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جاللة الملك 
مجتمعا مع 

سمو ولي 
العهد رئيس 

الوزراء

المنامة- بنا

عقـــد عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، اجتماعـــًا مع ولـــي العهد رئيس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفة، في قصر الصخير أمس. واستعرض 
صاحب الجاللة مع ســـمو ولي العهد رئيس الوزراء 
عـــدًدا مـــن القضايـــا والمواضيـــع المتعلقـــة بالشـــأن 
المحلي والتي تخدم مســـيرة النهضة التنموية لكل 
ما من شأنه تقدم ورفعة الوطن ومصلحة المواطن.

 وأكد جاللته أن المملكة مستمرة في تبني البرامج 
والخطـــط لتحقيق المزيـــد من المنجـــزات الوطنية 
التي تعزز ريادة البحرين وتطورها، وتلبي تطلعات 
أبنائهـــا الكـــرام فـــي مزيـــد مـــن التنميـــة والرخـــاء 
اإلنســـانية  بالجهـــود  جاللتـــه  وأشـــاد  والتطـــور.  
الوطنيـــة الحثيثـــة التـــي يقودهـــا صاحـــب الســـمو 
الملكي ولـــي العهد رئيس الوزراء للتصدي فيروس 
كورونـــا )كوفيد 19( والتي حققت نجاحًا مميزًا من 

)02(خالل عمل الفريق الوطني الطبي.

050710

البرلمان اإليراني يرفع تخصيب اليورانيومتخرج منصة تأمين من “البيئة التجريبية” استثمار”مدينة حمد الشعبي”
وقع وزير األشغال وشئون البلديات  «

والتخطيط العمراني عصام خلف 
عقد انتفاع الستثمار وتشغيل سوق 

مدينة حمد الشعبي مع شركة ذا 
مولز لتطوير العقارات، وذلك من 

أجل إنشاء وتشغيل السوق لتوفير 
الخدمات.

أعلنت شركة براكستون لخدمات  «
الشركات، التابعة لمجموعة 

براكستون، أمس عن التخرج 
الرسمي لمنصتها الخاصة باسترداد 

مطالبات التأمين على السيارات 
“تسوية” من البيئة الرقابية 

التجريبية لمصرف البحرين المركزي.

صوت البرلمان اإليراني، أمس ،  «
باألغلبية الساحقة على مشروع 
قانون “اإلجراءات االستراتيجية 

إللغاء العقوبات”، والذي يشمل رفع 
تخصيب اليورانيوم حتى نسبة 20 

%. جاء ذلك، في أعقاب مقتل العالم 
النووي اإليراني، محسن فخري زاده.
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“بيت البحرين”كنز صور
من يدخل “ بيت البحرين  «

للتصوير” بمدينة عيسى لعميد 
المصورين ومعجم العين 

عبدالله الخان ، سيجد أمامه 
نموذج بديع لفن التصوير 

المتكامل المتقن، معرض 
يحمل رسالة عظيم .
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“أحمر السلة” يتأهل لنهائيات كأس آسيا
خطف منتخبنا الوطني البطاقة  «

الثانية المؤهلة لنهائيات كأس 
آسيا لكرة السلة 2021 إثر فوزه 
المستحق على نظيره الهندي 

بنتيجة )72/88( في المباراة التي 
جمعتهما مساء األحد لحساب 

المجموعة الرابعة.

لويس هاملتون يخطف لقب جائزة البحرين الكبرى لـ“طيران الخليج”

المنامة-بنا

أشـــاد ولي العهـــد رئيس الـــوزراء صاحب الســـمو 
خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي 
مملكـــة  تحققهـــا  التـــي  المتواليـــة  بالنجاحـــات 
البحريـــن فـــي اســـتضافة ســـباق جائـــزة طيـــران 
الخليـــج للفورمـــوال وان، والتميـــز المســـتمر الذي 
تحققـــه حلبـــة البحريـــن الدوليـــة موطـــن ســـباق 
الســـيارات فـــي الشـــرق األوســـط فـــي تنظيم هذا 
الســـباق الدولي بخبرات وطنية يفخر بها الجميع 
بما يرفد المســـيرة التنموية الشاملة بقيادة عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 

خليفة.
تحقـــق  الـــذي  النجـــاح  أن  إلـــى  ســـموه  وأشـــار   
باســـتضافة وتنظيم سباق جائزة البحرين الكبرى 
لطيـــران الخليـــج للفورمـــوال وان 2020 فـــي ظـــل 
الظروف االســـتثنائية لجائحة كورونا جاء بفضل 
الجهود الكبيرة التي قام بها المنظمون والطواقم 
الطبيـــة والجهـــات المســـاندة العســـكرية واألمنية 
ومـــن الجهـــات الحكوميـــة، والتـــي كان لها عظيم 
األثـــر في تنفيذ اإلجـــراءات االحترازية والخطط 
الموضوعـــة من أجل إنجاح الســـباق بالتميز الذي 
عرفت بها السباقات الدولية التي تنظمها المملكة.

 وهنـــئ ســـموه الفائزيـــن فـــي الســـباق معربـــًا عن 
الشـــكر والتقديـــر لـــكل الفـــرق المشـــاركة علـــى ما 
قدمته من أداء متميز في أجواء تنافسية يملؤها 
الحمـــاس والتحـــدي في حلبـــة البحريـــن الدولية، 
مشـــيرا ســـموه إلى أن مملكة البحرين استطاعت 
صناعـــة نجاح جديد يضاف إلى ســـجل نجاحاتها 

المتوالية على المستويات المختلفة.  
الـــى ذلك فقـــد تمكن البريطاني بطل العالم لســـبع 
مـــرات لويـــس هاملتون ســـائق فريق مرســـيدس 
تألقـــه  تواصـــل  مـــن  موتورســـبورت  بيترونـــاس 
وخطـــف المركز األول للنســـخة السادســـة عشـــرة 
للســـباق الذي يقام في “موطن رياضة الســـيارات 
في الشرق األوسط” حلبة البحرين الدولية وذلك 
فـــي ســـباق الــــFORMULA 1  - جائـــزة البحريـــن 
الكبـــرى لطيران الخليـــج 2020 للبطولـــة العالمية 
للفورمـــوال وان الـــذي انطلـــق الجمعـــة 27 نوفمبر 

حتى يوم أمس األحد 29 نوفمبر.

سمــو ولــي العهــد رئيــس الــوزراء يهنــئ الفائزيــن بسباقــات “الفورموال 1”

البحرين تصنع نجاحا جديدا ُيضاف إلى نجاحاتها

)4 و12(

سنوفر اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين بصورة آمنة ويسر
جاللة الملك يشيد بجهود سمو ولي العهد 

رئيس الوزراء في التصدي لـ “كورونا”

“حمد العالمي للتعايش”: تدشين إعالن البحرين في أميركا الجنوبية

الرئيس اإلسرائيلي يشيد برؤية جاللة الملك

المنامة - بنا

عقـــد مركز الملـــك حمد العالمـــي للتعايش 
الســـلمي االجتماع الـــدوري الرابع لمجلس 
أمنائه لعام 2020م برئاسة رئيس مجلس 
األمناء الشـــيخ خالد بن خليفة آل خليفة، 
حيث وافق المجلس على مشروع تدشين 
إعـــالن مملكـــة البحريـــن في قـــارة أمريكا 
الجنوبيـــة انطالقًا مـــن جمهورية البرازيل 
االتحاديـــة في شـــهر ديســـمبر القـــادم، مع 

الحصول على موافقـــة الرئيس البرازيلي 
وحضـــور  لرعايـــة  بولســـونارو  جاييـــر 

فعاليات المركز في العاصمة برازيليا.
وناقـــش رئيـــس وأعضاء مجلـــس األمناء 
كذلـــك في اجتماعهـــم تفاصيل زيارة وفد 
المركـــز األخيـــرة إلى دولـــة إســـرائيل وما 
جـــرى خاللهـــا مـــن لقـــاءات واجتماعـــات 
مهمة، ولقاء الرئيس االســـرائيلي رؤوفين 

ريفليـــن.  وقد أشـــاد الرئيس اإلســـرائيلي 
خـــالل اللقاء بالرؤية الثاقبة لجاللة الملك 
والتســـامح  والســـالم  المحبـــة  نشـــر  فـــي 
إقليميـــا وعالميـــا، مثمنًا مـــا تحمله مملكة 
البحرين من حضارات عريقة، وما تشـــكله 
هـــذه األرض المباركـــة مـــن نقطـــة انطالق 
مهمة جدا لبدء عالقات إنســـانية بالدرجة 

االولى قبل أن تكون سياسية.

المنامة - وزارة الخارجية

تديـــن مملكـــة البحريـــن وتســـتنكر بشـــدة المجـــزرة الداميـــة التـــي قامـــت بها 
الميليشـــيات الحوثيـــة اإلرهابية المدعومـــة من إيران في مديريـــة الدريهمي 
بالجمهورية اليمنية الشـــقيقة، والتي أدت إلى مقتل وإصابة عشرات األبرياء 
أغلبهـــم مـــن النســـاء واألطفـــال. وتؤكـــد وزارة الخارجيـــة أن هـــذه الجريمـــة 
اإلرهابيـــة البشـــعة التي تتنافى مـــع جميع المبادئ الدينية واإلنســـانية تبرهن 
علـــى إصـــرار الميليشـــيات الحوثية اإلرهابيـــة على مواصلة العنـــف واإلرهاب 
وعرقلـــة كافة الجهود الهادفة للتوصل إلى ســـالم دائم وحل سياســـي يحفظ 
للجمهورية اليمنية وحدتها وسالمة أراضيها، ويحقق تطلعات الشعب اليمني 
الشـــقيق في األمن واالســـتقرار واالزدهـــار، معربة عن تعـــازي مملكة البحرين 

لذوي الضحايا والشعب اليمني الشقيق، متمنية للجرحى الشفاء العاجل.

البحرين تدين مجزرة الدريهمي
عسكر - ألبا

قـــال رئيـــس مجلس إدارة شـــركة ألبا 
الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل 
خليفة، خالل االجتماع الفصلي الرابع 
للمجلس: “كان 2020 عاًما اســـتثنائًيا 
. والســـر وراء تمكننا مـــن التكيف مع 
المتغيـــرات المختلفة وإيجاد التوازن 
فـــي ظـــل هـــذه الظـــروف هـــو تركيـــز 
جهودنا، ليس لمجابهة الوضع الراهن، 
بل من خالل تأســـيس عقلية جديدة 
ومرنـــة فـــي الشـــركة مـــع اســـتعدادنا 

لبدء العام الجديد 2021”.

“ألبا” تستعد للعام 
2021 بعقلية جديدة

)05( )07(

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يشيد بالنجاحات التي حققتها البحرين في استضافة الفورموال وان في ظل الظروف االستثنائية



جاللة الملك يشيد بجهود سمو ولي العهد 
رئيس الوزراء في التصدي لـ “كورونا”

عقد عاهل البـــالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
اجتماعـــًا مـــع ولـــي العهـــد رئيـــس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر 
خليفة، فـــي قصـــر الصخير أمس. 
واســـتعرض صاحـــب الجاللـــة مع 
ســـمو ولـــي العهـــد رئيس الـــوزراء 
والمواضيـــع  القضايـــا  مـــن  عـــدًدا 
المتعلقـــة بالشـــأن المحلـــي والتـــي 
تخـــدم مســـيرة النهضـــة التنمويـــة 
لـــكل مـــا مـــن شـــأنه تقـــدم ورفعـــة 

الوطن ومصلحة المواطن.
 وأكد جاللته أن المملكة مســـتمرة 

والخطـــط  البرامـــج  تبنـــي  فـــي 
المنجـــزات  مـــن  المزيـــد  لتحقيـــق 
الوطنية التي تعزز ريادة البحرين 
وتطورهـــا، وتلبي تطلعـــات أبنائها 
التنميـــة  مـــن  مزيـــد  فـــي  الكـــرام 

والرخاء والتطور. 
وأشـــاد جاللته بالجهود اإلنسانية 
الوطنيـــة الحثيثـــة التـــي يقودهـــا 
صاحب الســـمو الملكـــي ولي العهد 
رئيس الـــوزراء للتصـــدي فيروس 
كورونا )كوفيـــد 19( والتي حققت 
عمـــل  خـــالل  مـــن  مميـــزًا  نجاحـــًا 
الفريـــق الوطني الطبـــي، وبتكاتف 
مختلـــف الجهـــات المعنية، يســـاند 
ذلك وعـــي وتالحم أهـــل البحرين 
الشـــكر  جاللتـــه  موجهـــًا  كافـــة، 

والتقديـــر لجميـــع الكـــوادر الطبية 
والفـــرق الداعمـــة لمـــا يبذلونه من 
جهـــود اســـتثنائية وتفانيهـــم فـــي 
الصحيـــة  الرعايـــة  توفيـــر  ســـبيل 
ســـالمة وصحـــة  علـــى  والحفـــاظ 

المواطنين والمقيمين. 
وأكـــد جاللته أن العالم أصبح اآلن 
أكثر تفاؤالً بانتهـــاء هذه الجائحة 
األبحـــاث  مواصلـــة  خـــالل  مـــن 
المضـــادة ممـــا  اللقاحـــات  لتوفيـــر 
يعطي أمال للبشـــرية لعودة الحياة 
إلـــى طبيعتها قبل هـــذه الجائحة، 
وأن مملكـــة البحريـــن حريصة كل 
الحـــرص علـــى توفيـــر هـــذا اللقاح 
ومتاحـــًا  متوفـــرًا  ســـيكون  الـــذي 
والمقيميـــن  المواطنيـــن  لجميـــع 

بصورة آمنة وبيسر. 
كما أشـــاد جاللته بمستوى الجهود 
ســـباقي  لتنظيـــم  والتحضيـــرات 
الفورمـــوال 1، فـــي ظـــل الظـــروف 
االســـتثنائية التي فرضتها جائحة 
كورونا، وهـــو ما يعكس ما تمتلكه 
إمكانيـــات  مـــن  البحريـــن  مملكـــة 
الحـــدث  هـــذا  إلنجـــاح  عاليـــة 
الرياضـــي المهم، معربا جاللته عن 
شـــكره وتقديـــره لجميـــع القائمين 
علـــى حلبة البحريـــن الدولية على 
بـــه مـــن عمـــل وطنـــي  مـــا قامـــوا 
مخلـــص وحرصهم على توفير كل 
اإلمكانات والتســـهيالت بما يسهم 

في إنجاحه.

المنامة- بنا

سنوفر اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين بصورة آمنة وبيسر

االثنين 30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الثاني 1442 - العدد 4430

المنامة- بنا

تلقى عاهل البـــالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة 
وولي العهد رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 
برقيتـــي شـــكر  آل خليفـــة،   حمـــد 
عاهـــل  أخيهمـــا  مـــن  جوابيتيـــن 
المملكة العربية السعودية الشقيقة 
خـــادم الحرميـــن الشـــريفين الملك 
ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود ، 
وذلـــك ردا علـــى برقيتهمـــا المهنئـــة 
بمناســـبة الذكـــرى السادســـة لتولي 

خـــادم الحرمين الشـــريفين مقاليد 
العربيـــة  المملكـــة  فـــي  الحكـــم 

السعودية الشقيقة.
 كمـــا تلقـــى صاحب الســـمو الملكي 
ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء برقية 
شـــكر جوابية مماثلة من أخيه ولي 
العهد نائب رئيـــس مجلس الوزراء 
العربيـــة  بالمملكـــة  الدفـــاع  وزيـــر 
السعودية الشـــقيقة صاحب السمو 
الملكي األمير محمد بن ســـلمان بن 

عبدالعزيز آل سعود .

البحرين تتلقى شكر السعودية

المنامة - بنا

اجتمـــع وزير الخارجيـــة عبداللطيف 
الزيانـــي، أمس، مع وزيـــر الخارجية 
وزير اإلعـــالم باإلنابة بدولة الكويت 
الشـــيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، 
وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي 

قام بها الوزير لدولة الكويت.
وجـــرى خـــالل اللقـــاء بحـــث مســـار 
العالقـــات الثنائية الوطيـــدة القائمة 
تعزيزهـــا  وســـبل  البلديـــن  بيـــن 
وتطويرهـــا فـــي مختلـــف المجاالت، 
االهتمـــام  ذات  المســـائل  ومناقشـــة 

المشترك.
حضر اللقاء مـــن الجانب البحريني، 
للشـــؤون  الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل 

الدوليـــة الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمد 
آل خليفـــة، كمـــا حضره مـــن الجانب 
وزيـــر  مســـاعد  مـــن  كل  الكويتـــي 
الخارجيـــة لشـــؤون المراســـم ضاري 
العجران، ومســـاعد وزيـــر الخارجية 
لـــدول  التعـــاون  مجلـــس  لشـــؤون 
المزيـــن،  ناصـــر  العربيـــة  الخليـــج 
ومســـاعد وزيـــر الخارجيـــة لشـــؤون 
صالـــح  الخارجيـــة  وزيـــر  مكتـــب 
وزيـــر  مســـاعد  ونائـــب  اللوغانـــي، 
وزيـــر  مكتـــب  لشـــؤون  الخارجيـــة 
الخارجية المستشـــار أحمد الشريم، 
وعـــدًدا مـــن كبـــار المســـؤولين فـــي 

وزارة الخارجية.

تقوية العالقات مع الكويت

المنامة - بنا

لقـــوة دفـــاع  اســـتقبل القائـــد العـــام 
الشـــيخ  الركـــن  المشـــير  البحريـــن 
فـــي  آل خليفـــة  أحمـــد  بـــن  خليفـــة 
مكتبه بالقيـــادة العامة صباح أمس، 
قائـــد القـــوة الخاصة الملكيـــة اللواء 

الركن عيسى محمد الرميحي.
بالمســـتوى  أشـــاد  اللقـــاء  وخـــالل 
المتميـــز الـــذي قدمـــه رجـــال القـــوة 
الخاصـــة الملكيـــة خالل مشـــاركتهم 
في التمرين المشـــترك “سيف العرب 
مجرياتـــه  اختتمـــت  الـــذي   ”2020
مؤخـــرًا في جمهورية مصـــر العربية 
الشـــقيقة، كمـــا أثنـــى علـــى النتائـــج 

جهودهـــم  عكســـتها  التـــي  الطيبـــة 
وتعاونهم مع األشقاء بما يخدم رفع 
المســـتوى القتالي للقوات المشاركة 

في تمرين “سيف العرب 2020”.
دفـــاع  لقـــوة  العـــام  القائـــد  وأعـــرب 
بالواجبـــات  تقديـــره  عـــن  البحريـــن 
والمهـــام الموكلـــة إلـــى رجـــال القوة 
مـــن  وإخوانهـــم  الملكيـــة  الخاصـــة 
مختلف أسلحة ووحدات قوة دفاع 
البحرين، وبجهودهـــم الطيبة خالل 
التمارين والمشاركات على المستوى 
الخليجـــي والعربـــي والدولـــي علـــى 

السواء.

ز رجال القوة الخاصة الملكية بـ “سيف العرب” تميُّ

المنامة - وزارة الخارجية

اجتمـــع وزير الخارجيـــة عبداللطيف 
الخارجيـــة  وزارة  بمبنـــى  الزيانـــي، 
مـــع  امـــس  مســـقط،  فـــي  العمانيـــة 
وزيـــر خارجيـــة ســـلطنة عمـــان بـــدر 

البوسعيدي.
اللقـــاء بحـــث عالقـــات  وتـــم أثنـــاء 
بيـــن  القائمـــة  والتعـــاون  األخـــوة 
التعـــاون  تعزيـــز  وســـبل  البلديـــن 
فـــي  المشـــترك  الثنائـــي  والتنســـيق 

مختلـــف المجـــاالت، ومناقشـــة أبرز 
القضايا ذات االهتمام المشترك.

حضر اللقاء وكيـــل وزارة الخارجية 
عبـــدهللا  الشـــيخ  الدوليـــة  للشـــؤون 
ووكيـــل  خليفـــة،  آل  أحمـــد  بـــن 
وزارة الخارجيـــة العمانيـــة للشـــؤون 
الدبلوماسية الشيخ خليفة الحارثي، 
وســـفير مملكة البحرين لدى سلطنة 

ُعمان جمعة الكعبي.

استعراض القضايا المشتركة مع ُعمان

الرميحي: البحرين أنجحت الفورموال 1 في ظروف استثنائية
تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
والتبريـــكات  التهانـــي  آيـــات  أســـمى 
الرميحـــي،  مـــن وزيـــر اإلعـــالم علـــي 
والتنظيـــم  الباهـــر  النجـــاح  بمناســـبة 
المثالي لسباق جائزة البحرين الكبرى 
لطيـــران الخليـــج للفورمـــوال 1 للعـــام 
الســـادس عشـــر. كمـــا أشـــاد بالجهـــود 
الكبيـــرة لولـــي العهـــد رئيس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، في إنجـــاح هذا 
الحـــدث الرياضي العالمي في ظروف 
اســـتثنائية، ومشـــيًدا بجهود األجهزة 
األمنية والشباب المتطوعين، وتوافر 
اإلمكانات اإلعالمية والفنية والتقنية 

في حلبـــة البحرين الدوليـــة ومركزها 
تمكيـــن  فـــي  أســـهم  مـــا  اإلعالمـــي 
مراســـلي وســـائل اإلعالم العالمية من 
نقل هذه البطولة لماليين المشاهدين، 
وخروجها بمظهر حضاري مشرف عزز 
المكانة الرائدة للمملكة على الخارطة 
الرياضية واإلعالميـــة العالمية.  ونوه 
وزير اإلعالم بمواصلة مملكة البحرين 
نجاحاتها في اســـتضافة سباق جائزة 
الخليـــج  لطيـــران  الكبـــرى  البحريـــن 
عشـــر  الســـادس  للعـــام   1 للفورمـــوال 
بفضل كفاءتهـــا التنظيمية وإمكاناتها 
البشرية والتقنية واإلعالمية المميزة، 
والدعـــم الالمحدود من لـــدن صاحب 
الجاللة ملـــك البالد، بمتابعة مباشـــرة 

من صاحب الســـمو الملكي ولي العهد 
رئيس الـــوزراء. وأعرب الرميحي عن 
اعتـــزازه بما حملته بطولة الفورموال1 
حضاريـــة  رســـائل  مـــن  العـــام  لهـــذا 
وإنسانية وتنموية في ظل التوجهات 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  لســـمو  الســـامية 
الـــوزراء  بتخصيـــص مقاعد محدودة 
الصفـــوف  فـــي  العامليـــن  لعوائـــل 
الصحيـــة  الكـــوادر  مـــن  األماميـــة 
“فريـــق  ضمـــن  المســـاندة  والجهـــات 
تقديـــًرا  الســـباق  لحضـــور  البحريـــن” 
إلسهاماتهم وتضحياتهم في التصدي 
ســـموه  وحـــرص  كورونـــا،  لجائحـــة 
علـــى إقامـــة هـــذا الحـــدث الرياضـــي 
بإجـــراءات احترازيـــة وتدابير وقائية 

تضمن الصحة والسالمة للجميع.
 وأكـــد وزيـــر اإلعـــالم، أن المكســـب 
تعريـــف  هـــو   1 للفورمـــوال  األهـــم 
ورؤيـــة  البحريـــن  برســـالة  العالـــم 
صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهد 
رئيـــس الـــوزراء فـــي ظـــل المســـيرة 
الملـــك  لجاللـــة  الشـــاملة  التنمويـــة 
بشـــأن أهميـــة الرياضـــة فـــي تحفيـــز 
واالجتماعيـــة  االقتصاديـــة  التنميـــة 
والمحافظـــة على الصحة والســـالمة 
العامة في مكافحة جائحة “كورونا”، 
وتوطيـــد روح التســـامح والتعايـــش 
الشـــعوب  بيـــن  والتقـــارب  الســـلمي 
والثقافـــات والحضـــارات، بمـــا يخدم 

أهداف التنمية المستدامة 2030.

المنامة-بنا

سلمان بن ابراهيم: البحرين أثبتت جدارتها في التنظيم
تلقـــى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، أســـمى آيات 
التهانـــي والتبريـــكات مـــن األميـــن العـــام 
والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى  للمجلـــس 
الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيـــم آل خليفـــة، 
بمناســـبة النجاح الكبيـــر لمملكة البحرين 
فـــي اســـتضافة وتنظيـــم ســـباق جائـــزة 
طيـــران الخليـــج للفورمـــوال واحـــد لعـــام 

.٢٠٢٠
 وأكـــد  الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيـــم آل 
خليفـــة أن النجـــاح الباهر في اســـتضافة 
مملكـــة البحرين لســـباق الجائـــزة الكبرى 
للفورموال واحد يسهم في ترسيخ مكانة 
البحريـــن المتميزة على الســـاحة الدولية 
وإرســـال رســـالة واضحـــة المعالـــم للعالم 

المملكـــة فـــي احتضـــان  أجمـــع بجـــدارة 
األحـــداث الرياضيـــة الكبـــرى وإخراجهـــا 

بأبهى حلة ممكنة.
 وأشـــار الشـــيخ ســـلمان بـــن ابراهيـــم آل 
خليفـــة أن اســـتمرار إقامـــة هـــذا الحدث 
العالمـــي في مملكـــة البحريـــن على مدى 
الرؤيـــة  مـــع  ينســـجم  طويلـــة  ســـنوات 
الثاقبـــة لجاللة الملـــك ا التي تؤمن تمامُا 
بأهميـــة الرياضة في وضـــع البحرين في 
مكانـــة مرموقـــة على الخارطـــة العالمية، 
كمـــا يترجـــم توجيهات جاللتـــه بضرورة 
اســـتثمار الرياضـــة فـــي إبـــراز الجوانـــب 
الحضاريـــة للمملكة وعكس أصالة ورقي 

الشعب البحريني الكريم.
 وأشـــاد األميـــن العـــام للمجلـــس األعلـــى 

للشـــباب والرياضـــة بمتابعـــة ولـــي العهد 
رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، لكافة 
التفاصيل المتعلقة بإقامة الســـباق مبينا 
ان تلك المتابعة تنســـجم مع رؤية سموه 
البحريـــن  حلبـــة  تأســـيس  فـــي  الثاقبـــة 
حضاريـــا  مشـــروعا  باعتبارهـــا  الدوليـــة 
يجني ثماره في تنمية وازدهار البحرين 

على كافة المستويات واألصعدة.
إلقامـــة  االيجابيـــة  اآلثـــار  علـــى  وأكـــد   
ســـباق البحرين ضمن منافســـات موســـم 
الفورمـــوال واحد قائال: ثمـــار هذا الحدث 
الرياضي لـــن تتوقف فقط على النواحي 
االقتصاديـــة والرياضيـــة، بـــل تتجاوزها 
فـــي إيصـــال رســـالة حضارية نبيلـــة إلى 

مملكـــة  أن  مفادهـــا  الخارجـــي  العالـــم 
البحرين ستظل دائما وأبدا قوية بحكمة 
وحرصهـــم  أبنائهـــا  وتماســـك  قيادتهـــا 
المتواصل على المضي قدما في مســـيرة 

التقدم واالزدهار.
 ونـــوه الشـــيخ ســـلمان بن إبراهيـــم بدور 
العامليـــن في حلبـــة البحرين الدولية في 
تهيئـــة كافة عوامل النجـــاح لهذا الحدث 
جائحـــة  ظـــروف  ظـــل  فـــي  الرياضـــي 
كورونا، مشيدًا بما أظهروه من احترافية 
وكفـــاءة عالية ترجمت على أرض الواقع 
ما تتحلى به الكوادر الوطنية من قدرات 
فذة وحســـن تعامـــل مما كان لهـــا أطيب 
األثر في نفوس مرتادي السباق وضيوف 

المملكة من مختلف أنحاء العالم.

المنامة-بنا

نجاح السباق نتيجة لدعم جاللة العاهل
تلقـــى عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، 
التهاني والتبريكات من وزير شؤون 
المؤيـــد،  أيمـــن  والرياضـــة  الشـــباب 
بمناســـبة النجـــاح الكبير الـــذي رافق 
الكبـــرى  البحريـــن  جائـــزة  فعاليـــات 
لطيران الخليـــج للفورموال 1، مؤكدًا 
طبيعيـــة  نتيجـــة  النجـــاح  هـــذا  أن 
الهتمـــام وحـــرص جاللتـــه على دعم 
جهود المملكة في استضافة الحدث 
العالمي الكبير. وأشـــاد وزير شـــؤون 

الشـــباب والرياضة بالجهـــود الرائدة 
التـــي بذلها ولي العهد رئيس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان 
إنجـــاح  فـــي  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن 
السباق، وحرص ســـموه على متابعة 
كافـــة اإلجـــراءات المتخـــذة من قبل 
مختلـــف الجهـــات واالطمئنـــان على 
كافة الترتيبات األمر الذي ساهم في 

إبراز السباق بصورة بارزة.
 وأضـــاف أن مملكـــة البحرين نظمت 
العـــام  هـــذا  فـــي  اســـتثنائيا  ســـباقا 

وتمكنـــت من إخراج الســـباق بصورة 
مثالية مـــن كافة النواحي األمر الذي 
يؤكـــد أن جولة البحرين قد أصبحت 
محطـــة مهمـــة معـــززة بذلـــك المكانة 
المرموقة التـــي وصلت إليها المملكة 
كموطن لرياضة السيارات في الشرق 
األوســـط ويعزز دور المملكة سياحيا 
ورياضيا واقتصاديا، مشـــيرا الى أن 
تنظيـــم المملكـــة للســـباق بنجاح يعد 
حدثا يحمل كل دالالت التميز خاصة 
وأن البحرين ظلت تقدم الجديد في 

كل اســـتضافة للبطولـــة كعهدهـــا في 
تنظيم البطوالت العالمية.

 كمـــا ثمن جهود مجلـــس إدارة حلبة 
حيـــث  فيهـــا  والعاملـــون  البحريـــن 
اثبتـــوا قدراتهـــم الكبيرة فـــي تنظيم 
الســـباق بصـــورة مبهرة، مشـــيدا في 
الـــذي  الكبيـــر  بالـــدور  الوقـــت  ذات 
قـــام به أعضـــاء المارشـــال البحريني 
والذيـــن بذلـــوا جهـــودا مضاعفـــة من 
أجـــل تنظيـــم الســـباق بشـــكل مثالي 

والمحافظة على سالمة الجميع.

