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سمو الشيخ علي بن خليفة رئيًسا... و4 أعضاء على األقل من ذرية األمير الراحل

مواصلة النجاح..
بمواصلة االلتزام

أمر ملكي بإنشاء وقف خليفة بن سلمان لألعمال الخيرية

أصدر عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة أمرا ملكيا بإنشاء “وقف 

خليفة بن سلمان لألعمال الخيرية”. 
وتنص المادة األولى على أن ينشأ وقف خيري 
باســـم المغفـــور لـــه بـــإذن هللا تعالـــى صاحـــب 

الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل 
خليفـــة )طيب هللا ثراه(، لإلنفاق على األعمال 
الخيريـــة فـــي جميع أوجه الخير، ويشـــار إليه 

بكلمة “الوقف”. 
ويكـــون للوقف مجلس أمناء يشـــكل برئاســـة 

ســـمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، ونائب 
للرئيـــس و4 أعضـــاء علـــى األقـــل مـــن ذريـــة 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليفة )طيب هللا ثراه(، ويصدر بتسميتهم 

)٠٣(قرار من رئيس مجلس األمناء.

زينب العكري

“الصحة” تتسلم دفعة من “أسترازنيكا”
المنامة - وزارة الصحة

تســـلمت وزيـــرة الصحـــة فائقـــة الصالح، 
صبـــاح أمـــس دفعة من لقاح )كوفيشـــيلد 
- أســـترازنيكا(، إذ قـــام بتســـليمها ســـفير 
شريفاســـتاف  بيـــوش  الهنـــد  جمهوريـــة 

للمعـــارض  الدولـــي  البحريـــن  بمركـــز 
والمؤتمـــرات. وأشـــادت وزيـــرة الصحـــة 
بدعـــم جمهورية الهنـــد الصديقـــة تعزيًزا 
بيـــن  المجـــاالت الصحيـــة  للتعـــاون فـــي 
البلديـــن، خصوًصـــا فـــي ظـــل تداعيـــات 

التـــي   )19 )كوفيـــد  كورونـــا  فيـــروس 
يواجهها العالم أجمع، مؤكدًة أن ما يربط 
البلدين من عالقات متميزة يســـهم دوما 
فـــي تعزيـــز التعاون المشـــترك في شـــتى 

المجاالت التنموية.

مضاعفة التعاون الدولي للقضاء على الفيروس
سمو ولي العهد رئيس الوزراء: أخذ التطعيم وقاية للمجتمع

المنامة- بنا

أكـــد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة أهميـــة مواصلة 
مضاعفـــة الجهـــود للتصـــدي لفيروس 
التعـــاون  تعزيـــز  واســـتمرار  كورونـــا 

الدولـــي بمـــا يســـهم في القضـــاء على 
الجائحة وتجاوزها بنجاح. جاء ذلك، 
لدى لقاء سموه أمس في قصر الرفاع 
، بحضـــور وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد 
الوطني الشـــيخ ســـلمان بن خليفة آل 
خليفـــة، الرئيس التنفيـــذي لمجموعة 

“جـــي 42” اإلماراتيـــة، التي تتخذ من 
ا لها، بينج تشـــاو. وأشـــار  أبوظبي مقرًّ
ســـموه إلـــى األهمية التـــي يمثلها أخذ 
التطعيـــم المضاد لفيروس كورونا في 
وقاية الفرد لنفسه وأسرته ومجتمعه.
)٠٢(

)06(

)04(و)05(و)07(

سمو األمير خليفة بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه جاللة الملك

انطالق أول رحلة من مبنى المسافرين الجديد
المحّرق- وزارة المواصالت واالتصاالت
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المنامة- بنا

وزير المواصالت وزيًرا 
ا بصندوق العمل معنيًّ

الملك  الجاللة  صاحب  البالد  عاهل  عن  صــدر 
 )7( رقــم  مــرســوم  خليفة،  آل  عيسى  بــن  حمد 
بشؤون  المعني  الــوزيــر  بتسمية   2021 لسنة 

صندوق العمل جاء فيه:
المادة األولى:

يـــكـــون الــســيــد كـــمـــال بـــن أحـــمـــد مــحــمــد وزيـــر 
ــوزيــر المعني  الــمــواصــالت واالتـــصـــاالت هــو ال

بشئون صندوق العمل.
 المادة الثانية:

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - ُكل فيما 
من  به  وُيعمل  المرسوم،  هــذا  تنفيذ   - يخصه 

تاريخ صدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية.

جاللة الملك يعرب عن تقديره 
للرئيس الهندي إزاء تعزيز العالقات

بعـــث عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن 
عيســـى آل خليفـــة، رســـالة شـــكر وتقديـــر إلـــى رئيس 

جمهورية الهند الصديقة رام ناث كوفيند.
 وأعـــرب جاللـــة الملك في رســـالته عن خالص شـــكره 
وتقديـــره علـــى مـــا يوليـــه رئيـــس جمهوريـــة الهند من 
حـــرص واهتمـــام لمواصلة تعزيـــز العالقـــات المتميزة 
التـــي تجمع مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة 
بمـــا يحقـــق تطلعـــات البلديـــن والشـــعبين الصديقيـــن، 
مؤكًدا أن عالقات الصداقـــة التاريخية والوثيقة التي 
ا علـــى مختلف  تجمـــع البلديـــن تشـــهد تنامًيـــا مســـتمرًّ
الصعد، ما يقّوي الشـــراكة المتينة بين مملكة البحرين 
وجمهورية الهند، والتي ترتكز على االحترام والتفاهم 
والتعـــاون.  وأكـــد جاللـــة الملـــك أن التعـــاون المثمـــر 

الـــذي يجمع البلديـــن الصديقين خصوصـــا فيما يتعلق 
بمواجهـــة جائحـــة فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19( منذ 
بدء انتشار الفيروس في مختلف أنحاء العالم وحتى 
اليـــوم يمثل نجاًحـــا جديًدا في مســـار تطوير التعاون 
المشـــترك ويؤسس نحو فتح آفاق جديدة يعود نفعها 
علـــى البلدين والشـــعبين الصديقين. كما أشـــاد جاللته 
في هذا الصدد التعاون والتنسيق المشترك القائم بين 
البلديـــن فيمـــا يتعلق بجهـــود تأمين اســـتالم البحرين 
لقاح “كوفي شـــيلد” والتي تأتي دلياًل على اإلسهامات 
الرائدة لجمهورية الهند الصديقة في مجال الصناعات 
الدوائية التي تسخرها لدعم الجهود العالمية للتصدي 
لهذه الجائحة وتجسد الدور المحوري لجمهورية الهند 
الصديقة على الســـاحة الدولية، متمّنًيا جاللته لرئيس 
جمهورية الهند موفور الصحة ودوام العافية، ولشعب 

جمهورية الهند الصديق مزيًدا من التقدم واالزدهار.

المنامة - بنا

مضاعفة جهود التعاون الدولي للقضاء على الفيروس
للمجتمع وقــايــة  التطعيم  ــذ  أخ الــــوزراء:  رئــيــس  العهد  ــي  ول سمو 

أكـــد ولي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة أهمية مواصلة 
مضاعفـــة الجهود للتصـــدي لفيروس كورونا واســـتمرار 
تعزيـــز التعـــاون الدولـــي بمـــا يســـهم فـــي القضـــاء علـــى 
الجائحة وتجاوزها بنجاح، وأشـــار سموه إلى أن مملكة 
البحريـــن مســـتمرة فـــي تنفيـــذ كل الخطـــط والمبادرات 
للتعامـــل مـــع الفيـــروس فـــي جميـــع مراحلـــه ومواكبـــة 
تطوراتـــه مـــن أجـــل مكافحته بالشـــكل الصحيـــح وفق 
مراحل التعامل مع الفيروس بما يحفظ صحة وســـالمة 

المواطنين والمقيمين.
 جاء ذلك، لدى لقاء سموه أمس في قصر الرفاع أمس، 
بحضور وزير المالية واالقتصاد الوطني الشـــيخ سلمان 
بـــن خليفة آل خليفة، الرئيـــس التنفيذي لمجموعة “جي 

ا لها، بينج  42” اإلماراتيـــة التـــي تتخذ من أبوظبي مقـــرًّ
تشاو، إذ أعرب سموه عن شكره للجهود التي يتم بذلها 
مـــن قبـــل دولة اإلمـــارات العربية المتحدة الشـــقيقة في 

سبيل التصدي للفيروس.
وأشـــاد بنجـــاح التجارب الســـريرية والتـــي كان لها األثر 
في الوصول إلـــى اعتماد اللقاح المضاد للفيروس وذلك 
بالتعـــاون مـــع القائمين على التجربة فـــي دولة اإلمارات 
العربيـــة المتحدة الشـــقيقة وجمهورية الصين الشـــعبية 
الصديقة، والذي يمثل خطوة كبيرة في دعم اإلنســـانية 
بمـــا يحفـــظ صحة وســـالمة الجميـــع، مثنًيا ســـموه على 
التعاون مع األشقاء في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
ومنّوًهـــا بمدى عمق عالقات التعاون الثنائي بين مملكة 
البحرين ودولة اإلمارات العربية المتحدة الشـــقيقة في 
مختلف المجاالت، والدفع بها نحو أفق أوسع من العمل 

والتنسيق المشترك بما يلبي التطلعات المنشودة.
 وأضـــاف ســـموه أن مملكـــة البحرين تواصـــل تعزيز كل 
اإلجـــراءات االحترازيـــة والتدابيـــر الوقائيـــة المتخـــذة 
والبنـــاء على ما تحقق بنجاح في التعامل مع الفيروس، 
والذي يســـتوجب تضافر كل الجهود الوطنية المخلصة 
لاللتـــزام بهذه اإلجراءات بما يســـهم في حماية الجميع، 
مشـــيًرا ســـموه إلـــى األهمية التـــي يمثلها أخـــذ التطعيم 
المضاد لفيروس كورونا في وقاية الفرد لنفسه وأسرته 

ومجتمعه.
من جانبـــه، أعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة “جي 42” 
عن شـــكره وتقديره لصاحب الســـمو الملكـــي ولي العهد 
رئيـــس مجلس الوزراء على ما يبديه ســـموه من حرص 
واهتمـــام للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا، متمّنًيـــا لمملكـــة 

البحرين دوام التقدم والنماء.

المنامة - بنا

جاللة الملك

العالقات مع الهند متميزة ونتطلع للمزيد
تقدير محل  “كوفيشيلد”  لقاح  تأمين  الوزراء:  رئيس  العهد  ولي  سمو 

أكـــد ولي العهد رئيس مجلس الوزراءصاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، أن العالقات 
الثنائيـــة التـــي تجمـــع مملكـــة البحريـــن وجمهوريـــة 
الهنـــد الصديقـــة وصلت لمســـتويات متميـــزة مرتكزًة 
على أوجه التعاون المشـــترك القائـــم بين البلدين في 
مختلـــف المجـــاالت ما يفتـــح آفاًقا أرحب تســـهم في 
الدفـــع بالعالقات نحو مســـارات جديدة تعـــود بالنفع 
والخير على البلدين والشعبين الصديقين بما يعكس 

رؤى وتطلعـــات عاهـــل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة.

وأعـــرب ســـموه عـــن شـــكره وتقديـــره لدولـــة الســـيد 
ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة 
على ما يبديه مـــن حرص واهتمام بتوطيد العالقات 
البحرينية الهندية، مشـــيًرا إلى أن التعاون المشـــترك 
بيـــن البحريـــن والهنـــد فيمـــا يتعلـــق بجهـــود التصدي 
للفيروس وتأمين اســـتالم البحرين لقاح )كوفيشيلد( 
هـــو محـــل تقديـــٍر مـــن المملكـــة ويأتـــي تعزيـــًزا ألطر 
التنسيق المشترك، منوهًا بحرص البحرين على تنمية 

أوجـــه التعاون المختلفة بما يســـهم في تحقيق مزيٍد 
من التقدم واالزدهار للبلدين والشعبين الصديقين.

وأثنـــى على ما تبذلـــه الهند من جهـــوٍد تعكس دورها 
الداعـــم لمســـاعي التصـــدي لجائحة فيـــروس كورونا 
علـــى الصعيـــد الدولي وتعـــزز من مكانتهـــا في مجال 
الصناعات الدوائية، منوًها ســـموه باإلســـهامات التي 
تقـــوم بها الجالية الهنديـــة ودورها في عملية التنمية 
بمملكـــة البحرين، ومؤكـــًدا أهمية مواصلة خلق مزيٍد 
من الفرص التي تعزز العالقات على كافة المستويات 

وتلبي التطلعات المنشودة للبلدين والشعبين.

المنامة - بنا

إنشاء وتشكيل لجنة التنسيق الطيف الترددي
صـــدر عـــن ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفـــة، قرار رقم )7( 
لســـنة 2021 بتعديل بعض أحكام القرار رقم )50( لســـنة 
2015 بإنشـــاء وتشـــكيل لجنـــة اســـتراتيجية وتنســـيق 

ِدي، جاء فيه: َردُّ ْيف التَّ الطَّ
المادة األولى:

ُيســـتبَدل بنصي المادتين األولى والثالثة من القرار رقم 
)50( لســـنة 2015 بإنشـــاء وتشـــكيل لجنة اســـتراتيجية 

ِدي، النصان اآلتيان: َردُّ ْيف التَّ وتنسيق الطَّ
المادة األولى:

ْيف  “ُتنشـــأ لجنة تسمى )لجنة اســـتراتيجية وتنسيق الطَّ
ِدي(، وُيشار إليها في هذا القرار بكلمة )اللجنة(. َردُّ التَّ

تشكَّل اللجنة برئاســـة رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم 
االتصاالت، وعضوية ممثلين عن الجهات اآلتية:

1( قوة دفاع البحرين.
2( وزارة الداخلية.

