  التوصيل 
في  المتجر  تطبيقات  عبر  إلكترونيا  وربطه  للنقل  العالمية  آرامكس 

اإللكتروني  والموقع  وأندرويد  ستور  أبل 
تحميل  للعماء  يمكن  والـــذي  للمتجر 

 GC التطبيق بالبحث عن اسم المتجر
بالهاتف  التطبيقات  في   Store

الــمــحــمــول واالســـتـــفـــادة من 
خــدمــة الــتــوصــيــل الــســريــع 
ــل الــــريــــاض خـــال  ــداخــ ــ ب
مدينة  وخــارج  ساعة   24
ــاض خــــال 3 أيـــام  ــريــ ــ ال
ــام  أيـ  4 الــخــلــيــج  ودول 

عمل.
وتأتي الخطوة في ظل 
المتجر  خدمات  تطوير 
وتـــوقـــيـــع الـــشـــراكـــات 
األسعار  بأقل  العالمية 
ــة  ــيـ ــالـ ــعـ والـــــــجـــــــودة الـ
ــــخــــدمــــات الــمــمــيــزة  وال

ا. إلكترونيًّ

 “جي سي ستور” 
يوقع عقدا مع أرامكس

بإمــكان العمــاء اســتبدالها فــورا باســترداد نقــدي وغيره

مكافأة حاملي البطاقات االئتمانية الجدد بنقاط “والء بيتك”

“فولكس واجن” 
تطلق “تيرامونت” 

الجديدة 2021

 – الكويتـــي  التمويـــل  بيـــت  دشـــن 
جديـــدة  حملـــة  بيتـــك”،   “ البحريـــن 
لجميع حاملـــي البطاقـــات االئتمانية 
البحريـــن،   – بيتـــك  مـــن  الجديـــدة 
حيـــث ســـيحصل كل العمـــاء الجدد 
علـــى نقـــاط مكافـــآت برنامـــج “والء 
بيتـــك” مجانًا تصل إلـــى ضعف الحد 
االئتماني للبطاقـــة، وبإمكان العماء 
استبدالها فورا ألي من مكافآت والء 

بيتك كاالسترداد النقدي.
بيتـــك”  “والء  برنامـــج  وُيتيـــح 
فرصـــة لجمـــع النقاط عند اســـتخدام 
ثـــم  ومـــن  االئتمانيـــة  البطاقـــات 
اســـتبدالها بمجموعـــة متنوعـــة مـــن 
الخيـــارات المرنـــة مثـــل: االســـترداد 
النقدي، عروض على تذاكر الطيران، 
حجـــوزات الفنادق، األميـــال الجوية 
لشـــركات الطيران، تأجير السيارات، 
والتسوق اإللكتروني وغيرها الكثير. 
لهـــذه  االئتمانيـــة  البطاقـــات  تشـــمل 
Sig� )الحملة: الكاســـيكية، الذهبية، 

nature(، و )SmartPay( الباتينية.
و قـــال رئيـــس الخدمـــات المصرفية 
لألفراد فـــي “بيتـــك” البحرين، حامد 
مشـــعل “ُيســـعدنا أن نعلن عن إطاق 
التـــي  الترويجيـــة  حماتنـــا  أحـــدث 
بيتـــك  بطاقـــات  أصحـــاب  تكافـــئ 
االئتمانيـــة الجـــدد بنقـــاط برنامجنـــا 
هـــذه  وتأتـــي  المميـــز.  بيتـــك”  “والء 
الحملـــة ضمن إطار ســـعينا المســـتمر 
لتزويـــد عمائنـــا بأفضـــل الخدمـــات 
والمنتجـــات المصرفيـــة فـــي القطاع 

المالـــي اإلســـامي، ولتيســـير عمليـــة 
تقديـــم العمـــاء طلباتهـــم للبطاقـــات 
االئتمانيـــة، كمـــا نحـــث الجميـــع على 
تحميل تطبيق بيتك جزيل للصيرفة 
وإكمـــال العمليـــة رقميـــًا بكل ســـرعة 

ويسر”.
إدارة  رئيـــس  قـــال  جانبـــه،  ومـــن 
اإللكترونيـــة  والقنـــوات  البطاقـــات 
فـــي بيتـــك – البحريـــن، عبدالرحمـــن 
الخـــان “إن مـــن شـــأن هـــذه الحملـــة 
جـــذب  فـــي  ُتســـاهم  أن  الجديـــدة 

المزيـــد من العمـــاء الجدد وتشـــجع 
عمائنـــا الحالييـــن بالحصـــول علـــى 
ونحـــن  ائتمانيـــة جديـــدة.  بطاقـــات 
نتطلع ُقدًما لاستمرار بتقديم أفضل 
العروض والحمات بما يتناســـب مع 
احتياجاتهـــم وتطلعاتهـــم للحصـــول 

على أفضل تجربة مصرفية.”
االئتمانيـــة  بيتـــك  بطاقـــات  وتمنـــح 
حامليها فرصة الحصول على العديد 
البطاقـــة،  نـــوع  المزايـــا حســـب  مـــن 
أبرزها: حماية المشتريات، والضمان 
مجانـــي،  ســـفر  وتأميـــن  الممتـــد، 
باإلضافة إلـــى إمكانية الدخول لعدد 
كبيـــر من صاالت المطـــارات الدولية، 
ثانويـــة  بطاقـــات  علـــى  الحصـــول 
ملحقة مجانية، وفترة سماح للسداد 
تصـــل إلـــى 50 يوًمـــا. باإلضافـــة إلى 
فرصة الفـــوز بجوائز شـــهرية خاصة 
في فئة “بطاقاتنا” لحاملي البطاقات 
من المودعين في حســـاب “لبشـــارة” 

للتوفير االستثماري.

أعلنـــت شـــركة فولكـــس واجن عـــن إطـــاق تصميم جديـــد لســـيارتها األكثر جرأة 
وقوة، حيث شـــهدت تيرامونت 2021 الجديدة ذات المقاعد الســـبعة تعدياً على 
ا. تحظى تيرامونت بشـــهرة كبيرة في  تصميمها الحالي لتتألق بتصميم جديد كليًّ
المملكـــة لمـــا تتميز به مـــن إمكانات تجعلها مثالية لتعدد االســـتخدامات باإلضافة 
إلـــى أحدث تجهيزات األمـــان وتقنيات االتصال. وتعتبـــر تيرامونت مثاالً للجودة 
في فئتها حيث تعكس تفوق الهندســـة األلمانية الشـــهيرة. صممت فولكس واجن 
ســـيارة تيرامونت لتلبية متطلبات العائات، ما جعلها واحدة من أفضل ســـيارات 
SUV العائليـــة فـــي المنطقـــة والعالـــم، حيـــث توفر مســـتويات فائقة مـــن الرحابة 

والراحة. ســـيارة تيرامونت بتصميمها الجديد متوفرة اآلن للحجز وســـتصل إلى 
المملكـــة اعتباًرا مـــن أبريل 2021. وتقّدم فولكس واجـــن عرض رمضاني حصري 
على ســـيارة تيرامونت الجديدة. احتفاالً بطرح تيرامونت في السوق، سيستفيد 
المشترون خال الشهر الكريم من باقة تتيح سبع سنوات من الخدمة المجانية.