المنامة-بنا



تســـلم عاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، التقرير السنوي 
ألعمال مجلســـي الشـــورى والنـــواب لدور 
االنعقـــاد الثانـــي مـــن الفصـــل التشـــريعي 
الخامس.  جاء ذلك خالل استقبال جاللة 
الملـــك أمـــس فـــي قصـــر الصخير رئيســـة 
مجلس النواب فوزية بنت عبد هللا زينل، 
ورئيـــس مجلس الشـــورى علي بـــن صالح 
الصالح، ونواب رئيســـي المجلسين الذين 

رفعوا لجاللته التقرير السنوي.
 وقـــد أعـــرب جاللته عـــن اعتـــزازه بالدور 
الهام الذي تضطلع به الســـلطة التشريعية 
في ترسيخ دعائم المســـيرة الديمقراطية 
القوانيـــن  منظومـــة  وتطويـــر  الوطنيـــة 
المواطنيـــن  تخـــدم  التـــي  والتشـــريعات 

وتلبي كافة احتياجاتهم.
وأشـــاد جاللتـــه باإلنجازات التـــي يواصل 
بدورهمـــا  منوهـــًا  تحقيقهمـــا،  المجلســـان 
المحـــوري في توثيق عالقات البحرين مع 
مختلـــف دول العالم الشـــقيقة والصديقة، 
معربًا جاللته عن شكره وتقديره للمواقف 
الشـــورى  لمجلســـي  المشـــرفة  الوطنيـــة 
والنـــواب، مشـــيدًا بالبيـــان الصـــادر عنهما 
بشـــأن حادثـــة اعتـــراض زورقيـــن تابعين 
لخفـــر الســـواحل من قبـــل دوريـــات تابعة 

ألمن السواحل والحدود القطرية.
كما أثنـــى جاللته على المســـتوى المتقدم 
من التعاون والتنســـيق بين السلطتين بما 
يخدم مسار العمل الديمقراطي، منوهًا بما 
تضمنه تقريري مجلسي الشورى والنواب 
من مبـــادرات ومقترحـــات بنـــاءة لتطوير 

األداء التشريعي والرقابي في المملكة.
مـــن  عـــدد  بحـــث  اللقـــاء   وجـــرى خـــالل 
القضايـــا التي تهم الشـــأن المحلي الســـيما 
آخر مســـتجدات مكافحة فيروس كورونا 
والتقدم اإليجابي الذي تم إحرازه بشأنها، 
حيـــث ثمن جاللتـــه الجهود الكبيـــرة التي 
الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  بذلهـــا  يواصـــل 
بهـــدف الحـــد مـــن انتشـــار هـــذه الجائحة، 
منوهـــًا بمبـــادرات ومقترحات المجلســـين 
الهامة في مجـــال تطبيق التحول الرقمي 
علـــى مختلـــف األصعـــدة، مؤكـــدًا جاللتـــه 
قـــدرة المملكة علـــى تجاوز هـــذه المرحلة 
بـــكل قوة وعـــزم بتوفيق من هللا عز وجل 

وتعاون الجميع وإلتزامهم.
عـــن  النـــواب  مجلـــس  رئيســـة  وأعربـــت 
بالـــغ التقديـــر وعظيـــم االمتنان بتشـــرفها 
بلقـــاء  وأعضـــاء هيئـــة مكتـــب المجلـــس 
عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، بمناسبة رفع التقرير 
الســـنوي لـــدور االنعقاد الثانـــي من الفصل 

التشريعي الخامس إلى جاللته.
وأكـــدت أن لقاء جاللة الملك، واالســـتماع 
لتوجيهـــات جاللته ورؤاه الســـامية، يمثل 
دافعـــًا كبيرًا لتعزيز جهـــود مجلس النواب 
في القيـــام بالواجبات الدســـتورية، وأداء 
الـــدور التشـــريعي والرقابـــي، ســـعيا لبلوغ 
وتحقيـــق  العليـــا،  الوطنيـــة  المصلحـــة 
تطلعـــات المواطنيـــن، وأن مســـيرة العمل 
الوطني بلغت مراتب متقدمة من العطاء، 
وحققت حصيلًة واسعة وثرية من اإلنجاز 
بفضل التوجيهات السامية من لدن جاللة 
الملـــك، وبالتعـــاون الفعـــال مـــع الحكومـــة 
برئاســـة ولي العهد رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة. وأشـــارت رئيســـة مجلـــس النواب 
أن الدعـــم الملكي الســـامي شـــكل الركيزة 
األساســـية إلثراء العمل النيابي، وتحقيق 
مزيـــد مـــن اإلنجـــازات التشـــريعية خـــالل 
الظـــروف  رغـــم  الماضـــي،  االنعقـــاد  دور 
االستثنائية التي تزامن معها جراء تفشي 

جائحة كورونا )كوفيد 19(.
 وأضافـــت أن مـــا تحقق من نهضة تنموية 
شـــاملة فـــي مملكـــة البحرين جـــاء نتيجة 
التباع كافة الســـلطات ومؤسسات الدولة، 
النهج الذي رسمه جاللة الملك، منذ انطالق 
المشـــروع اإلصالحي الكبيـــر، ارتكازا على 
ثوابـــت ميثاق العمل الوطني، الذي رســـخ 

قواعد دولة المؤسســـات والقانون، وحقق 
التقـــدم الديمقراطي، وعزز مكانة المملكة 

على المستوى اإلقليمي والعالمي.
وأصـــدر مجلـــس النـــواب تقريره الســـنوي 
ألعمـــال دور االنعقـــاد العـــادي الثانـــي مـــن 
ن  الفصـــل التشـــريعي الخامس، وقـــد تكوَّ
التقريـــر مـــن 258 صفحـــة، ومـــن 9 أبواب 
متضمنـــة الكثيـــر مـــن الصـــور والجـــداول 
والرسوم البيانية، إضافة إلى تقنية قراءة 
الصـــور واالنتقـــال إلـــى الفيديـــو المعنـــي 
بالمادة المنشـــورة )البار كود(. ومن سمات 
تقريـــر هـــذا العـــام التميـــز علـــى مســـتوى 
اإلخراج الفني لصفحات التقرير من خالل 
الكفاءات العاملـــة باألمانة العامة لمجلس 
النـــواب، إضافـــة إلـــى المضمـــون المتميـــز 
ألبواب التقرير وتلخيص المعلومات على 
هيئـــة )االنفـــو جرافيك(. ويفتتـــح التقرير 
بكلمة رئيســـة مجلس النـــواب فوزية بنت 
عبدهللا زينل تليها ملخص ألهم مضامين 
الخطاب الملكي السامي وإحصائيات عن 

مناقشات المجلس واألمانة العامة.
ويتنـــاول البـــاب األول فعاليـــات افتتـــاح 
رئيـــس  نائبـــي  وانتخـــاب  االنعقـــاد  دور 
المجلـــس، ويتطرق هذا البـــاب بالتفصيل 
إلى الخطاب الملكي الســـامي الذي تفضل 
صاحـــب الجاللة ملك البـــالد بإلقائه خالل 
حفـــل افتتاح دور االنعقـــاد الثاني وكذلك 
الخطـــاب  علـــى  المجلـــس  رد  إجـــراءات 
لكلمـــة  تلخيصـــي  انفوجرافيـــك  وعـــرض 
جاللته. ويسلط الباب الثاني الضوء على 
مكتـــب المجلس مـــن حيـــث اختصاصاته 
البـــاب  ويتنـــاول  وإنجازاتـــه.  وتشـــكيله 
الثالث لجان المجلس النوعية الدائمة من 
حيث اختصاصاتها وتشكيلها وإنجازاتها. 
مناقشـــات  إلـــى  يتطـــرق  الرابـــع  والبـــاب 

المجلـــس والتـــي تتمثـــل في: مشـــروعات 
القوانين التي بلغت 118 مشـــروع قانون، 
 90 بلغـــت  التـــي  بقوانيـــن  واالقتراحـــات 
اقتراًحا، والمراسيم بقوانين التي بلغت 6 
مراسيم. وضمن إطار اختصاص المجلس 
التشـــريعي بلـــغ عـــدد االقتراحـــات برغبـــة 
المقدمـــة مـــن األعضـــاء )403( اقتراحـــات 
برغبة في حين بلغ عدد المناقشات العامة 
)5( مناقشـــات عامة فـــي ذات الدور. وفي 
إطـــار المهـــام الرقابيـــة للمجلـــس بلغ عدد 
االنعقـــاد  دور  خـــالل  البرلمانيـــة  األســـئلة 
الثانـــي )74( ســـؤاال أجـــاب الـــوزراء عليها 
كتابيا أو شـــفاهة ويتناول الباب الخامس 
بيانـــات المجلس التـــي أصدرها تفاعال مع 
المناسبات واألحداث المحلية واإلقليمية 
والعالميـــة، حيـــث أصـــدر المجلـــس خالل 

هذا الدور 29 بياًنا. 
عنـــوان  فحمـــل  الســـادس  البـــاب  أمـــا 
مشـــاركات الشـــعبة البرلمانيـــة خـــالل دور 
االنعقاد الســـنوي العادي الثاني من الفصل 
التشريعي الخامس من خالل تقديم نبذة 
عن اللجنـــة التنفيذيـــة للشـــعبة البرلمانية 
لمملكة البحرين ومشاركات وفود الشعبة 
إلـــى  فـــي المحافـــل اإلقليميـــة والدوليـــة 
جانـــب ممثلي الشـــعبة البرلمانيـــة لمملكة 
والجمعيـــات  االتحـــادات  فـــي  البحريـــن 
البرلمانيـــة المنضوية تحت مظلة الشـــعبة 
البرلمانيـــة وعضويـــة الشـــعبة فـــي لجـــان 
االتحادات البرلمانية، ومشـــاركات الشعبة 
البرلمانيـــة لمملكة البحرين في االتحادات 

المنضوية تحت مظلة الشعبة البرلمانية.
ويســـتعرض الباب الســـابع تنميـــة مجلس 
النـــواب للعالقـــات مـــع المجالـــس المحلية 
الســـنوي  االنعقـــاد  دور  خـــالل  والدوليـــة 
التشـــريعي  الفصـــل  مـــن  الثانـــي  العـــادي 

الخامـــس وهي لجـــان األخـــوة والصداقة 
البرلمانـــات  مـــع  المشـــتركة  البرلمانيـــة 
ومشـــاركات وفـــود مجلـــس النـــواب فـــي 
المحافـــل المحليـــة واإلقليميـــة والدولية، 
والوفـــود الخارجيـــة التـــي زارت مجلـــس 
النـــواب باالضافـــة إلى اتفاقيـــات التعاون 
المشـــترك الموقعـــة بيـــن مجلـــس النـــواب 

والمؤسسات المحلية والخارجية.
أمـــا الباب الثامن: تطويـــر العمل البرلماني 
العـــادي  الســـنوي  االنعقـــاد  دور  خـــالل 
الثانـــي مـــن الفصـــل التشـــريعي الخامـــس 
الـــذي جاء ليتناول ضمـــن صفحاته جهود 
مركز الدراســـات والتدريـــب البرلماني في 
مجال التدريـــب والتثقيـــف البرلماني في 
لجنـــة  ودور  الثانـــي،  التشـــريعي  الفصـــل 
التواصـــل المجتمعـــي خـــالل دور االنعقاد 
العـــادي الثانـــي ومشـــاريع وأنشـــطة لجنة 
تكافـــؤ الفـــرص باألمانـــة العامـــة لمجلـــس 
إدارة  إنجـــازات  إلـــى  باإلضافـــة  النـــواب 
الشـــؤون القانونية. كما يتطرق هذا الباب 
إلى اجتماع رؤســـاء المجالـــس البرلمانية 
الخليـــج  لـــدول  التعـــاون  بـــدول مجلـــس 
العربيـــة، إضافة إلى تنظيم فعالية بعنوان 
»ملتقـــى هواجـــس أمن الغـــذاء والماء في 
دول مجلـــس التعـــاون«. وكذلـــك فعاليات 
ثـــم  فـــض دور االنعقـــاد، تليـــه المالحـــق، 
ســـجل مناقشـــات المجلـــس، وهـــو عبـــارة 
عـــن جـــداول تضـــم المعلومات الرئيســـية 
المجلـــس  ناقشـــها  التـــي  للموضوعـــات 

والتواريخ الخاصة بها.
 مـــن جهتـــه، أعـــرب مـــع رئيـــس مجلـــس 
الشـــورى عـــن شـــكره وتقديـــره لصاحـــب 
الجاللـــة الملك لما يوليه جاللته من رعاية 
ودعـــم ومســـاندة مســـتمرة لدور الســـلطة 
التشـــريعية باعتبارهـــا أحـــد أركان دولـــة 

أكـــد عليهـــا  التـــي  المؤسســـات والقانـــون 
المشـــروع اإلصالحي والحضاري لجاللته، 
مثمنًا في السياق ذاته المتابعة واالهتمام 
الكبير الذي يحظى به مجلس الشورى من 

لدن جاللة الملك.
 وأكـــد أن توجيهات جاللـــة العاهل، وحثه 
علـــى تكثيف العمل التشـــريعي بما يســـهم 
في استمرار نهضة وتقدم مملكة البحرين، 
تمثـــل نـــواة لـــكل اإلنجـــازات والنجاحات 
التشريعية، وتعطي حافزًا ودافعًا إضافيًا 
ألعضاء الســـلطة التشـــريعية لبذل المزيد 
مـــن الجهود والعطـــاء ألداء الدور المنوط 

بهم بكل إخالص وتفاٍن ومسؤولية.
إلنجـــازات  الســـنوي  التقريـــر  أن  وبيـــن 
مجلـــس الشـــورى في دور االنعقـــاد الثاني 
مـــن الفصل التشـــريعي الخامـــس، يعكس 
الجهـــود التـــي بذلهـــا األعضـــاء، فـــي ســـن 
التشـــريعات وتحديث القوانين وممارسة 
دورهـــم الوطنـــي، وتعزيـــز مكانـــة مملكـــة 
البحريـــن فـــي المحافـــل البرلمانيـــة علـــى 
وهـــو  والدولـــي،  اإلقليمـــي  المســـتويين 
مـــا يمثـــل ثمـــرة للدعـــم الالمحـــدود الذي 
يوليه جاللـــة الملك، والتعاون والتنســـيق 
الدائـــم مع الحكومة. ولفت رئيس مجلس 
الشـــورى إلـــى أّن اللقـــاء بجاللـــة العاهـــل، 
لتوجيهـــات  لالســـتماع  فرصـــة  يمثـــل 
جاللتـــه أيـــده هللا، في كل شـــؤون الوطن 
والمواطـــن، مبينـــًا أن المجلـــس لـــن يدخر 
جهـــدًا لترجمة تطلعـــات جاللة العاهل إلى 
تشـــريعات وقوانين تســـاهم فـــي تحقيق 
المزيد من اإلنجازات للوطن والمواطنين.

وجرًيـــا علـــى عادتـــه الســـنوية قـــام قســـم 
شؤون الجلســـات بإدارة شؤون الجلسات 
باألمانـــة العامـــة بمجلس الشـــورى - ضمن 
اختصاصاته ومهامه - باإلعداد واإلشراف 

لمجلـــس  الســـنوي  التقريـــر  علـــى إصـــدار 
العـــادي  االنعقـــاد  دور  ألعمـــال  الشـــورى 
الثانـــي مـــن الفصـــل التشـــريعي الخامس، 
للفترة مـــن 14 صفر 1441هــــ الموافق 13 
أكتوبـــر 2019 إلـــى 26 رمضـــان 1441هــــ 
الموافق 19 مايو 2020م. ويتكون التقرير 
السنوي من )169( صفحة، متضمًنا مقدمة 
وثمانيـــة أبـــواب، باإلضافـــة إلـــى مالحـــق 
وســـجل لمناقشـــات المجلـــس، وأرفـــق به 
قـــرص مدمـــج )CD( يحتـــوي علـــى مـــادة 
التقريـــر كاملة. والجدير بالذكـــر أن تقرير 
هـــذا العام جـــاء معزًزا بالصـــور والجداول 
والرسوم البيانية، ومتسًما بوفرة البيانات 
اإلحصائيـــة المقارنـــة إلنجـــازات المجلس 
ولجانه خالل الفصل التشريعي الخامس، 
الحصـــول علـــى  المعنييـــن  ليســـهل علـــى 
المعلومـــات، والتعـــرف علـــى اإلنجـــازات، 

والوقوف على التطورات والتغيرات. 
ويبدأ التقرير بالمقدمة التي تشـــتمل على 
كلمـــة صاحـــب المعالـــي الســـيد علـــي بـــن 
صالـــح الصالـــح رئيـــس مجلس الشـــورى، 
تليهـــا إحصائيـــة عـــن إنجـــازات المجلـــس 
خـــالل دور االنعقـــاد الثانـــي، وإحصائيـــة 
مقارنـــة إلنجازات المجلـــس خالل الفصل 
التشـــريعي الخامـــس. ثـــم يتنـــاول البـــاب 
األول فعاليـــات بـــدء دور االنعقـــاد، حيث 
ُيتطـــرق فيـــه بشـــيء مـــن التفصيـــل إلـــى 
الخطـــاب الملكـــي الســـامي الـــذي تفضـــل 
صاحـــب الجاللة ملك البـــالد بإلقائه خالل 
حفـــل االفتتـــاح، كما ُيســـتعرض فـــي هذا 
األولـــى  المجلـــس  جلســـة  أعمـــال  البـــاب 
)اإلجرائيـــة(، وإجـــراءات انتخابـــات نائبي 
رئيـــس المجلس، وكذلك رد المجلس على 

الخطاب الملكي السامي.
 بعد ذلك يســـلط الباب الثاني الضوء على 
مكتـــب المجلس مـــن حيـــث اختصاصاته 
وتشكيله وإنجازاته خالل دور االنعقاد مع 
إحصائية مقارنة خالل الفصل التشـــريعي 
الخامـــس. ويتنـــاول الباب الثالـــث اللجان 
حيـــث  مـــن  بالمجلـــس  الدائمـــة  النوعيـــة 
اختصاصاتهـــا وتشـــكيلها وإنجازاتهـــا. أما 
البـــاب الرابـــع فيتطـــرق - بإســـهاب - إلـــى 
مناقشات المجلس لمشـــروعات القوانين، 
والميزانيات العامة وحســـاباتها الختامية، 
والمراســـيم  بقوانيـــن،  واالقتراحـــات 
بقوانين، واألســـئلة الموجهة إلـــى الوزراء 
معـــززة بجداول ورســـوم بيانية. يلي ذلك 
ســـجل مناقشـــات المجلـــس، وهـــو عبـــارة 
عن جـــداول تفصيليـــة للموضوعات التي 
االنعقـــاد.  دور  خـــالل  المجلـــس  ناقشـــها 
البيانـــات  الخامـــس  البـــاب  ويســـتعرض 
السياســـية التـــي أصدرهـــا المجلس خالل 
دور االنعقـــاد تفاعـــالً منـــه مـــع األحـــداث 

المحلية واإلقليمية والدولية.
علـــى  الضـــوء  الســـادس  البـــاب  ويســـلط 
الزيـــارات والوفـــود المحليـــة والخليجيـــة 
والعربيـــة والدولية التي اســـتقبلها معالي 
رئيس المجلس. وفي الباب الســـابع تناول 
التقرير اإلعالن عـــن فوز المجلس بجائزة 
صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميـــرة ســـبيكة 
بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة قرينـــة العاهـــل 
المفـــدى رئيســـة المجلـــس األعلـــى للمـــرأة 
لتقدم المرأة البحرينيـــة. أما الباب الثامن 
االنعقـــاد  دور  فـــض  فعاليـــات  فيتنـــاول 

الثاني، يلي ذلك المالحق.
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أشـــاد ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، بالنجاحات المتوالية التي 
تحققها مملكة البحرين في اســـتضافة ســـباق جائزة طيران 
الخليـــج للفورموال وان، والتميز المســـتمر الذي تحققه حلبة 
البحرين الدولية موطن سباق السيارات في الشرق األوسط 
فـــي تنظيـــم هذا الســـباق الدولـــي بخبرات وطنيـــة يفخر بها 
الجميـــع بما يرفد المســـيرة التنموية الشـــاملة بقيـــادة عاهل 

البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
 وأشار سموه إلى أن النجاح الذي تحقق باستضافة وتنظيم 
ســـباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورموال وان 
2020 فـــي ظـــل الظروف االســـتثنائية لجائحـــة كورونا جاء 
بفضـــل الجهـــود الكبيـــرة التي قـــام بها المنظمـــون والطواقم 
الطبية والجهات المســـاندة العسكرية واألمنية ومن الجهات 
الحكوميـــة، والتي كان لها عظيم األثر في تنفيذ اإلجراءات 
االحترازيـــة والخطـــط الموضوعـــة مـــن أجل إنجاح الســـباق 
بالتميـــز الـــذي عرفـــت بهـــا الســـباقات الدوليـــة التـــي تنظمها 
المملكـــة، معربًا ســـموه عـــن شـــكره وتقديره لكل فـــرد وضع 
نصب عينه رفع اسم البحرين عاليًا من خالل قيامه باألدوار 
المنوطة به لتحقيق النجاح والتميز في تنظيم واســـتضافة 

هذا السباق وإظهاره بصورة مشرفة.
 وهنأ ســـموه الفائزين في الســـباق معربًا عن الشكر والتقدير 
لـــكل الفـــرق المشـــاركة على مـــا قدمتـــه مـــن أداء متميز في 
أجواء تنافسية يملؤها الحماس والتحدي في حلبة البحرين 
الدولية، مشـــيرا ســـموه إلـــى أن مملكة البحرين اســـتطاعت 
صناعـــة نجاح جديـــد يضاف إلى ســـجل نجاحاتها المتوالية 
علـــى المســـتويات المختلفة، الفتا إلى ما واكب الســـباق من 
اهتمام دولي خالل أيام سباق البحرين بالجوانب التنظيمية 

في ظل الجائحة والتي حازت إعجاب الجميع.
 ونوه ســـموه بما شـــهده ســـباق هذا العام مـــن وضع مختلف 
باقتصـــار حضـــور الســـباق علـــى األبطـــال مـــن العامليـــن في 
الصفـــوف األماميـــة للتصـــدي لفيـــروس كورونا مـــن الكوادر 
الطبيـــة والتمريضيـــة والجهـــات المســـاندة وعوائلهم، منوها 
بـــأن تخصيـــص المقاعد هـــو تعبير عن رد الجميـــل والعرفان 
لهم على ما يقومون به من جهود جليلة ليالً ونهارا من أجل 
الوطن والمواطن والمقيم طوال مراحل التعامل مع جائحة 
كورونا والتي جعلت البحرين تحقق النتائج اإليجابية وتحد 
من انتشاره بين أفراد المجتمع، معربًا سموه عن تقديره لكل 
الجهود الوطنية المخلصة التي قام بها كافة أفراد الصفوف 
األماميـــة، كمـــا تمنى ســـموه لهم دوام التوفيـــق في مواصلة 

أداء مهماتهم بكل عزٍم لتعزيز صحة وسالمة المجتمع.

المنامة- بنا

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يشيد بنجاحات البحرين في استضافة “الفورموال 1”
االســـتعدادت فـــي ظـــل الظـــروف االســـتثنائية لجائحـــة كورونـــا حـــازت إعجـــاب العالـــم

المنامة-بنا

الجاللـــة  البـــالد صاحـــب  تلقـــى عاهـــل 
خليفـــة،   آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
برقية تهنئة من رئيس مجلس الشـــورى 
علـــي بـــن صالـــح الصالـــح، أعـــرب فيهـــا 
عـــن أســـمى آيـــات التهانـــي والتبريكات 
لمناســـبة النجـــاح الكبيـــر الـــذي حققتـــه 
مملكـــة البحريـــن فـــي تنظيـــم وإقامـــة 
جائزة البحريـــن الكبرى لطيران الخليج 
وجائـــزة رولكـــس، فـــي ظـــل الظـــروف 

الصعبة التي يعيشـــها العالم من تفشـــي 
جائحـــة كورونـــا. وأشـــاد رئيس مجلس 
الشـــورى بكافة الجهود التي بذلت على 
إعدادهـــا وتنظيـــم تنفيذهـــا وإخراجهـــا 
بهـــذا المظهر المشـــرف، لتظـــل البحرين 
العطـــاء  مـــن  عريـــق  لتاريـــخ  امتـــداًدا 
واالنجاز، متمنيا لوطننا الغالي اضطراد 
التقدم والنماء واالزدهار في ظل قيادة 

جاللته الحكيمة.

جاللة العاهل يتلقى تهنئة الصالح

local@albiladpress.com 04
زينل : النجاح في تنظيم “الفورموال 1” يؤكد تفوق البحريناالثنين 30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الثاني 1442 - العدد 4430

تلقـــى عاهل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
تهنئـــة مـــن رئيســـة مجلـــس النـــواب 
فوزيـــة بنت عبـــدهللا زينل، بمناســـبة 
النجـــاح الكبيـــر الـــذي حققتـــه مملكة 
البحريـــن فـــي تنظيم وإقامة ســـباق 
لبطولـــة  الكبـــرى  البحريـــن  جائـــزة 

سباقات الفورموال 1 .
وأكـــدت أن الدعـــم الرفيـــع والرعايـــة 
الكريمـــة من لـــدن جاللة الملـــك، أبرز 
تفوق مملكة البحرين على المســـتوى 
العالمـــي، وبلـــوغ اإلنجـــازات الرائـــدة 

في المجاالت المختلفة .
وأشـــادت بجهود الحكومـــة الموقرة، 
برئاســـة  ولـــي العهـــد رئيـــس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، ومـــا تحقق من 
نجـــاح كبيـــر ومتميـــز، أثبـــت جـــدارة 
المملكة في تنظيم الفعاليات العالمية 

الكبرى باقتدار وكفاءة .
وأشـــارت إلـــى أن إقامة هـــذا الحدث 
الرياضي الهام خالل فترة استثنائية 
تتزامـــن مـــع تفشـــي جائحـــة كورونا 
)كوفيـــد 19( فـــي العالـــم، يعبـــر عـــن 

والقـــدرات  الكبيـــرة،  اإلمكانيـــات 
مملكـــة  تمتلكهـــا  التـــي  الواســـعة 
البحرين، فـــي تحويل التحديات إلى 
فرص نجـــاح، وتوفير البيئة المالئمة 
العالميـــة،  الفعاليـــات  الحتضـــان 
بالتـــواؤم مـــع اإلنجـــازات المتواصلة 
لفريـــق البحريـــن بقيـــادة ســـمو ولـــي 
العهـــد رئيـــس الـــوزراء، فـــي توفيـــر 
أفضـــل اآلليات واإلجراءات الصحية 
والطبيـــة، بما جعـــل المملكـــة جديرة 

بإشادة الدول والمنظمات العالمية .
البحريـــن  مملكـــة  الهتمـــام  ونوهـــت 

فـــي  اإلنســـاني  الـــدور  بإبـــراز 
المختلفـــة،  والمجـــاالت  النشـــاطات 
مشـــيدة بالتوجيهـــات الصـــادرة عـــن 
الـــوزراء  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  ســـمو 
بتخصيـــص عـــدد مـــن المقاعـــد فـــي 
لعوائـــل  الدوليـــة  البحريـــن  حلبـــة 
العامليـــن في الصفـــوف األمامية من 
الكوادر الصحية والجهات المســـاندة 
األخـــرى فـــي البحرين، وذلـــك عرفانا 
لمســـاهماتهم والتزامهم الكبير ضمن 
الجهـــود الوطنيـــة المبذولـــة للتصدي 

للجائحة في المملكة .

المنامة-بنا

الفورموال ينضم لقصص نجاح فريق البحرين
Û  علــى قدر التحديــات تكون المواقف المســؤولة القادرة

علــى مواصلــة النجاحــات المبهــرة وتحقيــق المكاســب 
الهائلــة علــى كل األصعــدة، وهــذا مــا أثبتــه ولــي العهــد 
رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان 
بــن حمــد آل خليفــة بعزمــه وإصــراره علــى اســتضافة 
مملكــة البحرين لســباق الفورمــوال واحد،  كونه من أهم 
الســباقات فــي عالــم الســيارات، ومــن أعلــى الرياضــات 
متابعــة ومشــاهدة واهتماًمــا مــن قبــل الجماهيــر بــكل 
أنحــاء األرض، رغــم  الظــروف االســتثنائية ومــا يتــم 
اتخــاذه مــن إجــراءات احترازيــة لمواجهــة أخطــر تحد 

يواجه البشــرية بأســرها والمتمثل فــي جائحة فيروس 
كورونا كوفيد 19.

Û  وقــد اســتند ســمو ولي العهــد رئيس الــوزراء في عزمه
إلــى ثقة كبيرة في ســواعد وطنيــة أثبتت مقدرة بهرت 
لفيــروس  والمتكاملــة  المدروســة  بمواجهتهــا  العالــم 
كورونــا، مرتكزيــن جميًعــا إلــى ســجل حافــل وجــدارة 
الفعاليــات  اســتضافة  فــي  البحريــن  لمملكــة  راســخة 
العالمية الكبرى وتحقيق أفضل المستويات في اإلعداد 

والتنظيم والنتائج.
Û  العهــد لــم يكــن غريًبــا أن يتحقــق لســمو ولــي  ولهــذا، 

رئيس الوزراء ولشــعب البحرين ما أراده من نجاح في 
اســتضافة ســباق الفورموال واحد رغم استمرار جائحة 
كورونا وتأثيرها على أغلب الفعاليات العالمية، وتمكنها 
مــن جــذب أنظار العالم إليها ســواء من محبي وعشــاق 
هــذه الرياضــة أو مــن غيرهــم ممــن يريــدون التعــرف 
علــى واحــدة مــن أهــم التجــارب الناجحــة فــي التعامل 
مــع األوضــاع الحالية وفــي حضور جنود هــذه المعركة 
وأسلحتها المؤثرة في حسن إدارتها وهم العاملون في 

الخطوط األمامية في مواجهة كورونا وأسرهم.
Û  أمارات الســعادة كان بادية على وجوه المشــاركين في

الســباق، ولغة االنبهار كانت هي الســائدة على ألســنتهم 
وفــي تصريحاتهــم، لمــا وجــدوه مــن احترافية شــديدة 
وقــدرات رفيعــة فــي التنظيــم واإلعــداد وســرعة ودقة 
متناهية في كل اإلجراءات منذ لحظة وصولهم ألرض 
البحرين، وهو أمر رائع وجهد مشكور وإنجاز محسوب 
يضــاف لســجل مملكــة البحريــن ويثبت القيــادة القوية 
خليفــة  آل  حمــد  بــن  ســلمان  لألميــر  الذكيــة  واإلدارة 

والجهود الحثيثة لفريق البحرين.
Û  ونفخر كبحرينيين بتحقيق هذا اإلنجاز الوطني الكبير

في هذه الظروف العالمية الدقيقة.
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المنامة-بنا

تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة برقية تهنئة 
مـــن وزيـــر شـــؤون الشـــباب والرياضـــة  
مقـــام  إلـــى  فيهـــا  رفـــع  المؤيـــد،  أيمـــن 
جاللتـــه الســـامي أســـمى آيـــات التهاني 
جلســـة  نجـــاح  بمناســـبة  والتبريـــكات 
والتـــي  للشـــباب،  البرلمانيـــة  المحـــاكاة 
نظمها مجلس النـــواب تنفيذًا لمضامين 
الخطاب السامي لجاللة الملك والرامية 
إلـــى دعـــم الشـــباب وتثقيفهـــم بالعمـــل 
الوطنـــي وممارســـات العمـــل البرلماني، 
وحثهـــم علـــى المشـــاركة الفاعلـــة، فـــي 
ظـــل العهـــد الزاهـــر لجاللتـــه والمســـيرة 
الوزيـــر  وأشـــاد  الشـــاملة.   التنمويـــة 
المؤيـــد في البرقيـــة بالدعم الكبير الذي 
يلقاه الشـــباب البحرينـــي من لدن عاهل 
البالد، والذي ســـاهم في تحقيق تجربة 
البحرين الديمقراطية والشبابية للعديد 
مـــن النجاحات على مختلـــف األصعدة، 
كما أن المشروع التنموي الشامل ساهم 
فـــي ترســـيخ قواعـــد الديمقراطيـــة في 
المملكة ولدى النشء والشباب، ليكونوا 
فاعليـــن فـــي المجتمع ومشـــتركين في 
صناعة القرار، فضالً عن انخراطهم في 

العمل البرلماني.
الجلســـة  محـــاكاة  أن  الوزيـــر  وأكـــد   
البرلمانيـــة للشـــباب تتوافـــق مـــع رؤيـــة 
جاللة الملك، في تهيئة األرضية المثالية 
للشـــباب، ويشكل في ذات الوقت رافدًا 
فـــي  الديمقراطيـــة  روافـــد  مـــن  مهمـــًا 
المملكـــة ومـــن شـــأنه أن يعلـــم النـــشء 
الشـــباب مبـــادئ الحوار واحتـــرام الرأي 
والرأي اآلخر، إضافـــة الى التعرف على 
نصوص الدســـتور والقانـــون في مملكة 
البحرين،منوهـــًا بـــأن الجلســـة حظيـــت 
بمشـــاركة ممثـــل جاللة الملـــك لألعمال 
اإلنســـانية وشؤون الشباب سمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة، حيث تضمنت 
المضاميـــن  مـــن  العديـــد  ســـموه  كلمـــة 
التـــي تؤكـــد حرص ســـموه علـــى تنفيذ 
توجيهـــات جاللـــة الملـــك والراميـــة الى 
تمكين الشـــباب فـــي مختلف المجاالت.