3( الحرس الوطني.
4( جهاز المخابرات الوطني.

والرقابـــة  والتـــرددات  الالســـلكية  التراخيـــص  إدارة   )5
بهيئة تنظيم االتصاالت.

تنظيـــم  بهيئـــة  والعمليـــات  التقنيـــة  الشـــئون  إدارة   )6

االتصاالت.
7( إدارة االتصاالت بوزارة المواصالت واالتصاالت.

8( شـــئون الموانئ والمالحة البحرية بوزارة المواصالت 
واالتصاالت.

المواصـــالت  بـــوزارة  المدنـــي  الطيـــران  شـــئون   )9
واالتصاالت.

10( وزارة شئون اإلعالم.
11( الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء.

وعلـــى كل جهـــة مـــن الجهـــات المشـــار إليهـــا تحديد َمن 
يمثلها في عضوية اللجنة، على أال يقل مستوى التمثيل 

لعضوية اللجنة عن درجة مدير إدارة.”
المادة الثالثة: 

تعـــد اللجنة هي الجهة المختصـــة باالتصاالت الراديوية 
في تطبيـــق أحكام قانون االتصاالت الصادر بالمرســـوم 
بقانـــون رقـــم )48( لســـنة 2002، والمســـئولة عـــن إعداد 
وإدارة الخطـــة الوطنيـــة للتـــرددات والتنســـيق الشـــامل 
للتـــرددات في مملكـــة البحرين، ولها على األخص القيام 

باآلتي:

1. تنســـيق متطلبات الطيف التـــرددي في إعداد الخطة 
الوطنيـــة للتـــرددات المعنيـــة بوضـــع السياســـات الفنية 
المتعلقـــة بتخطيـــط وتوزيـــع الطيـــف التـــرددي لجميـــع 

موارد الطيف الترددي بالمملكة.
2. تلبيـــة احتياجـــات مختلـــف القطاعـــات مـــن الطيـــف 
التـــرددي ويشـــمل ذلـــك الجهـــات المســـئولة عـــن الدفاع 

واألمن الوطني.
3. دعم استخدام التقنيات التي تعتمد أكثر على كفاءة 

الطيف الترددي.
4. الوفاء بمتطلبات االلتزامات واالتفاقيات الدولية.

5. تلبيـــة احتياجـــات الخدمـــات الراديويـــة الدوليـــة من 
الطيف الترددي مثل جاليليو وجي بي إس.

6. تســـهيل نظام تـــرددات الوقاية من الكـــوارث إقليميًا 
وعالميًا لمســـاعدة فرق الطـــوارئ واإلنقاذ على االتصال 

فيما بينها.
7. دراســـة ما يحال إليها من موضوعات تتعلق بالطيف 

الترددي.
الدوليـــة  فـــي االجتماعـــات والمؤتمـــرات  المشـــاركة   .8
ِدي، وذلك بعد التنســـيق  َردُّ ْيف التَّ والعالمية المعنية بالطَّ

والمتابعة مع الجهات المعنية في ذلك”. 
المادة الثانية:

علـــى الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار، وُيعمل 
به من تاريخ صدوره، وُينَشر في الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

قرار صادر عن سمو ولي 
العهد رئيس الوزراء

المنامة - بنا

صدر عـــن عاهـــل البـــالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة قانـــون رقم )2( لســـنة 
2021 بالتصديـــق على االتفاقية 
البحريـــن  مملكـــة  حكومـــة  بيـــن 
واالتحـــاد الفيدرالي السويســـري 
بشـــأن إزالـــة االزدواج الضريبـــي 
علـــى  بالضرائـــب  يتعلـــق  فيمـــا 
الدخل ورأس المال ومنع التهرب 
والتجنب الضريبي والبروتوكول 

المرفق بها، جاء فيه:

المادة األولى:
بيـــن  االتفاقيـــة  علـــى  ُصـــودق 
حكومة مملكة البحرين واالتحاد 

الفيدرالي السويسري بشأن إزالة 
االزدواج الضريبـــي فيمـــا يتعلق 
بالضرائـــب علـــى الدخـــل ورأس 
المـــال ومنـــع التهـــرب والتجنـــب 
الضريبـــي والبروتوكـــول المرفق 
بها، الموقعين في المنامة بتاريخ 
والمرافقيـــن   ،2019 نوفمبـــر   23

لهذا القانون.

المادة الثانية:
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  علـــى 
والـــوزراء – كل فيمـــا يخصـــه – 
تنفيذ أحكام هذا القانون، وُيعمل 
به من اليوم التالي لتاريخ نشره 

في الجريدة الرسمية.

التصديق على اتفاق االزدواج 
الضريبي مع سويسرا

المنامة- بنا

صـــدر عن عاهـــل البـــالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفة، قانون رقم ) 1 ( لســـنة 
2021 بالموافقـــة علـــى انضمـــام 
مملكـــة البحريـــن إلـــى االتفاقيـــة 
متعددة األطراف بين الســـلطات 
المختصة بشـــأن تبـــادل التقارير 

بين الدول ذات الصلة.

المادة األولى:
مملكـــة  انضمـــام  علـــى  ُووِفـــَق 
البحريـــن إلى االتفاقيـــة متعددة 

األطراف بين السلطات المختصة 
بشـــأن تبادل التقارير بين الدول 
عة فـــي مدينة  ذات الصلـــة الموقَّ
ديســـمبر   22 بتاريـــخ  المنامـــة 

2019، والمرافقة لهذا القانون.

المادة الثانية:
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  علـــى 
والـــوزراء – كل فيمـــا يخصـــه – 
تنفيذ أحكام هذا القانون، وُيعمل 
به من اليوم التالي لتاريخ نشره 

في الجريدة الرسمية.

البحرين تنضم إلى اتفاقية 
“تبادل التقارير”

المنامة - بنا

صـــدر عن ولي العهـــد رئيس مجلس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة 
قـــرار رقـــم )8( لســـنة 2021 بتعييـــن 
مديريـــن فـــي المركـــز الوطني لألمن 

السيبراني، جاء فيه:

المادة األولى:
ُيعيـــن فـــي المركـــز الوطنـــي لألمـــن 

السيبراني كل من:

 أحمد عيسى أحمد أبو الفتح  
مديرا إلدارة االستجابة الوطنية.

 علـــي محمـــد أحمـــد الزيانـــي مديرا 
إلدارة الحماية السيبرانية.

 
المادة الثانية:

على وزير الداخلية تنفيذ أحكام هذا 
القرار، وُيعمل به من تاريخ صدوره، 

وُينشر في الجريدة الرسمية.

تعيين مديرين في “األمن السيبراني”

المنامة- بنا

تلقـــى عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
برقيـــة شـــكر جوابيـــة مـــن رئيـــس 
روك  الصديقـــة  فاســـو  بوركينـــا 

ا  مارك كرســـتيان كابوري، وذلك ردًّ
علـــى برقية التهنئة التـــي بعث بها 
جاللته إليه بمناسبة العيد الوطني 

لبالده.

جاللة الملك يتلقى شكر 
رئيس بوركينا فاسو

المنامة - بنا

وجـــه عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، 
شـــعب  ألبنـــاء  والتقديـــر  الشـــكر 
البحرين الوفي على تهانيهم الطيبة 
بمناســـبة عيـــد ميـــالد جاللتـــه، ومـــا 
أبـــدوه مـــن مشـــاعر نبيلـــة ودعوات 
المناســـبة  بهـــذه  صادقـــة  وتمنيـــات 
الســـعيدة، متمنًيـــا جاللتـــه لهم دوام 
التوفيق والصحـــة وموفور العافية، 
وأن يجعل هللا تعالى أيامهم جميلة 

بالمحبة والفرح والمسرة.

وأعرب جاللته عـــن فخره واعتزازه 
الكـــرام  البحريـــن  أهـــل  بعطـــاء 
نهضـــة  مســـيرة  فـــي  وإســـهاماتهم 
الوطـــن وتعزيـــز مكانتـــه وإنجازاتـــه 
الحضاريـــة والتنموية وإعالء شـــأنه 
ورفـــع رايته فـــي مختلـــف المحافل 
والمنتديـــات، ســـائاًل جاللتـــه المولى 
الجميـــع  يوفـــق  أن  القديـــر  العلـــي 
وأن يحفـــظ المملكـــة وأهلها، ويديم 
علينـــا نعمة األمن واألمـــان والمحبة 

والسالم.

جاللة الملك يشكر أبناء الشعب 
على تهانيهم بعيد ميالد جاللته



اســـتعرضت المدير التنفيذي ألكاديمية محمد بن مبارك 
منيـــرة  الشـــيخة  الدبلوماســـية،  للدراســـات  خليفـــة  آل 
بنـــت خليفـــة آل خليفة، أثنـــاء عرض قدمتـــه أمام وزير 
الخارجيـــة عبداللطيـــف الزياني وأعضـــاء مجلس أمناء 
األكاديمية، إحصاءات التدريب للعام 2020، مشيرة إلى 
أنه تم طرح 385 دورة تدريبية، وبلغ عدد المســـتفيدين 
484 شـــخًصا، وبلـــغ عـــدد الســـاعات التدريبيـــة حوالـــي 

37002 ساعة.
جـــاء ذلك على هامـــش االجتماع الثالـــث لمجلس أمناء 
األكاديمية الذي ترأسه امس وزير الخارجية عبداللطيف 

الزياني، وعقد عبر االتصال اإللكتروني المرئي.
وأشـــاد الزياني بجهود أعضاء مجلس أمناء األكاديمية، 
أداء  لتطويـــر  يقدمونهـــا  التـــي  القيمـــة  والمســـاهمات 
األكاديمية، منوًها بالدور البارز الذي تقوم به األكاديمية 

في تمكين منتسبي وزارة الخارجية.
ونوهت الشيخة منيرة أثناء العرض بأهداف األكاديمية 

للعام 2021 والمتمثلة في إعداد نظام تدريبي للدرجات 
التدريـــب،  إحصـــاءات  وأتمتـــة  اإلداريـــة،  الوظيفيـــة 
الـــوزارة  التدريـــب لجميـــع منتســـبي  فـــي  واالســـتدامة 
والجهـــات الحكوميـــة، مـــن خالل وضـــع برامـــج إلزامية 
لجميـــع الدرجـــات الدبلوماســـية، وتقديـــم دورات لغوية 
متقدمة لتمكين الدبلوماسيين من لغة ثالثة، والحصول 

على رخصة تدريب المدربين في األكاديمية.

وأردفـــت أن نظـــام التدريـــب فـــي األكاديميـــة الـــذي تم 
اعتمـــاده من قبل الوزير أثار اهتمام موظفي الوزارة من 
دبلوماســـيين وإداريين، ما يـــدل على حرصهم ورغبتهم 
التدريبيـــة  الـــدورات  إلـــى  واالنضمـــام  المشـــاركة  فـــي 

واالرتقاء بقدراتهم.
وبحـــث مجلس األمناء عدًدا مـــن الموضوعات المدرجة 

على جدول األعمال، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

أصدر عاهل البـــالد صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة أمـــرا ملكيـــا 
بإنشـــاء “وقف خليفة بن ســـلمان لألعمال 

الخيرية”.
وتنـــص المادة األولى على أن ينشـــأ وقف 
خيري باســـم المغفـــور له بـــإذن هللا تعالى 
صاحـــب الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن 
سلمان آل خليفة )طيب هللا ثراه(، لإلنفاق 
علـــى األعمـــال الخيريـــة في جميـــع أوجه 

الخير، ويشار إليه بكلمة “الوقف”.
يشـــكل  أمنـــاء  مجلـــس  للوقـــف  ويكـــون 
برئاســـة ســـمو الشـــيخ علي بـــن خليفة آل 
خليفـــة، ونائـــب للرئيس و4 أعضـــاء على 
األقـــل مـــن ذريـــة صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة )طيب 

هللا ثـــراه(، ويصـــدر بتســـميتهم قـــرار مـــن 
رئيـــس مجلس األمناء، كمـــا يجوز لرئيس 
مجلـــس األمناء االســـتعانة بـــذوي الخبرة 
واالختصـــاص في مجـــال إدارة األوقاف، 
وتكـــون مدة العضوية في مجلس األمناء 
4 ســـنوات قابلـــة للتجديـــد لمـــدد مماثلـــة 
بموجـــب قـــرار يصـــدره الرئيـــس، ويحـــل 
نائـــب الرئيس محل الرئيس في مباشـــرة 
اختصاصاتـــه في حالة غيابه أو قيام مانع 
لديه، وإذا خـــال محل أحد أعضاء مجلس 
األمنـــاء ألي ســـبب يعيـــن من يحـــل محله 
بـــذات األداة ويكمـــل العضـــو الجديد مدة 
ســـلفه وإذا وقع الخلو خالل األشهر الستة 
الســـابقة على انتهـــاء العضوية فال يجري 