ســـيكون العـــرض الحصري ســـاري المفعـــول على طلبات الشـــراء المســـبقة للطراز 
الجديـــد حتى 15 مايو، مع موعد تســـليم متوقع ابتـــداء من 10 مايو. وتوفر باقة 
الخدمـــة الممتـــدة خدمة مجانية للســـنوات الســـبع األولـــى، أو لمســـافة 105,000 

كيلومتر مقطوعة، أيهما يأتي أوالً.

حامد مشعل عبدالرحمن الخان



عقــدت زيــن البحريــن، اجتمــاع الجمعيــة العامة العادية للشــركة في مركز أعمــال بورصة البحرين بالمنامة، إذ شــارك 
الحاضــرون فعلًيــا وافتراضًيــا عبر تقنية الفيديو. وتم أثناء االجتماع مناقشــة بنود جــدول األعمال واتخاذ القرارات 

الالزمة بشأنها.

ووافق االجتماع على توصية مجلس 
أربـــاح  بتوزيـــع  البحريـــن  زيـــن  إدارة 
سنوية على المساهمين تمثل 6 % من 
رأس المال المدفـــوع، بواقع 6 فلوس 
الواحـــد. وســـيتم دفـــع هـــذه  للســـهم 
األربـــاح اعتباًرا مـــن 19 أبريل 2021. 
كمـــا وافـــق االجتمـــاع علـــى التوصية 
بتحويـــل مبلـــغ 540,496 دينـــارا إلـــى 
االحتياطي القانونـــي و2,681 مليون 

دينار كأرباح مستبقاة للسنة التالية. 
كمـــا أقـــرت الجمعيـــة العموميـــة على 
تعييـــن 4 أعضاء وانتخـــاب 3 آخرين 

في مجلـــس اإلدارة للســـنوات الثالث 
وأعضـــاء   .)2023  -  2021( المقبلـــة 
أحمـــد  الشـــيخ  هـــم:  اإلدارة  مجلـــس 
بـــن علـــي آل خليفة، أحمـــد طاحوس 
بـــن  راشـــد  الشـــيخ  الطاحـــوس، 
ناصـــر  بـــدر  خليفـــة،  آل  عبدالرحمـــن 
الخرافي، يوســـف خالـــد العبدالرزاق، 
زكـــي بـــن هـــالل البوســـعيدي وعلـــي 

حسن الخاجة.
 وزادت زين البحرين من استثماراتها 
المبـــادرات  مـــن  العديـــد  واتخـــذت 
واإلجـــراءات االســـتباقية فـــي العـــام 

منتجاتهـــا  محفظـــة  لتحســـين   2020
وخدماتها وتقليـــل آثار الجائحة على 
عمالئهـــا والمجتمـــع البحريني عموما. 
التحديـــات  كل  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
وحالة عـــدم اليقين االقتصـــادي التي 
عانـــى منهـــا العالم في العـــام الماضي، 
فقـــد نجحـــت زيـــن البحريـــن بفضـــل 
سياســـاتها وبرامجها المرنة في زيادة 
صافـــي األرباح بنســـبة 3 % في العام 

.2020
وفـــي 2020، اســـتثمرت زين البحرين 
في تحســـين شـــبكتها ورفع مســـتوى 

إطـــالق  خـــالل  مـــن  العمـــالء  خدمـــة 
الجيـــل  شـــبكة  خدمـــات  وتوســـيع 
الخامـــس )5G( تجارًيـــا فـــي المملكة، 
لشـــبكات  التحتيـــة  البنيـــة  وتطويـــر 

فـــرص  لتســـريع   )4G( الرابـــع  الجيـــل 
األعمـــال فـــي العديـــد مـــن القطاعات. 
كمـــا أطلقـــت الشـــركة قنـــاة االتصـــال 
عبـــر الواتســـاب التجاري مـــع عمالئها 
زيـــن  روبـــوت  خدمـــات  وطـــورت 
الخدمـــة  وقنـــوات   )zBot( للدردشـــة 
الرقميـــة  التجربـــة  لتعزيـــز  الذاتيـــة 

للعمالء.
وشـــملت أهـــم إنجـــازات الشـــركة في 
الثانيـــة مـــن  المرحلـــة  العـــام إطـــالق 
برنامـــج زين )يا زين العروض( وإثراء 

محفظة الخدمات الخاصة بالشركات، 
وحلول التواصل المرئي للعاملين عن 
ُبعد، وتدشـــين منصة الزين لالشتراك 

الشهري.
كمـــا أطلقـــت زيـــن البحريـــن العديـــد 
من المبـــادرات الرامية لدعم الشـــباب 
العمـــالء  ســـالمة  علـــى  والحفـــاظ 
واستمرارية اتصالهم، وضمان تطوير 
المـــرأة،  تمكيـــن  ودعـــم  الموظفيـــن 
وتقديـــم الدعـــم للمجتمع ومســـاعدته 
في التصـــدي للتحديـــات الناجمة عن 
انتشـــار جائحة كوفيـــد - 19 وتطوير 
جدول أعمال المســـؤولية االجتماعية 
التـــي  األهـــداف  ســـيما  وال  للشـــركة 
 2030 تتماشـــى مـــع رؤيـــة البحريـــن 
وأهـــداف التنميـــة المســـتدامة لألمـــم 

المتحدة.

الشيخ أحمد بن علي آل خليفة

المنامة - زين البحرين

“زين” توزع أرباًحا للمساهمين بواقع 6 فلوس للسهم الواحد
ـــس اإلدارة ـــاء بمجل ـــن 7 أعض ـــاب وتعيي ـــار لــــ “المســـتبقاة”.. انتخ ـــون دين ـــل 2.7 ملي تحوي
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 زيادة صافي 
األرباح بنسبة 3 % 
في العام 2020

المنامة - بنك “إلى”

Flat6Labs - المنامة

أطلق بنك “إلى”، أمس خدمة “الجمعية” الرقمية األولى من نوعها في البحرين. 
حيـــث تعود أصـــول الجمعيات المالية والتي تعتبر وســـيلة مبتكرة لالدخار إلى 
التقاليد العربية المتعارف عليها بين أفراد المجتمع، لُتحّول خطوات “الجمعية” 
الكاملـــة مـــن مفهومها التقليدي إلى أداة رقمية ســـهلة االســـتخدام. وقال نائب 
الرئيـــس التنفيـــذي لمجموعـــة بنـــك “ABC”، الذي قـــاد ابتكار بنك “إلـــى”، صائل 
الوعـــري “نحـــن نســـعد بالوفـــاء بوعدنـــا بتقديـــم أفضـــل المنتجـــات والخدمات 
المبتكرة التي تناســـب عمالءنا ومجتمعاتنـــا. وخدمة )الجمعية( هي خير مثال 
على التزامنا بتحقيق رؤيتنا المتمثلة بدمج االبتكار التقني مع السلوك البشري 

لتوفير منتجات وخدمات جديدة تعكس احتياجات عمالئنا”.
بـــدوره، قـــال الرئيس التنفيـــذي لبنك “إلى” محمد المعـــراج “يتمحور الهدف من 
بنـــك “إلـــى” حـــول تكييـــف الخدمـــات المصرفية لتعكـــس أنماط حيـــاة العمالء، 

واحتياجاتهم، وتطلعاتهم. ويناسب هذا المنتج جميع فئات المجتمع”.