علـــى  المفـــدى  الملـــك  جاللـــة  معاهـــدًا 
المضـــي قدمًا في ترســـيخ رؤية جاللته 
فـــي دعم القطاع الشـــبابي فـــي المملكة 
وترســـيخ مبادئ الديمقراطية والثقافة 
البرلمانيـــة بمـــا يتوافق مـــع رؤية جاللة 

العاهل.

“المحاكاة البرلمانية” تنفيذا لمضامين الخطاب السامي
رئيس “األعلى للصحة”: نتطلع لالستفادة من التجربة الفرنسية
“اوربيـــا” تعتـــزم تنفيـــذ مشـــاريع بمجـــاالت الطـــب النفســـي وإعـــادة التأهيل

استقبل رئيس المجلس األعلى للصحة 
الفريـــق طبيـــب الشـــيخ محمد بـــن عبد 
هللا آل خليفـــة الرئيـــس التنفيـــذي لفرع 
مجموعة “اوربيا” الفرنســـية في الشرق 

األوسط جويالوم هوارت.
وخـــالل اللقـــاء رحـــب رئيـــس المجلس 
األعلى للصحة بالوفد الممثل لمجموعة 
اوربيـــا الشـــرق األوســـط مثمنـــًا الجهود 
الطيبـــة التـــي تبذلها المجموعة إلنشـــاء 
وتطوير المشـــاريع الصحيـــة في مملكة 
البحريـــن وتقديـــم الخدمـــات الصحيـــة 
للمواطنين والمقيمين، وتعزيز السياحة 

العالجية في المملكة.
من جانبه، أشاد جويالوم هوارت بلقائه 
رئيـــس المجلـــس والدعـــم الـــذي تتلقاه 
الجهـــات  كافـــة  مـــن  اوربيـــا  مجموعـــة 
المعنية وعلى وجه الخصوص المجلس 
الوطنيـــة  والهيئـــة  للصحـــة  األعلـــى 

الصحيـــة،  والخدمـــات  المهـــن  لتنظيـــم 
خاصـــة وأن المجموعـــة بصـــدد تنفيـــذ 
عـــدد مـــن المشـــاريع المتخصصـــة فـــي 
مجال الطب النفســـي واإلقامة الطويلة 
وإعـــادة التأهيـــل فـــي مملكـــة البحرين 

ضمن الخطة االســـتراتيجية للمجموعة 
لتوســـعة مشـــاريعها في منطقة الخليج 

العربي.
وأكـــد رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحة 
المستشـــفيات  إلـــى  المملكـــة  حاجـــة 

العاليـــة  الجـــودة  ذات  المتخصصـــة 
واالســـتفادة من التجربة الفرنســـية في 
القطـــاع الصحـــي، وذلـــك ضمـــن خطط 
لتطويـــر  للصحـــة  األعلـــى  المجلـــس 

الخدمات الصحية في المملكة.

خالل االستقبال

 المنامة - المجلس األعلى للصحة

“حمد العالمي للتعايش”: تدشين إعالن البحرين في أميركا الجنوبية
عقـــد مركز الملك حمـــد العالمي للتعايش 
السلمي االجتماع الدوري الرابع لمجلس 
رئيـــس  برئاســـة  2020م  لعـــام  أمنائـــه 
مجلس األمناء الشـــيخ خالـــد بن خليفة 
آل خليفـــة، حيـــث وافـــق المجلـــس على 
مشـــروع تدشـــين إعالن مملكة البحرين 
انطالقـــًا  الجنوبيـــة  أمريـــكا  قـــارة  فـــي 
مـــن جمهوريـــة البرازيـــل االتحاديـــة في 
الحصـــول  مـــع  القـــادم،  ديســـمبر  شـــهر 
علـــى موافقـــة الرئيس البرازيلـــي جايير 
لرعايـــة وحضـــور فعاليـــات  بولســـونارو 

المركز في العاصمة برازيليا.
 وأكـــد رئيـــس وأعضـــاء مجلـــس األمناء 
خـــالل االجتمـــاع أهميـــة هذا المشـــروع 
في نشـــر الرؤيـــة الحكيمة لعاهـــل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
التســـامح  قيـــم  بترســـيخ  خليفـــة،  آل 

والتعايش السلمي وإيصالها إلى العالمية 
انطالقًا من مملكة البحرين أرض السالم، 
وضـــرورة إقامـــة عالقـــات مشـــتركة مع 
دول القـــارة الالتينية مبنية على أســـس 
التســـامح والتعايش واالحترام المتبادل 

بين جميع الشعوب واألقاليم.
 وناقـــش رئيس وأعضاء مجلس األمناء 
كذلك في اجتماعهم تفاصيل زيارة وفد 
المركـــز األخيـــرة إلى دولة إســـرائيل وما 
جـــرى خاللهـــا مـــن لقـــاءات واجتماعات 
مهمة، حيث التقى خاللها رئيس مجلس 
األمنـــاء رئيـــس الوفـــد الشـــيخ خالـــد بن 

خليفـــة آل خليفـــة الرئيـــس االســـرائيلي 
رؤوفين ريفلين، بحضـــور النائب الثاني 
لرئيـــس مجلـــس أمنـــاء المركـــز بيتســـي 
ماثيســـون، وأميـــن عـــام المركـــز ســـمية 
الميـــر.  وقـــد أشـــاد الرئيس اإلســـرائيلي 
خالل اللقاء بالرؤية الثاقبة لجاللة الملك 
فـــي نشـــر المحبـــة والســـالم والتســـامح 
إقليميـــا وعالميا، مثمنـــًا ما تحمله مملكة 
ومـــا  عريقـــة،  حضـــارات  مـــن  البحريـــن 
تشـــكله هـــذه األرض المباركـــة من نقطة 
انطالق مهمة جدا لبدء عالقات إنسانية 
بالدرجة االولى قبل أن تكون سياســـية، 

مؤكدا أن الروابط اإلنســـانية هي أساس 
أي مرحلة قادمة من عملية السالم.

الوفـــد  وأعضـــاء  رئيـــس  واســـتعرض   
الرؤيـــة  أبـــرز مالمـــح  ريفليـــن  للرئيـــس 
الملكيـــة بشـــأن توطيـــد عـــرى التعايـــش 
السلمي والتعايش على مستوى المنطقة 
والعالم، وما تزخر به مملكة البحرين من 
إمكانـــات ومبـــادرات لتشـــكل نموذجًا ال 
يتكرر، خاصة وأن البحرينيين يعيشون 
بانســـجام ووئـــام،  الســـنين  مئـــات  منـــذ 
وتنـــوع حضـــاري يمتـــد تاريخـــه ألكثـــر 
مـــن 5000 ســـنة، كمـــا أكـــد وفـــد المركـــز 

للرئيـــس ريفليـــن أهميـــة هـــذا التعـــاون 
اإلنســـاني المشـــترك بيـــن الطرفيـــن فـــي 
النواحـــي التدريبيـــة والشـــبابية وغيرها 
مـــن حقـــول المعرفة.  كما تطـــرق رئيس 
وأعضاء مجلـــس األمناء فـــي االجتماع 
إلى تفاصيل مذكرة التفاهم التي أبرمها 
المركـــز مع الجامعـــة العبرية خالل زيارة 
الوفـــد لدولـــة إســـرائيل، والتـــي ســـيتم 
لتطويـــر وتنفيـــذ  العمـــل معـــًا  بموجبهـــا 
المتبـــادل  االحتـــرام  ســـتعزز  برامـــج 
والتقدير والتعايش الســـلمي بين العرب 
واليهـــود حكومـــات وشـــعوب مـــن جهة، 
وبين جميـــع األديان في منطقة الشـــرق 
األوســـط من جهة ثانية، وذلك اســـتنادًا 
إلى مبادئ إعالن مملكة البحرين الصادر 

بتاريخ الثالث من يوليو 2017م.
الجامعـــة  مـــع  المركـــز  ســـيتعاون  كمـــا   
لتطويـــر برامج تعليميـــة لتعزيز مفاهيم 

التعايـــش الســـلمي واالحتـــرام المتبادل، 
مع االســـتفادة من برامـــج المركز الرائدة 
كبرنامـــج الملك حمد لإليمان في القيادة 
وبرنامج الملك حمد للســـالم الســـيبراني 
والبرنامـــج الصيفي لكرســـي الملك حمد 
للحوار بيـــن األديان والتعايش الســـلمي 
فـــي جامعة ســـابينزا اإليطالية في روما 
وغيرهـــا من برامج ذات صلـــة، والتركيز 
واالبتـــكار  الســـماوية  األديـــان  علـــى 
مـــن  وغيرهـــا  التكنولوجـــي  والتحـــول 
كذلـــك  المذكـــرة  وتتضمـــن  مجـــاالت.  
تبني ورعاية المركـــز لطلبة من الجامعة 
العبرية ممن ســـيتم اختيارهم للمشاركة 
فـــي كرســـي الملـــك حمـــد للحـــوار بيـــن 
األديـــان والتعايش الســـلمي فـــي جامعة 
ســـابينزا اإليطاليـــة والبرنامـــج الصيفي 
لكرســـي الملك حمد للحـــوار بين األديان 

والتعايش السلمي في جامعة سابينزا.

المنامة - بنا
تطوير برامج تعليمية 
بالتعاون مع الجامعة 

العبرية لتعزيز التعايش

الرئيس اإلسرائيلي أشاد 
بالرؤية الثاقبة لجاللة 

الملك بنشر السالم

المنامة - وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني

وقع وزير األشـــغال وشـــئون البلديـــات والتخطيط 
الســـتثمار  انتفـــاع  عقـــد  خلـــف  عصـــام  العمرانـــي 
وتشـــغيل ســـوق مدينـــة حمـــد الشـــعبي مع شـــركة 
ذا مولـــز لتطويـــر العقـــارات، وذلك من أجل إنشـــاء 
المطلوبـــة  الخدمـــات  لتوفيـــر  الســـوق  وتشـــغيل 
لقاطنـــي مدينة حمد والمناطق القريبة بها باعتباره 

أحد المشاريع االستراتيجية لشئون البلديات.
وأوضح وزير األشغال وشئون البلديات والتخطيط 
العمرانـــي عصـــام خلف فـــي تصريح لـــه أن التكلفة 
اإلجمالية إلنشـــاء الســـوق تبلغ حوالـــي 3.5 مليون 
إنشـــاء  فـــي  باســـتثمارها  الشـــركة  ســـتقوم  دينـــار 
وتشـــغيل الســـوق فيما ســـيكون إجمالـــي مبلغ بدل 
االنتفاع العائد على الوزارة خالل فترة التعاقد 3.1 
مليـــون دينار. وأكد الوزير خلف أن الوزارة تســـعى 
لتنفيـــذ الخطـــة االســـتراتيجية الرامية إلى إنشـــاء 
وتطوير األســـواق بما يتواكب مع برنامج الحكومة 
ورؤية البحرين االقتصادية 2030، في جعل مملكة 
البحريـــن فـــي مصـــاف الـــدول المتقدمـــة من خالل 
تنفيـــذ األســـواق النموذجية والحديثـــة التي تخدم 
المواطنيـــن والمقيميـــن والتـــي كان آخرهـــا افتتاح 

سوق المحرق المركزي.
وأوضـــح أن مشـــروع ســـوق مدينـــة حمد الشـــعبي 
والـــذي يقام على أرض تبلغ مســـاحتها 12303 متر 
مربع يعد معلما خدميا تجاريا متكامال يأخذ الطابع 
العربـــي البحرينـــي التقليدي مع االخـــذ في االعتبار 
تلبية احتياجات المواطنين حيث يقع الســـوق في 
مجمـــع 1212 مـــن مدينة حمد على شـــارع الشـــيخ 
حمـــد وقريب من شـــارع الشـــيخ خليفة بن ســـلمان 
الســـريع ويقع في المنطقـــة المالصقة لمداخل دوار 

مدينة حمد رقم )17(. 
وتابـــع الوزيـــر خلـــف ســـيتضمن المشـــروع على 80 
بينهـــا مواقـــف ســـيارات،  فرشـــة وهايبـــر ماركـــت 
والخضـــار  واألســـماك  للحـــوم  لفرشـــات  باإلضافـــة 

والفواكـــه بحيـــث تكـــون ســـوقا نموذجيـــة لتلبيـــة 
احتياجات المنطقة.

وأكـــد أن أحـــد أهـــم أهـــداف الـــوزارة فـــي إنشـــاء 
الســـوق هـــو تقليل الضغط على األســـواق الشـــعبية 
والمركزيـــة األخـــرى فـــي المملكـــة في ظـــل الكثافة 
الســـكانية الكبيرة في مدينة حمد إلى جانب توفير 
فرص تجارية للمواطنين بأسعار تنسجم مع أسعار 
األسواق المشابهة، وتوفير خدمات بجودة عالية. 

وقـــال خلف نســـعى من خالل شـــراكتنا مـــع القطاع 
يتعلـــق  فيمـــا  الخدمـــات  أفضـــل  توفيـــر  الخـــاص 
باألســـواق المركزية واألســـواق الشعبية، وأن تكون 
هذه األســـواق ذات معايير عاليـــة ومعاصرة تخدم 
عملية التنمية المســـتدامة في مملكة البحرين، كما 
من شـــأنها تطوير حركة األسواق بما يخدم مصالح 
المواطنيـــن والمقيمين من جهـــة والقطاع التجاري 

من جهة أخرى.

وأكـــد أن حـــرص الوزارة على الشـــراكة مـــع القطاع 
الخـــاص ينبع مـــن توجهـــات الحكومـــة الدائمة في 
زيـــادة وتنويع مســـتوى الشـــراكات مع هـــذا القطاع 
الهـــام، إيمانـــا منهـــا بالنتائج التي يمكـــن أن تحققها 
هذه الشـــراكة علـــى مختلف األصعـــدة بخاصة في 
رفـــع جودة الخدمات وتقليـــل المصروفات وضمان 
تنفيذ المشـــاريع بشكل مجدي للقطاعين الحكومي 

والخاص.
ونـــوه خلـــف إلى تطلعات الوزارة فـــي أن يمثل هذا 
المشـــروع إضافة نوعية لسلسلة المشـــاريع البلدية 
التنمويـــة فـــي محافظة الشـــمالية التي تســـهم في 
توفيـــر احتياجات المواطنين من الخدمات وتعزيز 
التنمية الحضرية، معتبرا أن تنفيذ المشـــروع يعتبر 
ثمـــرة تعـــاون مشـــترك بين الـــوزارة ومجلـــس بلدي 

بلدية الشمالية والقطاع الخاص.
مـــن جهته، قـــال المديـــر اإلداري لشـــركة ذا مولز د. 

محمـــد جمعان إن هذا الســـوق يشـــكل نقلـــة نوعية 
في موضوع األسواق المركزية في مملكة البحرين 
نظـــرا لما يقدمه الســـوق من إمكانيـــات وتجهيزات 
حديثـــة تلبـــي كافـــة االحتياجـــات، ووفـــق أفضـــل 

وأحـــدث المعاييـــر، وهـــو ســـوق نموذجي بلمســـات 
عصريـــة يلبـــي احتياجات المجتمـــع وخصوصا في 
مدينة حمد والمحافظة الشـــمالية التي تفتقد لمثل 

هذا النوع من األسواق.

ــت ــ ــارك ــ م وهــــايــــبــــر  ــار  ــ ــضـ ــ ــخـ ــ والـ واألســـــــمـــــــاك  ــوم  ــ ــح ــ ــل ــ ل فــــرشــــة   80

توقيع إنشاء “مدينة حمد الشعبي” بـ 3.5 مليون دينار
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“بنفت” لـ “^”: أكثر من نصف مليون دينار تبرعات خيرية
كشــفت مســؤولة بشــركة )بنفــت( لصحيفة البــاد بأنه جرى تحويــل أكثر من 
540 ألف دينار لمؤسسات وجمعيات خيرية خال 5 أشهر، وذلك باالستفادة 

من ميزة تخصيص منصة للتبرع الخيري عبر التطبيق.

وســـلط فيديـــو صحيفـــة البـــاد الجديـــد 
على أثر اســـتخدام تطبيـــق )بنفت( بالعمل 
الخيـــري وذلـــك مـــن خـــال التواصـــل مع 
محارب السرطان حســـن الخيج وجمعية 
مدينة حمد الخيرية االجتماعية الناشطة 
بمجـــال التبرعـــات اإللكترونيـــة باإلضافة 

لمسؤولة من شركة )بنفت(.

تصريح بنفت

وقالـــت مديـــر أول خدمات الدفع بشـــركة 
عـــدد  بـــأن  الكوهجـــي  شـــفق  )بنفـــت( 
الجمعيـــات المنضويـــة بخدمـــة التبرعـــات 

الخيريـــة زادت بالفتـــرة الماضية. وذكرت 
أن عدد المنظمات الخيرية المشتركة بهذه 
الخدمة بلغ 55 مؤسســـة وجمعية خيرية. 
ولفتـــت أن اســـتخدام الجمهـــور لعمليـــات 
التبـــرع الخيـــري عبـــر التطبيق زاد بشـــكل 
ملحـــوظ، وذلك لســـهولة اجـــراء المعاملة. 
التبرعـــات  معامـــات  معـــدل  إن  وقالـــت 
الخيريـــة عبر التطبيق بلغت قرابة 15 ألف 
معاملـــة شـــهريا. وأضافـــت: فـــي الفترة ما 
بين شـــهر مايو 2020 ولغاية أكتوبر 2020 
فقـــد بلغ عـــدد المعامات 92 ألـــف معاملة. 
جـــرى  التـــي  المبالـــغ  إجمالـــي  أن  وبينـــت 

تحويلها لمؤسســـات وجمعيات خيرية في 
الفترة المذكورة أكثر من 540 ألف دينار.

محارب السرطان

إلـــى ذلـــك، قال محارب الســـرطان حســـن 
الخيـــج لصحيفـــة الباد بأنه يشـــكر جميع 
األشخاص والجهات لتفاعلهم مع الفيديو 
الذي صوره، وأنه لم يطلب حشـــد الجهود 
للتبرعـــات، ولكـــن بعض الجمعيات ســـعت 
لذلك، ومشـــيرا للجهود اإليجابية لجمعية 
مدينـــة حمـــد الخيريـــة االجتماعيـــة التي 

أطلقت حملة للتبرع عبر تطبيق )بنفت(.

وأكد حســـن على وجود عديد من الجهات 
األهليـــة التي ســـاهمت بشـــكل فعـــال في 
دعمه بالفترة الماضية قبل تدخل الجهات 
الرسمية لتحمل مصروفات العاج، والفتا 
الـــى أن مـــن أبـــرز هـــذه الجهـــات جمعيـــة 

األحام ومبادرة “ابتسامة”.

تجربة الجمعية

وقال رئيـــس جمعية مدينة حمد الخيرية 
االجتماعيـــة أحمـــد طاهـــر بـــأن الجمعيـــة 

نسقت مع شركة )بنفت( في وقت قياسي 
ال يتجاوز 5 ساعات إلطاق حملة خيرية 
الكترونيـــة. وذكر أن حملة حســـن حظيت 
بإقبال شـــعبي كبير وفي فترة قصيرة من 

عمر الحمات اإللكترونية.

حسن الخيجاحمد طاهرشفق الكوهجي
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محرر الشؤون المحلية | تصوير: خليل ابراهيم

فــي  تراجعــا  و2022،   2021 الماليتيــن  للســنتين  العامــة  الموازنــة  مشــروع  ســجل 
اإليرادات العامة عن الميزانية الحالية بمقدار مليار و138 مليونا و386 ألف دينار.

يأتـــي ذلك حيـــث بنـــى مشـــروع الموازنة 
مليـــارات   4 بمبلـــغ  لإليـــرادات  تقديراتـــه 
عـــن  دينـــار  ألـــف  و721  مليونـــا  و624 
الســـنتين الماليتين، في حيـــن بلغ إجمالي 
تقديـــرات اإليرادات في الميزانية الحالية 
5 مليارات و763 مليونًا و107 ألف دينار.

وقـــدر مشـــروع الموازنة المقبلـــة إيرادات 
النفط والغـــاز بمبلغ 2 مليـــار و830 مليونا 
و578 ألف دينار، وذلك بفارق مليار و297 
مليونـــا و752 ألـــف دينـــار عـــن تقديـــرات 

الميزانية الحالية.
وســـجلت اإليرادات غيـــر النفطية تراجعا 
دينـــار،  ألـــف  و366  مليونـــًا   159 بمقـــدار 
حيث قدرت الميزانيـــة الحالية اإليرادات 
غيـــر النفطيـــة بمبلـــغ مليـــار و794 مليونـــا 
و143 ألف دينار، في حين ســـجل مشروع 
الموازنـــة المقبلة مبلغ مليـــار و634 مليونًا 

و777 ألف دينار لهذه اإليرادات.
وســـجلت هيئة جودة التعليـــم والتدريب 

حضورهـــا ضمـــن الجهـــات المســـاهمة في 
اإليـــرادات العامـــة وذلـــك بمبلـــغ 12 ألـــف 

دينار عن السنتين الماليتين.
واســـتحدث مشـــروع الموازنـــة الجديـــدة 
بندا في المصروفات العامة وذلك لحساب 
المخـــزون  لتأميـــن  التشـــغيلية  التكاليـــف 
مليونيـــن  بمبلـــغ  االســـتراتيجي  الغذائـــي 
و500 ألف دينار، إلى جانب تخصيص 50 
مليـــون دينار للتعامـــل مع فيروس كورونا 

)كوفيد 19( ضمن ميزانية العام المقبل.
زيـــادة  المشـــاريع  مصروفـــات  وســـجلت 
بقيمـــة 130 مليـــون دينـــار عـــن الميزانيـــة 

الحالية، حيث بلغت 530 مليون دينار.
وفيما يتعلق بقطـــاع الحماية االجتماعية 
الدعـــم  أشـــكال  مختلـــف  يشـــمل  الـــذي 
الحكومي المباشر للمواطنين، فقد شهدت 
مليونـــا   57 بمقـــدار  انخفاضـــا  الميزانيـــة 
و295 ألـــف دينـــار، حيـــث قـــدر مشـــروع 
الموازنـــة المقبلة مبلـــغ 813 مليونا  و813 

ألـــف دينـــار للقطـــاع، فـــي حيـــن رصـــدت 
الميزانية الســـابقة مبلغ 871 مليونا و108 

ألف دينار.
فـــي  ارتفاعـــا  الغـــاء  عـــاوة  وســـجلت 
مشـــروع الموازنة المقبلـــة وذلك بمبلغ 22 

مليونًا و448 ألف دينار.
وأما عاوة تحســـين معيشـــة المتقاعدين 
فقـــد ســـجلت انخفاضـــا بقيمـــة 24 مليونا 
ألـــف دينـــار، حيـــث رصـــد مشـــروع  و90 
الموازنـــة مبلغ 240 مليونا و90 ألف دينار، 
مقابل 264 مليون دينار رصدتها الميزانية 

الحالية.
وطالت التغييرات التي شهدها بند قطاع 
الحمايـــة االجتماعيـــة عاوة بدل الســـكن 
)عـــاوة اإليجار(، حيث رصـــدت الميزانية 
المقبلـــة 87 مليونـــًا و175 ألـــف دينار، في 
 114 الحاليـــة  الميزانيـــة  رصـــدت  حيـــن 

مليون دينـــار، وذلك بمعـــدل انخفاض بلغ 

26 مليونًا و825 ألف دينار.

إعانـــة  مصروفـــات  تقديـــرات  وشـــهدت 

المـــواد الغذائيـــة أيضـــا انخفاضـــا بلـــغ 34 
مليـــون دينـــار، حيـــث رصـــدت الميزانيـــة 
المقبلـــة مبلغ 37 مليونـــًا و238 ألف دينار، 
فـــي حيـــن رصـــدت الميزانيـــة الحالية 71 

مليونًا و808 ألف دينار.
يأتي ذلك حيث خفضت تقديرات مشروع 
الموازنة الجديـــدة الدعم الحكومي لهيئة 
الكهربـــاء والمـــاء مـــن مبلـــغ 141 مليـــون 
دينارا في الســـنة الماليـــة الجارية، إلى 48 
مليـــون دينار في الســـنة المالية 2021، ثم 

انخفضت إلى الصفر في ميزانية 2022.
وفيمـــا يتعلق بمصروفات المشـــاريع، فقد 
استحدث مشروع الموزانة الجديدة مبلغ 
3 ماييـــن و75 ألـــف دينار لوزارة شـــؤون 

الكهرباء والماء.
وشـــهدت مشـــاريع وزارة االســـكان زيـــادة 
بلغـــت  إذ  دينـــار،  مليـــون   41 بمقـــدار 

 195 الموازنـــة  فـــي مشـــروع  التقديـــرات 
مليـــون دينـــار، بعـــد أن كانـــت 154 مليون 

دينار في الميزانية الحالية.
وسجلت مشاريع شؤون البلديات )ديوان 
الـــوزارة( ارتفاعـــا  بقيمـــة 3 مايين و600 
ألـــف دينـــار، إلـــى جانـــب زيـــادة مشـــاريع 
شـــؤون اإلعـــام بقيمـــة مليونيـــن دينـــار، 
إضافـــة إلـــى زيـــادة مخصصـــات مشـــاريع 
هيئـــة البحريـــن للثقافة واآلثـــار بمقدار 3 

مايين و300 ألف دينار.
وفيما يتعلق بمشاريع قطاع التعليم، دعم 
مشـــروع الموازنـــة المقبلة مشـــاريع وزارة 
التربيـــة والتعليـــم بزيادة بلغـــت 5 مايين 
المشـــروع  أدرج  كمـــا  دينـــار،  ألـــف  و100 
مبلـــغ مليـــون و600 ألـــف دينـــار لمشـــاريع 

بوليتكنيك البحرين.
يأتي ذلك حيث ســـجلت الهيئـــات البلدية 
األربـــع )البلديـــات وأمانة العاصمـــة( زيادة 
في مصروفات مشاريعها بواقع 4 مايين 
فـــي  نصيبهـــا  بلـــغ  إذ  دينـــار،  ألـــف  و132 
الميزانيـــة الحاليـــة 39 مليـــون و868 ألف 
دينـــار، فيمـــا رصـــد لهـــا مشـــروع الموازنة 

الجديدة 44 مليون دينار.

الـــغـــذائـــي لـــلـــمـــخـــزون  ألـــــف  و500  كــــورونــــا  لـــمـــواجـــهـــة  مـــلـــيـــوًنـــا   50

“قفزة” بمخصصات اإلسكان والتعليم.. وتوقف دعم الكهرباء في 2022

رسالة احالة الميزانية للبرلمان

92 ألف معاملة 
خالل 5 أشهر

سيدعلي المحافظة
تراجع مصروفات 

عالوات السكن والمواد 
الغذائية والمتقاعدين

130 مليون دينار 
زيادة بمصروفات 

المشاريع

زيادة ميزانية 
مشاريع البلديات 

واإلعالم والثقافة

قام مندوب صحيفة “الباد” بمعية حسن قاسم الشيخ بزيارة الى سوق المحرق 
للوقــوف علــى حــال جامــع الشــيخ حمــد بن عيســى بــن علــي آل خليفــة، والذي 

ُهدمت منارته، وأغلق بالكامل منذ عامين بسبب حدوث تصدعات بليغة.

وبدا الجامع المهيب  في نهاية الشـــارع 
المفضـــي مـــن ســـوق المحـــرق الشـــهير، 
وهو بـــا منارة، والشـــروخ طالت أغلب 
اركانـــه، كما بدت الفتة مركز ســـودة بن 
زمعـــة لتعليم القـــرآن الكريـــم وتدريس 
علومه مغبرة، وفي أسفلها مباشرة ركن 
خصـــص لمـــاء الســـبيل، برخـــام محطم 
وباٍل، ويحكـــي عن قصص األجر للمارة 

كانت تحصل في يوم ما.
للجامـــع  المفضيـــه  منافـــذ  كل  وبـــدت 
الصـــاة  ســـاحات  بـــدت  كمـــا  مغلقـــة، 
المفتوحة مغبـــره جدا، وتحتضن بعض 
المخلفـــات اليوميـــة، يضـــاف اليها عدم 
وجـــود أي لوحـــة ارشـــادية تشـــير الـــى 

وجود مسجد.
وقال الشيخ لـ”الباد” إن “أهالي المحرق 
جميعًا، والمقيمين، واآلسيويين يحنون 
بـــأن  للجامـــع وللصـــاة فيـــه، موضحـــًا 
اغاقـــه ال يـــزال دون أي بـــادرة انفـــراج 

إلعادة بنائه حتى هذه اللحظة”.
وأضـــاف “آخـــر ما تـــواردت اليـــه لنا من 
أنباء، بأن هنالك انتظارا إلصدار التقارير 
الهندسية الخاصة بالجامع، ومن حينها 
لم نســـمع أي جديد، وتحديدا منذ شـــهر 

رمضان قبل المنصرم وحتى اآلن”.
ويكمـــل “موقع المســـجد االســـتراتيجي 
يجعله مكتظا بالمصلين دائما، خصوصا 

بصلوات الجمعة والعيد وشـــهر رمضان 
مـــن  منهـــم  واســـعة  شـــريحة  الكريـــم، 
العمـــال واآلســـيويين والذيـــن يجـــدون 
صعوبة في الوصول للمســـاجد البعيدة 

عن الجامع المذكور”.
ليـــس مـــن الائـــق أن  وأردف الشـــيخ” 

نرى مســـجدًا با منارة، ولك أن تتخيل 
تعليقـــات الســـواح أو زوار البلـــد وهـــم 
يـــرون منظـــرًا كهـــذا، وأذكـــر أن منارتـــه 
الســـوق  علـــى  تطـــل  كانـــت  الســـابقة 
المحرقي بشـــموخ ومهابة من مسافات 

بعيدة”.

ــل عـــامـــيـــن ــ ــب ــ هــــدمــــت مــــنــــارتــــه وأغـــــلـــــق ق

أهالي المحرق يحنون لفتح جامع الشيخ حمد بالسوق

جامع الشيخ حمد بالمحرق

إبراهيم النهام | تصوير: خليل إبراهيم
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“أوبك” تجتمع اليوم 
إلنعاش سوق النفط

تــجــتــمــع مــنــظــمــة الـــــدول الــمــصــدرة 
لــلــنــفــط )أوبـــــك( وشـــركـــاؤهـــا الــيــوم 
اإلثنين وغدا الثالثاء؛ سعيا إلنعاش 
وقع  على  تراجع  في  نفطية،  ســوق 

تفشي وباء كوفيد - 19.
الــتــدهــور شهد تدني  مــن  عــام  وبعد 
استهالك النفط وهبوط األسعار، قد 
يقرر أعضاء الكارتيل تمديد مستوى 
خفض اإلنتاج المطبق حاليا إلى ما 

بعد األول من يناير.