تعيين عضو بديل.
ويجتمـــع مجلـــس األمناء 4 مرات ســـنوًيا 

المجلـــس  لرئيـــس  ويجـــوز  األقـــل  علـــى 
دعوتـــه الجتماع غير عـــادي في أي وقت، 
بالدعـــوة  اإلخطـــار  يتضمـــن  أن  ويجـــب 
لعقـــد االجتمـــاع بيـــان الغـــرض منـــه وأن 
يرفـــق بـــه جـــدول أعمـــال هـــذا االجتماع، 
وأن تكـــون اجتماعـــات المجلس صحيحة 
بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من 
بينهم الرئيـــس أو نائبه وتصـــدر القرارات 
والتوصيـــات بأغلبية أصـــوات الحاضرين، 
وعنـــد تســـاوي األصـــوات ُيرجـــح الجانب 

الذي منه رئيس االجتماع.
ويعيـــن رئيس مجلس األمناء أميًنا للســـر 
يتولـــى إعداد جـــداول أعمـــال اجتماعات 
اجتماعاتـــه  محاضـــر  وتدويـــن  المجلـــس 
والســـجالت  المســـتندات  جميـــع  وحفـــظ 
الخاصـــة بالمجلـــس والقيام بمـــا يكلفه به 

المجلـــس من مهام أخـــرى في مجال عمل 
الوقـــف، يجـــوز لمجلـــس األمنـــاء أن يعهد 
إلـــى لجنة أو أكثر ُتشـــكل من بين أعضائه 

أو إلـــى رئيـــس المجلس أو أي من أعضائه 
ببعض اختصاصاتـــه، وأن تكون العضوية 
في المجلس بصفة شخصية وعلى سبيل 

التطوع.
وأشـــارت المـــادة الثالثـــة أن تتكون موارد 
الوقـــف ممـــا يتـــم تخصيصـــه مـــن أمـــوال 
ثابتـــة ومنقولـــة مـــن قبـــل ذريـــة صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفة طيب هللا ثراه، وأن يتولى مجلس 
أعيانـــه  وحفـــظ  الوقـــف  إدارة  األمنـــاء 
ويضـــع  إيراداتـــه،  وصـــرف  واســـتثمارها 
المجلـــس خطـــة للعمـــل فـــي الوقـــف يبين 
فيهـــا الطـــرق واألســـاليب التـــي ينتهجهـــا 

المجلس في مباشرة اختصاصاته.
مدقـــق  األمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  ويعيـــن 
حســـابات خارجي يتولى أعمال التحقيق 
علـــى حســـابات الوقـــف، وتكـــون مكافـــأة 
يحددهـــا  التـــي  األســـس  وفـــق  المدقـــق 

مجلس األمناء.

أمر ملكي بإنشاء وقف خليفة بن سلمان لألعمال الخيرية
برئاســـة ســـمو الشـــيخ علـــي بـــن خليفـــة واجتمـــاع مجلـــس األمنـــاء 4 مـــرات ســـنوًيا علـــى األقـــل

الشيخة مريم بنت خليفة شيماء آل محمودمها سبتسمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم

سمو الشيخ عيسى بن سلمان
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تعيين 3 مديرات في “أمانة األعلى للمرأة”

صـــدر عـــن قرينـــة العاهل رئيســـة 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة صاحبـــة 
ســـبيكة  األميـــرة  الملكـــي  الســـمو 

بنـــت إبراهيم آل خليفـــة، عدد من 
القرارات بتعيين مديرات باألمانة 
العامـــة للمجلـــس. وجـــاء في هذه 
القـــرارات التـــي صـــدرت تباًعا في 

وينايـــر   2020 ديســـمبر  شـــهري 
2021، تعيين الشـــيخة مريم بنت 
خليفـــة آل خليفـــة مديـــرة إلدارة 
للمجلـــس  العـــام  األميـــن  مكتـــب 

األعلى للمرأة، ومها عبدهللا ســـبت 
مديـــرة لمركـــز معلومـــات المـــرأة، 
وشـــيماء محمد آل محمود مديرة 

إلدارة الخدمات والموارد.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

المنامة - بنا

صـــدر عن ولي العهد رئيس الوزراء 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
سلمان بن حمد آل خليفة، قرار رقم 
)6( لسنة 2021 بشأن مزاولة نشاط 
البيع عن طريق اإلنترنت للشـــركات 
ذات رأس المال األجنبي، جاء فيه:
للشـــركات  يســـمح  األولـــى:  المـــادة 
التـــي تكـــون مملوكة كليـــًا أو جزئيًا 
– بحســـب األحـــوال - لشـــركاء غير 
بحرينيين، بمزاولة نشاط البيع عن 
طريـــق اإلنترنت، على أال يقل رأس 
المال المســـتثمر للشركة في مملكة 

البحريـــن عـــن خمســـين ألـــف دينار 
بحريني في السنة األولى.

المـــادة الثانية: ُيلغى البند رقم )55( 
مـــن الجـــدول المرفـــق بالقـــرار رقم 
تحديـــد  بشـــأن   2018 لســـنة   )17(
بعض األنشطة التجارية التي يجوز 
رأس  ذات  للشـــركات  الترخيـــص 

المال األجنبي بمزاولتها.
المـــادة الثالثة: على وزيـــر الصناعة 
والتجـــارة والســـياحة تنفيذ أحكام 
هـــذا القـــرار، وُيعمـــل بـــه مـــن اليوم 
التالـــي لتاريخ نْشـــِره فـــي الجريدة 

الرسمية.

50 ألًفا رأس المال لمزاولة البيع 
اإللكتروني للشركات األجنبية

سمو الشيخ علي بن خليفةجاللة الملك

زينب العكري

385 دورة تدريبية في “أكاديمية محمد بن مبارك” العام 2020
الـــتـــدريـــب ــة  ــ ــدام ــ ــت ــ الس وخـــطـــة  شــخــصــا   484 ــداف  ــ ــه ــ ــت ــ اس

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

أعلنت وزارة الخارجية في بيان صدر، 
أمـــس، أن عـــدًدا من اتفاقـــات اإلعفاء 
التأشـــيرة  متطلبـــات  مـــن  المتبـــادل 
لحملـــة جـــوازات الســـفر الدبلوماســـية 
والخاصـــة بيـــن مملكـــة البحرين وكل 
من الجمهوريـــة اإليطالية، وجمهورية 
المجر، ودولة إسرائيل، قد دخلت حيز 

النفاذ.
هـــذه  أن  الخارجيـــة،  وزارة  وأكـــدت 
االتفاقـــات تأتـــي فـــي إطار المســـاعي 
الحثيثـــة التـــي تبذلها الـــوزارة، لتعزيز 
عالقـــات مملكـــة البحرين مـــع مختلف 
الرغبـــة  تعكـــس  كمـــا  العالـــم،  دول 
المتبادلة مع حكومات الدول الصديقة 
التعـــاون  مجـــاالت  اســـتثمار  علـــى 
المتاحـــة، ومـــن بينهـــا تيســـير حركـــة 
التنقـــل، بما يلبي التطلعات المشـــتركة 

على كل األصعدة.

بدء اإلعفاء المتبادل 
دبلوماسيا مع 3 دول

المنامة - بنا

صـــدر عن رئيـــس الهيئة العليا لنادي راشـــد 
للفروســـية وســـباق الخيـــل ســـمو الشـــيخ 
عيســـى بن ســـلمان بن حمد آل خليفة قرار 
رقم )1( لســـنة 2021 بإعادة تشكيل الهيئة 
العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل.

ونص القرار على ما يلي:
المـــادة األولـــى: يعاد تشـــكيل الهيئـــة العليا 
برئاســـة سمو الشيخ عيســـى بن سلمان بن 

حمد آل خليفة، وعضوية كل من:
1. ســـمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى 

آل خليفة نائًبا للرئيس. 
2. سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن 

سلمان آل خليفة عضًوا. 
3. الشـــيخ نايـــف بـــن خالـــد بـــن أحمـــد آل 

خليفة عضًوا. 
4. وكيـــل الـــوزارة لشـــؤون الماليـــة بوزارة 

المالية واالقتصاد الوطني عضًوا. 
5. وكيـــل الوزارة لشـــؤون األشـــغال بوزارة 
األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط 

العمراني عضًوا. 
6. السيد علي حبيب قاسم عضًوا. 

7. السيد طاهر توفيق العلوي عضًوا. 
8. د. رمزان عبدهللا النعيمي عضًوا. 

وتكون مدة عضويتهم في الهيئة المذكورة 
ثالث سنوات.

المادة الثانيـــة: ُيعمل بهذا القرار من تاريخ 
صدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية.

عيسى بن سلمان يصدر قرارا بإعادة 
تشكيل “العليا للفروسية”

“تمكين” يواصل الدعم لمساندة المطاعم والمقاهي المقتصرة على الخدمات الداخلية
ــوزراء ال مجلس  رئيس  العهد  ولي  سمو  برئاسة  “التنسيقية”  لتوجيهات  تنفيذا 

تنفيــًذا لتوجيهــات اللجنــة التنســيقية برئاســة ولي العهــد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن 
حمــد آل خليفــة، أعلــن صنــدوق العمل “تمكيــن” عن تقديم الدعم للمطاعــم التي تقتصر تقديم الخدمــات الداخلية فقط، 
تزامًنــا مــع إعــان التوصيــات األخيــرة للفريق الوطني الطبــي للتصدي لفيروس كورونــا، نظًرا للمســتجدات والتطورات 

األخيرة بشأن فيروس كورونا.

يقـــدم  أن  المقـــرر  ومـــن 
“تمكين” الدعم ضمن برنامج 
“دعـــم اســـتمرارية األعمـــال” 
الموجه للمؤسسات المتأثرة 
من تبعـــات الجائحة، وعليه 
ستكون مدة الدعم المقدمة 
مـــن  اعتبـــاًرا  واحـــًدا  شـــهًرا 

فبراير 2021.
ويتمثـــل الدعـــم فـــي تقديم 
منـــح ماليـــة لدعم جـــزء من 

لهـــذه  التشـــغيلية  النفقـــات 
الفئة من المطاعم والمقاهي، 
بتســـجيل  قامـــت  والتـــي 
طلباتها ضمـــن البرنامج في 
لتحقيـــق  األولـــى،  المرحلـــة 
االســـتفادة بحســـب شـــروط 

ومعايير األهلية للبرنامج.
وأوضـــح الرئيـــس التنفيذي 
“تمكيـــن”  العمـــل  لصنـــدوق 
إبراهيـــم جناحـــي أن فريـــق 

ســـيقوم  “تمكيـــن”  عمـــل 
بالتواصل مع الفئات المعنية 
والمقاهـــي،  المطاعـــم  مـــن 
لتثبيـــت الطلـــب، والبت في 
فـــي  المســـتحقات،  صـــرف 

أقرب فرصة ممكنة.
وأكد في هذا السياق أهمية 
الجهـــود الوطنية التي يقوم 
فيهـــا جميـــع العاملين ضمن 
الصفـــوف األولـــى لمكافحـــة 

كورونـــا،  فيـــروس  انتشـــار 
التوجيهـــات  علـــى  مؤكـــًدا 
التـــي  الســـديدة  والقـــرارات 
مـــن  المملكـــة  اتخذتهـــا 
أجـــل الحفـــاظ على ســـالمة 
المواطنيـــن ودعم اســـتدامة 
المســـيرة التنموية من خالل 
المتأثـــرة  المؤسســـات  دعـــم 

من تبعات الجائحة.



واالتصـــاالت  المواصـــات  وزيـــر  تـــرأس 
رئيس مجلس إدارة شركة مطار البحرين 
كمـــال أحمـــد، وفًدا علـــى متـــن أول رحلة 
علـــى متن طائرة طيران الخليج من مبنى 
المســـافرين الجديد إيذاًنـــا ببدء العمليات 
التشـــغيلية مـــن مبنى المســـافرين الجديد 
إمـــارة  إلـــى  والمتجهـــة  البحريـــن  بمطـــار 
أبوظبي بدولـــة اإلمارات العربّية المتحدة 
الشـــقيقة بتوجيهات كريمة من ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، 
والمتجـــذرة  المتميـــزة  للعاقـــات  تأكيـــًدا 
بين البلدين الشـــقيقين وتجســـيًدا للمكانة 
الخاصـــة التي تحتلها دولـــة اإلمارات لدى 

مملكة البحرين قيادة وشعًبا.
 وكان فـــي اســـتقبال الوزيـــر، المدير العام 
لصنـــدوق أبوظبـــي للتنميـــة محمد ســـيف 
الســـويدي وعـــدد من مســـؤولي الصندوق 
الذي يســـاهم في تمويـــل برنامج تحديث 
مطـــار البحريـــن الدولي الذي تم تدشـــينه 
والبالغـــة   2016 العـــام  مـــن  فبرايـــر  فـــي 
تكلفتـــه 1.1 مليـــار دوالر أميركـــي يرافقه 
وزير الصناعـــة والتجارة والســـياحة زايد 
الزيانـــي وعدد من المســـئولين في شـــركة 
مطـــار البحريـــن ورؤســـاء تحرير الصحف 

المحلية.
المواصـــات  وزيـــر  أكـــد  جانبـــه،  مـــن   
واالتصاالت أن تدشـــين مبنى المسافرين 
الجديد بإطاق أول رحلة طيران إلى دولة 
اإلمارات العربية يأتي تجســـيًدا للعاقات 
الثنائيـــة الراســـخة بيـــن مملكـــة البحرين، 
ودولة اإلمارات العربية المتحدة، مشـــيًدا 
بالدعـــم المقدم مـــن اإلمارات فـــي تمويل 
المشروعات االســـتراتيجية ضمن برنامج 
التنميـــة الخليجـــي، ومـــا يعكســـه ذلك من 
أســـمى صور التاحم والتعـــاون الخليجي 