كشفت “Flat6Labs”، الشركة الرائدة 
وشـــمال  األوســـط  الشـــرق  بمنطقـــة 
إفريقيا في مجال التمويل األساســـي 
والتي ُتدير برامج الشـــركات الناشئة 
المنطقـــة، عـــن خطـــط جديـــدة  فـــي 
لتعزيـــز ســـجلها الحافـــل بالنجاح في 
البحريـــن، والتي تأتـــي بعد أن دعمت 
الشركة 44 شـــركة ناشئة في المملكة 
حتى اآلن، بتمويل زاد عن 1.4 مليون 
دوالر ما أسهم في خلق أكثر من 200 

فرصة لرواد األعمال البحرينيين.
و توسعت مســـرعة األعمال الشهيرة 
المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات  فـــي 
الـــذي   ،Ignite برنامـــج  خـــالل  مـــن 
يوفـــر فرًصا جذابـــة للتمويـــل األولي 
واألساســـي للشـــركات الناشـــئة. وتم 
إطـــالق هـــذه المبـــادرة بالشـــراكة مع 
“دسربت أي دي”، إحدى أكبر منصات 
لرأس المال االستثماري في المنطقة، 
ومـــن   .)ADQ( “القابضـــة”  لــــ  التابعـــة 
المقرر أن يقدم البرنامج 12.1 مليون 

دينار بحريني لدعم 20 شـــركة ناشئة 
ســـنوًيا علـــى مـــدى الســـنوات الثالث 

المقبلة.
لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
“نحـــن  الصيرفـــي  رامـــز   ،Flat6Labs
فخـــورون بنجاحنـــا الكبيـــر فـــي دعم 
نمـــو بيئة ريادة األعمـــال الديناميكية 
والمزدهرة فـــي البحرين. ومن خالل 
شـــراكتنا مع “دســـربت أي دي”، نتطلع 
قدًمـــا لنســـهم فـــي خلـــق المزيـــد مـــن 
الفـــرص الواعـــدة للجيـــل القـــادم من 
رواد األعمال في المملكة والمنطقة”.

بنك “إلى” يطلق خدمة “الجمعية”

”Ignite“ و“دسربت أي دي” تطلقان ”Flat6Labs“

ــار ــنـ ديـ ألـــــف   347 ــا  ــ ــدره ــ ق ــالـــيـــة  إجـــمـ ــة  ــم ــي ــق ب

1.7 مليون سهم حجم التداول ببورصة البحرين

أقفل “مؤشر البحرين العام” أمس 
األربعـــاء عند مســـتوى 1,458.03 
بارتفاع وقدره 3.63 نقطة مقارنة 

بإقفاله يوم الثالثاء.
 1.71 المســـتثمرون  وتـــداول 
إجماليـــة  بقيمـــة  ســـهم،  مليـــون 
تـــم  دينـــار،  ألـــف  قدرهـــا 347.03 
تنفيذهـــا مـــن خـــالل 49 صفقة، إذ 

ركـــز المســـتثمرون تعامالتهم على 
التجاريـــة  البنـــوك  قطـــاع  أســـهم 
أســـهمه  قيمـــة  بلغـــت  والتـــي 
المتداولـــة 216.78 ألـــف دينـــار أي 
مـــا نســـبته 62.47 % مـــن القيــــمة 
اإلجمالية للتـــداول وبكمية قدرها 
1.04 مليون سهم، تم تنفيذها من 

خالل 25 صفقة.

وجـــاء البنـــك األهلـــي المتحد في 
المركز األول إذ بلغت قيمة أسهمه 
الـمتداولة 117.88 ألف دينار أي ما 
نسبته 33.97 % من إجمالي قيمة 
األســـهم المتداولـــة وبكمية قدرها 
المركـــز  أمـــا  ألـــف ســـهم.   436.69
الثانـــي فكان إلي بـــي إم تيرمينالز 
البحريـــن بقيمة قدرها 64.92 ألف 

دينـــار أي ما نســـبته 18.71 % من 
إجمالـــي قيمـــة األســـهم المتداولة 

وبكمية قدرها 51.57 ألف سهم.
وجاء بنك البحرين الوطني بقيمة 
قدرهـــا 53.39 ألـــف دينـــار أي مـــا 
نسبته 15.38 % من إجمالي قيمة 
األســـهم المتداولـــة وبكمية قدرها 

89.97 ألف سهم.

المنامة - بورصة البحرين

BIBF المنامة - معهد

“الوطنية القابضة” ترعى 
”BIBF“ طابًقا كامًل في

ــبــحــريــن لــلــدراســات  أعـــلـــن مــعــهــد ال
عن   )BIBF( والــمــالــيــة  الــمــصــرفــيــة 
شراكته االستراتيجية مع مجموعة 
 )BNH( القابضة  الوطنية  البحرين 
وشركاتها التابعة “bni” و”bnl”، أول 
شــركــة تــأمــيــن فــي الــمــمــلــكــة، وذلــك 
المبنى  قاعات  رعاية  ضمن مشروع 
الــدور  سيحمل  إذ  للمعهد،  الجديد 
 ”BNH“ اسم  الجديد  للمبنى  الثالث 
وستسمى الصفوف باسم الشركات 

التابعة للمجموعة.