االثنين 30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الثاني 1442 - العدد 4430

تخرج أول منصة تأمين مبتكرة من “البيئة التجريبية” لـ “المركزي”

“ألبـــا” تستعـــد للعـــام 2021 بعقليـــة جــديـــدة ومــرنـــة

ــات ــ ــرك ــ ــش ــ ــن ال ــ ــي ــ ــة ب ــ ــق ــ ــال ــ ــغ ضـــخـــمـــة ع ــ ــال ــ ــب ــ ــة م ــلـ ــحـ ــلـ ــحـ ــم بـ ــهـ ــسـ ــتـ “تـــــســـــويـــــة” سـ

مجلــس اإلدارة يعقــد اجتماعــه  للربــع الرابــع 2020

أعلنــت شــركة براكســتون لخدمــات الشــركات، التابعــة لمجموعة براكســتون، أمس 
عــن التخــرج الرســمي لمنصتها الخاصة باســترداد مطالبات التأمين على الســيارات 

“تسوية” من البيئة الرقابية التجريبية لمصرف البحرين المركزي. 

التأميـــن  لشـــركات  “تســـوية”  وتوفـــر 
منصة مركزية ســـهلة االســـتخدام وآمنة 
علـــى نطـــاق الســـوق إلدارة المســـتندات 
وتبادل مطالبات التأمين على الســـيارات 
مســـتحقة الدفع والحسابات المدينة ضد 
بعضهـــا البعـــض فيمـــا يخـــص مطالبـــات 
التســـوية  لهـــم  توفـــر  كمـــا  الســـيارات. 
التلقائية لكشوف الحســـابات. هناك أكثر 
مـــن ســـبعمائة ألـــف وثيقـــة تأميـــن علـــى 
الســـيارات في البحرين، وتدفع شـــركات 
دوالر  مليـــون   175 مـــن  أكثـــر  التأميـــن 
سنوًيا فيما يخص مطالبات التأمين على 
حوادث الســـيارات. ويمكن اآلن لشركات 

“تســـوية”  خـــال منصـــة  ومـــن  التأميـــن 
تحديث المعلومات الخاصة بكل مطالبة 
وتتبع المطالبات المعلقة والموافقة عليها 
وإغـــاق المطالبـــات التي تمت تســـويتها 

بنقرة زر واحدة. 
وســـاهمت خدمات وحلول األعمال التي 
طرحتها شـــركة براكســـتون في البحرين 
تحســـين  فـــي  كبيـــر  بشـــكل  واإلمـــارات 
الطريقـــة التي تقوم بها شـــركات التأمين 
بأعمالهـــم  التأميـــن  خدمـــات  ومقدمـــي 

التجارية وخدماتهم المقدمة لزبائنهم. 
مـــن جهتهـــا، قالـــت مديـــر إدارة تطويـــر 
األعمـــال، الخدمـــات المالية فـــي مجلس 

التنميـــة االقتصاديـــة فـــي البحرين دالل 
بوحجـــي “تعتبر بيئة التكنولوجيا المالية 
منصـــة  البحريـــن  فـــي  والمرنـــة  الذكيـــة 
انطـــاق مثاليـــة للشـــركات الناشـــئة التي 
تتطلـــع إلـــى إحداث ثـــورة فـــي قطاعات 

األعمـــال القديمة من خـــال إيجاد حلول 
 PropTech متطورة جديدة. فبعد ظهور
ســـتكون   ،HealthTech و   EduTech و 
InsurTech هـــي محـــط األنظـــار، إذ بـــدأ 
المســـتهلكون والشـــركات على حد سواء 

فـــي االبتعـــاد عـــن المســـتندات الورقيـــة 
واالتجاه نحو البدائل الرقمية. لقد شـــهد 
القطـــاع انتعاًشـــا كبيـــًرا في الربـــع الثالث 
بعد بداية بطيئة لهذا العام، ومن المشجع 
أن نرى شركات مثل براكستون تستخدم 
الســـوق البحرينية كنقطة اختبار للتوسع 

على المستوى اإلقليمي وما بعده”. 
التنفيـــذي  الرئيـــس  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
لمجموعة براكستون أيمن العجمي “نحن 
سعداء أن “تســـوية” قد أكملت إجراءات 
التخـــرج مـــن البيئـــة الرقابيـــة التجريبية 
ونحـــن  المركـــزي،  البحريـــن  للمصـــرف 
ممتنون لمحافـــظ البنك المركزي وإلدارة 
وفريـــق قســـم التكنولوجيـــا الماليـــة فـــي 
مصـــرف البحريـــن المركزي. وقـــال أيًضا 
“إن الدعم والتشـــجيع الـــذي حصلنا عليه 
مـــن مجلس البحرين للتنمية االقتصادية 
كان الســـبب الرئيس في اختيار البحرين 

كمـــكان إلطاق هـــذا الحل التقنـــي الهام. 
اخترنـــا البحرين إلطاق منصة تســـوية، 
ويرجـــع ذلـــك بشـــكل رئيـــس إلـــى الدعم 
والتعاون الكبير الذي تلقيناه من مجلس 
التنميـــة االقتصادية وقســـم التكنولوجيا 

المالية في مصرف البحرين المركزي”. 
لمجموعـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
بيونتك، الشـــريك التكنولوجي لمجموعة 
براكســـتون ومـــزود تطويـــر البرمجيـــات 
في منصة “تســـوية”، فيفيك سيثيا “نحن 
في شركة بيونتك سعداء باالنضمام إلى 
مجموعـــة براكســـتون إلطاق هـــذا الحل 
المهم في البحرين، ونود أن نقدم شـــكرنا 
الماليـــة  التكنولوجيـــا  لقســـم  وتقديرنـــا 
في مصـــرف البحرين المركـــزي ومجلس 
التنميـــة االقتصاديـــة لدعمهـــم وتعاونهم 
فـــي رعايـــة هـــذا الحـــل وجعلـــه متاًحـــا 

للسوق البحرينية”.

تمضي شـــركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. 
)البـــا(، علـــى الطريـــق الصحيـــح لتحقيـــق 
األداء الجيـــد مـــع نهاية العـــام 2020 رغم 
التحديـــات خال هـــذا العـــام، وذلك وفق 
مـــا صـــرح به رئيـــس مجلس إدارة شـــركة 
ألبـــا، الشـــيخ دعيج بن ســـلمان بـــن دعيج 
آل خليفـــة، خال االجتماع الفصلي الرابع 
لمجلـــس اإلدارة والذي عقـــد على المنصة 
االفتراضية أمس األحد 29 نوفمبر 2020. 
وقال الشـــيخ دعيج بن ســـلمان بن دعيج 
آل خليفة “كان 2020 عاًما استثنائًيا على 
العديد مـــن األصعدة. والســـر وراء تمكننا 
المختلفـــة  المتغيـــرات  مـــع  التكيـــف  مـــن 

وإيجـــاد التـــوازن فـــي ظل هـــذه الظروف 
هو تركيـــز جهودنا، ليـــس لمجابهة الوضع 
الراهـــن، بـــل مـــن خـــال تأســـيس عقليـــة 
جديدة ومرنة في الشـــركة مع اســـتعدادنا 

لبدء العام الجديد 2021”. 
وخـــال االجتمـــاع، وافـــق المجلـــس على 
محضر االجتماع الســـابق لمجلس اإلدارة 
والـــذي عقـــد بتاريـــخ 27 ســـبتمبر 2020، 
كمـــا راجع التقاريـــر المعدة من قبل اللجنة 
التنفيذية، لجنـــة التدقيق التابعة لمجلس 
والمكافـــآت  الترشـــيح  ولجنـــة  اإلدارة، 
وحوكمـــة الشـــركة. وقـــام المجلـــس أيًضا 
بمناقشـــة والمصادقة على مذكـــرة تفاهم 
مـــع مجموعة شـــركات هانغـــزو جينجيانغ 
منتجـــي  كبـــار  أحـــد   ،)HJJ( المحـــدودة 

األلومينا في الصين، لتأمين متطلبات البا 
من األلومينا على المدى الطويل، ومقترح 
الصهـــر  خطـــي  إنتاجيـــة  لزيـــادة  جديـــد 
الرابع والخامـــس. وخال االجتماع، اطلع 
المجلـــس على آخر تطورات الشـــركة على 
صعيد الســـامة والعمليات التشغيلية في 
ظـــل جائحة كوفيـــد19-، وبحث الظروف 

للشـــركة  المالـــي  واألداء  للســـوق  العامـــة 
حتى تاريخه. 

يذكـــر أن مجلس إدارة شـــركة ألبـــا يتألف 
من ســـتة أعضـــاء معّينين من قبل شـــركة 
ممتلكات البحرين القابضة، وهم باإلضافة 

إلى رئيـــس مجلس اإلدارة الشـــيخ دعيج 
بـــن ســـلمان بن دعيـــج آل خليفـــة، كل من 
كارزون،  ســـهى  تقـــي،  عبـــدهللا  يوســـف 
خليفـــة،  آل  خالـــد  بـــن  عيســـى  الشـــيخ 
تيـــم مـــوري، و رشـــا ســـبكار. واألعضـــاء 

الثاثـــة المعينـــون من قبل شـــركة ســـابك 
لاســـتثمارات الصناعية هم كل من أحمد 
الدريعـــان،  إياد القرعاوي، وعمر العمودي، 
باإلضافـــة إلـــى العضـــو المنتخـــب مطلـــق 

المريشد.

المنامة - مجلس التنمية االقتصادية

عسكر - ألبا

11 % نسبـة اإلنجـاز اإلجمـاليـة بـ “معـارض الصخيـر”
الـــمـــركـــز أســــــاســــــات  ــال  ــ ــ ــم ــ ــ أع ــن  ــ ــ م  %  80 ــاء  ــ ــ ــه ــ ــ إن

البلديـــات  األشـــغال وشـــؤون  قـــام وزيـــر 
خلـــف  عصـــام  العمرانـــي  والتخطيـــط 
والســـياحة  والتجـــارة  الصناعـــة  ووزيـــر 
البحريـــن  هيئـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس 
للســـياحة والمعارض زايـــد الزياني بزيارة 
تفقديـــة لمشـــروع مركز البحريـــن الدولي 
للمعـــارض والمؤتمـــرات الجديد بالصخير، 
يرافقهمـــا وكيـــل شـــؤون األشـــغال أحمـــد 
لمشـــاريع  المســـاعد  والوكيـــل  الخيـــاط 
البناء والصيانة الشـــيخ مشـــعل بن محمد 
فـــي  المســـؤولين  مـــن  وعـــدد  آل خليفـــة 
علـــى  القائميـــن  والمهندســـين  الوزارتيـــن 
المشـــروع، وبحضور رئيس مجلس إدارة 
شـــركة ســـيباركو البحرين المقاول المنفذ 
للمشروع خالد عبدالرحيم، وذلك لاطاع 

على مراحل سير العمل في المشروع.
فيـــه  اإلجماليـــة  اإلنجـــاز  نســـبة  وبلغـــت 
11 %، فقـــد تـــم االنتهـــاء مـــن أساســـات 
قاعات المعارض والبهـــو المركزي ومباني 
الخدمات، وبلغت نســـبة العمل بأساســـات 
مركز المؤتمرات حوالي 80 % كما يجري 
للطوابـــق  الخرســـانية  باألعمـــال  العمـــل 

العلوية بالمشروع بمراحل مختلفة.

وقـــال وزيـــر األشـــغال عصـــام خلـــف “إن 
الوزارة تشرف على تنفيذ المشروع لصالح 
هيئـــة البحريـــن للســـياحة والمعـــارض، إذ 
يشـــكل المشـــروع إضافة للمعالم المتميزة 
فـــي مملكـــة البحريـــن، فـــي إطـــار جهـــود 
المملكة فـــي احتضان الفعاليات اإلقليمية 
والمعـــارض الدوليـــة عبـــر تشـــييد مراكـــز 
حديثة ومتطورة للمؤتمـــرات والفعاليات 
الكبـــرى المـــزودة بالمرافـــق الحديثـــة في 
إطـــار اســـتراتيجيتها الراميـــة إلـــى دعـــم 
االقتصاد والنهوض بالحركة االقتصادية، 
ضمـــن رؤية عاهل البـــاد صاحب الجالة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة. كمـــا 
يعتبر هـــذا المشـــروع اســـتكمااًل وامتداًدا 
لمشـــروع حلبـــة البحرين الدوليـــة بجانب 
عـــدد مـــن المشـــاريع المقترحـــة بالمنطقـــة 
مثـــل مشـــروع المدينة الرياضـــة والفنادق 

والمجمع التجاري. 
معماريـــة  إضافـــة  يمثـــل  “كمـــا  وأضـــاف 
مـــع  متناســـقًة  توأمـــًة  ويشـــكل  فريـــدة 
مشـــروع حلبـــة البحرين الدوليـــة بما يعزز 
وينعـــش الســـياحة فـــي مملكـــة البحرين، 
فـــي  نوعيـــة  نقلـــة  سيشـــكل  أنـــه  حيـــث 
اســـتقطاب الفعاليات الدوليـــة وما لها من 
دور أســـاس في رفد الحركة االستثمارية 

واالقتصادية بالبحرين بما يخدم المملكة 
المســـتويات  مـــن وجودهـــا علـــى  ويعـــزز 
المحليـــة واإلقليميـــة والقاريـــة والعالمية، 
إذ ســـيضع المشـــروع مملكـــة البحرين في 
مقدمـــة الـــدول المتميزة في هـــذا المجال 
مـــن مواصفـــات  المشـــروع  لمـــا يتضمنـــه 
عاليـــة تتناســـب مـــع المتطلبـــات العالميـــة 
والتـــي ســـيكون لها مـــردود إيجابـــي كبير 
في الترويج لمملكـــة البحرين بما يتوافق 

مع رؤية المملكة 2030”.
وعبـــر وزيـــر الصناعـــة زايـــد الزيانـــي عـــن 
شـــكره وتقديـــره لجهـــود وزارة األشـــغال 
وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط العمراني 
لما تقـــوم به من دور إشـــرافي على تنفيذ 

هذا المشروع االستراتيجي. 
 وقال “إن هذا المشـــروع سيشكل نموذًجا 
متطوًرا الستضافة المؤتمرات والمعارض 
والفعاليـــات العالمية بفضل بنيته التحتية 
المتطورة والمجهـــزة بأحدث التكنولوجيا 
والخدمات المتطورة ووفق أعلى المعايير 
الدوليـــة فـــي مجـــال صناعـــة المعـــارض، 
ويعد عنصًرا محفًزا للعديد من القطاعات 
لتلبية احتياجات السياحة من أجل تنويع 
مصـــادر الدخـــل وتحقيًقا للـــرؤى الحكيمة 

لصاحب جالة الملك”.

وأثنـــاء الزيـــارة، تم تقديم عـــرض مفصل 
عـــن المشـــروع ومراحـــل تنفيـــذه، إذ يقام 
المشـــروع غـــرب حلبـــة البحريـــن الدولية 
على أرض مســـاحتها 278,900 متر مربع، 
 141,120 المبنيـــة  المســـاحة  تبلـــغ  فيمـــا 
ألـــف متـــر مربـــع، ليكـــون هـــذا المشـــروع 
فريـــًدا ومتميـــًزا مهيًئـــا لكافـــة متطلبـــات 
الزوار والعارضين ليشـــكل إضافة متميزة 
لســـمعة المملكة كوجهة رائـــدة في مجال 
تـــم خـــال  المعـــارض والمؤتمـــرات. كمـــا 
الزيارة اســـتعراض عـــدة مقترحات أللوان 
مـــواد التشـــطيبات للواجهـــات الخارجية، 
إذ تـــم االتفـــاق عليها وقام وزيـــر الصناعة 
بصفـــة  باعتمادهـــا  والســـياحة  والتجـــارة 
رســـمية والتـــي مـــن المؤمـــل أن تميز هذا 
المشـــروع الفريد بأعلى مســـتويات الرقي 
والكفـــاءة  الجـــودة  بجانـــب  والفخامـــة، 
العمليـــة ليكـــون واحـــًدا مـــن أكبـــر المراكز 
تنفيـــذ  ويتـــم  بالمنطقـــة.  والمتميـــزة 
المشـــروع بتصميـــم معمـــاري متميز وفق 
أحدث المعايير التصميمية ويحتوي على 
للمؤتمـــرات  للمعـــارض وصـــاالت  قاعـــات 
واالجتماعات المعدة الســـتضافة مختلف 
والمناســـبات،  واالحتفـــاالت  الفعاليـــات 

ومجهزة بأحدث التكنولوجيا.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

مقترح جديد 
لزيادة إنتاجية 
خطي الصهر 

الرابع والخامس

الشيخ دعيج بن سلمان



Broker's license No. 3 Property Manager's license No. 23

أراضي
الشمالية

Northern Governorate
المحافظة الشمالية

المحافظة الشمالية 
Northern Governorate

36600656
عباس علي

36700722
علي ضيف

39752929
د. محمد

Call.

أراضي
الشمالية

Northern Governorate
المحافظة الشمالية

المحافظة الشمالية 
Northern Governorate

.Ref Noا������ا������ا������ا����ا����

L006810 ا������ 510 m2 B3 BD 25.0 BD 137,241

L006809 ا������ 533.3 m2 B3 BD 26.0 BD 149,251

L006808 ا������ 1174.9 m2 B3 BD 20.0 BD 252,932

L006330 ا����� 4917.5 m2 RG BD 12.5 BD 661,649

L006826 ا���� 965 m2 RA BD 17.0 BD 176,583

L003765 ا����� 1788.1 m2 RG BD 20.0 BD 384,942

L006328 ا����� 342.9 m2 RA BD 24.5 BD 90,428

L006655 ا����� 320.5 m2 RB BD 20.2 BD 70,000

L006824 ا����� 1413.8 m2 RG BD 18.5 BD 281,535

L005155 ��ي����� 308 m2 RB BD 24.0 BD 79,567

L003822 ��ر��ر 431.2 m2 RA BD 26.5 BD 123,000

L004841 ��ر��ر 320.3 m2 RA BD 23.0 BD 79,297

L005016 ��ر��ر 672.2 m2 RA BD 20.0 BD 144,711

L005127 ��ر��ر 354.5 m2 RA BD 24.0 BD 91,580

أراضي
الشمالية

Northern Governorate
المحافظة الشمالية

المحافظة الشمالية 
Northern Governorate

.Ref Noا������ا������ا������ا����ا����

L005179 ��ر��ر 357.5 m2 RA BD 23.5 BD 90,431

L006535 ��ر��ر 697 m2 RG BD 25.0 BD 187,562

L006646 ��ر��ر 369.9 m2 RA BD 22.0 BD 87,595

L006649 ��ر��ر 295 m2 RA BD 23.5 BD 74,621

L006385 أ����� 597.4 m2 RA BD 25.0 BD 160,760

L003741 ا����� 433.4 m2 RB BD 21.0 BD 97,967

L004988 ا����� 309 m2 RA BD 20.0 BD 66,000

L005131 ا����� 395.2 m2 RB BD 19.0 BD 80,824

L005133 ا����� 339.1 m2 RA BD 25.0 BD 91,252

L006312 ا����� 308.6 m2 RB BD 20.1 BD 67,000

L006725 ا����� 368 m2 RB BD 20.0 BD 79,223

L006779 ا����� 376.2 m2 RB BD 24.6 BD 100,000

L006324 ا��را� 554.6 m2 RHB BD 17.0 BD 101,485

L006652 ا��را� 199 m2 RB BD 25.6 BD 55,000

grnata
 

جميع سيارات املستعملة املعتمدة من مرسيدس-بنز تشمل باقة الخدمة ملدة ٣ سنوات باإلضافة إلى ما تبقى 
من ضمان السيارة الذي ٥ سنوات*.

ملزيد من املعلومات اتصل على ١٧٧٨٥٤٥٤.

*تطبق الشروط واالحكام
*ما تبقى من ضمان السيارة الذي مدته ٥ سنوات

١٧٧٨٥٤٥٤marketing@alhaddad-mer w r r

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة سكايرل للتصميم والبرمجة - تضامن

سجل تجاري رقم ١-٧٢٥٦٠

- تضامــن،  والبرمجــة  للتصميــم  فــي شركةســكايرل  الشــركاء  قــرار  علــى  بنــاء 
المســجلة بموجــب القيــد رقــم )٧٢٥٦٠-1(، بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعييــن 
الســيد / محمد موســى عزيز هاشم الموسوي مصفيا للشركة. بهذا يعلن المصفي 
ٔان ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 مــن قانــون الشــركات 
التجاريــة البحرينــي الصادر بالمرســوم بقانون رقم )21( لعــام 2001، وعمال بنص 
المــادة 335 مــن قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دأيني الشــركة ٕالى تقديم 
مطالباتهم ٕاليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:  ٣٩٤٧٨٠٨١) 973+( 

mosawimh@GMAIL.COM

القيد: 100843-2 
التاريخ: 29/11/2020 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم )-CR2020 163076( لسنة 2020
 بشٔان تغيير االسم التجاري لشركة بريماكس للتجارة ذ.م.م

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بٔانــه قــد تقــدم ٕاليها 
الســادة اصحــاب شــركة بريماكــس للتجــارة ذ.م.م المســجلة بموجــب القيــد رقــم 
100843، طالبيــن تغييــر االســم التجــاري للفــرع رقــم 2 مــن بريماكــس للتجــارة 

والخدمات ذ م م الى بريماكس تيكنولوجي ذ.م.م
فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه ٕالــى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوم يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 ٕادارة التسجيل

 )CR2020- 164012 ( ٕاعالن رقم 
تسجيــــل اســــم تجــــــاري

تقدم ٕالينا السيد المعلن ٔادناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض 
قانونــي التقــدم ٕالــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ اإلعــالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : محمد موسى محمد الطهمازي

 االسم التجاري الحالي : اوليو مطعم
االســـــم التجـــاري الجديد : ميمذاس ريسترنت

قيد رقم: 13443-17

القيد: 68257 التاريــــخ: 2020/11/29
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم 154100 لسنة 2020
 بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقدمــت 
ٕاليهــا الســيدة عفيفــة علــي محمد عيســى الحمر المالكة لـــ الحمر للزجــاج والمرايا 
)مؤسســة فردية( والمســجلة بموجب القيد رقم 68257 طالبا تحويل المؤسســة 
الفرديــة ٕالــى شــركة ذات مســئولية محــدودة برٔاســمال وقــدرە 3000، لتصبــح 

الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1. عفیفه علي محمد عیسى الحمر

ANWAR ALIYATHOD .2 

القيد: 69726 التاريــــخ: ٢٤/2020/11
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم 130745 لسنة 2020
 بشأن تحويل قرع من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحةبأنه قد تقــدم ٕاليها 
الســيد محمــد عبدهللا عبدالعــال العتيبي المالك لـ مركز فهدان لألعمال )مؤسســة 
فرديــة( والمســجلة بموجــب القيــد رقم 69726 طالبــا تحويل فهدان لمــواد البناء 
ٕالــى شــركة ذات مســئولية محــدودة  )الفــرع رقــم ١٣( مــن المؤسســة الفرديــة 

برٔاسمال وقدرە ٥٠٠٠، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1. محمد عبدهللا عبدالعال العتیبي

 MUHAMMAD PUNATHIL MEETHAL .٢
 BIJOY XAVIER .3

SURESH KUMAR KIZHAKKAYIL .4

القيد : 72397 التاريخ : 2020-11-29
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم )000( لسنة 
2020 بشٔان تحويل شركة ذات مسٔيولية محدودة ٕالى فرع شركة اجنبية

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بٔانه قد تقدم ٕاليه الســادة الشــركاء 
فــي شــركة منــار العمــران للســكالت ذ.م.م المســجلة بموجــب القيــد رقــم 72397، طالبيــن تحويل 
الشــكل القانونــي للشــركة المذكــورة ٕالــى فــرع لشــركة اجنبيــة ، لتصبــح مملوكــه مــن شــركة منار 
العمــران للتجــارة والصناعة شــركة شــخص واحد مســاهمة مقفلة وتغيير االســم التجــاري للفرع 
األول شــركة منار العمران للســكالت ذ.م.م وللفرع الثاني منار العمران لمقاوالت الســكالت ذ.م.م 
والفرع الثالث شركة دار المنار لإلختبارات والفحص الفني للسقاالت والفورم ورك ذ.م.م لتصبح 
جميع هذه الفروع تحت نفس االسم التجاري وهو شركة منار العمران للتجارة والصناعة شركة 

شخص واحد مساهمة مقفلة
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه ٕالى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمســة عشــر يوم 

يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم 145899 لسنة 2020 
بشأن ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية شركة فيش ترانسبورتر ذ.م.م

تعلــن ٕادارة التســجیل بــوزارة الصناعــة و التجارة والســیاحة بأنھ قــد تقدم ٕالیھا 
السید / محمد كاظم محسن مكي حسن باعتباره المصفي القانوني لشركة فیش 
ترانســبورتر ذ.م.م ،المســجلة كشركة ذات مســٔوولیة محدودة بموجب القید رقم 
86836، طالبا ٕاشھار ٕانتھاء ٔاعمال تصفیة الشركة تصفیة اختیاریة و شطبھا من 
السجل التجاري، و ذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕادارة التسجيل

تاريخ الطلب: ٢٠٢٠/١١/١٦
 )CR2020- ٕاعالن رقم ) ١٦٠٩٣٢ 

تنازل عن المحل التجاري

تقــدم ٕالينــا الســيدة ناهيــد لطيــف محمــد لطيــف غــالم نبــي محمــد حميــد بطلــب 
اتحويــل المحــالت التجاريــة التاليــة إلى الســيد محمد راشــد وليــد محمد حاجي 
صالح بادشــاه ، فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض قانوني التقدم ٕالى اإلدارة خالل 

خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
 االسم التجاري : افضل طريقة لتخليص المعامالت والتنظيفات والعقارات

قيد رقم: ١٠٢٧٣٨-١

القيد : 117851  التاريخ : 2020-11-26
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

ٕادارة التسجيل
ٕاعالن رقم )161013( لسنة 2020

بشٔان تغيير االسم التجاري لشركة مطعم فالفل الريف ذ.م.م

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بٔانه قد تقــدم ٕاليها الســادة اصحاب 
شــركة مطعــم فالفــل الريــف ذ.م.م المســجلة بموجــب القيــد رقــم 117851، طالبيــن تغيير االســم 

التجاري من مطعم فالفل الريف ذ.م.م
FALAFEL RESTAURANT COUNTRYSIDE W.L.L 

الى شركة فنون داماك للمقاوالت ذ.م.م
DAMAC ARTS CONTRACTING COMPANY W.L.L 

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه ٕالى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمســة عشــر يوم 
يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  ٕاعالن بحل وتصفية شركة 
 شركة آيوموسيك كوربوريشن  فرع لشركة أجنبية 

سجل تجاري رقم 90329

بناء على قرار المالك لشــركة شــركة آيوموســيك كوربوريشــن  فرع شــركة أجنبية، المسجلة على 
قيــد  رقــم 90329، بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعييــن الســيد / عبــاس عبدالمحســن أحمد رضي 
مصفيــا للشــركة.  بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قد انتهــت وفقا لنص المــادة 325 من 
قانون الشــركات التجارية البحريني الصادر بالمرســوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال بنص 
المــادة 335 مــن قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة إلــى تقديم مطالباتهم إليه، 
مدعومــة بالمســتندات الالزمــة، خــالل 15 يــوم مــن تاريخ نشــر هذا اإلعــالن، وذلك علــى العنوان 

التالي: عنوان المصفي:  
عباس عبدالمحسن أحمد رضي   -     973+-39459814

abbas@awael.bh
 

التاريخ : 2020/11/16 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري 
 )CR2020 -160311 (  إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلــن أدنــاه: ســلوى علــي عبدالحســن علــي جاســم بوزهيــرة بطلــب تحويــل المحــل 
التجاري التالي إلى السيد / عقيل علي أحمد حسين

 
فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقــدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر يومــا من تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
االسم التجاري: المتمكن للخياطة الرجالية

القيد:  2-61069

التاريخ : 2020/11/23 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري 
)CR2020 -152015 (  إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلــن أدنــاه: الســيد  عبدالرحمــن عبــدهللا محمــد بوالقاســمي بطلــب تحويــل المحــل 
التجاري التالي إلى السيدة / رمية عبدالرحمن عبدهللا محمد بوالقاسمي  

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

االسم التجاري القيد   
برادات الحلو   4-70127

خباز الحلو   5-70127

االثنين 30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الثاني 1442 - العدد 084430



Vacancies Available
Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact
 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM

 Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FLAME-CUTTER(HAND) 
 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  SHOVEL OPERATOR 
 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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  AHMED@DREAMGROUP.BH 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  AHMED@DREAMGROUP.BH 

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 

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

  RIGGER 
 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

  FOREMAN 
 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

  AUTOMOBILES MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17401844  or  ikumaran@gmail.com 

BAKHET TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 37102424  or  BATUTAB5@YAHOO.COM 

HOT CERAMICS CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17775929  or  dosricsc@gmail.com 

AL SULAIBEEKH BUILDING CONSTRACTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33600506  or  ALSULAIBIKH@HOTMAIL.COM 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

ALLAQ RESORT COMPANY BSC CLOSED SOFITEL BAHRAIN ZALLAQ THALA 
has a vacancy for the occupation of

  SENIOR SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17636363  or  hrmanage@jazayani.com 

Alwadi Nuts and Sweets 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33371101  or  NAUSHUV@GMAIL.COM 

NINO 
has a vacancy for the occupation of

  SERVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17711772  or  TY@KHARAFIGLOBAL.COM 

NINO 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17711772  or  TY@KHARAFIGLOBAL.COM 

NINO 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17711772  or  TY@KHARAFIGLOBAL.COM 

ROMA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66708118  or  info@awtadi.com 

POSHAK FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33937884  or  nidhami.bh@gmail.com 

Sahari international group w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17777175  or  Sahari-57646@hotmail.com 

Sahari international group w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17777175  or  Sahari-57646@hotmail.com 

WAHAT TYLOS CERAMICA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36685211  or  MZAH_80@HOTMAIL.COM 

212 supermarket 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 33242255  or  SOLIDARITYPACK@GMAIL.COM 

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

  ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 13600014  or  hhasan@6-pence.com 

Westin Hotel Bahrain City Centre 
has a vacancy for the occupation of

  SERVER 
 suitably qualified applicants can contact

 32337777  or  Ali.alqattan@maf.ae 

TERRIER CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 77005971  or  IM4919@YAHOO.COM 

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

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17296415  or  DAWN.JACOB@THEJUSCORP.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17774645  or  imaad_kk@YAHOO.CO.IN 

SUNLIGHT INTERIORS & EXHIBITIONS w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785961  or  PAUL@SUNLIGHTINTEX.COM 

SCOOP Construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77007749  or  scoopmec1@gmail.com 

Hawar Auto Services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17740120  or  hawarauto@gmail.com 

PROCCO FINANCIAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TEAM LEADER 
 suitably qualified applicants can contact

 17567000  or  Eman.ghuloom@pocco.com 

QANA ELECTRCAL EQUPMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 32332789  or  HUSSAiNATEEQ21@GMAiL.COM 