المشترك بين البلدين.
 وأعرب الوزير عن شـــكره وتقديره كذلك 
لصنـــدوق أبـــو ظبي للتنمية على مســـاندة 
الحكومة في تمويل المشروعات التنموية 

أن  إلـــى  مشـــيًرا  البـــاد،  فـــي  الرياديـــة 
الصندوق شريك اســـتراتيجي في تمويل 
مشـــروع تحديـــث مطار البحريـــن الدولي 
الذي يعد واحًدا من المشروعات التنموية 
فـــي المملكة والتـــي تعمـــل الحكومة على 
التنمويـــة  األهـــداف  لتحقيـــق  تنفيذهـــا 
الشـــاملة التـــي تعـــود على الوطـــن بالنماء 

واالزدهار. 
 وأشـــار إلى أن هـــذه الزيـــارة األولى التي 

تنطلق من مطـــار البحرين الدولي إلى أبو 
ظبي بعد استكمال أعمال مبنى المسافرين 
الجديـــد تأتـــي تقديًرا مـــن حكومة مملكة 
البحرين لجهود دولـــة اإلمارات وصندوق 
أبـــو ظبـــي للتنميـــة فـــي تمويـــل مشـــروع 
تحديـــث المطار، وأضـــاف أن االنتهاء من 
مشـــروع تحديـــث مطار البحريـــن الدولي 
يســـهم فـــي تحقيـــق التنميـــة المســـتدامة 
لاقتصـــاد، ويعـــّزز دور قطـــاع الخدمـــات، 

الـــذي يعـــد أحـــد القطاعـــات االقتصاديـــة 
ذات األولوية، ويجعل من البحرين مركًزا 
ا للخدمات اللوجســـتية، إضافة إلى  إقليميًّ
دوره فـــي تنشـــيط القطاعـــات الســـياحية 

واالقتصادية والتجارية. 
وأضـــاف الوزيـــر “يتمّيـــز المطـــار الجديـــد 
بمجموعـــة واســـعة مـــن أحـــدث الخدمات 
العالمـــي  المســـتوى  ذات  والمرافـــق 
والمدعومـــة ببنيـــة تحتّية فائقـــة الجودة، 

وهـــو ما ســـيدعم نمو قطـــاع النقل الجوي 
البحرينـــي ونجاحـــه لعقـــود قادمـــة بـــإذن 
هللا. كمـــا سيســـاهم أيًضـــا في اســـتقطاب 
االستثمارات األجنبّية إلى مملكة البحرين 
ودفـــع عجلـــة النمـــو االقتصادي بمـــا يتفق 
مـــع أهـــداف رؤيـــة البحريـــن االقتصادّيـــة 
2030. ومما ال شـــك فيه أن هذا المشروع 
التاريخـــي لم يكن ليرى النـــور لوال الرؤية 
صاحـــب  لحضـــرة  الثاقبـــة  التقدمّيـــة 

الجالـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
عاهـــل الباد المفـــدى، حفظـــه هللا ورعاه، 
وتوجيهـــات المغفور له بـــإذن هللا صاحب 
الســـمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفـــة، رئيس الـــوزراء الراحل، وصاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة ولي العهـــد رئيس مجلس الوزراء، 
إذ ساعدت جهودهم الدؤوبة والمتضافرة 
علـــى تحويـــل قطاع الطيـــران المدني إلى 
رافـــد اقتصادي اســـتراتيجي بالغ األهمية 
لفريـــق  شـــكره  مجـــّدًدا  المملكـــة”،  فـــي 
شـــركة مطـــار البحريـــن وجميـــع الشـــركاء 
وشـــركات  والمقاوليـــن  االســـتراتيجيين 
الطيـــران وجميـــع األطـــراف ذات العاقـــة 
علـــى مـــا قدموه مـــن دعم اســـتثنائي لهذا 

المشروع الوطني.
 ويأتي نقل العمليات التشغيلّية إلى مبنى 
المســـافرين الجديد ليشـــّكل خطوة كبرى 
في مسيرة وزارة المواصات واالتصاالت 
وشركائها نحو إنجاز المراحل النهائّية من 
البرنامج األشـــمل لتحديث مطار البحرين 
مجمـــع  أيًضـــا  يشـــمل  والـــذي  الدولـــي، 
المرتقـــب  الطائـــرات  وقـــود  مســـتودعات 
الـــذي سيســـاهم فـــي تعزيز مكانـــة مملكة 
وقـــود  لخدمـــات  رائـــد  كمركـــز  البحريـــن 
الطائرات في منطقة دول الخليج، ومبنى 
الطيـــران الخـــاص الـــذي ســـيخدم رجـــال 

األعمال ومالكي الطائرات الخاصة.
المســـافرين  مبنـــى  مســـاحة  وتبلـــغ  هـــذا 
الجديد 4 أضعـــاف المبنى القديم، ويتمّيز 
تصميمـــه بطابـــع بحريني أصيـــل وأجواء 

ترحيبّية حميمة. 
وقـــد تم تجهيـــز المبنـــى الجديـــد بأحدث 
التقنيـــات العالمّيـــة وتدعمـــه بنيـــة تحتّية 
جديـــدة فائقـــة الجـــودة، كما يســـاهم في 
للمطـــار  االســـتيعابّية  الطاقـــة  مضاعفـــة 
ا،  مليـــون مســـافر ســـنويًّ  14 إلـــى  لتصـــل 
ويقـــدم تجربـــة ســـفر متطـــورة ومتكاملة 
تتيـــح أعلى معايير الرفاهية والتمّيز دون 
أي عنـــاء لمرتـــادي مطار البحريـــن الدولي 

كافة.

المحرق - وزارة المواصالت واالتصاالت
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تشغيل المبنى الجديد يؤذن بقصة نجاح أسطورية
اكتمـــل نقل جميـــع العمليات إلـــى مبنى 
البحريـــن  بمطـــار  الجديـــد  المســـافرين 
فصـــل  ببـــدء  إيذاًنـــا  بساســـة  الدولـــي 
جديـــد فـــي تاريخ قطـــاع النقـــل الجوي 

في مملكة البحرين. 
ويأتـــي نقـــل العمليـــات التشـــغيلّية إلـــى 
المنشـــأة الجديـــدة بناًء علـــى توجيهات 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان 
بـــن حمد آل خليفـــة الـــذي كان لمتابعته 
المســـتمرة ودعمه غير المحدود الفضل 
في نجاح هـــذا المشـــروع الرائد وإنجاز 
األشـــمل  البرنامـــج  مـــن  هائـــل  شـــوط 
لتحديث مطـــار البحرين الدولي، والذي 
يمثل أضخم اســـتثمار في تاريخ قطاع 
الطيران بالمملكة حتى يومنا هذا وأحد 
أضخـــم المشـــىوعات التنموّيـــة الوطنّية 

وأهمها في تاريخ البحرين. 
وصـــرح الرئيس التنفيذي لشـــركة مطار 
هـــذه  بـــأن  البنفـــاح  محمـــد  البحريـــن 
اللحظـــة التاريخّيـــة الفارقـــة هي مدعاة 
لفخـــر مملكـــة البحرين وشـــعبها الكريم، 
مؤكـــًدا أن شـــركة مطـــار البحريـــن قـــد 
عملـــت بـــكل جـــد وتفـــاٍن بالتعـــاون مـــع 
شـــركائها منذ العـــام 2016 لتحقيق هذا 
اإلنجاز، ويأتي االنتقال الســـلس لجميع 
التـــزام  ليعكـــس  التشـــغيلّية  العمليـــات 
جميـــع المشـــاركين فـــي هـــذا المشـــروع 
الرائد ومهنيتهـــم وتضافرهم وحرصهم 
على العمل بروح الفريق الواحد، مشيًرا 
إلى أن مساحة مبنى المسافرين الجديد 

ســـيدعم أهـــداف النمـــو طويلـــة األجـــل 
لقطاعـــات الســـفر والســـياحة والتجـــارة 
مـــا  وهـــو  اللوجســـتّية،  والخدمـــات 
سيســـاهم في تحفيز النمـــو االقتصادي 

الكلي في البحرين.
واضاف أن أهداف شركة مطار البحرين 
للمنشـــأة الجديـــدة تتبلور حـــول ضمان 
اســـتمتاع مرتـــادي المطار بتجربة ســـفر 
متطـــورة ومتكاملة تتيـــح أعلى معايير 
الرفاهية والتمّيز دون أي عناء وتحتفي 
البحرينّيـــة،  للهويـــة  الفريـــدة  بالســـمات 
كمـــا تثـــق الشـــركة أن التصميـــم العملّي 
اإلبداعـــّي ذا الطابـــع البحرينـــي األصيل 
الذي يمتاز به مبنى المســـافرين الجديد 
تجعله ميناًء جوًيا فريًدا من نوعه يقدم 

للمسافرين تجربة ممتعة دون شك.
 من جانبه، قال الرئيس التنفيذي إلدارة 
التطويـــر والشـــؤون الفنّيـــة والهندســـّية 
مبنـــى  “يضاعـــف  جناحـــي  عبـــدهللا 
المســـافرين الجديد الســـعة االستيعابية 
لمطـــار البحريـــن الدولي لتصـــل إلى 14 
مليون مســـافر و130 ألـــف حركة جوية 
للطائـــرات ســـنوًيا، باإلضافـــة إلى ســـعة 

مناولة تبلغ 4700 حقيبة في الساعة. 
ويمتـــد المبنـــى على مســـاحة 210 آالف 
متـــر مربـــع، ويتمتـــع بمجموعـــة ممّيـــزة 

مـــن أحدث التقنيـــات والخدمات رفيعة 
المســـتوى، والتـــي مـــن شـــأنها أن تعمـــل 
علـــى االرتقاء بمســـتوى الكفاءة واألمن 
داخـــل المطـــار وتحســـين تجربة الســـفر 
الكليـــة، فضـــًا عـــن تلبيـــة االحتياجات 
المتنامية للمســـافرين في يومنا الحالّي 
وتجـــاوز توقعاتهـــم. كمـــا تعمـــل الُنظـــم 
التقنيـــة الحديثة على تيســـير بعض من 
العمليـــات واإلجراءات األكثر اســـتهاًكا 
للوقـــت والمجهـــود، وهـــو مـــا يقلـــل من 
المســـافرين ويمنحهـــم  انتظـــار  أوقـــات 
إجـــراءات  إنجـــاز  فـــي  التحكـــم  ميـــزة 

سفرهم بسرعة وسهولة”. 
وأشـــار جناحـــي إلـــى أن شـــركة مطـــار 
البحرين ملتزمة بتشغيل المطار كمنشأة 
ُمراعيـــة للبيئـــة ووفًقـــا ألعلـــى معاييـــر 
المســـافرين  مبنـــى  يعتبـــر  إذ  الكفـــاءة، 
الجديـــد أضخـــم منشـــأة خضـــراء فـــي 
مملكـــة البحريـــن بفضـــل حصولـــه علـــى 
الشـــهادة الذهبّيـــة للريـــادة فـــي مجـــال 
والطاقـــة  للبيئـــة  الُمراعـــي  التصميـــم 
)LEED(، والتـــي تمثـــل أيقونـــة عالمّيـــة 
لإلنجاز في مجال االستدامة، كما يمثل 
فـــي  التصنيـــف األشـــهر  )LEED( نظـــام 

العالم للمباني الخضراء.
 يعمـــل مبنـــى المســـافرين الجديد وفق 
اســـتراتيجّيات اســـتدامة تســـاعد علـــى 
تقليل اســـتهاك الطاقـــة والمياه، وإدارة 
وتحســـين  أكبـــر،  بفاعليـــة  النفايـــات 

مســـتوى التهويـــة ونوعّيـــة الهـــواء فـــي 
المســـاحات الداخليـــة بالمبنـــى. وعاوة 
على ذلك، تم توظيف أفضل الممارسات 
مســـتدامة  مـــواد  واســـتخدام  البيئّيـــة 
أثنـــاء عمليـــة تشـــييد المبنـــى للحـــد من 

مستويات التلوث.
بنـــاء مبنـــى  فـــي أعمـــال  هـــذا وشـــارك 
المســـافرين الجديـــد 431 مقـــاوال فرعيا 
ومـــزود خدمـــة محليـــا، كما اســـتغرقت 
47 مليـــون ســـاعة عمل. وتم اســـتخدام 
مـــن  مكعـــب  متـــر  ألـــف   300 إجمالـــي 
الخرســـانة و10,700 طـــن مـــن الفـــوالذ 
و33 ألـــف طن من حديد التســـليح و40 
ألف متر مربع من الواجهات الزجاجّية.

الطبيعـــة  مامـــح  لتجســـيد  وســـعًيا   
البحرينّيـــة الخّابـــة، بمـــا فـــي ذلك تال 

مدافـــن دلمـــون وبحار المملكـــة، يوّظف 
حركـــة  انحنـــاءات  الداخلـــي  التصميـــم 
تســـيطر  كمـــا  والرمـــال،  البحـــر  أمـــواج 

النهائّيـــة فـــي  اللمســـات  ألوانهمـــا علـــى 
مختلـــف أنحـــاء المبنى، وهـــو ما يضفي 

أجواًء رائعة من الهدوء والسكينة.