“بنفت” تستعرض منصة “اعرف عميلك إلكترونًيا”
ــا ــي افــتــراضــًي ــرب ــع ــنــقــد ال أثــنــاء مــشــاركــتــهــا بــورشــة صــنــدوق ال

شــاركت شــركة بنفــت، فــي ورشــة عمــل افتراضيــة قــام بتنظيمهــا 
صنــدوق النقــد العربــي أخيــًرا تحــت عنــوان “قواعــد اعــرف عميلــك 
اإللكترونية وإلحاق العمالء عن ُبعد”؛ بهدف تقديم المنصة الوطنية 

 .)eKYC( اعرف عميلك إلكترونًيا

فـــي  الشـــركة  مشـــاركة  وتأتـــي 
عـــرض  إطـــار  ضمـــن  الورشـــة 
وتســـليط الضـــوء علـــى التطبيق 
الناجـــح للنمـــوذج فـــي البحريـــن. 
وقد تم عقد الفعالية االفتراضية 
األربعـــاء  يومـــي  مـــدار  علـــى 
والخميس 24 - 25 مارس 2021، 
 200 مـــن  أكثـــر  حضـــور  وســـط 
شخصية من مختلف القطاعات. 
وقدمـــت المديـــر العـــام المســـاعد 
للمعلومـــات  البحريـــن  لمركـــز 
االئتمانيـــة، حصة حســـين، عرًضا 
في الورشـــة قامت عبره بتسليط 

الضوء على اعتماد تقنية سلسلة 
الكتل، أو ما يعرف ببلوك تشـــين، 
 .”eKYC“ لقواعـــد  لالمتثـــال 
وشاركت حسين الحضور آراءها 
حـــول القيـــم المضافـــة الرئيســـة 
التكلفـــة  حيـــث  مـــن   ”eKYC“ لــــ 
وتوفير الوقت وتســـهيل اإلعداد 
الرقمي مـــع االمتثـــال للمتطلبات 
التنظيميـــة. كمـــا اقتـــرح العـــرض 
اســـتخدام  حالـــة  قدمتـــه  الـــذي 
يمكـــن  التـــي   ”eKYC“ بيانـــات 
مشاركتها بين المؤسسات المالية 
مـــن  المنصـــة  فـــي  والمشـــاركين 

خالل تقنيـــة بلوك تشـــين ومزايا 
بعـــدة  التكنولوجيـــا  اســـتخدام 

طرق.
وقالـــت حصـــة حســـين “يســـعدنا 
المهـــم  الحـــل  تقديـــم مثـــل هـــذا 
ومشـــاركة تجربـــة البحريـــن مـــع 
المساهمين اآلخرين في صندوق 

النقـــد العربـــي. نحـــن حريصـــون 
على المساعدة في جعل البحرين 
مركًزا إقليمًيا للتكنولوجيا المالية 
واالبتكار. ومن المتوقع أن يكون 
لتقنية البلوك تشـــين دوًرا رئيًســـا 
فـــي تبســـيط عمليـــات مكافحـــة 

.”eKYCغسيل األموال و
وأضافـــت “تتمتـــع شـــركة بنفـــت 
برؤيـــة مســـتقبلية نافـــذة ونعمل 
الحلـــول  تطويـــر  علـــى  دائًمـــا 
الرقميـــة. حققـــت ورشـــة العمـــل 
نجاًحا كبيًرا وتم تلقي ردود فعل 
إيجابيـــة من المشـــاركين. تعكس 
التزامنـــا  االســـتباقية  جهودنـــا 
الراسخ بدفع التحول الرقمي في 
المملكة عبـــر مختلـــف القطاعات 
بمـــا يتماشـــى مـــع رؤيـــة البحرين 

االقتصادية 2030”.

حصة حسين

رامز الصيرفي

المنامة - بنفت

“السلم” يفتتح فرًعا جديداً متطّوًرا بالحد
ــى مـــــــدار الـــســـاعـــة ــلـ ــات الـــمـــصـــرفـــيـــة عـ ــ ــدم ــ ــخ ــ ــدم ال ــ ــق ــ ي

أعلــن مصرف الســالم عــن افتتاح فرعه الجديــد المتطور في منطقة 
الحــد بالمحرق، والذي ســيوفر جميع الخدمــات المصرفية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية للزوار الكرام، وسيشكل إضافة مهمة 
لشــبكة فروع المصرف المنتشــرة في أنحاء المملكة، والتي تضم 10 

فروع و30 جهاز صراف آليا.

يحتـــوي الفـــرع الجديـــد لمصرف 
السالم على مركز “الرّواد” لألعمال 
الخدمـــات  ويقـــدم  المصرفيـــة، 
المصرفيـــة على مدار الســـاعة من 
الذاتيـــة  الخدمـــة  منصـــة  خـــالل 
المصرفية وأجهزة الصراف اآللي 

وأجهزة اإليداع الفورية. 
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة 
رفيـــق  الســـالم،  مصـــرف  لـــدى 
النايـــض “بالرغـــم مـــن التحديـــات 
التي يشـــهدها القطـــاع المصرفي 
فـــي الفترة الحالية، إال أننا نجحنا 

بإعـــداد بنية تحتية قوية لمواكبة 
التأثيـــرات الناتجة عـــن الجائحة. 
واســـتطعنا بفضل إســـتراتيجيتنا 
التطويرية المستمرة من الحفاظ 
علـــى قـــوة عملياتنـــا التشـــغيلية، 
ومواصلـــة تعزيـــز شـــبكة فروعنـــا 
فـــي أنحـــاء المملكة، مع تحســـين 
منتجاتنـــا وخدماتنـــا ولتكون في 

متناول الجميع”.
ومـــن جانبـــه، قـــال نائـــب الرئيس 
المصرفيـــة  للخدمـــات  التنفيـــذي 
بالمصـــرف، أنـــور مـــراد “يســـعدنا 

افتتـــاح الفـــرع الجديـــد المتطـــور 
لمصرف السالم في منطقة الحد، 
والـــذي ســـيتيح لنـــا إمـــكان تلبية 
االحتياجـــات المصرفيـــة لســـكان 
المنطقـــة بشـــكل أفضـــل. نحرص 

فـــي مصرف الســـالم علـــى ضمان 
وصـــول جميـــع العمـــالء األعـــزاء 
مـــن  المتكاملـــة  مجموعتنـــا  إلـــى 
الخدمـــات والمنتجـــات المتوافقة 

مع أحكام الشريعة اإلسالمية “.

المنامة - مصرف السلم
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“التنظيم العقاري” تبحث إقامة معرض “سيتي سكيب” بالبحرين
مــــاركــــتــــس” “انــــــفــــــورمــــــا  إدارة  ُبـــــعـــــد  عــــــن  الــــتــــقــــى  ــة  ــفـ ــيـ ــلـ خـ بــــــن  مـــحـــمـــد 

التقـــى الرئيـــس التنفيذي لمؤسســـة 
التنظيم العقاري )ايرا(، الشيخ محمد 
بن خليفة آل خليفة، أثناء االجتماع 
الـــذي عقد عـــن بعد مع إدارة شـــركة 
“انفورمـــا ماركتـــس” القائميـــن علـــى 
العقاريـــة  والمؤتمـــرات  المعـــارض 
العالميـــة عبر تقنيـــة االتصال المرئي 
العقاريـــة  المعـــارض  الســـتقطاب 
العالميـــة ولمناقشـــة إقامـــة معـــرض 
“ســـيتي ســـكيب” العالمي في مملكة 
البحرين، ويأتي ذلك من أجل السعي 
لتحقيق أحد أهم أهداف المؤسســـة 

وهـــي وضـــع مملكـــة البحريـــن علـــى 
الخريطة العالمية لالستثمار العقاري 
وتحقيق التنمية المستدامة في هذا 