COMPREHENSIVE SECURITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(ELECTRICIAN/WIREMAN) 
 suitably qualified applicants can contact

 17256351  or  cswll@live.com 

FUTURE FACTORY FOR READYMIX PRECAST CONCRETE AND BLOCKS 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39991177  or  FC@FUTURERMC.COM 

THREE TREES MARKAT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33788783  or  S.ALIJAFFAR84@GMAIL.COM 

HORIZON TELECOM SERVICES COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 38897779  or  emanj@horizon.bh 

COMPETITION GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36212203  or  COMPETITIONGARAGE@GMAIL.COM 

THAWOWDA  TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17771415  or  NAFEEDSADARY@HOTMAIL.COM 

Signature Hotel (Four Seasons Bahrain Bay) Company S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17115000  or  EHAB.ZAINUDDIN@KEYPOINT.ME 

CAPITAL FACILITIES MANAGEMENT S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 77132211  or  cfmbah@gmail.com 

AL WISAM SCHOOL 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17699595  or  Ammar.Ashraf@awis.edu.bh 

ALDAR WOOD FURNATURE FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17785350  or  INFO@ALDAR.BH 

KHALED MOHAMED HABIB ABDULLA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34342819  or  KHALID.RAHIMY23@YAHOO.COM 

BUKHOWA HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  ADMINISTRATOR SECRETARYA 

 suitably qualified applicants can contact
 17610666  or  pro@ramadamanama-citycentre.com 

FAWAZ KHAMIS ALBALOOSHI DECORE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39309080  or  FEED77@GMAIL.COM 

AL BAAHEYA LADIES SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39841111  or  FATIHAGHAZAOUI65@LIVE.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33200620  or  PARGAIN.CONTRACTING@GMAIL.COM 

TERRACE GARDEN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17271708  or  SAHARSAJAN@YAHOO.COM 

INNER CIRCLE WOODEN SOLUTIONS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17001646  or  CIRCLECOMPANY@GMAIL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

P.S. MANAGEMENT SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17674240  or  METEE@BATELCO.COM.BH 

ORYX ALUUMINIUN INDUSTRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(METAL PLATING & COATING) 
 suitably qualified applicants can contact

 17466002  or  wael@oryxindustry.com 

ORYX ALUUMINIUN INDUSTRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(METAL PLATING & COATING) 
 suitably qualified applicants can contact

 17466002  or  wael@oryxindustry.com 

AHMED CO ENTERPRICESES FOR CONSTRUCTION & MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  INSULATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 77444454  or  a.a.qarata.bh@gmail.com 

AHMED CO ENTERPRICESES FOR CONSTRUCTION & MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  SHEETMETAL INSTALLER 
 suitably qualified applicants can contact
 77444454  or  a.a.qarata.bh@gmail.com 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  AHMED@DREAMGROUP.BH 

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

  RETAIL TRADE SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17556665  or  shameerkt@bh.lulumea.com 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17556665  or  shameerkt@bh.lulumea.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17007771  or  HR@issbh.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17007771  or  HR@issbh.com 

Manguard Security S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17404949  or  SECURITY@MANGUARD.COM.BH 

Manguard Security S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17404949  or  SECURITY@MANGUARD.COM.BH 

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

  STRUCTURAL METAL PREP.&ERECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

Amana Pipe Line Construction L.L.C. - Foreign Branch 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533495 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17663542  or  RIECHME@GMAIL.COM

Albayan Medical Centre W L L 
has a vacancy for the occupation of

  RADIOGRAPHY TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17415191  or  MKSADMN@GMAIL.COM 

Tandoori Tawah Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33303746  or  adeel_rauf2003@yahoo.com 

Johnson Controls Bahrain spc owned by Johnson controls holding c 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 77016612  or  AQEEL.SHEIK@GMAIL.COM 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39455770  or  MYLAUNDRY.BAHRAIN@GMAIL.COM 

Harem ALSultan beauty salon 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33306191  or  ENAS_S@MOE.GOV.BH 

ALJAMEEL CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17213003  or  JAMEEL@AL-FAWZ.COM 

LEGEND PALACE CARPENTRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33080779  or  FAHD.BAHRAIN89@GMAIL.COM 

ELLOODS HAIRDRESSING 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 77231111  or  info@ellood.com 

ICT Flex W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact
 13301330  or  accounts@etisalcom.com 

TCIG - LTD - W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PROGRAMMER(COMPUTER) 
 suitably qualified applicants can contact

 17001638  or  ali@mailcohen.com 

CARNATION CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33304312  or  afzaalbajwa777@gmail.com 

ALMAYASA CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39848080  or  JASEM2030@HOTMAIL.COM 

BHUVI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

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

Reemal Cafe 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(FALAFEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39662942  or  ZHMEER@YAHOO.COM 

Vivians Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33052241  or  SHAHNAZ.ISA@GMAIL.COM 

KHALID MOHMOOD ISA TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33330363  or  KHALEDMAHMOOD50@GMAIL.COM 

ALABER CUSTOMS CLEARING EST . 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33040485  or  alabercustomsclearing@gmail.com 

Green Pearls Trading CoW.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 38106009  or  ZADALKHAIR@GMAIL.COM 

Spice court restaurant w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(MOTOR-CYCLE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17414208  or  M_SAJJAD_BAIG@YAHOO.COM 

RADEEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR (SITE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17685667  or  A_MOODEE@HOTMAIL.COM 

BABA RAMADHAN  CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39064201  or  MOHAMMADAMEER560@GMAIL.COM 

Al AHIBAH TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36784141  or  AHMEDYD123@HOTMAIL.COM 

Zahra Fruits &Vegetables 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 37790021  or  AHMEDYD123@GMAIL.COM 

Leather master establishment 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 66764276  or  ALJABR_SANA@HOTMAIL.COM 

GOLDEN GROUP CONTRACTORS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533125  or  GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

Inter media Advertising Bahraini Partnership Co 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 66325544  or  AA22AA99@HOTMAIL.COM 

Siemens LLC UAE 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERINTENDENT/SUPV.(ELECTRICAL EQUIP.MANUFACTURING& FITTNG) 
 suitably qualified applicants can contact

 17103777  or  BASIM.AKKAWI@SIEMENS.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36022682  or  info@gcs.bh 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17131018  or  AHMEDALKHAN@GMAIL.COM 

Texas Chicken 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (RESTURANTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 39933360  or  human.resources@binrajab.co 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FLAME-CUTTER(HAND) 
 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM 

ALALAM ELECTRICAL CONTRACTING COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17250878  or  A_KGROUP@HOTMAIL.COM 

ALDOY CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 33990991  or  ALDOY1953@GMAIL.COM 

ISMCO COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17820974  or  ISMCOBH@GMAIL.COM 

HEJWERY CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33451252  or  YAMAMAALBAHRAIN@YAHOO.COM 

Juffair Gate Hotel 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

ISA ALAWADHI CONTRACTING AND PROPERTIES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39464260  or  isa_alawadhi_cont@hotmail.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17007771  or  HR@issbh.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17131018  or  AHMEDALKHAN@GMAIL.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

  PIPE-FITTER 
 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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

Apex Prime general Trading 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 36005070  or  fastdoc99@gmail.com 

Apex Prime general Trading 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 36005070  or  fastdoc99@gmail.com 

Batoolish Saloon 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 34306161  or  H.A710@YAHOO.COM 

ESSENSIA.S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 34004571  or  mossab@essensia.tech 

METRIC MODERN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17668584  or  MMCROBIN@GMAIL.COM 

GEMS INDUSTRIAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 17491106  or  unni@gems-bahrain.com 

Sara Naveed Auto Services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39543523  or  AYADSHAHIDLATIF@GMAIL.COM 

Gold Point Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 35084535  or  gold.point.bh@gmail.com 

SUNRISE CAFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636688  or  HAMADAELSOKAIR@YAHOO.COM 

SAAR GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33467655  or  ECHOBAHRAIN@GMAIL.COM 

HANDSOMENESS GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact
 36303083  or  ALWASAMA7@GMAIL.COM 

Wyndham Garden W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  shafiq@wyndhamgardenmanama.com 

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

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33001435  or  MRTASAWAR@GMAIL.COM 

BRILLIANT TUTION ACADEMY CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33740139  or  JANQADIRKHAN@GMAIL.COM 

ELECTRONICS WORLD CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39684662  or  LAYLA.MOHD1979@GMAIL.COM 

AYUB QURESHI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39823801  or  AYUBQURESHI5101@GMAIL.COM 

The Emperor Pharmacy 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 34301090  or  ALARADI1962@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33260454  or  zakir34582@gmail.com 

ALAQEED CONSTRUCTION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17343977  or  M.ALAWADHI@NYPD-BH.COM 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 39541982  or  georgina@prime-projects.com 

Falafel Hartna CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 38798334  or  SALAH_SALMAN@HOTMAIL.COM 

J61 HOME BURGER 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39636304  or  JAMEELHAYAT155@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17663542  or  RIECHME@GMAIL.COM 

MIK Trading S.P.C Owned by Mohammad Ishaq 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MARKETING) 
 suitably qualified applicants can contact

 33131917  or  ISHAQ.DISPATCHGLOBAL@GMAIL.COM 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 39466277  or  ABDULLA.ALHIDDI55@GMAIL.COM 

EURO EXPRESS TRANSPORTS 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17330629  or  EBRAHIM@alomoghani.COM 

Seamen Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CUSTOMER SERVICES COORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17000297  or  hussainch435@gmail.com 

Seamen Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17000297  or  hussainch435@gmail.com 

SYED MOHAMMAD NOOR MOHAMMAD USMAN EBRAHIM 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 33253535  or  MuhammadSaqib759@gmail.cOm 

Abdul Hameed bakery 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36415755  or  SIMON.AHMED8884@GMAIL.COM 

SAW MARINE MAINTENANCE SHIPS S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39993245  or  SAWMARINEBH@GMAIL.COM 

Seven Energy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  enily@kcbahrain.com 

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

  DRIVER(FORKLIFT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

DURRAT AL MUHARRAQ CLEANING &MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17535158  or  bucheeri5@gmail.com 

HAJAR CONSTRUCTION FOR ELECTRICAL & MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  SHEETMETAL INSTALLER 
 suitably qualified applicants can contact

 77444454  or  A.A.QARATA.BH@GMAIL.COM 

ASHBEE  METAL  CLADDING  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 77037999  or  amcbh@ash-bee.com 

KRONOS ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17564981  or  ashokrma@gmail.com 

ATLANTIC SWIMMING POOL 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17731388  or  A.RAHMAN@ATLANTIC-POOLS.COM 

ATHENS SUPER MARKET W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17261222  or  CHARLESALUKKA@GMAIL.COM 

TEA JUNCTION CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36369692  or  ADEL.BH@LIVE.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com 

KHALED MOHAMED AHMADI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39479293 

AL RABEEA DENTAL CENTER 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39338879  or  nisarta@gmail.com

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

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

Victoria express contracting company partnership 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 66325544  or  AA22AA99@HOTMAIL.COM 

8T8 CARGO COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35012715  or  DARMAN.CARGO@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33328722  or  NOORALHUDAPLASTIC@GMAIL.COM 

Seven Energy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

Seven Energy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

Seven Energy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

Sheha fashion hub W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38122789  or  SHAMSNVP75@GMAIL.COM 

I M Z CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17297371  or  IMZCAFETERIA@GMAIL.COM 

Abu hazar air conditioning and refrigeration W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

 36345192  or  ALIHAZAR1234@GMAIL.COM 

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

  ELECTRICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17722112  or  KHALID.RAHMA@GMAIL.COM 

HVETTCHI DOT COM CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 66349666  or  TIGER.REALSTATE.CLEARANCE@GMAIL.COM 

Chef Abu Hassan Foods 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 37200036  or  ZAKARIYAMU1@GMAIL.COM 

CAFE MAYFAIR S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17000342  or  INFO@DIVIDENDGATECAPITAL.COM 

Solutions House For Commercial Services S.P.C Owned by NASR MAHM 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 32211105  or  MR.NASRG@GMAIL.COM 

H S BAHOO CO S.P.C OWNED BY JUNAID SARWAR 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR FOR BUILDING MAINTENANCE 
 suitably qualified applicants can contact

 33449292  or  BAHOOGROUPBH@GMAIL.COM 

Usama Ilyas Interior Decor S.P.C Owned by Usama Bin Ilyas 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37159069  or  USA.IDECORE@GMAIL.COM 

SAHI FOR INTERIOR DECORATION S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33081962  or  SAHIIRFAN30@GMAIL.COM 

QASIM LINE INTERIOR DESIGN CO. BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39533220  or  AZHARKHAN7301@GMAIL.COM 

I Z ZULFIQAR BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38702609  or  AZHARKHAN7301@GMAIL.COM 

Black Gold real estate management S.P.C Owned by Ahmed Foud abde 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

 33303694  or  AHMEDADWY2010@GMAIL.COM 

Black Gold real estate management S.P.C Owned by Ahmed Foud abde 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33303694  or  AHMEDADWY2010@GMAIL.COM 

BAHRAIN EXPRESS TRAVEL AND TOURS w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  TICKETING CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 17214948  or  AREF28ALALAWI@GMAIL.COM 

PMDC for Property Management & Development Consultants S.P.C Own 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17580262  or  JASON.LADDISON@GMAIL.COM 

KOOH SANGI TRADING AND CONTRACTING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33371333  or  ALIALI3332010@GMAIL.COM 

AYAT REAL ESTATE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33928806  or  SUCHIDHEBE91@GMAIL.COM 

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

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

SILK TECHNOLOGY SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  SILKSERVICESBH@GMAIL.COM 

SACRED HEART CHURCH 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17253598  or  SACREDHEARTCHURCH_1@HOTMAIL.COM 

MOHAMMED ALI ISMAIL 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39741360  or  AHMADMIAH2011@HOTMAIL.COM 

ABDULNABI ALI HASAN BUHASAN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39977664  or  POWERCARGO9@GMAIL.COM 

MOHAMED MUBARAK ABDULLA JUMA / HUDHUD ALKHAIR (6835) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 34070720  or  MMR7733@GMAIL.COM 

United International Agencies )Unitag( 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17224678  or  fatima@unitag.net 

United International Agencies )Unitag( 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17224678  or  fatima@unitag.net 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  SUPERVISOR (SITE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  INSULATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

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

PALM COAST CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312007  or  aamirbh@gmail.com 

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

  ACCOUNTANT 
 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 

SUNLIGHT INTERIORS & EXHIBITIONS w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785961  or  PAUL@SUNLIGHTINTEX.COM 

ANSAR GALLERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17140001  or  pr@ag-bh.com 

Ansar Gallery W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 17140000  or  PR@AG-BH.COM 

APACHE MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37126333  or  NABEEL0203@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17622082  or  info@BAHSTS.COM 

METMECH INTERNATIONAL CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

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

Seven Energy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

I Z ZULFIQAR BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38702609  or  AZHARKHAN7301@GMAIL.COM 

MOHAMMED ALI ISMAIL 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39741360  or  AHMADMIAH2011@HOTMAIL.COM 

TOYOTA PLAZA  B.S.C. Closed 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17262262  or  HR.S@EKKANOO.COM.BH 

TURK HEAVY TRANSPORT 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700165  or  HR@TURK.bh 

Turk Excavation Company B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700165  or  HR@TURK.bh 

SHUJAEI POULTRY FARM 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39640510  or  SHUJAIEPOULTRY@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17456218  or  OPERATIONS@NIDUKKI.BH 

New Mashalla Jewellery W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17234418  or  SEEFCMJ@YAHOO.COM 

QATAR AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39456022  or  MOFAZZAL888@GMAIL.COM 

ADEL & SADIQ SONS OF JAFFAR STORES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17232646  or  admin@adelsadiq.com 

BDO Specialized Partnership 
has a vacancy for the occupation of

  SENIOR AUDITOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17530077  or  jawad.habib@bdo.bh 

AlHilal Stonework Co. Partnership Co. 
has a vacancy for the occupation of

  CUTTER/SETTER(MOSAIC) 
 suitably qualified applicants can contact
 38700027  or  OFFICE@AL-ABRAAJ.COM 

BAHRAIN TELECOMMUNICATIONS COMPANY (BATELCO) B.S.C. 
has a vacancy for the occupation of

  DIRECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17885503  or  talent.acquisition@btc.com.bh 

RAJAB RESTAUANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39097220  or  RAJAB1954@YAHOO.COM 

DELTA CONSTRUCTION COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 17728037  or  DELCONCO@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700077  or  m_jaffar@armcon.biz 

DEEBAJ CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17661663  or  ALWALIOFC@HOTMAIL.COM 

ORIENTAL FURNITURE PARTNERSHIP 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17735299  or  orientalfurniturebh@gmail.com 

ALSADIQ ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785604  or  ZNHQ@HOTMAIL.COM 

ALSADIQ ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17785604  or  ZNHQ@HOTMAIL.COM 

ALGHROOB CAR GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILE PAINTER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17632078  or  alghroob.car.garage@gmail.com 

TURK MECHANICAL INDUSTRIES CO. 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700165  or  ALITURK@TURK.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 

TOOR SINEEN VEGETABLES & FRUITS 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17795929  or  SAYEDHASAN99@GMAIL.COM 

SHEFAA ALGAZERA MEDICAIL CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CUSTOMER SERVICES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact
 17288000  or  SHIFA.BAH@GMAIL.COM 

AFRAA PHONE ACCESSORIES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39339044  or  KINGSMMS@GMAIL.COM 

AL ANDHOL BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400377  or  ALAMEER0@HOTMAIL.COM 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 33270382  or  SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 33270382  or  SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME 

Seven Energy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

Seven Energy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

Creative Style S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  ESTIMATOR(COST) 
 suitably qualified applicants can contact

 17464443  or  HR2@CREATIVESTYLE.COM.BH 

BRITISH LINE FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39290005  or  A123AFTAB@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

SAFE PACKING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830038  or  SAFEPACK@BATELCO.COM.BH 

ASNAAM CONTIRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 33180190  or  SASO.BAH@GMAIL.COM 

ALBAIT ALJAMEEL FOR BUILDING CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39091633  or  ALBAITALJAMIL@GMAIL.COM 

NOOR ALEYON RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17458191  or  ABOOOTY@HOTMAIL.COM 

FALAK BUILDING MATERIALS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17552543  or  FALAK-BMC@HOTMAIL.COM 

BOSS AUTO ONE GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact
 37777701  or  BOSSCO99@GMAIL.COM 

Sahari international group w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17777175  or  Sahari-57646@hotmail.com 

SUNLIGHT INTERIORS & EXHIBITIONS w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785961  or  PAUL@SUNLIGHTINTEX.COM 

MIDAS AUTO SERVICE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17600890  or  MIDASAUTOS.BH@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39829689  or  FARSANABAHRAIN@GMAIL.COM 

ANWAR ALBAQER FRUITS AND VEGETABLES 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36780078  or  ANMAR-PC@HOTMAIL.COM 

AMAZING TOWER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33000206  or  ATCBAHRAIN830@GMAIL.COM 

SENSE  BUTY  SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33330253  or  LAMALNOAIMY@HOTMAIL.COM 

BABA SHAREEF GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39336677  or  ASHRAFRANA029@GMAIL.COM 

SABAR AYOOB REASTURANT AND GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39679872  or  AYESHEH_ALI@YAHOO.COM 

Manar Alomran Scaffoldings Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36992388  or  bahrain@manar.com.sa 

DESI DASTAR KHAW CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17123456  or  aruba@ddkrestaurant.com 

Cook house for food 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33324333  or  cookhouse08@gmail.com 

Tryst restaurant and coffee shop management 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 36669924  or  mouathen@gmail.com 

Tryst restaurant and coffee shop management 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36669924  or  mouathen@gmail.com 

ALI ABDULLA FAREA  Car Parks 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33206015  or  ZEESHAN.IBRAHIM1971@gmail.com 

SAFEENA NOOH WORLD CARPENTRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36660244  or  NOVA989@HOTMAIL.COM  
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طهــران تبحث في طبيعــة الرد علــى اغتيال العالــم النووي

البرلمان اإليراني يصوت لرفع تخصيب اليورانيوم

صـــوت البرلمان اإليراني، أمس األحد، 
مشـــروع  علـــى  الســـاحقة  باألغلبيـــة 
االســـتراتيجية  “اإلجـــراءات  قانـــون 
إللغـــاء العقوبـــات”، والذي يشـــمل رفع 
تخصيـــب اليورانيـــوم حتى نســـبة 20 

 .%
وقتـــل يوم الجمعـــة 27 نوفمبر رئيس 
فـــي  والتكنولوجيـــا  األبحـــاث  مركـــز 
وزارة الدفـــاع، العالم النووي اإليراني، 
عمليـــة  فـــي  زاده،  فخـــري  محســـن 
وصفتها طهـــران بـ”اإلرهابية”. وطالب 
رئيـــس مجلـــس الشـــورى اإلســـامي، 
محمـــد باقـــر قاليباف، برد قـــاس على 

اغتيال فخري زاده.
وفـــي كلمة ألقاها في افتتاح الجلســـة 
اإليرانـــي،  الشـــورى  لمجلـــس  العلنيـــة 
أمس، أشار قاليباف إلى اغتيال  زادة، 
وقـــال: “فـــي هـــذه األيـــام، مـــع عمليـــة 
االغتيـــال الجبانة ألحـــد المفكرين في 
المجال النـــووي والمديريـــن البارزين، 
قد آلم الحادث قلوب الشعب اإليراني 
وأثـــار حزنـــا شـــديدا فـــي قلـــوب كل 
وكرامتهـــا”،  البـــاد  بتطـــور  المعنييـــن 
مضيفـــا “العـــدو لـــن يندم إال بـــرد فعل 
أخطـــاء  ارتـــكاب  عـــن  يردعـــه  قـــوي 
مستقبلية محتملة، وينتقم منهم على 

هذه الجرائم”.
وبينمـــا تبحـــث إيران فـــي طبيعة الرد 
زاده،  فخـــري  اغتيـــال   عمليـــة  علـــى 
خلفهـــا،  بالوقـــوف  إســـرائيل  اتهمـــت 
وذلـــك مـــع بـــدء مراســـم تكريمـــه قبل 
انطلقـــت  كمـــا  اليـــوم.  المقـــرر  دفنـــه 
الوكالـــة  مفتشـــي  منـــع  الـــى  دعـــوات 
الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة مـــن دخـــول 

منشآت الباد.
مدينـــة  الـــى  زاده  جثمـــان  ووصـــل 
مشهد في شـــمال شرق إيران، لطواف 
والصـــاة عليـــه فـــي العتبـــة الرضوية، 

بحسب وكالة األنباء الرسمية “إرنا”.
وقـــد نقـــل الجثمان أمـــس إلـــى العتبة 
الفاطمية في مدينة قم جنوب طهران، 

وبعـــده إلى مرقد اإلمـــام الخميني في 
العاصمـــة اإليرانيـــة، وفـــق مـــا أظهرت 

وسائل االعام المحلية.
وأدرجـــت وزارة الخارجيـــة األميركية 
اسم فخري زادة على الئحة العقوبات 
العـــام 2008 علـــى خلفيـــة “نشـــاطات 
وعمليات ســـاهمت في تطوير برنامج 
إيـــران النووي”، بينما اتهمته اســـرائيل 
ســـابقا عبـــر رئيـــس وزرائهـــا بنياميـــن 
نتنياهو، بالوقوف خلف برنامج نووي 

“عسكري” تنفي طهران وجوده.
وأتـــى االغتيـــال قبل نحو شـــهرين من 
تســـلم بايـــدن مهامـــه، وهو الـــذي وعد 
بـ”تغييـــر مســـار” ســـلفه دونالـــد ترامب 
مـــع إيـــران. واعتمـــد األخيـــر سياســـة 
“ضغوط قصوى” حيال طهران، شملت 
عـــام  األحـــادي  االنســـحاب  خصوصـــا 
برنامجهـــا  حـــول  االتفـــاق  مـــن   2018
عقوبـــات  فـــرض  وإعـــادة  النـــووي، 

اقتصادية قاسية عليها.
االنســـحاب،  مـــن  عـــام  نحـــو  وبعـــد 
تراجعت طهران عن غالبية االلتزامات 
األساســـية فـــي االتفـــاق، لكنهـــا أبقـــت 

على السماح لمفتشـــي الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية بزيارة مواقع.

وفي بيان أمس، رأى مجلس الشـــورى 
وإســـرائيل  المتحـــدة  الواليـــات  أن 
فـــي  “جســـورين”  باتـــوا  وحلفائهمـــا، 
إيـــران،  ضـــد  وتخريبهـــم”  “إرهابهـــم 

وصوال الى اغتيال فخري زاده.
ورأى المجلـــس أن “الـــرد األمثـــل” على 
ذلك، سيكون “إحياء الصناعة النووية 
اإليرانية”، وتعليق العمل بالبروتوكول 
اإلضافـــي الملحـــق باالتفـــاق النـــووي، 
والذي يتيح هامشـــا أوســـع للمفتشين 

في تفقد المنشآت اإليرانية.
النـــواب  وقعـــه  الـــذي  البيـــان  ودعـــا 
باالجمـــاع، إلـــى منع دخول المفتشـــين 
أنبـــاء  وكالـــة  بحســـب  المواقـــع،  الـــى 

مجلس الشورى “إيكانا”.
لكـــن المتحـــدث باســـم منظمـــة الطاقة 
كمالونـــدي،  بهـــروز  اإليرانيـــة  الذريـــة 
شـــدد فـــي تصريحـــات نشـــرتها وكالـــة 
“إرنا”على أن أي تغيير في طبيعة عمل 
المفتشين “يعتمد على صدور قرار من 

الجهات العليا في هذا الخصوص”.

وفي تصريحات نقلتها وكالة “تسنيم”، 
أبدى النائب عن طهران محمود نبويان 
الدولييـــن،  بالمفتشـــين  ثقـــة”  “عـــدم 
مشـــيرا إلى أنه “إضافة الـــى الزيارات، 
مـــع  مقابـــات  إجـــراء  مـــن  ســـنمنعهم 

الخبراء والعلماء” اإليرانيين.
يأتـــي ذلك فيما بحـــث مجلس الوزراء 
النـــووي  الملـــف  المصغـــر  اإلســـرائيلي 
اإليرانـــي في ضوء تصعيـــد التوتر مع 

طهران بعد اغتيال زادة.
وكانت إســـرائيل قـــد أعلنت، الســـبت، 
رفع حالة التأهب في جميع الســـفارات 
عقـــب  العالـــم،  فـــي دول  لهـــا  التابعـــة 
اّتهـــام طهران لها بتنفيذ عملية اغتيال 

مسؤول الملف النووي اإليراني.
 وأفـــاد اإلعـــام اإلســـرائيلي أن حالـــة 
التأهـــب ُرفعت أيًضا لـــدى المجتمعات 
والجاليـــات اليهودية في دول مختلفة 

من العالم.
وقالـــت إســـرائيل، أمس، إنـــه ال يوجد 
لديها دليل بشـــأن مـــن الذي يقف وراء 

قتل العالم النووي اإليراني.

طهران - وكاالت

نقل جثمان زادة لمدينة مشهد 

القدس - الحدث.نت

صادقـــت حكومة إســـرائيل، أمس، علـــى اتفاقيتي الطيـــران والتعاون العلمي 
والتكنولوجـــي مـــع اإلمارات.وقـــال أوفير جندلمـــان، المتحدث باســـم رئيس 
الحكومـــة اإلســـرائيلية لإلعـــام العربـــي، فـــي تغريدة علـــى تويتـــر “صادقت 
الحكومـــة علـــى اتفاقيـــة الطيـــران واتفاقيـــة التعـــاون العلمـــي والتكنولوجي 

اللتين أبرمتا مع اإلمارات”.
وأضـــاف “هـــذه هـــي عامـــة هامة أخـــرى في تعزيـــز العاقـــات بيـــن البلدين، 

وسنواصل تطويرها وتوسيع رقعتها من خال إبرام اتفاقيات إضافية”.
والخميـــس الماضـــي، قـــال رئيس دولـــة اإلمارات، الشـــيخ خليفة بـــن زايد آل 
نهيان، إن “االتفاق اإلبراهيمي” الذي عقد مع إسرائيل رافد من روافد السام، 

يدعم طموحات شعوب المنطقة لتحقيق الرخاء والتقدم”.
وأضاف، بحسب ما نقلت وكالة أنباء اإلمارات، “كان علينا أن نكيف سياستنا 
مـــع ما يدعم مرتكزات أمن واســـتقرار دولتنا ومنطقتنـــا، على قاعدة االلتزام 

بمبادئ القانون الدولي، والتعايش السلمي وحل الخافات بالحوار”.
يذكـــر أنه منذ توقيع اتفاق الســـام بيـــن اإلمارات وإســـرائيل، عكف الطرفان 
على إرساء تفاهمات اقتصادية وتجارية عدة. وفي 22 أكتوبر، أعلنت وزارة 
الخارجيـــة والتعـــاون الدولـــي اإلماراتيـــة، أنـــه أصبـــح بإمـــكان مواطني دولة 

اإلمارات السفر إلى إسرائيل دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة.

إسرائيل تقر اتفاقيتين مع اإلمارات

غزنة - وكاالت

هاجـــم انتحـــاري بســـيارة مفخخـــة قاعدة للجيش في أفغانســـتان أمـــس ما أدى 
إلـــى مقتل 30 عنصـــرا أمنيا على األقل، وفق ما أفاد مســـؤولون، في هجوم يعد 
بين األكثر دموية على مدى األشـــهر األخيرة.ووقع الهجوم على أطراف عاصمة 
واليـــة غزنة )شـــرق( والتي كانت مســـرحا لمعـــارك متكررة بين طالبـــان والقوات 
الحكوميـــة. وهـــو يأتـــي في وقت تجـــري الحكومة محادثات ســـام مـــع طالبان 
في مســـعى إلنهاء الحرب التي أودت بعشـــرات اآلالف في البلد الفقير على مدى 
نحـــو عقدين.وقال مدير مستشـــفى غزنة باز محمـــد همت “وصلت 30 جثة و24 
جريحا إلى المستشفى. جميعهم عناصر أمن”. من جهته، أكد الناطق باسم وزارة 
الداخليـــة طـــارق أريان أن االنتحاري فّجر ســـيارة مليئة بالمتفجـــرات في غزنة. 
أمـــا المتحـــدث باســـم حاكم غزنـــة وحيد هللا جمعـــة زاده فأوضـــح  أن “المهاجم 
قاد مركبة هامفي إلى داخل القاعدة وفّجرها”. وأظهر تســـجيل مصّور ســـيارات 
إســـعاف عســـكرية أثناء نقلها القتلى والجرحى إلى المستشـــفيات بينما تم نشـــر 

رافعات لرفع األنقاض من موقع الهجوم.