المنامة- شركة مطار البحرين

أضخم استثمار في 
تاريخ قطاع الطيران 

البحريني



قالـــت شـــركة مطار البحريـــن إنه “بفضـــل ما يتمتع 
به مبنى المســـافرين الجديد من تقنيات وخدمات 
متطـــورة عاليـــة، فـــإن ذلك سيســـاهم في ترســـيخ 
مكانـــة مطـــار البحرين الدولي علـــى خارطة قطاع 
الطيـــران العالمـــي ضمـــن مصاف أفضـــل المطارات 
الذكيـــة في العالم أجمـــع. إذ تعمل البنيـــة التحتّية 
القوية لتقنية المعلومات واالتصاالت على االرتقاء 
بمســـتويات األمـــن والكفـــاءة فـــي مطـــار البحرين 
الدولي وتحســـين تجربة الســـفر الكليـــة، فضًل عن 
تلبية االحتياجات المتنامية للمســـافرين في يومنا 

الحالّي وتجاوز توقعاتهم”.
المعلومـــات  تقنيـــة  رئيـــس قســـم  نائـــب  وأضـــاف 
واالتصاالت باإلنابة  محمود صديقي “أصبح مطار 
البحريـــن الدولي اآلن أحـــد أحدث الموانئ الجوّية 
فـــي المنطقة بفضل بنيتـــه التحتّيـــة فائقة التطور 
هـــذه  تعمـــل  إذ  المعلومـــات واالتصـــاالت،  لتقنيـــة 
الُنظـــم الجديدة على تحســـين الكفاءة التشـــغيلّية 
واألمـــن، كما تجعل تجربة الســـفر عبـــر المطار أكثر 
ســـرعة وسلسة وراحة من ذي قبل. ولقد أصبحنا 
كذلك أول ميناء جوّي في الشـــرق األوسط يعتمد 
تقنيـــة )Enterprise LTE( في نظام المهام الحرجة 
الخـــاص به. إذ ُصمم هـــذا النظام المتطـــور لتوفير 
مزايـــا اتصال قـــوي وفوري، ومن شـــأن ذلك تعزيز 
تجربة الســـفر ورفع مســـتوى كفـــاءة العمليات في 
المنشـــأة الجديـــدة لـــكل من المســـافرين وشـــركاء 
المطـــار، فضـــًل عـــن تلبيـــة الطلـــب المتزايـــد علـــى 
األحجام الكبيرة للبيانات. كما يمثل خطوة جديدة 
في مســـيرة المملكة الحثيثة نحـــو تحقيق أهداف 
التحـــّول الرقمـــي، ويقدم لجميع الشـــركات العاملة 

بالمطار أحدث حلول االتصاالت في العالم”.
التقنيـــة الحديثـــة علـــى تيســـير  الُنظـــم  وتســـاعد 
بعـــض من العمليـــات واإلجراءات األكثر اســـتهلًكا 
للوقـــت والمجهود، وهو ما يمنح المســـافرين ميزة 

التحكـــم فـــي إنجـــاز إجـــراءات ســـفرهم بســـرعة 
وســـهولة. ويأتـــي نظـــام اإليـــداع الذاتـــي لألمتعـــة 
ضمـــن الخدمات الذكيـــة المبتكرة التي تم تطبيقها 
داخـــل المطار، إذ يوفـــر مزايا عديدة مثل الحد من 
الطوابير الطويلة وتقليص أوقات االنتظار وتقليل 
تكليف العمالة لدى شركات الطيران وزيادة القدرة 
االســـتيعابّية. ويتمّيز هذا النظام المتطور بســـهولة 
االستخدام، ومع ذلك يســـر موظفي المطار تقديم 

المساعدة عند الحاجة وفي أي وقت.

ويضم مبنى المســـافرين الجديـــد 27 نظاًما لتقنية 
بشـــكل  جميعهـــا  تعمـــل  واالتصـــاالت  المعلومـــات 
مترابـــط ومتكامـــل، و1,125 كيلومتـــرا من كابلت 
األليـــاف الضوئّيـــة، و4 آالف كاميـــرا مراقبة، و440 
شاشـــة لعرض معلومات رحلت الطيران، و1,140 
هاتفـــا بتقنية نقل الصوت عبر بروتوكول اإلنترنت 
اإلذاعـــة  لنظـــام  صـــوت  مكبـــر  آالف  و3   ،)VoIP(
الداخلّيـــة، و80 تلفاًزا بتقنيـــة بروتوكول اإلنترنت، 
و740 جهـــازا لخدمـــة الواي فـــاي )Wi-Fi(، و5,400 

وصلة ألياف ضوئّية.
ويتوافـــر أيًضـــا نوعـــان مـــن البوابـــات اإللكترونّية 
فـــي المبنى الجديـــد، إذ يقوم النظـــام بالتحقق من 
هوية المسافرين باستخدام القياسات البيومترية، 
نقـــاط  عبـــر  المـــرور  إمـــكان  للمســـافرين  ويتيـــح 
التحقـــق الخاصة بإجراءات الهجرة بشـــكل أســـرع 
وباســـتخدام عـــدد أقـــل مـــن الموظفيـــن، وذلك مع 
الحفـــاظ علـــى أعلى مســـتويات األمن فـــي الوقت 

ذاته.

ويتطلب تشـــغيل المعـــدات الحديثـــة وُنظم تقنية 
المعلومـــات المتطـــورة بمبنـــى المســـافرين الجديد 
مســـتوى فائًقا مـــن الخبرة والمهـــارة، ومن ثم، فقد 
حصل أفراد الفريق البحرينيون على تدريب مكثف 
وعالي المســـتوى وأصبحوا مؤهلين للعمل بمنتهى 
الكفاءة في مختلف المجاالت المتخصصة. ويؤكد 
وجود هذا العدد الكبير من المواطنين البحرينيين 
الذين يشـــغلون مناصـــب مهمة بالمطـــار على مدى 

تقدم مملكة البحرين في قطاع الطيران.
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تعزيز مستوى األمن والكفاءة بمبنى المسافرين الجديد
ــات ــرحـ الـ مــعــلــومــات  ــرض  ــعـ لـ ــة  ــاشـ شـ و440  ــة  ــبـ ــراقـ مـ ــرا  ــيـ ــامـ كـ آالف   4
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المسافـــرون يطيـــرون علــى جـنـــاح الرفاهيـــة والـراحــة
يتمّيـــز مبنـــى المســـافرين الجديـــد بمطار 
واســـعة  بمجموعـــة  الدولـــي  البحريـــن 
مـــن المرافـــق فائقـــة الجـــودة والخدمـــات 
رفيعـــة المســـتوى التـــي تضمن اســـتمتاع 
مرتـــادي المطـــار بتجربـــة متميـــزة تتســـم 
بأعلى معاييـــر الرفاهية والراحة، إذ تصل 
ألنشـــطة  المخصصـــة  المناطـــق  مســـاحة 
التجزئة إلى أربعة أضعاف مســـاحتها في 
المبنى القادم، وتضم مجموعة من أشـــهر 
المحلّيـــة والعالمّيـــة  التجارّيـــة  العلمـــات 
إضافـــة إلـــى تشـــكيلة متنوعة مـــن منافذ 

الطعام والمشروبات الراقية. 
التـــي  الرئيســـة  المرافـــق  أهـــم  وتشـــمل 
يمتـــاز بهـــا المطـــار الجديـــد فنـــدق وســـبا 
مطـــار البحرين وعيـــادة المطـــار وصاالت 
اســـتراحة فاخـــرة في منطقتـــي الوصول 
ر غير المصحوبين،  والمغادرة وصالة للقصَّ
باإلضافـــة إلـــى طيف واســـع مـــن عروض 

السوق الحرة.
وقال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية 
فـــي شـــركة مطـــار البحريـــن أيمـــن زينـــل: 

“يتبلـــور أهم أهدافنا حـــول تقديم تجربة 
معاييـــر  بأعلـــى  تتســـم  ُمحّســـنة  ســـفر 
الرفاهيـــة والجـــودة. ومما الشـــك فيه أن 
المطـــارات في عصرنا الحالي قد أصبحت 
ُتشّكل ما هو أكثر من مجرد أماكن انتظار 
حتـــى موعد الرحلة التالية، إذ باتت تمثل 
أيًضـــا وجهـــات للتســـوق وتنـــاول الطعام، 
ومـــن هنا جـــاء حرصنا علـــى تزويد مطار 
البحرين الدولي بمجموعة أكبر من منافذ 
التجزئـــة والعلمات التجارّيـــة المرموقة، 
حيث يشـــمل المبنـــى الجديد ســـوًقا حّرة 
في منطقة المغادرة بمســـاحة 3,300 متر 
مربع، وســـوًقا حـــّرة في منطقـــة الوصول 
541 متـــًرا مربًعـــا، و21 مقهـــى  بمســـاحة 
ومطعًمـــا، باإلضافـــة إلـــى عيـــادة المطـــار 
وفنـــدق وســـبا مطـــار البحريـــن، وهـــو مـــا 
يجعلـــه مؤهـــًل تماًمـــا لتلبيـــة احتياجـــات 
وإرضـــاء  المســـافرين  أنـــواع  مختلـــف 
أذواقهم. ويســـاعد تصميم المبنى العملي 
مـــن  المســـافرين  تمكيـــن  علـــى  المبتكـــر 
اجتياز مناطق الوصول والمغادرة بشـــكل 

أكثر سرعة وسلسة من أي مطار آخر في 
المنطقـــة، ممـــا يمنحهم مزيـــًدا من الوقت 
ومرافـــق  الكماليـــات  بجميـــع  للســـتمتاع 

الرفاهية التي يوفرها المطار”.
بكـــرم  المســـافرين  اســـتمتاع  ولضمـــان 
الضيافـــة البحرينـــي األصيـــل، يضم مبنى 
المســـافرين الجديـــد صالتيـــن للســـتقبال 
والضيافة إحداهما لمسافري درجة رجال 
األعمـــال علـــى طيـــران الخليـــج، واألخرى 
هـــي صالة “ذا بيرل” التي تقوم بتشـــغيلها 
مســـافري  وتخـــدم  بحريـــن  هـــل  شـــركة 
الدرجة األولى ودرجة رجال األعمال على 

شركات الطيران األخرى.
وتقوم شـــركة إس إس بي البحرين، التي 
تتألـــف مـــن ثلثة مســـاهمين هم إس إس 
بي قبرص ومجموعة بوهندي ومجموعة 
 17 بتشـــغيل  القابضـــة،  الخليـــج  طيـــران 
منفـــًذا للطعـــام والمشـــروبات فـــي مطـــار 
البحريـــن الدولـــي. وإلى جانـــب مجموعة 
كبيرة من أشـــهر مطاعم الخدمة السريعة 
والعلمـــات التجارّيـــة المحلّيـــة المفضلة، 

ستطلق شركة إس إس بي البحرين عدًدا 
من السلســـل البارزة التي ســـُتطرح للمرة 
األولـــى فـــي المنطقـــة، بمـــا في ذلـــك أول 
مطعم “تي جي آي فرايديز” يتم افتتاحه 
الخليـــج، وأول  فـــي منطقـــة  فـــي مطـــار 
مطعـــم “جيميـــز ديلـــي أنـــد بيتزاريـــا” في 
البحريـــن، والذي يشـــكل مفهوًما مشـــترًكا 
فـــي عالـــم المطاعـــم مـــن ابتـــكار الطاهـــي 

األشهر جيمي أوليفر.
وفـــن  والتـــراث  الفـــن  إبداعـــات  وتنتشـــر 

أنحـــاء  فـــي مختلـــف  البحرينـــي  الطهـــي 
صالتيـــن  تضـــم  إذ  الجديـــدة،  المنشـــأة 
تقدمـــان عروًضا متحفّية وثقافّية وفنّية. 
وعلوة على ذلك، يقدم ســـوق القيصرّية 
مجموعة واســـعة من المنتجـــات المحلّية 
والحلـــّي  والمشـــروبات  الطعـــام  ومنافـــذ 
ـــا  البحرينّيـــة، ويشـــمل أيًضـــا معرًضـــا فنيًّ
ومسرًحا، وهو ما يتيح للمسافرين فرصة 
االســـتمتاع بالتراث البحريني الثرّي دون 

الحاجة إلى مغادرة مبنى المسافرين.

الســـّيارات  كذلـــك تتمّيـــز خدمـــة إيقـــاف 
فـــي مبنـــى المســـافرين الجديـــد بالراحـــة 
والفاعلّية والتكلفة االقتصادّية، إذ تتوافر 
مجموعة واســـعة مـــن مواقف الســـّيارات 
للفتـــرات القصيـــرة والطويلة تتســـع لنحو 
5500 ســـّيارة. ويضـــم مواقف الســـيارات 
متعـــددة الطوابـــق )C( منطقـــة مخصصة 
للســـّيارات،  ومغســـلة  األجـــرة،  لســـّيارات 
وموقـــف لســـّيارات الموظفيـــن، وأجهـــزة 
مؤتمتـــة لســـداد الرســـوم، باإلضافـــة إلـــى 
االحتياجـــات  لـــذوي  مخصصـــة  منطقـــة 
الخاصـــة. كما تتوافر أيًضا خدمات تأجير 

وصف السّيارات.
 )D( ويخدم موقف الســـّيارات الســـطحي 
المسافرين الراغبين في إيقاف سّياراتهم 
لفتـــرات طويلة. ويقـــع موقف الســـّيارات 
علـــى بعـــد مســـافة قصيـــرة بالحافلـــة من 
مبنـــى المســـافرين الـــذي يقع مقابلـــه. كما 
تعمـــل خدمـــة حافـــلت نقـــل المســـافرين 
مجاًنـــا علـــى فتـــرات منتظمة مـــن موقف 

السّيارات وإليه.