القطاع الحيوي.
 وأعرب الشيخ محمد بن خليفة عن 
أهمية المعـــارض العقاريـــة وتأثيرها 
علـــى الســـوق العقاريـــة وانعكاســـاته 
االستثمارية والتسويقية، وما توفره 
مـــن إمكانيـــة االطـــالع علـــى آخر ما 
توصلـــت له الســـوق واالســـتثمار في 
هـــذا المجال مـــن تقنيات ومشـــاريع 
عقاريـــة مبتكـــرة، وكذلـــك العمل من 

خالله على تواصل جميع المتعاملين 
القطـــاع  فـــي  المعنيـــة  والجهـــات 
عقارييـــن  مطوريـــن  مـــن  العقـــاري 
العقارات  واستشـــاريي  ومستثمرين 
والممولين العقاريين من المؤسسات 
واالستشـــاريين  المصرفيـــة، 
محليـــا  والمعمارييـــن،  الهندســـيين 

وإقليما وعالميا.
وأكـــد الشـــيخ محمـــد بن خليفـــة “أن 
المؤسســـة تنظر من خالل اإلمكانات 
المتاحـــة الســـتقطاب هـــذا المعـــرض 
العالمـــي المهـــم والمميـــز إلـــى مملكة 

التســـهيالت  وتوفيـــر  البحريـــن، 
األهـــداف  ليحقـــق  لـــه  الممكنـــة 
المعـــارض  إقامـــة  مـــن  المنشـــودة 
المتمثلة في تجمع الخبرات العالمية 
والمحليـــة فـــي مـــكان واحـــد؛ بهدف 
تبادل األفكار واآلراء وإقامة حلقات 
ومؤتمرات نقاشية مصاحبة لدراسة 
علـــى  لوضعـــه  البحرينـــي  الســـوق 
خريطة المعـــارض العقارية العالمية، 
واإلســـهام في خلق بيئة اســـتثمارية 
وتســـويقية مميزة، وتقديم محتوى 

 الرئيس التنفيذي لـ”ايرا” ملتقيا  “انفورما ماركتس”ذو قيمة أكثر فعالية”.

المنامة - مؤسسة التنظيم العقاري

عقــد البنــك األهلــي المتحــد اجتماعي الجمعيــة العامة العادية وغيــر العادية 
لمســاهميه صباح أمس األربعاء 31 مارس 2021 واللذين جرت أعمالهما عن 
بعد عبر تقنيات اإلجتماعات اإلفتراضية نظرا لألوضاع اإلســتثنائية القائمة 
في ظل تفشــي الجائحة الفيروســية وعمال باإلشــتراطات الصحية الســارية 
حيالها وذلك بحضور  ممثلين عن مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة 
والتجارة  والسياحة بالبحرين ومدققي الحسابات شركة إرنست أند يونغ. 

ووافقـــت الجمعيـــة العامة لمســـاهمي 
البنـــك علـــى توصيـــة مجلـــس اإلدارة 
بتوزيـــع أربـــاح نقدية عن عـــام 2020 
بنســـبة 5 % من قيمة السهم اإلسمية 
أي بواقع 1.25 ســـنت أمريكي للســـهم 
العـــادي الواحـــد وبإجمالـــي توزيعات 
120.6 مليـــون دوالر نقـــدا إلى جانب 
توزيع أســـهم منحة مجانية بنســـبة 5 
% مـــن رأس المـــال الصـــادر أي بواقع 
سهم واحد لكل عشـــرين سهما عاديا، 
وعلـــى ترحيـــل مبلـــغ 284.4 مليـــون 
دوالر كأربـــاح مســـتبقاة للعـــام القادم 
تدعيمًا للقاعدة الرأسمالية للبنك، كما 
إعتمـــد مســـاهمو البنك قـــرارا بخفض 

عدد أعضاء مجلس اإلدارة 
من عشرة أعضاء إلى عددهم الحالي 
وهـــو تســـعة أعضـــاء وصادقـــوا على 

إعـــادة تعييـــن أعضـــاء هيئـــة الفتوى 
علـــى  المشـــرفة  الشـــرعية  والرقابـــة 
مـــع  المتوافقـــة  المجموعـــة  أنشـــطة 
لـــدورة  الغـــراء  اإلســـالمية  الشـــريعة 
أخرى مدتها ثالث ســـنوات تنتهي في 

31 مارس 2024. 

زيادة رأس المال المصرح                 
به لـ 3 مليار دوالر

وفـــور إنتهـــاء أعمال الجمعيـــة العامة 
العاديـــة، فقد إنعقدت الجمعية العامة 
غير العادية والتي وافقت على زيادة 
رأس مـــال البنك المصـــرح به من 2.5 
مليـــار دوالر إلى 3 مليار دوالر وزيادة 
رأس مالـــه المصـــدر والمدفـــوع بعـــدد 
اسهم منحة جديد يبلغ 482.594.435 

سهما، كما وافقت الجمعية العامة غير 
العاديـــة أيضا على قـــرار بتجديد أمد 
إصدار ســـندات وقروض وأية أدوات 
تمويليـــة أخرى ذات مرتبة رأســـمالية 
أولى أو ثانوية وذلك لسنتين أخريين 
وتفويض مجلـــس اإلدارة فى تحديد 
التوقيت والســـعر والشـــروط األخرى 
ال  وبمـــا  اإلصـــدارات  بهـــذه  الخاصـــة 
يتجـــاوز 4 مليـــار دوالر وذلـــك بهدف 
الرأســـمالية  البنـــك  دعـــم احتياجـــات 

والتمويلية. 
و قال رئيس مجلس إدارة المجموعة 
كان   “ العثمـــان  عبدالعزيـــز  مشـــعل 
العالم بأســـره في عام 2020 مســـرحا 
لجائحـــة فيروســـية عاتيـــة كانـــت لها 
الباهظـــة  البشـــرية  كلفتهـــا  تـــزال  وال 
تداعيـــات  مـــن  أطلقتـــه  عمـــا  فضـــال 
إقتصادية هائلة في شـــدتها وإتســـاع 
نطاقهـــا، وقـــد فاقـــم مـــن وقـــع هـــذه 
األزمـــة خليجيـــا تهاوي أســـعار النفط 
ممـــا  عقـــود  منـــذ  ألدنـــى مســـتوياتها 
شـــكل صدمـــة شـــديدة مزدوجـــة كان 
لهـــا إرتداداتهـــا الســـلبية الكبيرة على 

مختلف األنشطة والقطاعات بما فيها 
القطاع المصرفي”. 