مقتل 30 عنصر أمن أفغانيا بتفجير انتحاري

عمان - وكاالت

دعا العاهل األردني الملك عبد هللا الثاني 
الفلســـطيني  الرئيـــس  اســـتقباله  خـــال 
تكثيـــف  إلـــى  أمـــس  عبـــاس  محمـــود 
الجهـــود الدوليـــة من اجل إنهـــاء الصراع 
أســـاس  علـــى  اإلســـرائيلي  الفلســـطيني 
حـــل الدولتيـــن، حســـبما افاد بيـــان صادر 
عـــن الديوان الملكـــي األردني. وبحســـب 
البيـــان، فقـــد أكـــد الملـــك عبـــد هللا خال 
مدينـــة  فـــي  عبـــاس  الرئيـــس  إســـتقباله 
العقبة الساحلية  “ضرورة تكثيف الجهود 
الدولية لتحقيق الســـام العـــادل والدائم 
وإنهاء الصراع الفلســـطيني اإلســـرائيلي، 
على أســـاس حـــل الدولتين”.وشـــدد على 
“وقـــوف األردن بـــكل طاقاتـــه وإمكاناتـــه 
إلـــى جانـــب األشـــقاء الفلســـطينيين فـــي 
نيل حقوقهم العادلة والمشروعة وإقامة 
دولتهم المســـتقلة، ذات السيادة والقابلة 
للحياة، على خطوط الرابع من يونيو عام 

1967، وعاصمتها القدس الشـــرقية”. كما 
أكـــد الملك “ضرورة الحفـــاظ على الوضع 
القانوني والتاريخـــي القائم في القدس”، 
لجميـــع  المملكـــة  “رفـــض  إلـــى  مشـــيرا 
تســـتهدف  التـــي  األحاديـــة  اإلجـــراءات 
ومقدســـاتها  المدينـــة  هويـــة  تغييـــر 

ومحاوالت التقســـيم الزماني أو المكاني، 
للمسجد األقصى المبارك، الحرم القدسي 
عبـــاس  اشـــاد  جهتـــه،  مـــن  الشـــريف”. 
ب”المواقـــف الثابتـــة والواضحـــة لألردن 
بقيـــادة الملـــك فـــي الدفـــاع عـــن حقـــوق 

الفلسطينيين ودعم قضيتهم العادلة”.

العاهل األردني مستقبال الرئيس الفلسطيني

الملــك عبداهلل الثانــي التقى الرئيس عبــاس في العقبة
األردن يدعو إلنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي

دبي- العربية.نت

قتل ســـبعة مدنيين وجرح عشرة آخرون 
في مجـــزرة داميـــة ارتكبتها ميليشـــيات 
الحوثي االنقابية، أمس، في قرية القازة 
الحديـــدة،  جنـــوب  الدريهمـــي  بمديريـــة 

غرب اليمن.
مستشـــفى  فـــي  طبـــي  مصـــدر  وقـــال 
الحوثيـــة  الميليشـــيات  إن  الدريهمـــي، 
قصفـــت بقذائـــف المدفعيـــة قريـــة القازة 
بمديرية الدريهمي وتسببت بمقتل سبعة 
مدنيين وإصابة عشرة آخرين من النساء 
واألطفـــال، فـــي حصيلـــة أولية.وأوضـــح 
الجرحـــى  مـــن  عـــدد  حالـــة  أن  المصـــدر 
حرجـــة للغاية جـــراء إصابتهـــم الخطيرة 
التـــي تعرضـــوا لهـــا فـــي مناطـــق متفرقة 
مـــن أجســـادهم، حيـــث تـــم تحويلهم إلى 
مستشـــفى أطبـــاء بـــا حدود الســـتكمال 

تلقي العاج.
بحـــق  الداميـــة  المجـــرزة  هـــذه  وتأتـــي 

المدنيين في محافظة الحديدة بعد أيام 
من انفجار عبوة ناســـفة زرعها الحوثيون 
بخط التحيتا الخوخة وراح ضحيتها 12 

مدنيا بينهم ستة قتلى وستة جرحى.
كشـــف تقرير حقوقي يمنـــي حديث، عن 
الذيـــن  الضحايـــا  مرعبـــة ألعـــداد  أرقـــام 
النفســـي والجســـدي  للتعذيـــب  تعرضـــوا 
في سجون ميليشـــيا الحوثي االنقابية، 
والذيـــن تعرضوا لشـــتى أنـــواع التعذيب 

والمعاملة القاسية.
ووثق تحالف رصد، وهو تحالف حقوقي 
المحليـــة  المنظمـــات  مـــن  عـــددًا  يضـــم 
وناشـــطين فـــي حقـــوق اإلنســـان، تعرض 
1635 مختطفـــًا لشـــتى أنـــواع التعذيـــب 
الجســـدي والنفســـي والمعاملـــة القاســـية 
داخل سجون الميليشـــيات الحوثية، من 
بينهم 109 أطفال و33 امرأة و78 مســـنًا، 

موزعين على 17 محافظة يمنية.

طفل بين جرحى القصف الحوثي

للمعذبيــن مرعبــة  أرقامــا  يكشــف  حقوقــي  تقريــر 
مجزرة حوثية دامية ضد المدنيين بالحديدة

باريس - وكاالت

ُجرح أكثر من 60 شرطيا ودركيا، واعتقل 81 شخصا في فرنسا، خال تظاهرات 
رافضـــة لمشـــروع قانون أمني ولعنف الشـــرطة، وفق وزارة الداخلية الفرنســـية.
وأوضحـــت الـــوزارة، أمس، أنه تم تســـجيل 62 إصابة في صفوف الشـــرطة )39 
فـــي المناطق و23 في باريس(. وأظهـــرت عّدة مقاطع فيديو  تعّرض عناصر في 
الشرطة للضرب على أيدي محتجين. وتظاهر وفقا للداخلية الفرنسية 133 ألف 
شخص، بينهم 46 ألفًا في باريس، فيما أعلن المنظمون من جانبهم عن مشاركة 
500 ألـــف شـــخص، بينهـــم 200 ألـــف فـــي العاصمة.ونّظمت هـــذه التعبئـــة رفضًا 
لمشـــروع قانون “األمن الشـــامل” الذي يقول معارضوه إّنه يؤثر ســـلبًا على حرية 
اإلعـــام.   علـــى صعيد متصـــل مثل أربعة عناصر شـــرطة اعُتقلـــوا بعدما ظهروا 
فـــي تســـجيل مصّور وهم يضربون منتجا موســـيقيا أســـود البشـــرة فـــي باريس 
أمام قاض أمس، وفق ما أفاد مصدر مطلع على التحقيق.ويجري تحقيق بشأن 
العناصر الذين تم فصلهم من الخدمة وتوقيفهم لدى المفتشـــية العامة للشـــرطة 

بتهم ارتكاب أعمال “عنف بدافع عنصري” واإلدالء بشهادات كاذبة.

إصابة 60 شرطيا بتظاهرات فرنسا
أديس أبابا - وكاالت

اســـتهدفت صواريـــخ ُأطلقت من إقليم تيغراي في شـــمال إثيوبيا مجددا العاصمة 
اإلريترية، وفق ما أفاد دبلوماسيون أمس، بينما تحّدثت سفارة الواليات المتحدة 
فـــي أســـمرة عن وقوع “ســـتة انفجـــارات” فـــي المدينة.ووقعت “االنفجـــارات” التي 
ذكـــرت الســـفارة أنهـــا ُســـّجلت “حوالـــى الســـاعة 22,13” ، بعد ســـاعات علـــى إعان 
رئيـــس الـــوزراء اإلثيوبـــي أبيي أحمـــد انتصار الحملة العســـكرية التـــي أطلقها ضد 
الحزب الحاكم لتيغراي “جبهة تحرير شعب تيغراي”. و هذه هي المرة الثالثة التي 
تتعّرض فيها أسمرة للقصف من تيغراي منذ بدأت العمليات العسكرية في اإلقليم، 
رغـــم أن جبهة تحرير شـــعب تيغراي لم تتبن ســـوى أول هجـــوم من هذا النوع وقع 
قبـــل أســـبوعين.وبررت الجبهة الهجوم حينهـــا باتهامها حكومة إثيوبيا باســـتقدام 
الدعـــم العســـكري اإلريتـــري لحملتها في تيغـــراي، وهو أمر تنفيه أديـــس أبابا.وأفاد 
دبلوماسيان في أديس أبابا أن عدة صواريخ استهدفت على ما يبدو مطار أسمرة 
ومنشـــآت عسكرية فيها. لكن على غرار الهجمات السابقة المماثلة، لم يتضح مكان 

سقوط الصواريخ أو األضرار التي تسببت بها.

صواريخ “تيغراي” تطال أسمرة

في  مدنيين   110 عــن  يقل  ال  مــا  قتل 
مزارعين  على  مسلحون  شنه  هجوم 
فـــي قـــريـــة كـــوشـــوبـــي بــشــمــال شــرق 
نيجيريا الذي يشهد تمردا جهاديا منذ 
لألمم  جــديــدة  حصيلة  وفـــق   ،2009
ــال الــمــنــســق االنــســانــي  الــمــتــحــدة. وقــ
إدوارد  نيجيريا  فــي  المتحدة  لألمم 
وصل  نوفمبر،   28 ظهر  “بعيد  كــالــون 
نارية وشنوا  دراجــات  على  مسلحون 
هجوما عنيفا على رجال ونساء كانوا 

يعملون في حقول كوشوبي”.
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مقتل 110 مدنيين على 
األقل بهجوم في نيجيريا

ابوجا - وكاالت
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أسد اهلل أسدي ورقة التوت )2(
أكثـــر مـــا يزعج النظـــام اإليراني ويزيد حالـــة القلق والتوتـــر لديه جراء 
محاكمة الدبلوماسي اإليراني “أسد هللا أسدي” أنها تأتي متطابقة تماما 
لمـــا دأبـــت زعيمـــة المعارضـــة اإليرانية مريـــم رجوي علـــى التأكيد عليه 
مـــن أن هـــذا النظام يعتبـــر بمثابة بـــؤرة التطرف واإلرهـــاب وأنه المركز 
والمصرف العالمي لها، وأن ســـفاراته تعتبر أوكارا للنشـــاطات اإلرهابية 
والتجسســـية، كمـــا أن الـــذي يضاعف قلق النظام وحتـــى خوفه أن هذه 
المحاكمـــة تأتي في ظل ظرف حســـاس ودقيق يمر بـــه، حيث إنه ومن 
جهة يواجه أوضاعا داخلية صعبة ال يحســـد عليها خصوصا أن الشعب 
اإليرانـــي فـــي ذروة ســـخطه وغضبـــه وتحامله على النظام، الســـيما أنه 
بادر بإقامة إجراءات واحتياطات أمنية غير مســـبوقة داخل المدن من 
أجل مواجهة أية تحركات شـــعبية محتملة ضـــده، ومن جهة ثانية فإن 
النظام اإليراني الذي يتابع بقلق بالغ ما يجري في واشنطن ويتمنى أن 
يحظى بالتفاتة عطف من جانب اإلدارة األميركية الجديدة، فإن نتائج 
هذه المحكمة فيما لو كانت في غير صالح النظام في حال إدانة أسدي 
وشـــركائه وهـــو االحتمال األكثـــر توقعا أن يحدث، فإن ذلك ســـينعكس 
علـــى الداخـــل والخارج اإليراني ســـلبا، فتتفاقم األمـــور واألوضاع على 

الصعيدين بصورة أسوأ بكثير من السابق.
يمكن القول إن نتائج هذه المحاكمة فيما لو كانت كما يجري التوقع لها 
مـــن جانـــب المتابعين، فإن من شـــأنها أن تفتح المزيـــد من األبواب على 
النظام في الوقت الذي يبذل كل ما بوسعه من أجل غلق بعض األبواب 
األخـــرى قبـــل أن يتربـــع بايدن فـــي البيت األبيـــض من أجـــل أن يقوم بـ 
“أوبمته” إن صح التعبير، لكن الذي يبدو واضحا لحد اآلن هو أن بايدن 
لـــن يتجاهل نتائج هذه المحاكمة وســـيقوم بتوظيفهـــا لصالح الضغوط 
التـــي سيمارســـها على ماللي طهران وينتزع منهـــم المزيد من التنازالت 
كمـــا يـــرى معظـــم المتابعين للشـــأن اإليراني من هذه الزاويـــة، ومن هنا، 
فإن قضية أســـد هللا أســـدي كما يبـــدو لن تمر بردا وســـالما على النظام 
اإليراني، بل لخطورتها وحساسيتها البالغة قد ترقى إلى مستوى ورقة 

التوت للنظام. “إيالف”.

نزار جاف

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

للتواصل: 17111483

واتسع رواق التسول بدخول هؤالء
لوقـــت قريـــب، كان مـــن المناظر المألوفة لدينا أن تجد نســـاء من 
جنســـيات محددة يتســـولن في الســـوق الشـــعبي بمدينة عيســـى 
وأمام المجمعات التجارية وعند اإلشارات والمساجد، وفي بعض 
األوقات يصطحبن أطفالهن في أســـوأ اســـتغالل للطفولة، وسبق 
أن كتبـــت قبـــل فترة عن هذا الداء الذي بدأ يشـــوه وجه وجســـم 
المجتمع البحريني ويحول جمال الشـــوارع إلى قبح، حتى بلغت 
هـــذه العـــادة الســـيئة أوج امتدادهـــا، لكـــن يبدو أن المســـألة نمت 
واتســـع رواقها بدخول نساء بحرينيات على الدرب، حيث أخذن 
يرددن نفس اســـطوانة الجوع والمرض والعوز والحاجة وتكبيل 

المارة بسلسلة من القصص والمظاهر الكاذبة.
مســـاء الجمعـــة الماضـــي تبعتني امـــرأة تناهز الـ 60 عامـــا أو أقل 
فـــي الســـوق الشـــعبي بمدينـــة عيســـى المقابـــل لمحـــالت رامـــز، 
واعتبرتني غنيمة سهلة تتزاحم عليها الذئاب والكذابون، وقالت 
لـــي بالحرف “مســـاعدة يا ولدي.. عنـــدي عيـــال ومحتاجه”، قلت 
لها قبل أن أســـتعجل النهاية “طيب ويـــن زوجك.. ما عندك عيال 

كبـــار يشـــتغلون، وإذا مـــا عندك أتصور في جهة رســـمية تســـاعد 
المحتاجين وحكومتنا ما ترضى على هالوضع”، تلعثمت في الرد 
وركبهـــا مليون عفريت ومشـــت مســـرعة من أمامي مثـــل القطار 
الذي ليست له محطات، وبعد مرور حوالي ربع ساعة من الحادثة 
شـــاهدت نفس المرأة تتحدث وتتفق مع صديقة لها على حديقة 
النصـــب واالحتيـــال التي ســـيفتحونها أمام مرتادي الســـوق، فقد 
كان من الواضح ومن الحركات وإشارات اليد والهمس والنظرات 

االتفاق على آلية نصب واختيار ضحية جديدة.
هناك مقولة شـــهيرة تقول “أنت ظالم إذا لم تقتنع بالرغيف الذي 
معـــك، وذهبـــت تقتنـــص اللقمـــة التـــي مع غيـــرك”، فمن الســـهولة 
التفريـــق بين الفقيـــر الحقيقي والمزيف، وأنا على يقين أن أولئك 
النسوة ال يمكن أن يكن ضمن صفوف المعوزين والفقراء ويأكلن 
الطعـــام اليابـــس، ولكننا نتحدث هنا عن عصابات تنتشـــر في كل 
مكان وتسيء للمجتمع، أو ربما موضة وتجربة الحظ دون حياء 

وخجل.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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لـــم يكن مفاجئا تحقيق إحدى مدارس مملكـــة البحرين مركزا متقدما في واحد من 
أهـــم المحافـــل العالمية والحصول على إشـــادات من مختلف الدول المشـــاركة فيه، 
فقد حققت مدرسة جدحفص الثانوية للبنات الميدالية البرونزية في أولمبياد كوريا 
الدولي الخامس للشـــباب 2020 االفتراضي، إضافة إلى شهادة تكريم خاصة، وذلك 
عن مشروعها “الحذاء الذكي للمكفوفين”، ما يعد إنجازا رفيعا في المجال التعليمي. 
إن ما يفرح القلب أيضا أن المدرســـة مثلت دول مجلس التعاون في هذه األولمبياد 

بترشيح من مكتب براءات االختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
إن اإلنجـــازات المتتاليـــة فـــي مختلـــف المجـــاالت فـــي المملكة لم تكـــن لتتحقق لوال 
الدعـــم غيـــر المحدود مـــن الحكومة الرشـــيدة والخطـــط الطموحـــة وخارطة طريق 
مواكبة واستشـــراف المســـتقبل، والشـــباب البحريني المبدع الذي يصر على خوض 

غمار التجارب والخروج بإنجازات تضاف لسجل المملكة الناصع.
وعندمـــا تطرقـــت ســـابقا فـــي أحـــد المقـــاالت إلـــى ريـــادة المملكـــة في تمكيـــن ذوي 

االحتياجـــات الخاصـــة، فـــإن مشـــروع “الحذاء الذكـــي للمكفوفين” الـــذي تقدمت به 
مدرسة جدحفص الثانوية للبنات يعد مثاال لمدى ترسخ فكرة دعم ذوي االحتياجات 
الخاصـــة لدى الشـــباب البحريني، ومدى الجهود التي تبذلهـــا وزارة التربية والتعليم 

في صناعة أجيال من الملهمين.
إن هـــذه الميداليـــة البرونزية الرفيعة لـــم تكن األولى في مجال المشـــاريع وبراءات 
االختـــراع، حيـــث نتذكـــر أن المشـــروع حقـــق ســـابقا الميداليـــة الذهبية مـــن جمعية 

المخترعين بالبرتغال والميدالية الفضية من معرض االختراعات للشرق األوسط.
نقطة أخيرة «

إن المشـــاركات المتتالية في مختلف المســـابقات الدولية ســـواء فـــي مجال اإلبداع 
واالبتكار والبحث العلمي أو غيره من المجاالت، أثبتت ما تملكه المملكة من مخزون 

ضخم من الطاقات الملهمة والقيادية، من الشباب البحريني المبدع والطموح.

Mohamed.salman
@albiladpress.com

محمد الحلِّي

خارطة طريق لتوالي اإلنجازات التعليمية في المملكة

تبـــدو أهميـــة العمـــل فـــي حياة الفـــرد والمجتمع – الذي ُيشـــار لـــه بالنشـــاط الُمقّدس 
الُمنِجـــز لتحصيـــل َمنفعـــة مالّيـــة ُمحّددة أو تحقيق هدف منشـــود عـــن طريق تنفيذ 
َمهّمة ضمن شـــروط ُمعّينة، في ســـياق مجموعة ُمترابطة الَمهـــام، تّتصل معًا بهدف 
ُم أحد أطرافها أجرًا كافيا  واحـــد يقـــوم على عقد اّتفاٍق بين جهتي العمل، والتي ُيقدِّ
مقابل عمل ُمنجز من الطرف اآلخر، في نهاية فترة زمنّية ُمتفق عليها ُمســـبقًا – من 
األمور الضرورية الماّســـة لمتنوع شـــؤون الحياة المختلفة التي ُيْســـَعى فيها حثيثًا 
للعمل الدؤوب من أجل تلبية االحتياجات الحياتية في سبيل النهوض بالمجتمعات 
اإلنســـانية والّدفـــع ِبُرقّيها ُقُدمًا كـــي تتبوأ المكانة المرموقة، التي تؤمن بأّن الســـبب 
الرئيـــس، جلـــب الصحـــة والســـعادة والطمأنينـــة وراحـــة البـــال في توفيـــر متطلبات 
العيـــش الكريم وســـط أجواء مـــن الّتحمل والصبـــر والعزيمة في بيئـــة ُتحافُظ على 

استقرار دائم وُتساعد على تأسيِس حياة ناجحة.
ُسواق نقل طلبة المدارس والجامعات مّمن استلَفوا أو تّدينوا لشراء وسيلة رزقهم – 
الحافلة - ألجل أْن يحفظوا لقمة عيشـــهم، يأتون ضمن فئة الكادحين الذين ُيالقون 
عبء المعاناة وضيق الحال بصورة يومية، جّراء الجائحة التي حرمتهم قســـرًا من 
توفير هذه اللقمة وتســـّببها بانتكاســـة مالية ال مثيل لها في تلبية احتياجات أسرهم 
وتكبدهم الخسائر الكبيرة و”استحالة” تسديد ما عليهم من التزامات مالية للجهات 
التي استلفوا منها وكذلك البنوك التي ما برحت ُتقّسط ديونهم كّل شهر، ناهيك عن 

اســـتحقاقات اإلدارة العامة للمرور التي تمنح أو تمنع اســـتصدار تراخيص الّســـواقة 
الرســـّمية لنقل الطلبة في ظّل ّتوقف أعمالهم نهائيًا بعد استرجاع وكاالت السيارات 
حافالتهم الخاصة؛ بسبب عدم تمكنهم من دفع أقساطها الشهرية المستحّقة عليهم، 
ســـّيما أّن هذه التراخيص تقتصر على نقل الطلبة فقط وال ُيســـمح بمزاولة نشاطات 
أخـــرى مـــن خاللها )مع العلم أّنها محصـــورة في ترخيص واحد ال غيـــر(. عالوة على 
ذلك، ُيمنع عليهم العمل في وظيفة أخرى أو استصدار سجالت تجارية لمزاولة مهنة 
أخرى وزيادة دخلهم؛ ما اســـتدعى “بعض” البنوك حرمانهم من القروض الشـــخصية 

باعتبارهم ليسوا أصحاب مهنة!

نافلة:  «

يعيش ُسّواق نقل طلبة المدارس والجامعات واقع معاناة متصاعد في ظل صعوبة 
توفير أدنى متطلبات الحياة الكريمة لهم وألســـرهم، فيما ُيّشـــكل واقع تلك المعاناة 
أيضـــًا أزمـــة حقيقية مع البنوك والمؤسســـات المصرفية األخرى التي اســـَتادنوا منها 
لشـــراء حافالتهـــم الخاصة حتى بـــدأت حياتهم “تنهار” من دون تحـــّرك يذكر – على 
حـــّد قولهـــم - من الجهات المعنيـــة إلنقاذهم من وطأة الوضـــع العصيب الذي ما برَح 
ُيؤّرقهم بمعية أسرهم قرابة العام بعد توقف الطلبة عن الحضور الشخصي للمدارس 

والجامعات؛ نتيجة تفّشي الجائحة مطلع العام الحالي.

jasim.almahari
@hotmail.com

د. جاسم المحاري

“ُسواق نقل الطلبة”... انهياُر لقمة عيشنا!

مارادونا وما أدراك...
يتفق معي الجميع على أن موكب جنازة األســـطورة مارادونا كان مهيبا 
بمعنـــى الكلمـــة، حيث تفاجأ الجميع حول العالم بهذا الحشـــد الكبير في 
مراسم تشييع جنازته، ولم نتوقع قط هذا الحب الكبير ولم نكن نتوقع 
أن تقوم حكومة بالده بإعالن الحداد الرسمي لمدة ثالثة أيام! وال حتى 
وضـــع جثمانه في القصر الرئاســـي إللقاء النظـــرة األخيرة عليه من قبل 
الشعب األرجنتيني! ولوال جائحة كورونا لزحف الشعب األرجنتيني عن 
بكرة أبيه، حًقا تقشعر األبدان من المنظر وموقف الحكومة كان مشرًفا 
جًدا وأعتبره ضربة معلم حيث تستحق رفع القبعة. هذا الموقف الرائع 
بالطبـــع ســـيقابله تقديـــر واحتـــرام ووالء الشـــعب لقيادتـــه وســـيتذكره 
الشـــعب ألعوام طويلة، وال أريد هنا أن أكتب عن إنجازات هذا الالعب 
الفـــذ أو األســـطورة كمـــا يلقب، فقد صـــال وجال في مالعـــب كرة القدم 
وحقق ألقابا له شـــخصًيا ولوطنه، واعتبره النقاد الرياضيون من النوادر 

التي خلقتها المالعب الكروية. 
ما أود ذكره هنا على عجالة أن الجميع يحصل على فرصته في المساهمة 
وتمثيل بالده أحسن تمثيل متى ما حصل على الدعم الالزم، فاألبطال 
مثل مارادونا وميسي وبيليه على سبيل المثال وليس الحصر يعتبرون 
كنـــوزا نادرة ويجـــب على حكوماتهـــم المحافظة عليهـــم والتفاخر بهم، 
فهؤالء حققوا أمجادا وفخًرا من خالل تحقيق منتخبات بالدهم أفضل 
النتائـــج واأللقـــاب عالمًيـــا ونحتوا أســـماء دولهم من ذهـــب، فمن وجهة 
نظري المتواضعة كل إنســـان باســـتطاعته أن يترك له بصمة أو مساهمة 
فعالـــة، والرياضـــة بجميع ألعابها موقع لذلك، وال شـــك في أن كرة القدم 
تعتبـــر اللعبة الشـــعبية األولى في العالم، إال أن ذلـــك ال يعني أن األلعاب 
األخـــرى ال نجـــد فيها أبطااًل، في المقابل ومن المؤســـف حًقا وأنا أتناقل 
خبر وفاة األســـطورة مارادونا عبر وســـائل التواصـــل االجتماعي كتبت 
عبارة “رحمة هللا عليه” ألحد األشخاص وإذا به يلومني ويعاتبني بقوله 
إن ذلك ال يجوز إال إذا كان المتوفى مســـلًما! وبصراحة شـــديدة شـــعرت 
باالشـــمئزاز لهذا الرد غير العقالني، فاإلســـالم بـــريء من هؤالء الذين ال 
يفقهـــون في الدين شـــيئا، لكنني فضلـــت عدم الرد عليه ألنـــه وكما قال 
أدولف هتلر “ال تجادل األحمق، فقد يخطئ الناس في التفريق بينكما”. 

“المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي



ســـباق  انطـــاق  هامـــش  علـــى  أقيمـــت 
البحريـــن  -جائـــزة   FORMULA 1 الــــ 
الكبـــرى لطيـــران الخليج 2020 ســـباقين 
مســـاندين وتواصلـــت اإلثـــارة باألمـــس 
ضمـــن هـــذه الســـباقات وأبرزهـــا الجولة 
ما قبـــل الختامية للفورمـــوال2، والجولة 
االفتتاحيـــة مـــن بطولة تحـــدي البورش 

سبرنت الشرق األوسط.
روبـــرت  الروســـي  الســـائق  وحقـــق 
شـــوارتزمان انتصـــارا رائعا  في الســـباق 
عشـــرة  الحـــادي  الجولـــة  مـــن  الســـريع 
للســـيارات  الدولـــي  االتحـــاد  لبطولـــة 
“فيـــا” للفورمـــوال 2، ســـائق فريـــق بريمـــا 
ريســـينج خرج بانتصار ملفت في سباق 
شـــهد العديد مـــن االحـــداث والتغييرات 
مســـتفيدًا مـــن مضمـــار خال مـــن الزحام 
بعد ان ســـجل انطاقـــة رائعة ضمنت له 

الحفاظ على الصدارة.
وأنهـــى الروســـي الســـباق بزمـــن ســـاعة 
و50.376 دقيقـــة متقدمًا علـــى مواطنه 
المتألق في الســـباق وصاحـــب أكبر عدد 

التجـــاوزات نيكيتـــا مازبـــن ســـائق  مـــن 
فريق هايتيك والذي أنهي السباق بفارق 

5.2 ثانية عن األول.
السويســـري لويـــس ديلتـــراز قاد ســـيارة 
فريقـــه تشـــاروز ريســـينج سيســـتم نحو 
منصة التتويـــج باحتال المركـــز الثالث 
بفـــارق 6.4 ثانيـــة عـــن المركـــز الصدارة. 
قـــد  األوائـــل  الثمانيـــة  الســـائقون  وكان 
شـــبكة  علـــى  بشـــكل عكســـي  اصطفـــوا 
مـــا  البطولـــة  نظـــام  بحســـب  االنطـــاق 
اعطـــى للســـائق شـــوارتزمان الحـــق في 
االنطـــاق مـــن المركـــز األول األمـــر الذي 
اعطـــاه األفضلية مع بداية الســـباق رغم 
االنطاقة الجيدة لســـائق فريـــق كارلين 

الياباني يوكي تسوندا.
والتغيـــر  التجـــاوزات  زخـــم  ووســـط 
المســـتمر فـــي المراكـــز تعرض تســـونودا 
لثقـــب في اإلطـــار إثر احتكاكه بالســـائق 
مركـــز  صاحـــب  ليتراجـــع  آرمســـترونج 

االنطاق األول إلى أواخر الترتيب.
واســـتفاد شـــوارتزمان من خلو المضمار 

أمامـــه ليحقـــق فـــارق مريـــح عـــن أقرب 
الروســـي  الســـائق  منافســـيه، فيمـــا كان 
نيكيتـــا مازبن يشـــق طريقـــه نحو منصة 
التتويـــج بعـــد ان تفوق فـــي معركته مع 
شوماخر وبدى أسرع منه في الكثير من 
مقاطـــع الحلبة عاوة علـــى ثبات معدل 

سرعته العالي.
وشهدت اللفة السابعة من السباق خروج 
ســـيارة األمان إثر توقف ســـيارة السائق 
بورشـــاير على جانب الحلبة ما استدعى 
بعدها رفع العلم األحمر إلخراج الســـيارة 

من الحلبة.
الحـــد  هـــذا  اإلثـــارة عنـــد  ولـــم تتوقـــف 
بعـــد تفعيـــل ســـيارة األمـــان االفتراضية 
فـــي اللفـــة الثامنة إثـــر فقدان شـــوماخر 
واحتكاكـــه  الســـيارة  علـــى  الســـيطرة 
بالســـائق داروفـــاال ليخـــرج األخيـــر مـــن 

المنافسة.
وواصـــل مازبـــن معركته فـــي األمام في 
ظل تألقه على المضمار ليستطيع التقدم 
نحو المركز الثاني في اللفة الثانية عشر 

على حســـاب ارمســـترونج الذي سرعان 
ما تعرض لهجوم آخر من السائق بيكيه.
شـــوارتزمان كان مرتاحـــًا فـــي المقدمـــة 
بفـــارق 4.3 ثوانـــي عـــن ٌأقرب منافســـيه 
فيمـــا كانـــت المنافســـة حامية بيـــن بقية 
الســـائقين الســـيما مع وجود فرصة نحو 

التقدم في ظل تقارب السيارات.
ولم تقف اإلثارة في الســـباق حتى اللفة 
األخيـــرة والتـــي تعرضـــت فيها مســـيرة 
الســـائق البرازيلي بيدو بيكيه إلى ضربة 
موجعة اضطرته لانســـحاب من السباق 
للســـائق  الثالـــث  المركـــز  عـــن  والتخلـــي 

ديليتـــراز الـــذي تألـــق مـــن قبلهـــا بـــدوره 
واستطاع التقدم على ارمسترونج.

اختتـــم الســـائق النيوزلنـــدي جاكســـون 
إيفانـــز الجولـــة االفتتاحيـــة مـــن بطولة 
تحدي البورش ســـبرنت الشرق األوسط 
للموســـم 2020/2021، بشـــكل رائـــع بعد 
تحقيقـــه ثنائيـــة فـــي الســـباق وتصـــدر 
إيفانز الســـباق الثاني من البطولة خال 
فـــوًزا  ليحقـــق  األســـبوع  نهايـــة  عطلـــة 

مزدوًجا رائًعا لبدء مسيرته الجديدة.
وبعـــد أن بـــدأ مـــن الصـــف األمامـــي إلى 
هانســـيس،  جوليـــان  الســـائق  جانـــب 

صاحـــب مركـــز االنطـــاق األول، تمكـــن 
إيفانـــز مـــن الوصـــول إلى الصـــدارة منذ 
اللفة األولى واســـتمر فـــي تقدمه خال 
الســـباق المكـــون مـــن 12 لفة فـــي وقت 
و11.958  دقيقـــة   25 قـــدره  إجمالـــي 

ثانية.
علـــى  متقدمـــا  الســـباق  إيفانـــز  وأنهـــى 
بابتيســـت  جيـــان  الفرنســـي  الســـائق 
ســـيمونير الذي جاء ثانًيـــا بفارق 3.396 
الســـائق األلمانـــي  بينمـــا أحتـــل  ثوانـــي 
جوليان هانســـيس المركـــز الثالث بفارق 
9.089 ثواني علمًا بان السائقين الثاثة 
األوائـــل يتنافســـون في فئـــة جي تي 3 

كاس برو.
لـــوكاس  الهولنـــدي  الســـائق  وتصـــدر 
غروندفيلد فئة برو- اي ام بعد ان احتل 
المركز الرابع في الترتيب العام بينما فاز 

ايدي والديير في فئة اي ام.
الشـــيخ  البحرينيـــان  الســـائقان  جـــاء 
علـــي بن محمـــد آل خليفة )بـــرو- اي ام( 
والشـــيخ جابـــر بـــن علـــي آل خليفة في 

المركزين التاسع والعاشر على التوالي.