المنامة - شركة مطار البحرين

“إياتـا”: افتتـاح المبنـى الجديـد بمطـار البحريـن خبـر سـار
ــات ــاح ــق ــل ــن ال ــح ــات ش ــي ــل ــم زيــــــادة الـــســـعـــات الــتــشــغــيــلــيــة يـــخـــدم ع

رحـــب االتحاد الدولي للنقل الجـــوي )إياتا( بافتتاح 
المبنى الجديد في مطار مملكة البحرين الدولي. 

وبهذا الصدد، قال نائب رئيس االتحاد الدولي للنقل 
الجـــوي محمـــد البكري فـــي إقليم إفريقيا والشـــرق 
األوســـط “إن افتتـــاح المبنـــى الجديـــد فـــي مطـــار 

مملكة البحرين الشـــقيقة خبر سار لصناعة الطيران 
خـــلل هذا الوقت الصعـــب، حيث يعد خطوة بارزة 
فـــي تطوير قطاع الطيران في المنطقة ويجعل من 
مطار البحريـــن الدولي مركزا إقليميا للمســـافرين”.  
وأضاف البكري: “سيزيد المبنى الجديد من السعات 
التشـــغيلية اللزمة لمشـــغلي الشـــحن القائمين على 
عمليات شحن اللقاحات ومعدات الوقاية الصحية. 

كما أنه ســـيفتح الباب لزيادة حركة االتصال الجوي 
بين الدول بمجرد انتعاش حركة السفر الجوي”.

وتابـــع محمـــد البكري: “يعـــد قطاع الطيـــران ركيزة 
أساســـية القتصـــاد مملكة البحريـــن - وقد تم تعزيز 
ذلـــك اليـــوم بافتتـــاح المبنـــى الجديـــد، ممـــا يقـــرب 
المملكـــة مـــن تحقيـــق رؤيتهـــا االقتصاديـــة 2030 
لتأســـيس المملكة كمركز طيران في المنطقة. نهنئ 

جميـــع المشـــاركين في هذا المشـــروع المهـــم للبنية 
التحتية لقطاع الطيران”.

يذكر أن مساحة المبنى الجديد تبلغ 210 آالف متر 
مربع، وهـــو ما يعادل أربعة أضعاف حجم المنشـــأة 
الحاليـــة، ممـــا يزيـــد من قـــدرة المطار االســـتيعابية 
إلـــى 14 مليون مســـافر ســـنوًيا، بالمقارنة مع نحو9 

مليين مسافر في العام 2019.

جنيف- إياتا

محمد البكري



local@albiladpress.com

الجمعة 29 يناير 2021 - 16 جمادى اآلخرة 1442 - العدد 4490
06

“الشفافية”: فريق البحرين نجح في الحد من آثار كورونا صحيا واقتصاديا
الجمعية اعتبرت إنشاء شعبة شؤون المجني عليهم والشهود “خطوة على الطريق الصحيح”

عقدت جمعية البحرين للشفافية مؤتمرا صحافيا بمناسبة 
إطالق مؤشـــر مدركات الفســـاد للعـــام 2020 الذي تصدره 
منظمة الشـــفافية الدولية. ويشمل المؤشر هذا العام 180 
بلدا وإقليما في العالم، وتعتمد الشفافية الدولية للوصول 
الى حســـاب هذا المؤشـــر على 13 مصدرا مختلفا للبيانات 

من 12 مؤسسة مختلفة تقدم تقاريرها بشكل مستقل.

نجاح بحريني

وقال رئيس الجمعية شرف الموسوي إن البحرين تبوأت 
الترتيب رقم 78 على المستوى العالمي.

وأضـــاف: علـــى مســـتوى جائحـــة كورونـــا لقـــد نجحـــت 

البحرين في الحد من آثار الجائحة ســـواء على المستوى 
الصحـــي أو على المســـتوى االقتصادي، حيث حقق فريق 
البحريـــن بقيادة ســـمو ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
نجاحا ســـواء على مستوى انخفاض الوفيات بنسبة تقل 
عن 0.4 % من اإلصابات وبلغت نســـبة المتعافين 98 %، 
وهي نســـبة نجاح عالية جدا. وواصل: أما على مســـتوى 
توفيـــر اللقاحـــات المتنوعـــة، فقـــد وصل عـــدد المواطنين 
والمقيميـــن الذيـــن أخدوا اللقـــاح إلى أكثر مـــن 150 ألف، 
حيـــث يقـــدم اللقاح مجانـــا للجميـــع بناء علـــى توجيهات 

جاللة الملك.

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

اســـتقبلت رئيسة هيئة البحرين للثقافة 
واآلثـــار الشـــيخة مـــّي بنـــت محمـــد آل 
الوطنـــي  البحريـــن  بمتحـــف  خليفـــة 
أمس، وزير األشـــغال وشؤون البلديات 

والتخطيط العمراني عصام خلف.
 وقـــد تبـــادل الّطرفان الـــّرؤى حول أهّم 
المشـــاريع الّثقافّيـــة المشـــتركة مـــا بين 
هيئة البحرين للثقافة ووزارة األشـــغال 
وشؤون البلدّيات والّتخطيط العمرانّي، 
مؤّكديـــن أهمّية الّتعـــاون والّتكامل من 

أجِل تعزيز البنى التحتّية الّثقافّية.
 كمـــا تمـــت مناقشـــة مشـــروع االرتقـــاء 
بشـــارع الّشـــيخ حمـــد بمدينـــة المحـــّرق 
العريقـــة، والـــذي يهـــدف إلـــى تحســـين 
الّهوّية الجمالّية والبصرّية، وينسجُم مع 
هوّيـــة المدينـــة وأصالتها بما يّتســـق مع 

مســـار الّلؤلؤ الذي من المزمع اســـتكمال 
أعماله في نهاية العاّم 2021م. وتضمن 
اللقـــاء أيضـــًا مناقشـــة مشـــروع مبنـــى 
اســـتعادة الهوّية البصرّيـــة لمبنى بلدّية 
المنامـــة، والـــذي أعلـــن عنـــه ســـابًقا في 
العام 2019م في ذكرى االحتفاء األولى 
بتأســـيس البلدّية. أما بالّنســـبة لمشروع 
مركـــز صناعـــة اإلبـــداع والذي تســـتثمر 
المنامـــة  مدرســـة  مبنـــى  الّثقافـــة  فيـــه 
الّثانوّية الّصناعة، فأشـــارت معاليها إلى 
أّن الّثقافة تسعى لترميم وإعادة تأهيل 
هـــذا العمـــران الّثقافـــّي الّتاريخـــّي الذي 
ا للّصناعـــات الّثقافّية في  ســـيكون مقـــرًّ
المنطقة. ويتضّمن المشـــروع اســـتعادة 
المدرســـة،  لمعمـــار  البصرّيـــة  الهوّيـــة 

واستعادة العناصر المعمارّية لها.

تبادل الرؤى بشأن المشروعات المشتركة بين “الثقافة” و ”األشغال”

 المنامة - بنا

أكـــد رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحـــة 
رئيـــس الفريق الوطنـــي الطبي للتصدي 
لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19( الفريـــق 
طبيـــب الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــدهللا آل 
خليفة أهميـــة التزام جميـــع المواطنين 
االحترازيـــة  باإلجـــراءات  والمقيميـــن 
مـــن أجـــل رفـــد الجهـــود التي تقـــوم بها 

البحرين للتصدي لفيروس كورونا.
وأشـــاد الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــدهللا آل 
خليفـــة بتوجيهـــات ولـــي العهـــد رئيس 
مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، والتي 
أهابـــت بـــكل فـــرد مـــن أفـــراد المجتمـــع 
التحلـــي بالمســـؤولية المجتمعيـــة تجاه 
وطنه وأهله وأفراد المجتمع عبر الحث 
علـــى تعزيز االلتزام بجميـــع اإلجراءات 

االحترازية لمدة 3 أسابيع.
وقال “إن الجهود مســـتمرة حفاًظا على 
صحة وســـالمة المواطنيـــن والمقيمين، 
ومـــا شـــهدناه مـــن ارتفاع الحـــاالت في 
عـــدم  عـــن  والناتـــج  األخيـــرة  اآلونـــة 
تقيـــد البعـــض باإلجـــراءات والضوابـــط 
ســـواء من خـــالل التجمعات أو اإلخالل 
اإلجـــراءات،  تطبيـــق  فـــي  والتعـــاون 
يدفعنـــا لمزيـــد مـــن االلتـــزام بحـــذر من 
أجـــل البحريـــن، كما أننا لـــن ندخر جهًدا 
فـــي ســـبيل الحـــد مـــن ارتفـــاع األعـــداد 
وسنســـعى بروح الفريق الواحد للعودة 
تكثيـــف  وتـــم  الصحيحـــة،  للمؤشـــرات 
جهـــود الفريق الوطنـــي الطبي للتصدي 
لفيروس كورونا وجميع الفرق المساندة 
لتطبيـــق  للعمـــل  الجهـــات  جميـــع  مـــن 
اإلجـــراءات القانونية مـــن أجل الحفاظ 
على ســـالمة المجتمـــع ومراقبة االلتزام 
تباًعـــا  المعلنـــة  باإلجـــراءات  الفاعـــل 
مـــن الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي 

لفيروس كورونا والجهات المعنية”.
وأكد أهمية تقليل االختالط للمســـاهمة 
بفعاليـــة في التصدي للفيروس وخفض 
معدالت انتشاره، وذلك من خالل الحد 
من التواصل المجتمعي بعد العودة من 
مقـــرات العمـــل خـــارج األســـرة الواحدة 
االجتماعـــي  والمحيـــط  المنـــزل  فـــي 

وذلـــك في النطـــاق المعتـــاد والمحدود، 
مؤكـــًدا أّن الظروف الحالية تحتم الحد 
واالجتماعـــي  العائلـــي  التواصـــل  مـــن 
إلـــى الحـــد األدنى مـــع ضـــرورة االلتزام 
بلبـــس الكمامـــات خارج المنـــزل في كل 
األوقات، وعدم الخـــروج إال للضرورات 
المعيشـــية، مـــع مراعـــاة تطبيـــق معايير 
التباعـــد االجتماعـــي حتـــى فـــي حدود 
األسرة الواحدة من خالل الحرص على 
عـــدم مخالطـــة كبـــار الســـن لتجنب نقل 

العدوى إليهم.
وقـــال الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــدهللا آل 
خليفـــة إّن مملكة البحرين عازمة البناء 
علـــى ما تحقَق مـــن نجاحات وإنجازات 
مـــع  التعامـــل  مراحـــل  مختلـــف  فـــي 
الفيـــروس بمـــا يحقـــق مصلحـــة الوطن 
المواطنيـــن  وســـالمة  صحـــة  ويحفـــظ 
والمقيميـــن فـــي مملكة البحريـــن كونها 
أهميـــة  إلـــى  مشـــيًرا  قصـــوى؛  أولويـــة 
العـــودة لمـــا تحقـــق مـــن إنجـــازات على 
صعيـــد انخفاض معدالت االنتشـــار، وال 
بـــد مـــن التـــزام الجميـــع، وأن أي تهاون 
من أي فرد أو جهة تجاه األمن الصحي 
للمجتمع ســـيتم مواجهتـــه باإلجراءات 

القانونية المناسبة.
الجهـــود  دعـــم  أهميـــة  إلـــى  وأشـــار 
المتواصلـــة للفـــرق الطبيـــة والمســـاندة 
وبمـــؤازرة مـــن جميع أطيـــاف المجتمع، 
بالوقوف صًفا واحًدا في ســـبيل حماية 
الصحيـــة  التحديـــات  مـــن  المجتمـــع 
الراهنة، وبمـــا يقربنا من تحقيق الهدف 
المنشـــود في القضاء على الجائحة في 

مملكة البحرين بإذن هللا.

رئيس “األعلى للصحة”: التزموا باإلجراءات االحترازية
“الصحة” تتسلم لقاح “كوفيشيلد - أسترازنيكا”
التطعيم بـــأخـــذ  ــن  ــي ــب ــراغ ــل ل اإللـــكـــتـــرونـــي  الــتــســجــيــل  ــح  ــت ف

تســـلمت وزيـــرة الصحة فائقـــة الصالح، 
صبـــاح أمس الخميـــس دفعة مـــن لقاح 
المضـــاد  أســـترازنيكا(   - )كوفيشـــيلد 
لفيروس كورونا )كوفيد 19(، حيث قام 
بتســـليمها ســـفير جمهورية الهند بيوش 
شريفاســـتاف بمركـــز البحريـــن الدولـــي 

للمعارض والمؤتمرات.
بدعـــم  الصحـــة  الوزيـــرة  وأشـــادت 
جمهوريـــة الهند الصديقـــة وذلك تعزيًزا 
للتعـــاون فـــي المجـــاالت الصحيـــة بيـــن 
البلديـــن، خصوًصـــا فـــي ظـــل تداعيات 
التـــي   )19 )كوفيـــد  كورونـــا  فيـــروس 
يواجههـــا العالـــم أجمـــع، مؤكـــدًة أن مـــا 
مـــن عالقـــات متميـــزة  البلديـــن  يربـــط 
يسهم دومًا في تعزيز التعاون المشترك 

في شتى المجاالت التنموية.
وتـــم خـــالل اللقاء اســـتالم كميات لقاح 
المضـــاد  أســـترازنيكا”   - “كوفيشـــيلد 
لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19(، والـــذي 
وافقـــت الهيئـــة الوطنية لتنظيـــم المهن 

والخدمـــات الصحيـــة على االســـتخدام 
شـــركة  تنتجـــه  والـــذي  لـــه،  الطـــارئ 
جامعـــة  مـــع  بالتعـــاون  )أســـترازنيكا( 
أكســـفورد، ويتـــم تصنيعـــه فـــي معهـــد 
فـــي  للقـــاح  المصنعـــة  الشـــركة  ســـيرام 

جمهورية الهند.
شـــكره  عـــن  الهنـــدي  الســـفير  وأعـــرب 
حكومـــة  البحريـــن  لمملكـــة  وتقديـــره 
وشـــعًبا على ما يولونـــه من حرص على 
البلديـــن،  بيـــن  القائـــم  التعـــاون  تعزيـــز 
مؤكًدا حرص بالده الدائم على مواصلة 

تطوير التعاون المشـــترك في القطاعات 
الصحيـــة بما يخـــدم مصالـــح وتطلعات 

البلدين الصديقين.
الصحـــة  وزارة  أعلنـــت  ذلـــك،  إلـــى 
للراغبيـــن فـــي أخذ تطعيم “كوفيشـــيلد 
- أســـرازنيكا” إلـــى المبادرة والتســـجيل 
لـــوزارة  التابـــع  الموقـــع  طريـــق  عـــن 
الصحـــة عبر زيـــارة الموقـــع اإللكتروني 
مـــن  أو   ،healthalert.gov.bh / /:https
خـــالل تطبيـــق “مجتمع واعـــي”، والذي 
يأتي في إطـــار الجهود الرامية للحفاظ 

على صحة وسالمة المرضى والحد من 
انتشار فيروس كورونا )كوفيد 19(.