 وأضاف العثمان “على الرغم من هذه 
التحديـــات غيـــر المســـبوقة وأوضاع 
اإلغالق العام أو الجزئي التي ســـادت 
أســـواق عملنـــا لفتـــرات طويلـــة، فقـــد 
إســـتطاع البنـــك التعامـــل مـــع أصعب 
مراحـــل األزمة وإجتيازها باحترافية، 
منهيا هذه الســـنة اإلستثنائية بصافي 
ربحيـــة جيدة بلغ 452.2 مليون دوالر 
، مدفوعة بتدفقات إيرادات تشغيلية 
مـــن مختلف أســـواق عملنا الرئيســـية 
 ، دوالر  مليـــار   1.1 إجماليهـــا  جـــاوز 

وهـــي مســـتويات ربحيـــة جـــاءت من 
بيـــن األفضـــل علـــى مســـتوى البنـــوك 
2020 ودعمـــت  اإلقليميـــة عـــن عـــام 
بتوزيـــع  اإلدارة  مجلـــس  توصيـــة 
أربـــاح بنســـبة %5 نقـــدا و%5 أســـهم 
مجانيـــة عـــن عـــام 2020، مواصليـــن 
بذلك ســـجلنا الثابت في توزيع عوائد 
مجزية لمساهمينا دون إنقطاع للسنة 
العشـــرين على التوالي، ومسترشدين 
مـــن جانـــب آخر بأفضـــل الممارســـات 
العالمية في إعطاء األولوية للتحوط 
وتحصيـــن القاعـــدة الرأســـمالية فـــي 

أوضاع األزمات الكبرى”.   
 وأشـــار العثمـــان إلى أن نتائـــج البنك 
لعـــام 2020 تظهر قـــوة ومتانة مركزه 
األزمـــة  ضغـــوط  وجـــه  فـــي  المالـــي 
التـــي  التدابيـــر  وصوابيـــة  العاتيـــة 
اتخذهـــا فـــي االســـتجابة لتحدياتهـــا، 
حاصدا البنك في ذلك ثمار سياســـاته 
االحترازية والمتحوطة المتأنية على 
مـــدار الســـنوات والمرونـــة المســـاعدة 
التـــي يكفلها نموذج عملـــه القائم على 
الخدمـــات  وأذرع  األســـواق  تنويـــع 
والحرفيـــة  الخبـــرة  عوامـــل  وكذلـــك 
العاليـــة لدى ادارتـــه والعاملين به في 

إدارة دفـــة التصدي لألزمـــات بكفاءة 
، حيـــث بقيت الموجـــودات اإلجمالية 
فـــوق حاجـــز الــــ 40 مليـــار دوالر دون 
تغييـــر يذكر عن عـــام 2019، مدعومة 
بودائع مستقرة للعمالء تزيد على 25 
مليار دوالر مّكنت من تمويل محفظة 
تمويلية عالية الجـــودة بإجمالي أكثر 
إلـــى  تســـتند   ، دوالر  مليـــار   20 مـــن 
قاعـــدة رأســـمالية متينـــة مـــن حقوق 
المســـاهمين ظلـــت فـــوق مســـتوى 4 

مليار دوالر كما بنهاية 2020. 
وأكـــد رئيـــس مجلـــس اإلدارة على أن 
البنك اليوم وبعـــد عام من األزمة في 
وضـــع قوي وثابت،  وهو مســـتمر في 
إتخـــاذ كافـــة التدابير واالســـتعدادات 
التـــي تأخـــذ بعيـــن اإلعتبـــار مختلـــف 
إحتماالت األزمـــة ومتغيراتها وتقليل 
تبعاتها على عمالئه ومنتســـبيه وعلى 
اســـتمرارية أنشـــطته، ومـــاض قدمـــا 
فـــي تنفيـــذ خططـــه للتحول الشـــامل 
الرامية إلســـتئناف مســـيرة النمو عند 
إنجـــالء األزمة وعـــودة األوضاع إلى 
طبيعتهـــا بوتيرة أقـــوى وعلى أرضية 
أصلـــب واوســـع حتـــى ممـــا كان عليه 

عند إندالعها.

المنامة - األهلي المتحد

“عمومية األهلي المتحد” تقّر  توزيعات 5 % نقًدا و 5 % أسهم منحة
الــمــقــبــل لـــلـــعـــام  ــاة  ــق ــب ــت ــس م كــــأربــــاح  دوالر  مـــلـــيـــون   284.4 تـــرحـــيـــل 
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المنامة - مجموعة الذكاء االصطناعي

ســـُيعقد أول مؤتمـــر بحرينّي دولي 
للبيانات بعنوان “البيانات، مستقبل 
كل شـــيء”، تحـــَت رعايـــة رئيســـة 
مجلس النواب فوزية بنت عبد هللا 
زينل، وذلك يوم األربعاء السابع من 
شـــهر أبريل الجاري، وســـيكون هذا 
المؤتمـــر بتنظيـــٍم كل مـــن مجموعِة 
الـــذكاء االصطناعـــي فـــي البحرين، 
ميديـــا  ســـي  اي  جـــي  ومؤسســـة 
اإلماراتّيـــة، وبالشـــراكِة مـــع هواوي 

البحرين.
وقال رئيس المؤتمر جاســـم حاجي 
إن هـــذا المؤتمـــر ُيعتبـــر أول مؤتمٍر 
دولـــي لعلـــوم البيانـــات ُيعقـــد فـــي 
الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس  دول 
البحريـــن  ومملكـــة  عـــام  بشـــكل 
بشـــكل خـــاص. كما أضـــاف  حاجي 
بأنه ســـيؤدي اســـتخدام التحليالت 
مـــن  المســـتخرجة  واالســـتنتاجات 
تحســـين  إلـــى  الضخمـــة  البيانـــات 

القـــرارات واالســـتراتيجيات  جودة 
البيانـــات  إن  حيـــث  المســـتقبلية، 
الضروريـــة  األمـــور  مـــن  أصبحـــت 
وجـــزء مـــن العمليـــة التكنولوجيـــة 
األعمـــال  قيمـــة  مـــن  تزيـــد  التـــي 

اإلدارية.
بمشـــاركة  المؤتمـــر  وســـيكون 
وإقليمييـــن  دولييـــن  متحدثيـــن 
مـــن  سيشـــارك  حيـــث  ومحلييـــن، 
جامعة محمـــد األول المغربية الهام 

ســـليماني، ومـــن جامعـــة البحريـــن 
الشيخة فّي بنت عبدهللا آل خليفة، 
ومـــن جامعة ســـان بابلو اإلســـبانية 
قبـــرص  مـــن  و  ســـاليزار،  ايدويـــا 
جـــورج سبســـنياو، و تمرا تانغرا من 
جامعـــة لندن - بريطانيا. وســـتكون 
جلسة الحوار بإدارة  عائشة بوشقر 
مديـــر تنفيـــذي أول مجموعة تقنية 
المعلومات والعمليات بنك البحرين 

والكويت.