الصخير- حلبة البحرين الدولية

إيفانز يفتتح موسم تحدي البورش بثنائية رائعة
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تمكـــن البريطاني بطل العالم لســـبع مرات 
لويـــس هاملتون ســـائق فريق مرســـيدس 
تواصـــل  مـــن  بيترونـــاس موتورســـبورت 
للنســـخة  األول  المركـــز  وخطـــف  تألقـــه 
السادســـة عشـــرة للســـباق الذي يقـــام في 
“موطـــن رياضـــة الســـيارات فـــي الشـــرق 
األوسط” حلبة البحرين الدولية وذلك في 
ســـباق الـFORMULA 1  - جائزة البحرين 
الكبـــرى لطيـــران الخليـــج 2020 للبطولـــة 
انطلـــق  الـــذي  وان  للفورمـــوال  العالميـــة 
الجمعـــة 27 نوفمبر حتى يوم أمس األحد 

29 نوفمبر.
وانطلـــق ســـباق جائـــزة البحريـــن الكبـــرى 
تزامنا بالذكرى الـ 70 لكّل من بطولة العالم 
الخليـــج،  وطيـــران  وان  الفورمـــوال  فـــي 
الكبـــرى  البحريـــن  جائـــزة  ســـباق  وشـــهد 
لفـــة مـــن انطاقـــة لحـــادث  وخـــال أول 
لســـائق فريق هاس أف1 رومان غروجان 
أدى إلـــى توقـــف الســـباق ومـــن ثـــم عادت 

اإلثارة للمضمار.
وتوج الشيخ الشيخ عبدهللا بن عيسى آل 
خليفة رئيس االتحاد البحريني للسيارات 
فائـــزي المراكـــز الثاثـــة األولـــى، وعـــادل 
الســـائق البريطانـــي الرقـــم القياســـي لعدد 
مـــرات الفوز علـــى حلبة البحريـــن الدولية 
ليتســـاوى مع األلماني سيباســـتيان فيتيل 
بعـــد تحقيـــق انتصـــاره الرابـــع فـــي جائزة 
البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورموال 

وان 2020.
بعـــد ختام ســـباق جائزة البحريـــن الكبرى 
 ،2020 وان  للفورمـــوال  الخليـــج  لطيـــران 
أكـــد رئيس مجلـــس إدارة حلبـــة البحرين 

الدولية عارف رحيمي قائا:
“نتمنى لرومان غروجان الشفاء في أثناء 
الفحوصـــات  مـــن  لمزيـــد  اآلن  خضوعـــه 
الطبية في مستشفى قوة دفاع البحرين، 
بعـــد تعرضـــه لحـــادث فـــي بدايـــة انطاق 
الســـباق. تعتبـــر الحـــوادث من هـــذا النوع 
بمثابـــة تذكيـــر بالعمـــل المذهل الـــذي قام 
بـــه االتحـــاد الدولـــي للســـيارات لتحســـين 
الســـامة فـــي الرياضة. كما أشـــكر الفريق 
الطبـــي التابع لاتحـــاد الدولي للســـيارات 
الســـريعة  إجراءاتهـــم  علـــى  والمارشـــلز 
والحاسمة بشكل ال يصدق في االستجابة 

لهذا الحادث.
لنـــا  عظيًمـــا  وامتيـــاًزا  شـــرًفا  كان  “لقـــد 
األماميـــة  الصفـــوف  أبطـــال  اســـتضافة 
وأول المســـتجيبين في المملكة وعوائلهم 
ونأمـــل أنهـــم اســـتمتعوا بالســـباق. نتطلـــع 
إلى الترحيـــب بالمزيد من أبطال البحرين 
األســـبوع  نهايـــة  عطلـــة  فـــي  وعائاتهـــم 
المقبلة في ســـباق جائزة رولكس الصخير 

للفورموال وان.
ومن جانبه أكد الشـــيخ ســـلمان بن عيسى 
لحلبـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  خليفـــة  آل 

البحرين الدولية:
“أهنئ لويس هاملتون وفريق مرســـيدس 
علـــى فوزهمـــا، ونتقـــدم بخالـــص الشـــكر 
ســـباق  جعلـــوا  الذيـــن  أولئـــك  لجميـــع 
جائـــزة البحرين الكبـــرى لطيـــران الخليج 
للفورموال وان ممكنًا ، وال ســـيما شـــركائنا 
الدولـــي  واالتحـــاد  وان  الفورمـــوال  فـــي 
للســـيارات واالتحاد البحريني للســـيارات، 
باإلضافة إلـــى زمائنا في فريق البحرين. 

إن التنسيق الوثيق مع كل هؤالء الشركاء 
هـــو الـــذي مكننـــا مـــن إقامـــة حـــدث آمـــن 
ومكـــرس ألبطـــال الصفوف األولـــى وأول 

المستجيبين.
“كمـــا أشـــكر فريقنـــا فـــي حلبـــة البحريـــن 
الدولية، حيث نســـتعد اآلن للسباق الثاني 
الفريد من نوعه خال نهاية هذا األسبوع. 
نتطلع إلـــى الترحيب بالجميـــع مرة أخرى 
فـــي غضـــون أيـــام قليلـــة إلكمال الســـباق 
الثاني المزدوج لسباقات الفورموال وان”.

وأنهى هاملتون الســـباق في المركز األول 
بزمـــن ســـاعتين و37.664 دقيقـــة متقدًما 
ماكـــس  الريدبـــول  فريـــق  ثنائـــي  علـــى 
اللـــذان  ألبـــون  وألكســـندر  فيرســـتابين 
تخلفـــا عـــن الصـــدارة بفـــارق 1.254 ثانية 
و8.005 علـــى التوالي. وفي نتيجة ملفتة 
للفريـــق احتـــل ســـائقا الماكاريـــن، النـــدو 
نوريس وكارلوس ســـاينز المركزين الرابع 

والسادس.
وفي ســـباق مثير شـــهد العديـــد من نقاط 

التحول والتغييرات المفاجئة، كاد السائق 
المكسيكي لفريق ريسينج بوينت سيرجو 
بيريـــز الوصـــول إلـــى منصـــة التتويج بعد 
اطباقـــه علـــى المركـــز الثالـــث فـــي غالـــب 
أوقات الفترة قبل أن ينسحب من السباق 
فـــي اللفة قبـــل احتراق محركـــه في اللفة 

قبل األخيرة.
وأكمل الســـائقون بيير غاســـلي وريكاردو 
وبوتاس واوكون ولوكلير المراكز العشرة 

األولى.
المضمـــار  علـــى  للتنافـــس  الفـــرق  وتعـــود 
الخارجـــي لحلبـــة البحريـــن الدوليـــة فـــي 
عطلـــة نهاية األســـبوع الجاري في ســـباق 
منتظـــر لمـــا يحتويـــه المضمار علـــى نقاط 
ســـريعة ومنعطفـــات مثيـــرة عـــاوة علـــى 

كونه سباق ليلي بالكامل.
وكانـــت انطاقة الســـباق قد أعيـــدت بعد 
لفة واحـــدة فقط إثر تعرض ســـائق فريق 
قـــوي  لحـــادث  الهـــاس رومـــان غروجـــان 
بعـــد احتكاكه مع الســـائق دانيـــال كافيات 

فـــي اللفـــة األولى مـــا ادى لتضـــرر الحاجز 
الجانبي واستدعى تدخل الحلبة إلصاح 

األضرار وإعادة األمور إلى نصابها.
وشـــهدت االنطاقـــة األولى للســـباق الذي 
حافظ فيه هاملتون على الصدارة، تراجع 
زميلـــه فـــي الفريـــق فالتيـــري بوتـــاس من 
المركز الثاني وإلى المركز السادس وتقدم 
ســـيرجيو بيريز من المركـــز الخامس نحو 
الثالـــث فـــي أفضـــل انطاقـــة بيـــن جميـــع 

السائقين.
وجاء ترتيب العشرة األوائل قبل التوقف 
بيريـــز،  فيرســـتابين،  هاملتـــون،  تواليـــًا: 
البون، ريكاردو، بوتاس، غاســـلي، اوكون، 

نوريس، لوكلير.
وبعد نحو ساعة وعشرين دقيقة استطاع 
تجهيـــز  مـــن  البحرينـــي  المارشـــلز  فريـــق 
الحلبـــة ومعـــاودة الســـباق مـــن علـــى خط 
االنطـــاق بحســـب الترتيـــب الـــذي توقف 

عليه السباق.
وما لبث السباق ان انطلق من جديد حتى 

تورط كافيات في حادث آخر انقلبت على 
إثره ســـيارة ســـائق فريق ريسينج بوينت 
الكنـــدي النس ســـترول فـــي اللفـــة األولى 
من اإلعـــادة والثالثة من إجمالي الســـباق، 

لتخرج على الفور سيارة األمان.
وفي حيـــن أعطت االنطاقة في الســـباق 
مؤشـــرا على استعادة بوتاس لمراكزه بعد 
ان تقـــدم إلـــى المركز الرابـــع خلف الثاثي 
هاملتـــون وفيرســـتابين وبيريـــز، قبـــل ان 
يتعـــرض لثقب في اإلطار اضطره لدخول 
مبكر لمنطقة الصيانة والتراجع إلى المركز 

السادس عشر بعد خروج سيارة األمان.
واســـتقبلت حلبـــة البحريـــن الدولية أمس 
ضيوفهـــا ضمـــن حملـــة #شـــكرًا_ أبطالنـــا، 
حيـــث تمـــت دعـــوة عوائـــل العامليـــن في 
الصفـــوف األماميـــة من الكـــوادر الصحية 
والجهـــات المســـاندة األخـــرى فـــي مملكة 
البحرين، لمتابعة منافســـات ســـباق جائزة 
البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورموال 
لمســـاهماتهم  عرفانـــًا  وذلـــك   2020 وان 
والتزامهـــم الكبير ضمن الجهـــود الوطنية 
المبذولـــة للتصـــدي للجائحة فـــي المملكة، 
كما سيســـتمتع مجموعة أخرى من أبطال 
الصفـــوف األماميـــة وعوائلهـــم نهاية هذا 
األسبوع بمنافســـات سباق جائزة رولكس 

الصخير الكبرى لطيران الخليج 2020.
وأعلنـــت حلبة البحرين الدولّية مؤخرا أّن 
ســـباقي جائـــزة البحريـــن الكبـــرى لطيران 
الخليـــج وجائزة رولكـــس الصخير الكبرى 
للفورمـــوال وان ســـُتقامان من دون حضور 
الجماهير. لكن سيكون هناك مقاعد سوف 
تخّصـــص لعوائـــل العاملين فـــي الصفوف 
األماميـــة من الكـــوادر الصحيـــة والجهات 
المســـاندة األخـــرى فـــي البحريـــن، وذلـــك 
الكبيـــر  والتزامهـــم  لمســـاهماتهم  عرفانـــًا 
ضمن الجهود الوطنيـــة المبذولة للتصدي 

للجائحة في المملكة.
يذكـــر أن ســـباق جائـــزة رولكـــس الصخير 
الكبـــرى للفورمـــوال وان تنطلـــق األســـبوع 
المقبـــل وذلـــك فـــي الفتـــرة مـــن 4 إلـــى 6 
المضمـــار  علـــى  وذلـــك  المقبـــل  ديســـمبر 
الخارجـــي، حيث يتم التســـابق عليه ألول 

مرة.

جانب من التتويج

١ للفورمـــوال  العالمـــي  الســـباق  بإثـــارة  اســـتمتعوا  “شـــكرا_أبطالنا”  حملـــة  ضيـــوف 

لويس هاملتون يخطف لقب جائزة البحرين الكبرى لـ“طيران الخليج”
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تألق فريق قوة دفاع البحرين في افتتاحية موسم مسابقات قفز الحواجز والتي ينظمها االتحاد الملكي للفروسية 
وســباقات القــدرة والتــي أقيمــت تحت رعاية ســمو الشــيخ عيســى بن عبــدهللا آل خليفة رئيس االتحــاد بتحقيق 
لقب المســابقة الكبرى عبر فارســه المتألق صابر ســلمان فرج الذي تمكن من التأهل للجولة الثانية وتعدية جميع 
الحواجــز بســام وبأفضــل زمــن ليعلــن البداية القوية للفريق وفرســانه المتميزيــن، فيما كان اللقــب اآلخر للفريق 
عبر الفارس المخضرم باسل الدوسري للمسابقة الخامسة وكذلك مركز الوصافة عبر الفارس محمود عبدالقادر.

صابـــر  المتميـــز  الفـــارس  تمكـــن  حيـــث 
ســـلمان فرج من تحقيق لقب المســـابقة 
الكبـــرى بعـــد أن تعـــدى جميـــع الحواجز 
علـــى متـــن جـــواده ألتيـــكا دو فـــوت بي 
دي إف دون أخطـــاء وبأفضـــل زمن بلغ 
41.55 ثانيـــة متأهـــاً مـــن الـــدور األول 
بـــدون أي أخطـــاء أيضـــًا، حيـــث تأهـــل 
للـــدور الثانـــي صابـــر ســـلمان ومعيـــوف 
مـــن  فقـــط، وتمكـــن ســـلمان  الرميحـــي 
تحقيـــق لقـــب هـــذه المســـابقة متعديـــًا 
جميـــع الحواجـــز دون أي خطأ وبأفضل 

زمن ليكســـب المسابقة لصالحه ويحقق 
أول ألقاب فريق قوة دفاع البحرين في 
الموســـم الجديد لمســـابقات القفز، بينما 
حـــل في المركز الثانـــي الفارس معيوف 
الرميحـــي مـــع الجـــواد ألفيرا بزمـــن بلغ 
35.35 ثانية وأربعة أخطاء، أما المراكز 
مـــن الثالث إلى الســـادس فقـــد جاء في 
المركز الثالث الفارس ســـامي غزوان مع 

الجواد مستر سام.
وحقق الفارس المتألق والصاعد معيوف 
الرميحـــي لقـــب المســـابقة الثالثـــة فئـــة 

المبتدأيـــن من العموم المســـتوى األول، 
وهي )مســـابقة على مرحلتين( وارتفاع 
حواجزها : 100 ســـم وســـرعة المســـلك 
آيريـــش  مـــع جـــواده  350 متر/دقيقـــة، 
مســـجاً أفضل زمـــن ودون أخطاء وبلغ 
29.94 ثانية، تاركًا المركز الثاني ألقرب 
منافسيه الفارس المخضرم سلمان فرج 
مـــع جـــواده ماني والـــذي أنهى المســـلك 
بزمـــن بلـــغ 31.01 ثانيـــة، المركـــز الثالث 
جاء فيـــه الفارس عبدالعزيز عبدهللا مع 

الجواد جانا بزمن بلغ 34.41 ثانية.

للمتقدميـــن  الرابعـــة  المســـابقة  فـــي 
المســـتوى الثاني )جمع النقاط مع حاجز 
الجوكـــر( وارتفـــاع حواجزهـــا: 110ســـم 
وسرعة المســـلك 350 متر/دقيقة تمكن 
الفارس هاني اليابس والملقب الشـــرس 
مـــن احـــراز لقب هـــذه المســـابقة محققًا 
أفضـــل زمن فيها مع جواده أجزل بزمن 

بلـــغ 38.20 ثانيـــة وبرصيـــد 44 نقطـــة، 
تـــاركًا المركـــز الثانـــي ألقـــرب منافســـيه 
الفـــارس ســـيد محمـــد خلف مـــع جواده 
كاندي والذي انهى زمن المســـابقة بزمن 
بلـــغ 43.32 ثانية وبرصيد 44 نقطة، في 
المركـــز الثالـــث جاء الفـــارس أحمد أكبر 
مـــع الجـــواد رفيزســـنتد إيلي بزمـــن بلغ 

44.05 ثانية وبرصيد 44 نقطة.
وفي المســـابقة الخامســـة )مسابقة على 
مرحلتين( وإرتفاع حواجزها : 120 سم، 
سرعة المســـلك 350 متر/دقيقة، سيطر 
فريق قوة دفاع البحرين على المركزين 
الفـــارس  األول والثانـــي، حيـــث تمكـــن 
المخضـــرم من فريق قوة دفاع البحرين 
باسل الدوسري مع جواده هيفنلي ستار 
مـــن تحقيـــق المركـــز األول متغلبـــًا على 
جميـــع منافســـيه عندمـــا أنهى المســـلك 
بأفضـــل زمن وبلـــغ 36.28 ثانيـــة ودون 
أخطاء، وجاء خلفه بالمركز الثاني ومن 
فريق قوة دفـــاع البحرين أيضًا الفارس 
المتميـــز محمـــود عبدالقادر مـــع الجواد 
اودســـي بزمن بلـــغ 36.94 ثانيـــة ودون 
أخطاء، فـــي المركز الثالث جاء الفارس 
معيـــوف الرميحـــي مع الجـــواد تيتوس 

بزمن بلغ 38.31 ثانية ودون أخطاء.

تغطية - اللجنة االعالمية

منافسات قوية في مسابقات العموم لقفز الحواجز

من التتويج

مـــن   6.30 عنـــد  األنظـــار  تتجـــه 
مســـاء اليـــوم )اإلثنين( إلى اســـتاد 
النادي األهلي، حينمـــا يلتقي نادي 
الخالدية مع نـــادي البحرين، ضمن 
ختـــام الـــدور التمهيـــدي لمســـابقة 
كأس جالـــة الملـــك، لكـــرة القـــدم 

للموسم الرياضي 2020 - 2021.
وتعتبـــر مبـــاراة اليوم هـــي الظهور 
األول لنـــادي الخالديـــة، الـــذي تـــم 
اعتمـــاده حديًثا من قبـــل الجمعية 
العموميـــة لاتحـــاد البحريني لكرة 
عضـــًوا  بصفتـــه  انضـــم  إذ  القـــدم، 
ليصبـــح  االتحـــاد؛  فـــي  منتســـًبا 
اآلن عـــدد األنديـــة المشـــاركة فـــي 

المسابقات 20 نادًيا.
المـــدرب  الخالديـــة  نـــادي  ويقـــود 
الوطني راشد الدوسري، فيما يقود 

البحريـــن  نـــادي 
الوطنـــي  المـــدرب 

بدر خليل.
اليـــوم  مبـــاراة 

لـــكا  مفصليـــة 
فالفائـــز  الطرفيـــن، 

سيتأهل إلى دور الـ16، 
ســـيودع  الخاســـر  فيمـــا 

منافســـات البطولة مبكًرا، 
علًمـــا أن الحســـم ســـيكون 

فـــي  الترجيـــح  بـــركات 
انتهـــاء الوقـــت األصلـــي 
بالتعادل. وأنهى الطرفان 

تحضيراتهمـــا للمبـــاراة المرتقبـــة 
اليوم، والتي ســـتكمل عقـــد الفرق 
المتأهلـــة إلى دور الــــ 16، علًما دور 
الــــ 16 ســـيبدأ يـــوم غـــد الثاثـــاء. 

ســـيلعب  و
مـــن  المتأهـــل 
المبـــاراة  هـــذه 
مـــع فريـــق نادي 
الرفـــاع فـــي دور 
الــــ 16، وذلـــك يوم 
المقبـــل  الجمعـــة 
ديســـمبر   4 الموافـــق 

.2020
وكانت مباريـــات الدور 
التمهيدي أسفرت عن 
قالـــي  أنديـــة  تأهـــل 
ومدينـــة  واالتفـــاق 
عيســـى، إذ ســـيلعب في دور 
الــــ 16 قالـــي مـــع الحـــد واالتفـــاق 
مـــع األهلـــي ومدينـــة عيســـى مـــع 

المحرق.

ــك ــل ــم ــأس جـــالـــة ال ــ ــي خـــتـــام تــمــهــيــدي كـ ــ ف
الظهور األول لـ “الخالدية” أمام البحرين

قطـــع فريـــق النجمـــة شـــوًطا كبيـــًرا نحو 
تحقيق لقب دوري اليد للموسم الرياضي 
2020/2019، بعـــد تحقيقـــه الفـــوز الرابع 
فـــي مرحلة السداســـي وهـــذه المرة على 
حســـاب نظيره االتحاد بنتيجـــة )23/30( 
في المبـــاراة التي جمعتهما مســـاء األحد 
لحســـاب الجولـــة الرابعـــة. وكان الشـــوط 
األول قـــد انتهى بتقـــدم “الرهيب” بفارق  
6 أهـــداف )10/16(، وبذلـــك أصبح رصيد 
النجمـــة )12 نقطة( في صـــدارة الترتيب، 
وبات قاب قوســـين أو أدنـــى من تحقيق 
لقب الدوري إذ تبقت عليه مباراة واحدة 
ســـيكون  الـــذي  الشـــباب  مـــع  ســـتجمعه 
مطالب بتحقيق الفوز على االتفاق اليوم 
لكي يبقي آماله بالمنافسة، وبخاف ذلك 
فـــإن النجمة ســـيكون البطـــل بغض النظر 

عن نتيجته بالجولة األخيرة.

ولـــم يجـــد العبـــي النجمـــة أيـــة صعوبـــة 
فـــي عبـــور محطـــة االتحـــاد، إثـــر الجدية 
والتركيـــز الـــذي اتســـم بـــأداء العبيه منذ 

ســـيطرته  بســـط  مـــن  وتمكـــن  البدايـــة، 
الميدانيـــة دفاعًيـــا وهجومًيا وبحراســـته 

المميزة ليخرج بنتيجة الفوز.

لقاء النجمة واالتحاد

ــاق الــيــوم ــفـ ــام االتـ ــ ــاراة مــصــيــريــة لــلــشــبــاب أم ــبـ مـ
النجمة يقترب من تحقيق دوري اليد

أحمد مهدي

أحمد مهدي

البالد سبورت

سبورت

الرفاع - االتحاد البحريني أللعاب القوى

نوفمبـــر   30 االثنيـــن  اليـــوم  يعقـــد 
العموميـــة  الجمعيـــة  اجتمـــاع   2020
أللعـــاب  البحرينـــي  لإلتحـــاد  العـــادي 
القـــوى، وذلك في تمام الســـاعة 6:30 
مســـاء بفندق جولـــدن توليـــب )قاعة 

المؤتمرات(.
  وأوضح أمين ســـر االتحاد البحريني 
أللعاب القوى يوسف أحمد أن جدول 
أعمـــال االجتمـــاع يتضمـــن التصديـــق 
على محضر االجتماع السابق للجمعية 
العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ 
2 يونيو 2019، يتبعه مناقشة التقرير 
اإلداري والفني لعام 2019 ثم مناقشة 
التقريـــر المالـــي والحســـاب الختامـــي 

لعام 2019 واعتماده.
الجمعيـــة  أن  أحمـــد  أوضـــح  كمـــا    
مـــن  كا  فـــي  ســـتنظر  العموميـــة 
طلـــب أنديـــة بـــوري والنجمـــة وعالي 

بشـــأن انضمامهـــم لعضويـــة الجمعية 
العمومية لإلتحاد، وأخيرا استعراض 
مقترحـــات األنديـــة ثم إعـــان انتهاء 
دورة مجلس اإلدارة الحالي وانتخاب 
مجلـــس اإلدارة الجديد للدورة 2020 

.2024 -
  وكان محمـــد عبداللطيـــف بـــن جال 
قد احتفظ برئاســـة االتحاد البحريني 
أللعـــاب القـــوى بالتزكيـــة، كما ســـتتم 

تزكيـــة أعضاء مجلـــس اإلدارة الذين 
رشـــحوا أنفســـهم وهـــم كا مـــن خالد 
مبارك الدوســـري، محمد علي محمد، 
محمـــد عبدالعزيـــز، بدر ناصـــر محمد، 
رقية الغســـرة، خالـــد القطامي، محمد 

أحمدي، محمد يوسف الشهابي.
العموميـــة التحـــاد  وتضـــم الجمعيـــة 
ألعـــاب القـــوى كا مـــن نـــادي الرفـــاع، 
الشـــباب، الحالـــة، البديـــع، أم الحصم، 

األهلي، المحرق، البسيتين.

لتزكيــــــة رئيـــــــس وأعضــــــاء مجلـــــــس اإلدارة رسمًيـــــــا

اتحاد ألعاب القوى يعقد جمعيته العمومية اليوم
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ضمت إدارة نادي الحالة الحارســـين 
عبدالرحيـــم  ومحمـــد  “جودويـــل” 
الغربلي؛ ليعززا صفوف الفريق األول 

بالنادي  القـــدم  لكـــرة 
منافســـات  أثنـــاء 
الرياضـــي  الموســـم 

.2021 - 2020
وجاء التعاقد الحاالوي 
عبـــر  الحارســـين  مـــع 

شركة طموح، إذ انتظم 
صفـــوف  فـــي  الحارســـان 

يقـــوده  الـــذي  البرتقالـــي  الفريـــق 
المدرب الوطني عارف العسمي.

ومحمـــد  “جودويـــل”  وســـيمثل 

فـــي  الحالـــة  الغربلـــي  عبدالرحيـــم 
بعـــد  خصوًصـــا  الجديـــد،  الموســـم 
إبراهيـــم  الحالـــة  حـــارس  مغـــادرة 
لطـــف هللا الـــذي مثـــل 
الفريـــق فـــي الموســـم 
ســـيلعب  إذ  الماضـــي، 
هـــذا الموســـم مـــع نـــادي 
الخالديـــة. وجاء التعاقد 
الحاالوي مع الحارســـين 
تعويًضـــا لغيـــاب الحارس 

األساس.
وسيبدأ الحالة مشواره في الموسم 
الجديـــد بلقاء البســـيتين في دور الـ 

16 لمسابقة كأس الملك.

كرة الحالة تضم حارسين

“أحمر السلة” يتأهل لنهائيات كأس آسيا
2021 اآلســـيـــويـــة  ــات  ــي ــف ــص ــت ــال ب الـــهـــنـــد  عـــلـــى  ــب  ــل ــغ ت

خطف منتخبنـــا الوطني البطاقة الثانية 
لكـــرة  آســـيا  كأس  لنهائيـــات  المؤهلـــة 
الســـلة 2021 إثـــر فوزه المســـتحق على 
فـــي   )72/88( بنتيجـــة  الهنـــدي  نظيـــره 
المبـــاراة التـــي جمعتهمـــا مســـاء األحـــد 
لحساب المجموعة الرابعة ضمن الجولة 
الثانيـــة للتصفيـــات اآلســـيوية والمقامة 
حالًيـــا بمملكـــة البحرين. وجائـــت نتائج 
األشـــواط كاآلتي: )11/25 الهند، 20/26 
 19/22 البحريـــن،   8/29 البحريـــن، 
البحريـــن(. وبـــرز فـــي صفـــوف منتخبنا 
محمد حسين بتسجيله )17 نقطة(، سي 
جيه )17 نقطة(، محمد كويد )15 نقطة(.
وبهذا الفـــوز حافظ منتخبنا على مركزه 

والمنتخـــب  نقـــاط(،   7( برصيـــد  الثانـــي 
نقـــاط(،   5( برصيـــد  ثالًثـــا  الهنـــدي ظـــل 
فيمـــا المنتخـــب اللبناني يعتلـــي صدارة 
الترتيـــب برصيـــد )8 نقـــاط( بعـــد فـــوزه 

على العراق )4 نقاط(. وســـتقام مباريات 
الجولة الثالثة واألخيرة في شهر فبراير 
2021 وســـيلعب منتخبنـــا أمـــام كل من 

لبنان والعراق.

عـــودة لمجريـــات المبـــاراة، البدايـــة لـــم 
تكـــن مبشـــرة للغاية من ناحيـــة منتخبنا 
الذي كان غائًبـــا عما يحدثه العبي الهند 
بأرضيـــة الميـــدان ليخرج خاســـًرا بفارق 
كبيـــر قوامه )11/25(، وفي الربع الثاني، 
تحســـن أداء منتخبنـــا بشـــكل تصاعدي 
دفاعًيـــا وهجومًيا، ليتمكـــن من تقليص 

الفارق عند النتيجة )43/37(.
وفـــي الربـــع الثالـــث، انتفـــض “األحمـــر” 
وقلب الموازين رأًسا على عقب لصالحه، 
بالتركيـــز والجديـــة في تســـجيل النقاط 
داخـــل وخارج القوس وبالقوة الدفاعية 
ليتقـــدم بالنتيجـــة )66/53(. وفـــي الربع 
األخير، نجـــح منتخبنا في الحفاظ على 
فارق النقاط رغم كثرة االســـتعجال في 

التصويب ليخرج فائًزا باللقاء.

لقاء البحرين والهند

االثنين 30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الثاني 1442 - العدد 4430

بــدأ المــدرب الوطنــي محمــد المقلــة مهماتــه مــع الفريــق األول لكــرة القــدم بنــادي االتحــاد، إذ أشــرف علــى الحصة 
التدريبية األولى له مع الفريق البنفسجي.

يأتي ذلـــك في ظل إعفاء إدارة نادي 
ســـلمان  الوطنـــي  المـــدرب  االتحـــاد 
إبراهيم من منصبه بعد الخسارة في 
الـــدور التمهيدي لـــكأس جالة الملك 
أمـــام فريـــق قالـــي بأربعـــة أهـــداف 
مقابل واحد، إذ لم يكمل االتحاديون 
تعاقدهم مع المدرب سلمان إبراهيم، 
واتجهت البوصلة نحو إســـناد المهمة 

للمدرب الوطني محمد المقلة.
محمـــد  الوطنـــي  المـــدرب  ويعتبـــر 
المقلـــة من المدربيـــن الحاصلين على 
دبلوم كرة القدم للمحترفين، وســـبق 
لـــه اإلشـــراف على عـــدد مـــن األندية 
المحليـــة، إذ عمـــل فـــي ناديـــي الحـــد 

ومدينـــة عيســـى، كمـــا أشـــرف علـــى 
تدريـــب منتخـــب الشـــباب فـــي العام 

.2017

منافســـات  فـــي  االتحـــاد  وســـيلعب 
دوري الدرجـــة الثانيـــة فـــي الموســـم 

.-2021 2020

محمد المقلة

“البنفسجــي” التدريبيـــة مـــع  أولــــى حصصــــه  قــــاد 

المقلـة يبـدأ مهمـاتـه مـع كـرة االتحـاد

يوسف أحمد

سبورت

الشباب واالتفاق 

مباراة مصيرية للقميص الماروني حينما يلتقي االتفاق في تمام الساعة 6.30  «
اليوم االثنين. حيث سيتحدد بحسب نتيجتها النهائية إذا ما كان للشباب نصيًبا 

في المنافسة على لقب الدوري من عدمه. الشباب يمتلك )7 نقاط( سيصطدم 
باالتفاق )7 نقاط( الساعي لتعويض خسارته الماضية، ما يعني أن المواجهة 

ستكون شرسة للغاية.
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استكمااًل لسلسلة النجاحات 
التي حققتها النجمة أريانا 

غراندي في الفترة الماضية، 
استطاع كليب ”35+34“ أن 

يضع بصمة مهمة في عالم 
صناعة الموسيقى، إذ 

وصلت نسبة مشاهدته 
إلى أكثر من 37 مليون 

مشاهدة على 
يوتيوب.

tariq_albahhar

جورج كلوني: حياتي كانت خالية قبل أمل

تحــدث أوســم رجــل في العالــم النجم جــورج كلوني أخيًرا مــع مجلة “جي 
كيــو” عــن أمــور كثيرة خاصــة وعن حياته قبــل تعرفه بزوجتــه أمل وأمور 

أخرى.