وبينـــت وزارة الصحـــة بأنه بعـــد عملية 
التســـجيل اإللكترونـــي ألخـــذ التطعيم، 
ســـوف يتـــم التواصل مـــع الراغبين في 
أخـــذ التطعيم المضاد لفيـــروس كورونا 
مـــن خـــالل إرســـال رســـالة نصيـــة على 
رقم االتصال المسجل بالموقع، لتحديد 

موعد تلقي الجرعة األولى.
يذكر أن لقاح “كوفيشـــيلد - أسرازنيكا” 
المضـــاد لفيـــروس كورونـــا “كوفيد 19”، 
يتوجـــب الحصول على جرعتين، حيث 
ســـوف تعطـــى الجرعـــة الثانيـــة بعد 28 
يوما مـــن تلقي الجرعة األولى. ونوهت 
وزارة الصحة باســـتمرارها فـــي الحملة 
واالســـتعدادات  للتطعيـــم  الوطنيـــة 
للجميـــع،  التطعيمـــات  لتوفيـــر  الراميـــة 
بإشـــراف ومتابعـــة من الفريـــق الوطني 
كورونـــا،  لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي 
التـــي  الحثيثـــة  للجهـــود  ومواصلتهـــا 

تهدف للتصدي للجائحة.

المنامة - وزارة الصحة

شرف الموسوي خالل مؤتمر إطالق التقرير

مي بنت محمد: االرتقاء بالمدن التاريخية والحفاظ على هويتنا الثقافية
ــؤ ــؤلـ ــلـ ــن تـــشـــيـــيـــد جـــســـر مــــشــــاة مــــســــار الـ ــ االنــــتــــهــــاء مـ

قامـــت رئيســـة هيئـــة البحريـــن للثقافـــة 
آل  محمـــد  بنـــت  مـــي  الشـــيخة  واآلثـــار 
خليفـــة مســـاء أمس بزيـــارة ميدانية إلى 
جســـر المشاة موقع “مســـار اللؤلؤ: شاهد 
علـــى اقتصـــاد جزيـــرة”، والمســـجل على 
قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونيسكو، 

وذلك بمناسبة اكتمال تشييده.
وقالـــت: “نســـتكمل اليـــوم منجـــزا جديدا 
فـــي مدينة المحرق وضمـــن جهودنا نحو 
اســـتكمال كامـــل أجـــزاء مشـــروع مســـار 
اللؤلـــؤ، هـــذا الجســـر لـــن يشـــكل رابطا ما 
بين شـــاطئ قلعـــة بوماهر وبقيـــة أجزاء 
المســـار، وحلقـــة وصـــل إضافيـــة مـــا بين 
أهالـــي المحـــرق وزوار المحرق مع تاريخ 
مهنـــة صيـــد اللؤلـــؤ العريقـــة فـــي مملكة 

البحرين”.
وأضافـــت: “هـــذا العام نكّرســـه مـــن أجل 
مســـار اللؤلؤ، نعيـــد إحياء تراثنـــا المادي 
شـــّكلت  بمهنـــة  المرتبـــط  المـــادي  وغيـــر 
جزءا مهمـــا من حكاية مدينـــة المحرق”، 

مؤكـــدة أن هيئـــة الثقافـــة تواصـــل عملها 
البحريـــن  بمـــدن  االرتقـــاء  أجـــل  مـــن 
التاريخية والحفاظ على الهوية الثقافية 

والعمرانية في المملكة.
ويصـــل طـــول جســـر مشـــاة موقع مســـار 
طريـــق اللؤلـــؤ إلـــى 165.2 متـــرا، وكانت 
الهيئة بدأت نهاية شـــهر يوليـــو من العام 
الماضـــي بإنشـــائه ليربـــط قلعـــة بوماهر، 
بداية موقع مســـار اللؤلؤ، مع بقية أجزاء 
المســـار الـــذي يمتد لمســـافة تقـــارب 3.5 

المحـــرق  مدينـــة  داخـــل  فـــي  كيلومتـــر 
التاريخية.

وســـيعمل جســـر المشـــاة الـــذي يقـــع على 
الطـــرف الجنوبـــي لموقـــع مســـار اللؤلـــؤ 
علـــى تعزيـــز تجربـــة زوار الموقـــع، حيث 
سيتمكنون من متابعة رحلتهم الكتشاف 
المســـار والعبـــور مـــن فوق شـــارع خليفة 
الرابـــط  الجســـر  يعيـــد  كذلـــك  الكبيـــر. 
التاريخـــي الذي جمع المدينة القديمة مع 

شاطئ قلعة بوماهر.

وسيكون الجسر مفتوحا مع قلعة بوماهر 
بيـــن الســـاعة 12:00 ظهـــرا وحتـــى 6:00 
مســـاًء، بينما ســـيخدم الجســـر القاطنين 
فـــي المحرق لعبور شـــارع خليفـــة الكبير 

على مدار الساعة.
قـــام بتصميـــم الجســـر مكتب كريســـتين 
غيـــرز ودايفيد فـــان ســـيفيرين بالتعاون 
مـــع شـــركة إســـماعيل خنجـــي للهندســـة 
المعمارية، وتم التنفيذ عن طريق شـــركة 

الغانم إنترناشيونال للمقاوالت.

محرر الشؤون المحلية

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

المنامة - النيابة العامة

§§+صـــّرح رئيس نيابـــة الجرائم المالية 
وغســـل األمـــوال- بأن المحكمـــة الكبرى 
الجنائية قد أصدرت أمس حكمها بإدانة 
موظـــف عـــام بالســـجن عشـــر ســـنوات 
مليـــون و41  مبلغـــا وقـــدره  وبتغريمـــه 
ألًفـــا و222 دوالًرا، وبـــرد مبلـــغ الجريمة 
المســـاوي للغرامـــة عمـــا أســـند إليـــه من 
اتهام، بحيث بلغ مجموع ما يجب عليه 
دفعه مـــن أموال مبلغ وقـــدره )مليونان 
واثنـــان وثمانون ألًفـــا وأربعمائة وأربعة 
النيابـــة  وأنجـــزت  دوالًرا(.   وأربعـــون 
العامـــة تحقيقاتهـــا في الواقعـــة الثابتة 
بمالحظة تقريـــر ديوان الرقابـــة المالية 
واإلداريـــة بشـــأن قيـــام المتهـــم وحـــال 
كونه مديًرا لقســـم في إحدى الشـــركات 
بمصلحـــة  باإلضـــرار  للدولـــة  المملوكـــة 
عهـــدت إليه للمحافظة عليها، حيث قام 
باعتمـــاد فواتيـــر بمبالـــغ غير مســـتحقة 
وواحـــًدا  مليوًنـــا  بلغـــت  عملـــه  لجهـــة 

وأربعين ألًفا ومائتين واثنين وعشـــرين 
دوالًرا بزعم أنها مســـتحقة على الشركة 
وخدمـــات  توريـــدات  طلبـــات  مقابـــل 
للشـــركة، وذلـــك علـــى خـــالف الحقيقـــة 
وتمّكـــن بذلك من تحميل الشـــركة لتلك 
أنهـــا كانـــت  تبيـــن  المدفوعـــات والتـــي 
ُتدفع وُتســـّدد لشركتين يملكهما بصورة 
مباشـــرة وغير مباشـــرة، محقًقا لنفســـه 
بأمـــوال  اإلضـــرار  نظيـــر  األربـــاح  تلـــك 
الشـــركة التـــي يعمـــل بهـــا.  واســـتمعت 
فـــي  اإلثبـــات  لشـــهود  العامـــة  النيابـــة 
الواقعة من موظفي الشـــركة المتضررة 
ومجـــري التحريات مـــن إدارة مكافحة 
جرائم الفساد الذين بّينوا أفعال المتهم 
واســـتغالله لصالحياتـــه وكيفية إتمامه 
للجريمـــة، وما ثبـــت من تقرير الشـــركة 
االستشـــارية ممـــا تأكـــدت حولـــه األدلة 
القاطعة فتـــم إحالته للمحكمة الجنائية 

التي أصدرت حكمها بإدانته.

مليون دوالر و10 سنوات سجن لموظف مختلس 774 مخالفة باشتراطات الحماية من الحريق
ــز ــاب ــخ ــم ــى الــمــحــات والــمــطــاعــم وال ــل حـــمـــات تــفــتــيــشــيــة ع

فـــي إطـــار تنفيـــذ اإلدارة العامـــة للدفاع 
المدني متمثلة بإدارة الحماية والسالمة 
مجموعة مـــن اإلجراءات خالل حمالتها 
األرواح  حمايـــة  بهـــدف  التفتيشـــية، 
والممتلكات العامة والخاصة والمنشـــآت 
الحيويـــة من أية أخطـــار، فقد تم تحرير 
774 مخالفة تتعلق باشتراطات الحماية 
والوقايـــة مـــن الحريـــق تجـــاه عـــدد مـــن 

المحالت التجارية والمطاعم والمخابز.
 كمـــا قامـــت اإلدارة مـــن خـــالل حمالتها 
التفتيشـــية بتوعيـــة وتثقيـــف أصحـــاب 
المحالت بمختلف اللغات، والتي تضمنت 
واالشـــتراطات  باإلجـــراءات  التعريـــف 
الحفـــاظ  أجـــل  مـــن  اتخاذهـــا  الواجـــب 

اآلخريـــن،  وســـالمة  ســـالمتهم  علـــى 
بأنواعهـــا  الحريـــق  طفايـــات  وتوفيـــر 
كاشـــفات  الحريـــق،  بطانيـــة  المختلفـــة، 
مصابيـــح  والغـــاز،  والحـــرارة  الدخـــان 
الطوارئ، جرس اإلنـــذار، أنظمة اإلطفاء 
األتوماتيكية، باإلضافة إلى اشـــتراطات 

أخرى تعتمد على طبيعة نشاط المحل.
 ودعـــت إدارة الحماية والســـالمة جميع 
أصحاب تلك المحـــالت لضرورة التعاقد 
أنظمـــة  وصيانـــة  تركيـــب  شـــركات  مـــع 
اإلطفـــاء واإلنذار المرخصـــة لدى اإلدارة 
العامـــة للدفـــاع المدني، والتـــي باإلمكان 
التعـــرف عليهـــا عن طريق زيـــارة الموقع 
اإللكتروني لإلدارة العامة للدفاع المدني 

.www.gdcd.gov.bh

المنامة - وزارة الداخلية

الشيخ محمد بن عبدالله



أكـــد خبـــراء فـــي الســـياحة والفندقـــة أن 
نقلـــة  البحريـــن الجديـــد سيشـــكل  مطـــار 
وانطالقـــة جديـــدة لقطـــاع الســـياحة في 
المملكة، وســـيكون باكورة خير الســـتعادة 
القطـــاع عافيتـــه بعد فتـــرة عصيبة مر بها 

العالم بسبب جائحة “كوفيد - 19”. 
وذكـــر رئيـــس إدارة ســـفريات كانـــو، نبيل 
كانـــو، معبـــرا عـــن ســـعادته بالقـــول “هـــذا 
المطـــار الجديـــد جاء في وقتـــه وهو أحد 
رؤيـــة  نحـــو تحقيـــق  األساســـية  اللبنـــات 

.”2030
وأكـــد كانـــو أن النظـــرة الثاقبـــة لصاحـــب 
الســـمو الملكـــي ولي العهـــد رئيس مجلس 
التحتيـــة،  البنيـــة  تعزيـــز  فـــي  الـــوزراء 
سيكون لها أثر طيب على المواطن وعلى 
االقتصاد الوطني، مضيفا أن جهود سموه 

تشكل انطالقة نحو المستقبل.
التـــي تعيشـــها  ورغـــم الظـــروف الصعبـــة 
شركات الطيران وقطاع السفر عموما، إال 
أن كانو أبدى تفاؤال أن البحرين تســـتطيع 
تحقيـــق تعـــاف ســـريع، خصوصـــا أنها من 
الـــدول الرائـــدة فـــي العالـــم التـــي اتخذت 
إجـــراءات ســـريعة ونجحت فـــي التعامل 
مع تداعيات الجائحة وهي من بين الدول 