انطالق أول مؤتمر بحرينّي دولي للبيانات 7 أبريل

مشعل العثمان 

جاسم حاجيرئيسة مجلس النواب

المنامة - إن جي إن

أكد الرئيس التنفيذي لشركة “إن جي إن” العالمية رجل األعمال يعقوب العوضي 
أهميـــة منظومة الدعم المتكاملة التي توفرها البحرين لرواد األعمال عبر جهات 
فاعلـــة مثـــل وزارة الصناعـــة والتجارة والســـياحة ومجلس التنميـــة االقتصادية 
و”تمكين” وبنك البحرين للتنمية ومركز “ريادات”، لكنه حذر في الوقت ذاته من 
أن عدم توفر دراســـات شـــفافة ودقيقـــة لمخرجات عمل هـــذه المنظومة تجعلها 
تدور في حلقة مفرغة وال تحقق األثر المطلوب لريادة األعمال على خلق فرص 

العمل وزيادة الناتج المحلي اإلجمالي وتنمية االقتصاد الوطني.
وقال “حســـنا تفعل البحرين في توجهها نحو دعم قطاع ريادة األعمال، وتوفير 
مســـتلزمات نجـــاح هـــذا القطاع مـــن خدمات تمويل وإرشـــاد وبنيـــة تحتية مثل 
حاضنـــات ومســـرعات األعمـــال، لكننا لم نشـــهد طيلة الفترة الماضية مع األســـف 
تحـــول مشـــاريع رواد أعمـــال إلـــى شـــركات كبيـــرة أو حتـــى متوســـطة بالشـــكل 
المطلـــوب”. واعتبـــر العوضـــي أن الدفع بالشـــباب نحو مجال ريـــادة األعمال عبر 
التحفيز وســـرد قصص نجاح لرواد أعمال عالميين مثل مؤســـس موقع فيسبوك 
حدث شـــرخا بين أحالمهم وبين الواقع،  أو مؤســـس شـــركة تسال، من شـــأنه أن يُّ
وربمـــا يغـــرق بعضهـــم فـــي دوامة الفشـــل والديـــون، لذلك مـــن األنســـب التحلي 
بالواقعية واإلقرار بأن أكثر من %90 من مشـــاريع رواد األعمال تفشـــل في أول 

ثالث سنوات بحسب معطيات مؤسسات دولية مرموقة.

العوضي يدعو لتقييم وضع 
ريادة األعمال بالبحرين

المنامة - شركة المطار

أعلنـــت شـــركة مطـــار البحريـــن، عـــن االفتتـــاح التجريبـــي 
لفنـــدق مطـــار البحرين الذي يقع قبالـــة البوابة رقم 15 في 
صالة المغادرين فـــي المطار، وذلك خالل الزيارة التفقدية 
لعدد من مسؤولي شركة مطار البحرين ومجموعة طيران 
الخليج القابضة وشـــركة فندق مطـــار البحرين ومجموعة 

فنادق الخليج.
 و أشـــار الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة مطـــار البحرين محمد  
ا  البنفـــالح، إلـــى أن فندق مطار البحرين يمثـــل عنصًرا مهمًّ
فـــي مبنـــى المســـافرين الجديـــد، إذ ســـيوفر للمســـافرين 
تجربة ســـفر أكثر راحة ومتعة، مضيًفـــا أن الفندق الجديد 
يقـــدم مجموعـــة كبيـــرة مـــن الخدمـــات التي ســـتوفر على 
المســـافرين عنـــاء مغادرة المطار في حـــال تأخر رحالتهم، 
معرًبـــا عـــن ســـعادته بالشـــراكة المثمـــرة بيـــن شـــركة مطار 
البحرين وشـــركة فندق مطار البحرين. كما أعرب البنفالح 
عـــن تطلعـــه إلى تقديم فندق ترانزيت ذي مســـتوى عالمي 

يعكس روح الكرم والجود التي تشتهر بها البحرين.
 مـــن ناحيتـــه، قال رئيس مجلس إدارة شـــركة فندق مطار 
البحريـــن، محمـــد بوزيزي “ســـيصبح فندق مطـــار البحرين 

أحد أهم فنادق الترانزيت المفضلة لدى المسافرين بفضل 
تصميمـــه اإلبداعي ذي الطابع البحرينـــي األصيل وطاقمه 
المضيـــاف مـــن أفضـــل الخبـــراء والمهنييـــن البحرينييـــن، 
وما يوفـــره من مجموعة متنوعة مـــن المرافق والخدمات 
عاليـــة  خدماتنـــا  أن  واثقـــون  ونحـــن  المســـتوى.  رفيعـــة 
الجـــودة التي تســـتند إلى خبـــرة مجموعة فنـــادق الخليج 
ومجموعـــة طيـــران الخليـــج القابضة ســـتعزز مكانة مطار 
البحريـــن الدولـــي كمينـــاء جـــوي رائـــد يقـــدم تجربة ســـفر 
متطـــورة ومتكاملة تتيـــح أعلى معايير الرفاهيـــة والتمّيز 
دون أي عنـــاء”.  حضـــر الزيـــارة التفقديـــة كل مـــن الرئيس 

التنفيـــذي إلدارة التطويـــر والشـــؤون الفنّيـــة والهندســـّية 
فـــي شـــركة مطـــار البحريـــن عبـــد هللا جناحـــي، والرئيـــس 
التنفيذي للشؤون التجارّية في شركة مطار البحرين أيمن 
زينـــل، والرئيـــس التنفيـــذي لتطوير األعمـــال في مجموعة 
طيـــران الخليج القابضة محمد خليـــل، والرئيس التنفيذي 
والرئيـــس  جونـــز،  غارفيلـــد  الخليـــج  فنـــادق  لمجموعـــة 
التنفيـــذي للشـــؤون المالّيـــة فـــي مجموعة فنـــادق الخليج 
شـــربل ســـركيس، والمدير العام لفنـــدق الخليج للمؤتمرات 
وســـبا فارس يقطين، و حمد ســـمير العريض عضو مجلس 

إدارة شركة فندق مطار البحرين.

بدء العمل التجريبي لفندق المطار بالمبنى الجديد
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ألقــت الشــرطة العراقيــة، يــوم الثالثاء، 
القبض على شخص حاول حرق أطفاله 
مــا  حســب  “البنزيــن”،  بمــادة  الخمســة 

أعلنته قيادة شرطة محافظة المثنى.
وقــال المصــدر: إنــه تــم إنقــاذ 5 أطفــال 
حــاول والدهــم حرقهــم وحــرق نفســه 
وذلــك  الســماوة،  مدينــة  فــي  معهــم، 

“بداعي الفقر”.
 5 الـــ  أطفالــه  بحــرق  “يهــم  األب  وكان 

مــادة  باســتعمال  أوالد(  )بنتــان وثالثــة 
عــن  والعجــز  الفقــر،  بداعــي  البنزيــن 
تأميــن احتياجاتهــم اليوميــة مــن مأكل 
وملبــس”، حســب بيــان الشــرطة. وذكــر 
القانونيــة  اإلجــراءات  اتخــاذ  تــم  أنــه 

بحقه وفق المعمول به في القانون.
ويأتي الحادث بعد سلسلة من الجرائم، 
التــي ارتكبــت في عــدد مــن محافظات 

العراق.