رغـــم أن كلونـــي كان يعـــرف ذات يـــوم 
بأشهر عازب في هوليوود، لكنه اعترف 
رسميا بأن حياته كانت ”فارغة” قبل أن 

يلتقي بزوجته الحالية أمل كلوني.
وفي مقابلة مع مجلة “جي كيو”، أعطى 
الممثـــل البالغ مـــن العمـــر 59 عامًا فكرة 
نـــادرة عن حياة أســـرته قائـــاً: إنه على 
اقتنـــاع بأنـــه لم يكـــن يريد قـــط الزواج 
أو إنجاب أطفـــال إلى أن التقى زوجته 
أمـــل، 42 عامـــًا، فـــي العـــام 2013. ثـــم 
تزوجـــا فـــي العـــام 2014، واآلن أصبحا 
أبويـــن لتوأم إيـــا وألكســـندر اللذين 

يبلغان من العمر 3 سنوات.
عندما تحـــدث كلوني عن 
الحيـــاة قبل الزواج، قال: 
إنـــه كان يعتقد دومًا أنه 
راٍض عن نفســـه، إلى أن 
أدرك بســـرعة أن هنـــاك 
فارغـــة  “مســـاحة 
 ” ضخمـــة

مـــأت فجـــأة عندمـــا التقى مـــع زوجته 
المحامية قبل 7 سنوات: 

“كنت اردد بأني لن أتزوج ابدا! لن يكون 
لـــدي أصدقـــاء  لـــدي أطفـــال، ســـأعمل، 
عظماء، حياتي كاملة، أنا بخير، ولم أكن 
أدرك إلى أي مدى كانت هذه الحال غير 
كاملة قبـــل أن التقيت بأمـــل، والتي بها 
تغير كل شيء، لقد كانت هذه المساحة 
خاليـــة إلى حـــد كبيـــر“. ومضـــى كلوني 
يقـــول إنه بعد ســـنوات مـــن التعامل مع 
الحيـــاة بمفـــرده، وبشـــكل مفاجـــئ، قرر 
عـــدم االســـتمرار فـــي ذلـــك وفكـــر فـــي 

تأسيس عائلة والعناية باألطفال.
وكانـــت المقابلـــة ضمن االحتفـــال بلقب 
كلونـــي الـــذي تـــوج رجـــل العـــام، وهـــو 
اللقـــب الـــذي ذهـــب العـــام الماضـــي الى 
”آل باتشـــينو وروبرت دي نيرو“ وخال 
تحـــدث  إعادتهـــا،  تـــم  التـــي  المحادثـــة 
كلونـــي عـــن زوجتـــه المحاميـــة المعنية 
بحقـــوق اإلنســـان عـــدة مـــرات، بمـــا في 

ذلـــك عندمـــا ذكر مـــكان وجودهـــا وقت 
المقابلـــة. ولكـــن المقابلـــة لـــم تكـــن كلها 
لحظات ســـعيدة بالنســـبة لنجم هوليود 
عـــن تجربتـــه  ايضـــا  قلبـــه  فتـــح  الـــذي 
بالموت فـــي العام 2018 عندما اصطدم 
أثنـــاء  إيطاليـــا  فـــي  الناريـــة  بدراجتـــه 
تصوير Catch-22. وصدم النجم الكبير 
ســـيارة ظهرت فجـــأة أمامه، ما تســـبب 
فـــي اصابتـــه بجـــروح وكدمـــات كثيرة، 
إذ ضـــرب الممثـــل ســـيارة أثنـــاء كانـــت 
بســـرعة تصـــل الى 112 كم في الســـاعة 

ووصف التأثير بأنه شديد للغاية لدرجة 
أنه يعتقد أنه كســـر كل أســـنانه، وعندها 
كان يفكـــر بأطفالـــه وكانـــت فكـــرة عدم 
رؤيـــة أطفالـــه علقـــت فـــي ذهنـــه اثنـــاء 
الحادث بصـــورة كبيـــرة: ”عندما وقعت 
على األرض، كنت اظن بأن كل أســـناني 
قد كســـرت بسبب الزجاج األمامي لتلك 
السيارة التي انتشرت في وجهي”. “كان 
أطفالـــي فـــي ذلـــك الوقـــت يبلغـــون من 
العمـــر عامًا كاما، وخفت بأني لن أراهم 

مرة أخرى“.

انطلـــق هـــذا األســـبوع على منصـــة “نتفليكس” للبـــث الرقمي عرض 
فيلـــم “موصل” وهو أول فيلم حركـــة هوليودي ناطق بالعربية ومن 

بطولة شخصيات عراقية حقيقية.
وبحسب وسائل إعام فإن الفيلم أخرجه األمريكي ماثيو كارناهان 
ومـــن إنتاج األخوان أنتوني وجو روســـو، منتجا فيلم “المنتقمون.. 
انتهت اللعبة”، وشـــارك في تنفيذه المخرج العراقي محمد الدراجي 
وآخـــرون، وهـــو أول فيلم صـــّور بالكامـــل باللغة العربيـــة، وباللهجة 

العراقية تحديدا.
وتتمحـــور قصـــة الفيلم حـــول وحدة خاصة فـــي القـــوات العراقية 
حاربت تنظيم الدولة اإلسامية بين 2016 و2017 الستعادة مدينة 

الموصل الواقعة شمالي العراق.
وكشـــف المخـــرج كارناهان عـــن اشـــتراطه تصوير الفيلـــم بالعربية 
للموافقـــة علـــى إخراجـــه، وقد فوجـــئ بالموافقة الســـريعة من قبل 
الشـــقيقين روســـو. وبعد 4 أشـــهر من اســـتعادة الموصل من تنظيم 
الدولة في 2017، بدأ التصوير ســـرا في المغرب ألســـباب أمنية مع 

طاقم مؤلف بالكامل تقريبا من عراقيين.
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مـــن يدخل “بيـــت البحريـــن للتصوير” 
المصوريـــن  لعميـــد  عيســـى  بمدينـــة 
ومعجم العين عبدهللا الخان، ســـيجد 
أمامـــه نموذجـــا بديعـــا لفـــن التصويـــر 
يحمـــل  معـــرض  المتقـــن،  المتكامـــل 
رسالة عظيمة، فهو أوال يشجع الروح 
الفنيـــة ويصقـــل الذوق فـــي الجمهور 
والمتلقي، وهو إلى جانب ذلك يشكل 
ذاكـــرة وطـــن ومجتمـــع، وكل صـــورة 
ونقـــاط  الحيـــاة  لحظـــة  تحمـــل  فيـــه 
إشعاع ينتشر في أنحائها . كل صورة 
تعزف نغمـــا وإيقاعا ولها تأثير درامي 
علـــى العين. بيـــت البحريـــن للتصوير 
إرشيف وثروة حقيقية قومية لمملكة 
أرشـــيفات،   4 ويحتضـــن  البحريـــن، 
األول هـــو مـــن تصويـــر والـــده محمد 
عبدالرحمـــن الخان رحمـــه هللا، وهذه 
الصور تمتد من الثاثينات بعد عودته 
مـــن الهنـــد حتـــى نهايـــة الســـبعينات، 
وتمتاز هذه الصور بالجودة وأهميتها 
مـــن  الثانـــي  واالرشـــيف  التاريخيـــة، 
تصويـــر عبدهللا الخان منذ أن بدأ في 
حمـــل الكاميرا، وصـــور أيام دراســـته 
في لنـــدن، وفي فترة العمل في بابكو 

وتأسيسه ألرشيفها.
جميـــع  يتضمـــن  الثالـــث  واألرشـــيف 
الصـــور الخاصـــة التـــي تـــم التقاطهـــا 
فتـــرة مؤسســـة الصقـــر للتصويـــر من 
العـــام 1971 حتى منتصف 2005، أما 
األرشـــيف الرابـــع فيبدأ منذ تأســـيس 
شـــركة بيـــت البحريـــن للتصويـــر فـــي 
نهايـــة العام 2005 حتى هذه اللحظة، 
ويمتاز هذا اإلرشـــيف بأن أكثر صوره 
رقميـــة حديثة، وقد بـــدأ تحويلها الى 
ملفات رقمية مفهرسة على الرغم من 

كلفة هذه العملية.
ويقول رفيق دربه حســـين المحروس 
“لكل حدث، لكل مكان، لكل أمر صورة 
في أرشـــيفه، ولكل حكاية نصيب في 

ذاكرتـــه، عيون عبـــدهللا الخان معجم 
البحريـــن،  صـــور  معجـــم  البحريـــن، 

معجم لإلبصار والمبصرات“.
أما أنا فأقول بأن الكون يولد مربوطا 
الحيـــاة  خريطـــة  وعينـــه  بعدســـته، 
تحمـــل  مـــا  تحمـــل  عدســـة  واألرض، 
مـــن الحنين والحب إلى هـــذا الوطن، 

ودفتر أحرفه عميقة الرنين.

“بيت البحرين للتصوير” أرشيف وثروة قومية حقيقية لمملكة البحرين
واألرض الحيــاة  خريطــة  وعينــه  بعدســته..  مربوطــا  يولــد  الكــون  الخــان:  عبــداهلل 

أسامة الماجد )تصوير: خليل إبراهيم (

عرض “موصل”  الهوليوودي على “نتفليكس”

ترجمة: طارق البحار
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لماذا ُرفعت الجلسة؟

رفع رئيس مجلس الشورى علي 
الصالح جلسة أمس، وذلك للقاء 
التقرير  لتسليم  الــمــلــك  جــالــة 

السنوي لمجلس الشورى.
النائب  مــع  سيتوجه  ــه  ان وذكـــر 
مــن  وعــــــــدد  والــــثــــانــــي  األول 
األعـــضـــاء لــلــقــاء جــالــة الــمــلــك، 
وهذا ما سيؤدي إلى عدم وجود 

من يرأس االجتماع.

^
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رئيس مجلس الشورى ووزير شوؤن المجلسين

األحـــــداث ــون  ـــانـ ق ــي  ــغ ــل وي مـــــــادة..   89 يــتــضــمــن 
“عدالــة األطفــال” يعــود إلـى اللجنــة “األم”

اســـتردت لجنة شـــؤون المـــرأة والطفـــل بمجلس 
الشـــورى تقريرها بشـــأن مشـــروع قانـــون العدالة 
ســـوء  مـــن  وحمايتهـــم  لألطفـــال  اإلصالحيـــة 
المعاملة، والذي سيصدر قانون األحداث النافذ.

 يهـــدف التشـــريع الـــى ضمـــان تحقيـــق العدالـــة 
اإلصالحيـــة لألطفـــال، ورعايتهـــم وحمايتهم من 
ســـوء المعاملة، وإخراج الطفل من إطار القانون 
العقابـــي وإجراءاته الجنائية إلى مفاهيم قوامها 
البيئـــة  الوقايـــة والحمايـــة واإلصـــالح، وإيجـــاد 
المناســـبة لرعاية الطفل وتعديل وتقويم سلوكه 
وإعـــادة دمجه مـــع المحيط المجتمعـــي، وتعزيز 
المسؤولية المشتركة مع األسرة، وتقديم الفرص 

المناسبة لتكوين شخصيته ومشاركته اإليجابية 
فـــي المجتمـــع مـــن خـــالل اســـتحداث منظومـــة 

عدلية وإصالحية.
 ويتألف مشـــروع القانون - فضاًل عن الديباجة - 
مـــن 5 مواد إصـــدار، فيما تضمن 5 أبواب بمجمل 
)89( مـــادة، إلى إخـــراج الطفل من إطـــار القانون 
العقابـــي وإجراءاته الجنائية إلى مفاهيم قوامها 
البيئـــة  الوقايـــة والحمايـــة واإلصـــالح، وإيجـــاد 
المناســـبة لرعاية الطفل وتعديل وتقويم سلوكه 
وإعـــادة دمجه مـــع المحيط المجتمعـــي، وتعزيز 
المســـؤولية المشتركة مع األسرة،وتقديم الفرص 
المناسبة لتكوين شخصيته ومشاركته اإليجابية 
فـــي المجتمـــع مـــن خـــالل اســـتحداث منظومـــة 

ابتسام الدالل ومحمد علي حسنعدلية وإصالحية.

اســـتدل الشـــوري أحمـــد الحداد بتغطيـــة صحيفة البـــالد لمنتداها بمناســـبة يوم 
المـــرأة البحرينيـــة وما تضمنتـــه التغطية من معلومات وإحصـــاءات. وقال: أول 
امـــرأة التحقت بوزارة الخارجية منذ االســـتقالل هي أمـــل الزياني، لتكون انطالقة العمل 

للبحرينية في مجال العمل الدبلوماسي.

قال رئيس مجلس الشـــورى علي الصالح إن “الدبلوماســـيات البرلمانيات 
الدبلوماســـية  قمـــة  يمثلـــن  والنـــواب  الشـــورى  مـــن عضـــوات مجلســـي 
فـــي البحريـــن”. وخاطبهـــن قائـــال “أنتـــن ســـفيرات البحريـــن فـــي الخـــارج ونحن 

مؤمنون بدوركن وعطائكن وأنا شاهد على ذلك”.

قال الشـــوري علـــي العـــرادي “إن قياس تطـــور أي دولة ومنظومتهـــا القانونية 
بتطويـــر تشـــريعاتها لتقـــدم الحمايـــة الكاملـــة لكل الفئـــات، وفـــي مقدمة هذه 
الفئـــات األكثـــر احتياجـــا، والتي تحتـــاج من المشـــرع والمجتمع رعاية خاصـــة”. وذكر أن 
مشـــروع قانون العدالـــة اإلصالحية لألطفال يعبر عن السياســـة الجنائية البحرينية التي 

تعبر عن المصالح الفضلى لكل الفئات.

قالـــت العضو ابتســـام الـــدالل “إن المـــرأة البحرينية تجـــاوزت اليوم مرحلـــة التمكين إلى 
مرحلة متقدمة من المشـــاركة في التنمية المســـتدامة للمملكة، وتحقيق أعظم اإلنجازات 
بفضـــل الدعـــم المقدم لهـــا من جاللة الملك وهو الدافع األول للمرأة البحرينية للمضي بشـــكل فاعل 

نحو إضافة مستقبلية واعدة”.

قـــال وزير العدل والشـــؤون اإلســـالمية واألوقاف الشـــيخ خالد بن 
علـــي آل خليفـــة “إن مشـــروع قانـــون العدالة االصالحيـــة لألطفال 
محـــط خبـــرة دولية مـــن بريطانيا ومكتب األمـــم المتحدة المعنـــي بالجريمة 
والمخدرات، وتم وضع نظام للعدالة اإلصالحية لألطفال لنزيد الضمانات بما 

يتالءم مع وجود طفل أمام جهات تسعى لتطبيق القانون عليه.

أشـــارت العضو ابتســـام الـــدالل إلى أن مشـــروع قانون 
العدالـــة اإلصالحيـــة لألطفال يلغـــي قانـــون األحـــداث 
والـــذي كان يعامـــل مـــن تقـــل أعمارهـــم عـــن 15 ســـنة معاملـــة 
المجرم في المحاكمة، وقالت إن هذا القانون نوقش على مدى 

6 سنوات.

العدالـــة  قانـــون  أن  منفـــردي  رضـــا  الشـــوري  اعتبـــر 
اإلصالحية لألطفال له أهمية لفئة معينة تمثل مستقبل 
المملكة وأن الحفاظ على حقوقهم وإصالحهم سيكون له األثر 
اإليجابـــي فـــي المجتمـــع بمـــا يصب فـــي مصلحتهـــم ومصلحة 

المملكة.

قالـــت العضو هالة رمزي إن مشـــروع قانـــون العدالة اإلصالحية 
لألطفال جاء ليحقق العدالة في جميع مراحل الدعوى الجنائية 
والتحقيـــق والمحاكمـــة وأثنـــاء تنفيـــذ الحكم، وســـيتم مـــن خالله إنشـــاء 
محاكـــم العدالة اإلصالحيـــة للطفل واللجنة القضائية للطفولة التي يتولى 

أعمال الخبرة فيها خبراء  في المسائل الفنية والسلوكية.

بينـــت العضـــو جميلة ســـلمان أن قانـــون العدالة االصالحيـــة لألطفال 
يتعامـــل مع األطفال كضحايا معرضيـــن للخطر يجب حمايتهم وليس 
كمجرمين يســـتوجب عقابهم، وذكرت أنه تم تحديد المسؤولية الجنائية للطفل 
حســـب الفئـــة العمرية حيث ال مســـؤولية علـــى الطفل الذي لم يتجاوز ســـنه 15 

سنة وقت ارتكاب الجريمة، كما فرض أحكاما مخففة على من تجاوز 15سنة.

العدالـــة  قانـــون  أن  الزايـــد  دالل  الشـــورية  أكـــدت 
االصالحيـــة لألطفـــال يعتبـــر مـــن األمـــور االســـتباقية 
النوعيـــة، وروعيـــت فيه المعاييـــر المطلوبة وفـــق لجنة حقوق 
اإلنســـان ولجنـــة الطفـــل، فضـــال عـــن نمـــوذج معاملـــة شـــؤون 

األحداث على المستوى الدولي.

قالت الشـــورية جهـــاد الفاضل “إن معـــدل الجريمة انخفض 
بنسبة 7.5 % في العام 2019 مقارنة بما قبلها بفضل جهود 
وزارة الداخليـــة ووعـــي أوليـــاء األمـــور”، وذكـــرت ان تشـــريع العدالة 
ل  االصالحيـــة لألطفـــال يحقق نفـــاذ العدالة ويـــردع الجريمـــة وُيحوِّ

الطفل المتورط بجريمة إلى فرد صالح في المجتمع.

قالـــت العضـــو منـــى المؤيـــد “إن قانـــون العدالـــة االصالحية 
لألطفـــال يصـــب فـــي مصلحة الطفل تماشـــيا مـــع االتفاقات 
والمعاهـــدات الدوليـــة، ويحـــل محل قانون األحداث الـــذي صدر قبل 
40 عاما”، مؤكدة انه من الضروري تنظيم العقوبات لألطفال وتدابير 

الحماية المختلفة.

ذكـــر الشـــوري صبـــاح الدوســـري أن مركز حمايـــة الطفل في 
البحرين أنشـــئ منذ 2007، وهو مؤسســـة رعاية اجتماعية، 
وقـــدم الكثير لحمايـــة األطفال، موضحـــا أن مشـــروع القانون متميز 
ويحافـــظ علـــى األطفـــال ومســـتقبلهم مـــن ســـوء المعاملـــة وهو من 

المشاريع المهمة والرائدة.

قـــال العضـــو عـــادل المعـــاودة “إن قانـــون العدالـــة االصالحيـــة 
لألطفال تشـــريع حرفي على مستوى عالمي ويتناول موضوعا 
حساســـا جـــدا، مؤكـــدا ضمانتـــه لتحقيـــق العدالـــة اإلصالحيـــة 

لألطفال.

قالـــت العضـــو فاطمـــة الكوهجـــي “إن قانـــون العدالـــة 
االصالحيـــة لألطفال ســـيحل محل الباب الســـابع الذي 
يحـــوي 19 مادة من قانون الطفل ليســـتبدل بقانون مكون من 
89 مـــادة، أي انه يتدخل بالتفاصيـــل الدقيقة لالحتماالت التي 

يتعرض لها الطفل”.
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قـــال الشـــوري محمـــد علـــي حســـن “إن قانـــون العدالـــة االصالحيـــة 
لألطفـــال متكامل ومتطور ومتســـق مـــع االتفاقـــات الدولية ويتناول 
شـــريحة األطفال”، معتبرا إنشـــاء محاكم العدالـــة اإلصالحية للطفل 
واللجنـــة القضائية يوفر الحماية القانونيـــة للطفل خارج إطار النظم 

التقليدية الجنائية.

النظم التقليدية
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منارة ”ثردرادغار“ التي تم بناؤها عام 1939 على 
أعلى صخرة وسط األمواج بالشواطئ الجنوبية في 

آيسلندا.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

وهــو  أمــازون  تطبيقــات  أحــدث   GameOn
مصمــم لمشــاركة المحتــوى المرتبــط باأللعاب، 
بمثابــة  ليكــون  اللعــب،  فيديــو  مقاطــع  مثــل 
مسجل ألعاب قوي على جهازك األندرويد، وال 
يتوقف األمر عند هذا الحد، حيث بعد االنتهاء 
من عملية التســجيل، يمكنك مباشــرة مشاركة 

المقطع مع أي خدمة.
وهنا، أشارت أمازون بأن تطبيقها يتضمن أكثر 

 Crossy و PUBG Mobile“ من 1000 لعبة عالية المستوى، بما في ذلك ألعاب مثل
 Final Fantasy Brave و Angry Birds 2 و Fishdom و Gardenscapes و Road

Exvius و War Robots و Property Brothers Home Design وأكثر”.
كذلــك، يأتــي تطبيــق GameOn بخاصيــة تســجيل الشاشــة مــع الكاميــرا األماميــة، 
وذلــك إلضفــاء طابع شــخصي إلى مقاطعــك، وهناك محرر خاص به، وقســم لعرض 

أفضل مقاطع ألعاب الهاتف من مجتمع التطبيق، والمزيد.

أمازون تطلق GameOn لتسجيل األلعاب الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

04:44

 11:26 

02:25 

04:45

06:15 

لماذا يتعامل البعض مع التدريب بهذه الصورة؟
Û  أســتطيع القول وربما تســندني سنوات اشتغالي في اإلدارة والتي تزيد

عن الثالثين عاما إن التعريف الذي سأضعه أمامك سيدي القارىء يكاد 
يختزل أهم العناصر الواجب االهتمام بها وإتباعها في عملية التدريب. 
يقــول التعريــف: ’’التدريب هو عملية إدارية تتضمن عدة إجراءات تبدأ 
مــن دراســة فجــوة األداء ثــم تحديــد االحتياجــات ثــم إعــداد منظومــة 
التدريــب وإدارتها بهدف تحســين أداء العامليــن والمنظمة وتطويرها‘‘. 

معجم المصطلحات اإلدارية.
Û  ويمكننــا إضافــة عنصــر اليقــل أهميــة عن تلــك اآلنفة الذكــر وهو قياس

و تقييــم المــردود، بعبــارة أكثــر عمليــة تقييــم أداء المتــدرب قبــل وبعد 
حضــوره تلــك الفعاليــة التدريبيــة. هــذا العنصــر فــي الحقيقــة فــي غاية 
األهميــة فهــو المؤشــر الــذي يدلنــا علــى إن عائــد االســتثمار المتوقع من 
ابتعــاث ذلــك الموظــف لحضــور تلــك الفعاليــة التدريبية قــد تحقق وإن 

ماصرف من أموال قد أتى بالنتائج المنشودة.
Û  ســنتحدث عــن ذلــك بشــيء مــن اإلســهاب الحقــا ولكــن مارأيك ســيدي

القــاريء فــي هــذا الموقف: لم اســتطع إخفاء اســتغرابي واســتيائي من 
المشهد غير العادي الذي رأيته أمامي وأنا متوجه إلى قاعة المحاضرات 
فــي أول يــوم مــن بــدء الــدورة التدريبيــة. تابــع محدثــي: فقد شــاهدت 
أحدهم يخرج من غرفته ليلقي بملف الدورة مع بقايا طعام إفطاره عند 
باب غرفته دون أي خجل أو شعور بالحرج من بعض زمالئه المشاركين 
في تلك الدورة والذين رأوا ذاك المشــهد. فصاحبنا لم يكتف )بالهروب( 
مــن حضــور الــدورة بــل تخلص مــن ملفها أيضــا. وختم محدثــي تعليقه 

قائاًل: كان مشهدًا معيبًا فعاًل.
Û  يؤكد االختصاصيون والمشــتغلون في تدريب وتنمية الموارد البشــرية

علــى أهميــة التقييــم المســتمر لمــردود التدريــب وذلــك لضمــان حســن 
اســتثمار المــوارد المالية المخصصــة للتدريب والتطويــر. وتعتبر عملية 
متابعة تقييم وقياس أداء المبتعث قبل وبعد حضور الفعالية التدريبية 
احــد األدوات الفاعلــة للتعــرف علــى العائــد مــن االســتثمار فــي المــوارد 

البشرية من خالل التدريب.
Û  ســيدي القــارئ لمــاذا تصــرف ذاك المبتعــث بهــذا الســلوك غيــر العــادي و

ســمح لنفســه بتجاهل كل النفقات التي تحملتها مؤسسته البتعاثه دون 
غيره لحضور تلك الدورة التدريبية مارأيك؟
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ا باحثون سعوديون يبتكرون جلًدا إلكترونيًّ
ابتكر باحثون ســعوديون جلدا اصطناعيا قويا شــبيها 
بجلد اإلنســان، يتميز بالمرونــة وهو قادر على إصالح 
فــي  اســتخدامه  ويمكــن  مــرة،   5000 بمعــدل  نفســه 

األطراف االصطناعية مستقبال.
وُيعــرف الجلد الــذي طوره باحثون مــن جامعة الملك 
عبــدهللا للعلــوم والتكنولوجيــا فــي المملكــة العربيــة 

السعودية باسم “الجلد اإللكتروني”.
ووفقــا لصحيفــة ديلــي ميــل البريطانيــة، لفــت فريــق 
الباحثين إلى أنه يمكن اســتخدام هذا الجلد مســتقبال 
لمراقبــة صحــة الشــخص أو الحالــة الهيكليــة لألثــاث 
والطائرات والمباني، مشــددين على أنه حســاس مثل 

جلد اإلنسان.
مــن  األشــياء  استشــعار  اإللكترونــي  للجلــد  ويمكــن 
مســافة تصــل إلــى 8 بوصات، والتفاعــل معها في أقل 
مــن ُعشــر مــن الثانية، وإصالح نفســه أكثــر من 5000 

مرة.
اإلنســان  جلــد  استنســاخ  محاولــة  للعلمــاء  وســبق 
“إلكترونيــا”، إال أن كل تلــك المحــاوالت باءت بالفشــل 

في مطابقة الجلد البشري بدرجة عالية.
“الجلــد  إن  الدراســة،  مؤلفــة  كاي،  يتشــن  وقالــت 

مــن  العديــد  يحاكــي  أن  يجــب  المثالــي  اإللكترونــي 
ذلــك  فــي  بمــا  اإلنســان،  لجلــد  الطبيعيــة  الوظائــف 

استشعار درجة الحرارة واللمس في الوقت الفعلي”.
ويمكن لالختراع الجديد أن يســاعد في صنع أطراف 
المعلومــات  مراقبــة  علــى  أيضــا  قــادرة  اصطناعيــة 

البيولوجية، بما في ذلك التغيرات في ضغط الدم.

أعلــن عالم األوبئة األلماني، ألكســندر 
مــن  إيطاليــة  ســاللة  أن  كيكولــي، 
فــي  حالًيــا  تنتشــر  كورونــا  فيــروس 
جميــع أنحــاء العالم، بعــد أن تحورت 
في شــمال البالد بســبب عدم اهتمام 

أحد في أوروبا بخطر العدوى.
إن   ”ZDF  ” قنــاة  عبــر  العالــم  وقــال 
إنطــالق الوبــاء وتحولــه إلــى عالمــي 

كان من شمال إيطاليا.
وأوضح أن أكثر من 99 % من حاالت 
اإلصابــة بفيروس كورونا اآلن تحمل 
وفــي  اإليطالــي.  الفيــروس  طفــرة 
الوقت نفســه، شــدد كيكولــي على أن 
العامــل المســبب لمــرض “كوفيد19-” 
وهــو فيروس “كورونا” ظهر أول مرة 

في مدينة ووهان الصينية.
وأضاف عالم األوبئة إلى أن فيروس 
فــي  بهــدوء  ينتشــر  كان  “كورونــا” 
إيطاليــا لعــدة أســابيع، ممــا ســمح لــه 
بالتحــور والتكيــف بشــكل أفضــل مع 

البشر.

سبب انتشار 
كورونا في العالم

المتقــدم باســتخدام  التصويــر  أظهــر 
أن  المحوســب  المقطعــي  التصويــر 
األشــخاص الذين يطهون باســتخدام 
وقــود الكتلــة الحيويــة مثل الخشــب 
معرضــون لخطــر المعانــاة مــن أضرار 
استنشــاق  مــن  رئتهــم  فــي  جســيمة 
الملوثــات  مــن  خطيــرة  تركيــزات 

والسموم البكتيرية.
يقــرب  مــا  أن  إلــى  البيانــات  وتشــير 
مــن 3 مليــارات شــخص حــول العالــم 
يطهــون باســتخدام الكتلــة الحيويــة، 
المعلومــات  وتعتبــر  الخشــب،  مثــل 
باســتخدام  الطهــي  عــن  الناتجــة 
الكتلــة الحيوية مســاهما رئيســيا في 
وفــاة مالييــن األشــخاص ســنويا مــن 
الهــواء  بتلــوث  المرتبطــة  األمــراض 

المنزلي.
بينمــا حاولت مبادرات الصحة العامة 
وقــود  مــن  لالنتقــال  الدعــم  تقديــم 
البتــرول  غــاز  إلــى  الحيويــة  الكتلــة 

المسال األنظف كمصدر للوقود.

ينطلــق في مطلع ســنة 2021 تصوير 
الناجيــن  أحــد  قصــة  يتنــاول  فيلــم 
الهجــوم اإلرهابــي علــى مســرح  مــن 
باتــاكالن فــي باريس قبل 5 ســنوات. 
ومــن المقــرر أن يتولــى بطولــة الفيلم 
بيريــز  ناويــل  األرجنتينــي  الممثــل 

بيسكيار.
منتجــي  أحــد  فيــدال  جيــروم  وأكــد 
نشــرته  مــا  الفرنســيين،  الفيلــم 
الفيلــم  مخــرج  أن  مــن  “فارايتــي” 
سيكون اإلســباني إيساكي الكويستا، 
وهــو كاتالونــي فــاز بجائــزة الصدفــة 
الذهبية في 2011 في مهرجان ســان 
سيباســتيان عن فيلمه الســابق “لوس 
وكالــة  بحســب  دوبلــس”،  باســوس 

األنباء الفرنسية.
شــهادة  مــن  الســيناريو  واقُتبــس 
الناجيــن اإلســبان مــن الهجــوم  أحــد 
فــي  اإلرهابــي، وســيؤدي شــخصيته 
الفيلم ناويل بيريز بيسكيار الذي نال 

جائزة “سيزار” ألفضل ممثل واعد .

الطهي بالخشب 
يتسبب في تلف الرئة

االعتداء على مسرح 
باتاكالن في فيلم

استطاع فيلم The Croods: A New Age من تحقيق 2.7 مليون دوالر 
أميركي فقط في شباك التذاكر في عطلة عيد الشكر، الفيلم يعد الجزء 
الثاني من السلسلة وتعد أرباحه األقل في تاريخ هذه المناسبة بسبب 

جائحة الكورونا.