عراقي حاول حرق أطفاله الخمسة بسبب “الفقر”

صبي يجلس بجوار تماثيل تشكل أشخاصا ينظرون إلى هواتفهم 
المحمولة، للفنان غالي ماي لوكاس، في ليفربول، بريطانيا )رويترز(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

أرجعــت الجائحــة ســنوات إلــى الــوراء 
الجهــود المبذولــة علــى صعيــد تحقيــق 
المســاواة بين الرجال والنســاء، وفق ما 
جاء في تقرير نشر أمس األربعاء أظهر 
ردم  مســار  لعقــود  ســتؤخر  األزمــة  أن 

الهوة بين الجنسين.
وأظهــرت مجموعــة مــن الدراســات أن 
جائحــة كوفيــد19- أّثــرت بشــكل أكبــر 
علــى النســاء اللواتــي خســرن وظائــف 
بمعــّدل أعلى مقارنة بالرجــال، وتحّملن 
عبئــا أكبــر علــى صعيــد رعايــة األطفــال 

عندما أغلقت المدارس.
وســتكون التداعيات طويلة األمد وفق 
توّقعــات المنتــدى االقتصــادي العالمــي 
الــذي حــذر فــي تقريــره حــول الفجــوة 

بين الجنسين في العالم أن يتأخر بلوغ 
األهداف المحددة على صعيد المساواة 

بين الجنسين.
وكانت المنظمة التي تجمع عادة النخب 
العالميــة فــي منتجع التزّلج الشــهير في 
دافــوس فــي سويســرا ســنويا، خلصــت 
فــي  نشــر  الــذي  الســابق  تقريرهــا  فــي 
ديســمبر 2019 قبيــل بــدء الجائحة إلى 
أن تحقيق المســاواة بين الجنســين في 

ميادين عدة سيستغرق 99,5 عاما.
أن  يتوّقــع  العــام  هــذا  التقريــر  لكــن 
يستغرق تحقيق المساواة 135,6 عاما.

وجــاء فــي بيان للمنتــدى أنه “ســيتعين 
االنتظــار  النســاء  مــن  آخــر  علــى جيــل 

لتحقيق المساواة بين الجنسين”.

الجائحة تؤخر المساواة بين الجنسين جياًل كاماًل

المــوت مرتيــن،  نجــا طفــل مــن 
بعدمــا أتــت النيــران علــى منــزل 
عائلتــه، عندما جرى رميه بشــدة 
مــن النافــذة في عمليــات اإلنقاذ 
العشوائية التي قام بها الجيران.

التواصــل  وتــداول رواد مواقــع 
علــى  فرنســا  فــي  االجتماعــي 
يظهــر  فيديــو  واســع  نطــاق 
يشــكلون  وهــم  عــدة  أشــخاصا 
عمودا بشــريا إلنقاذ ســكان شقة 
بمدينــة  النيــران  فيهــا  اندلعــت 

نانت غربي فرنسا.
المنطقــة  فــي  الشــبان  وتســلق 
الشــقة  إلــى  للوصــول  المبنــى 

المحترقة، عسى أن يساهم ذلك 
في إنقاذ السكان المحاصرين.

ينزلــوا  أن  اســتطاعوا  وبالفعــل، 
الوالدين ووثقت الصور لحظات 

إخراج الوالدة من المنزل.
 لكــن شــيئا غريبــا حــدث، وهــو 
إلقــاء الطفــل الرضيــع البالــغ من 
العمر 6 أشــهر بشــدة مــن الطابق 
أشــخاص  وجــود  رغــم  الثالــث، 
كان من المفترض أن ينزلوه كما 

فعلوا مع والديه.
ونقــل الطفــل الرضيــع إلى قســم 
الطــوارئ، إذ وصفت حالته بأنها 

بعيدة عن الخطر.

أنقذوا الوالدين من الحريق ورموا الرضيع

مــن  فريــدة  مبــادرة  فــي 
عشــرات  ينهمــك  نوعهــا 
حملــة  مــن  الشــبان 
الشــهادات الجامعيــة، مــن 
بينهــم مهندســون وأطبــاء 
المركبــات  غســيل  فــي 
ضفــاف  علــى  وتلميعهــا 

النيــل األزرق شــمال العاصمــة الســودانية، الخرطــوم. وهــدف هــؤالء ليــس 
جمــع المال ألنفســهم، بل لتمويل صيانــة المدارس الحكومية وتوفير الدعم 
والســالل الغذائيــة للفقــراء فــي أطــراف الخرطــوم. وتتــراوح أجرة غســيل 
الســيارة الواحــدة مــا بيــن )200( إلــى )300( جنيهــا ما يعادل أقــل من واحد 
دوالرا أميركيا. ويعتقد هؤالء الشــبان أن إنهاء غســيل 12 - 15 ســيارة في 
8 ســاعات يوميــا تمــول كلفة تشــييد وصيانة المدارس وإعانــة الفقراء في 
عدد من الضواحي، مثل منطقة الوادي األخضر شمالي العاصمة السودانية.

أطباء ومهندسون يغسلون السيارات لهدف “نبيل”

رفضت الزواج منه فشق جمجمتها بساطور وفتت عظامها
انهــال شــاب مصري علــى فتاة بالســاطور في الشــارع 
لرفضهــا  إصابــات خطيــرة  بهــا  المــارة محدثــا  وأمــام 

الزواج منه.
بمحافظــة مرســى مطــروح  الحمــام  وشــهدت مدينــة 
جريمة بشعة حيث طارد شاب فتاة تدعى أمل السيد 
نصيــر تبلــغ مــن العمــر 16 عامــا وانهــال عليهــا طعنــا 
بســاطور محدثــا بها إصابــات خطيرة بالوجــه والرأس 

واليدين .

ووفقــا لروايــة والد الفتاة، أفــاد بأنه أثناء خروج ابنته 
الطالبة بالصف األول الثانوي من الدرس حاول شــاب 

خطفها والتحرش بها تحت تهديد السالح “ساطور”.
وكشــف أن الجانــي ضــرب ابنتــه عــدة ضربــات بغيــة 
قتلهــا وانهــال طعنــا عليهــا فــي يدهــا ووجهــا مــا أدى 
لكســر فــي جمجمــة الــرأس وعظام رســغ اليد اليســرى 
وتفتيتها، وقطع أربطة اليد وبعض الشرايين واألوردة 
وتهتــك األنســجة، كمــا طعنهــا بالســاطور علــى وجهها، 

أعلــى الحاجــب األيمن لتشــويهها، حتــى ظهرت عظام 
الجمجمة، مما أسفر عن إصابتها بارتجاج في المخ.

وقــال األب إن 3 مستشــفيات رفضــت اســتقبال ابنتــه 
لخطــورة حالتهــا فيما تــم نقلها أخيرا إلى المستشــفى 
الجامعــي باإلســكندرية، وأجريــت لهــا عمليــة جراحية 
حرجــة،  حالــة  فــي  تــزال،  وال  ســاعات،   7 اســتغرقت 
مضيفــا أنهــا حتــى لــو كتب هللا لها الشــفاء فســتعيش 

عاجزة ومصابة بالشلل.
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