المؤهلة الستقطاب السياحة مجددا.
وتابـــع كانـــو أن “المبنى الجديد ســـيعطي 
لمســـة حضاريـــة أكثـــر مـــع وجـــود مطـــار 

حديث”.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة فندق 
مطار البحرين الدولي والرئيس التنفيذي 
الســـياحية  لالستشـــارات  “أيـــا”  لشـــركة 
المطـــار  إن  بوزيـــزي:  والفندقيـــة، محمـــد 
الجديد سيشـــهد انطـــالق أول فندق فريد 
مـــن نوعـــه فـــي البحرين من فئـــة الخمس 
تجربـــة  المســـافرين  يعطـــي  إذ  نجـــوم، 

فندقية كاملة بخيارات واسعة.
وأشـــار إلـــى أن الفندق الجديـــد يوفر نحو 
84 غرفـــة فندقيـــة، ويقـــع داخـــل مطـــار 
البحريـــن الدولـــي بارتفـــاع طابقيـــن، وهو 
يوفـــر تجربة فندقية كاملـــة لفئة الخمس 
نجـــوم، مـــن حيـــث احتوائـــه علـــى جميـــع 

الخدمات الفندقية ذات الجودة العالية.
وكشـــف بوزيـــزي أنـــه وألول مـــرة، ســـيتم 
إتاحـــة غـــرف “البـــوت”، وهـــي عبـــارة عن 
مـــع  واحـــد  لســـرير  صغيـــرة  مســـاحات 
تلفزيون أو أخرى مع “شـــاور” لالستحمام، 
إذ يشكل فرصة لمن يرغب في االستلقاء 
والنـــوم قليال قبـــل أن يســـتقل رحلته عبر 

لســـاعة  يســـتأجرها  أن  ويمكـــن  المطـــار، 
أو ســـاعتين أو أكثر وبأســـعار مناســـبة، إذ 
تتوافـــر خيـــارات أخرى بغـــرف كاملة لمن 
يرغـــب في قضاء أوقـــات أطول، فالهدف 
للمســـافرين  الخيـــارات  مختلـــف  توفيـــر 
وبأسعار مناسبة، كما ستتوافر في الفندق 
جميـــع خدمات االســـترخاء، مثل خدمات 
بالشـــعر  والعنايـــة  التجميـــل  المســـاج، 

ومختلف الخدمات األخرى. 
ورأى بوزيزي أن المطار الجديد سيشـــكل 
الســـفر  وقطـــاع  للبحريـــن  نوعيـــة  نقلـــة 
والســـياحة فـــي المملكـــة، إذ يعتبر إضافة 
كبيرة إلى البنية التحتية في البالد تخدم 
أو  المغادريـــن  المســـافرين ســـواء  جميـــع 
القادميـــن أو الترانزيـــت، مع وجود ســـوق 

حرة متميزة توفر مختلف السلع والبضائع 
بأسعار تنافسية.

واســـتطرد بالقـــول: إن مبنـــى المســـافرين 
الجديـــد ســـيعزز مـــن قـــدرة البحرين على 
جديـــدة،  طيـــران  شـــركات  اســـتقطاب 
ويعكـــس واجهـــة حضاريـــة جديـــد بمبنى 
حديـــث وتجهيـــزات متطـــورة، معتبرا أن 
حجم المطار مناســـب ويفـــي باحتياجات 
المملكة بحيث يستطيع المسافر تخليص 
خصوصـــا  ســـريعة،  بصـــورة  اإلجـــراءات 
مع تعزيـــز القنوات اإللكترونيـــة والخدمة 
أفضـــل  تجربـــة  ســـتعطي  التـــي  الذاتيـــة 

للمسافرين.
مـــن جانبـــه، قـــال رئيـــس جمعيـــة مكاتب 
الســـفر البحرينيـــة جهـــاد أميـــن: إن مبنى 

المســـافرين الجديـــد الـــذي ســـيرفع قدرة 
مـــن  مزيـــد  اســـتقبال  علـــى  البحريـــن 
المســـافرين ســـيعيد المملكة على خريطة 

السفر العالمية.
وأكد أن المبنى الجديد سيســـاعد بشـــكل 
المســـافر،  تجربـــة  تحســـين  فـــي  كبيـــر 
فـــي  المطـــارات  أفضـــل  مـــن  وســـيصبح 
المنطقـــة مـــن حيـــث ســـهولة اإلجـــراءات 

والحداثة.
االســـتيعابية  الطاقـــة  زيـــادة  أن  وأكـــد 
للمطار الجديد ســـتتيح تشـــغيل عدد أكبر 
وإضافـــي من الرحـــالت، واســـتقبال مزيد 
من شـــركات الطيران لتتخـــذ من البحرين 
مقـــرا لعملياتهـــا التشـــغيلية أو نقطة عبور 

لرحالتها وهذا سيزيد من حركة السفر.

وأشـــار أمين إلى أن البحرين سترجع إلى 
سوق السفر بقوة مع تحسن األوضاع بعد 
انتهـــاء الجائحة، وبفضـــل المبنى الجديد 
ســـتكون المملكـــة جاهـــزة تمامـــا للعـــودة 

لسوق السفر والسياحة بقوة.
ســـيعود  الجديـــد  المبنـــى  أن  وأوضـــح 
بالنفـــع علـــى جميـــع المســـافرين ومختلف 
القطاعـــات في البحرين، بمـــا فيها مكاتب 
الســـفر التـــي تقوم بحجز نحـــو 80 % من 
مبيعـــات التذاكـــر، بمـــا فيهـــا تذاكر الســـفر 

التي تصدرها شركة طيران الخليج.
حركـــة  يســـاعد  الجديـــد  “المبنـــى  وتابـــع 
ســـتتخذ  إذ  البحريـــن،  فـــي  الســـياحة 
الشـــركات المملكة معبرا لها للترانزيت، إذ 
يبقـــى بعض المســـافرين لنحو ليلتين قبل 

مواصلة رحالتهم”.
وأشاد أمين بمستوى االنسيابية والحداثة 
فـــي المطـــار، وهـــو مـــا يغـــري المســـافرين 
الختيـــار المملكـــة كنقطـــة توقـــف، إذ يعد 
المطـــار مـــن االعتبـــارات التـــي ينظـــر لهـــا 
المسافر في عملية السفر والتنقل الجوي.

جهاد أمينمحمد بوزيزينبيل كانو

خبراء: المطار الجديد ُيشكل نقلة نوعية للقطاع السياحي بالبحرين
ــة ولــلــســريــر ــاع ــس ــال ــدق الــمــطــار والــحــجــز ب ــن ــف ــدة ب ــديـ ــزي: خـــيـــارات جـ ــ ــوزي ــ ب
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أمين: استقطاب 
شركات الطيران 

للتشغيل عبر المطار

كانو: المطار الحديث 
جاء في وقته 

وخطوة للمستقبل

“طيران الخليج” تشغل أولى رحالتها من مبنى المسافرين الجديد
“الناقلـــة الوطنيـــة” ودعـــت المطـــار القديـــم بآخـــر عملياتهـــا

سّيرت “طيران الخليج” - الناقلة الوطنية 
لمملكـــة البحريـــن - أمـــس أولـــى رحالتهـــا 
المغـــادرة مـــن مبنـــى المســـافرين الجديـــد 
بمطـــار البحريـــن الدولـــي، والتـــي أقلعـــت 
في الســـاعة 02:35 ظهـــًرا بتوقيت مملكة 
البحريـــن على الرحلة رقـــم GF2130 إلى 
ســـّيرت  إذ  نيودلهـــي،  الهنديـــة  العاصمـــة 
الرحلـــة على متـــن إحدى أحـــدث طائرات 
 .320neo إيربـــاص  طـــراز  مـــن  الناقلـــة 
وكانـــت أولى الرحـــالت القادمة إلى مبنى 
“طيـــران  لــــ  تابعـــة  الجديـــد  المســـافرين 
الخليج” أيًضا، إذ وصلت الرحلة من الهور 
 GF765 بباكســـتان على متن الرحلـــة رقم
بالتوقيـــت  ظهـــًرا   02:50 الســـاعة  فـــي 

المحلي باستخدام طائرة الناقلة من طراز 
بوينغ 9-787 دريمالينر. عالوة على ذلك، 
وتوديًعـــا للمبنـــى القديـــم للمطـــار، قامـــت 
“طيران الخليج” بتشغيل آخر رحالتها من 
المبنـــى القديـــم، والتي توجهـــت إلى دبي 
على متن الرحلة رقم GF504 باســـتخدام 
الســـاعة  فـــي   320neo إيربـــاص  طائـــرة 

10:55 صباًحا بالتوقيت المحلي.
هـــذه  عبـــر  الخليـــج”  “طيـــران  وبـــدأت 
الرحالت فصاًل جديًدا في تاريخ الطيران 
فـــي مملكـــة البحريـــن، إذ ســـيدعم مبنـــى 
المسافرين الجديد بمطار البحرين الدولي 
لتعزيـــز  اإلســـتراتيجية  البحريـــن  رؤيـــة 
مكانتهـــا كمركـــز رئيس للطيران وتســـهيل 
حركة ماليين المسافرين. وتفخر “طيران 

فـــي  الخليـــج” أن تكـــون مشـــغاًل حيوًيـــا 
مبنـــى المطـــار الجديـــد، الـــذي سيشـــتمل 
على مســـارات تســـجيل إجراءات الســـفر 
المنفصلـــة للدرجتيـــن الســـياحية والصقر 
الخليـــج”،  “طيـــران  لمســـافري  الذهبـــي 
إضافة إلى قاعـــة الصقر الذهبي الجديدة 
كلًيا والتي تبلغ مســـاحتها ضعفي مساحة 

القاعة السابقة.
مـــع األخـــذ بعيـــن االعتبـــار جميـــع تدابيـــر 
الصحة والســـالمة، ســـتعكس هذه القاعة 
الحديثة مفاهيم جديدة للقاعات الفاخرة 
مـــع الحفـــاظ علـــى اإلرث والتاريـــخ الغني 
لعالمـــة “طيـــران الخليـــج” التجاريـــة التي 
يبلـــغ عمرها 70 عاًما. ســـيتم الحفاظ على 
عدد مـــن المرافق التي تميـــزت بها القاعة 

السابقة، إضافة إلى المساحات والخدمات 
المتميـــزة التـــي تـــم إدخالهـــا حديًثـــا على 
وغـــرف  األطفـــال  منطقـــة  مثـــل  القاعـــة 
االستحمام وغرف للصالة ومنطقة هادئة 
منخفضـــة الضجيج، إلـــى جانب محطات 
الطهي المباشر ومفاهيم جديدة لألطعمة 

والمشروبات. وســـتعمل القاعة على مدار 
الســـاعة وبســـعة تفوق الـ 400 شخص؛ إذ 
ســـتكون قاعـــة الصقـــر الذهبـــي الجديـــدة 
متاحـــة لمســـافري درجـــة الصقـــر الذهبي 
وأعضـــاء برنامج فالكون فاليـــر من الفئة 

السوداء والذهبية والفضية.

المحرق - طيران الخليج

ناس يشيد بمبادرات سمو ولي العهد في استكمال “البنية التحتية”

المطار الجديد إضافة حقيقية للمسيرة التنموية

أكـــد رئيـــس غرفة تجـــارة وصناعة 
البحرين ســـمير ناس، علـــى األبعاد 
االقتصاديـــة المهمة لمطار البحرين 
الدولـــي الجديد، مع بـــدء العمليات 
المســـافرين  لمبنـــى  التشـــغيلية 
توســـعة  مشـــروع  ضمـــن  الجديـــد 
قطاعـــي  فـــي  خصوصـــا  المطـــار، 
الســـياحة والخدمات اللوجســـتية، 
مشـــيًدا في هـــذا الصـــدد بمبادرات 

ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء، 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، فـــي 
اســـتكمال مشـــاريع البنية التحتية 
ومضاعفـــة الجهود لنمـــو االقتصاد 
قطاعاتـــه  تحفيـــز  عبـــر  الوطنـــي 
بالمشـــاريع  ودعمهـــا  المتنوعـــة 
الحيوية االســـتراتيجية، بما يحقق 
أهداف المســـيرة التنموية الشاملة 

بقيادة عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

ولفت ناس إلـــى أن المطار الجديد 
يشـــكل إضافـــة نوعية أخـــرى على 
مملكـــة  فـــي  التنمويـــة  المســـيرة 
البحريـــن كونـــه واحًدا مـــن أحدث 
لطاقـــة  المنطقـــة  فـــي  المطـــارات 
اســـتيعابية تصـــل إلـــى 14 مليـــون 
بأحـــدث  ومجهـــز  ســـنوًيا،  مســـافر 

المعـــدات وفـــق المعاييـــر العالمية، 
وســـيكون له أهمية كبرى بالنســـبة 
لالقتصاد البحريني كما أنه ترسيخ 
إلستراتيجية تنويع مصادر الدخل 
للبحرين ويزيد من تنافسية المناخ 
االســـتثماري في البحرين، ويرسي 
اســـتدامة  أكثـــر  اقتصـــاد  ركائـــز 
دافعـــة  قـــوة  يشـــّكل  مـــا  وتنوًعـــا، 
رئيسة لقطاعي السياحة والتجارة.

السنابس - الغرفة

اوسلو - أف ب

مئة مليار يورو أرباح أكبر 
صندوق سيادي بالعالم

أن صندوق  النروج أمس  بنك  أعلن 
ــنــروجــي وهــو  الـــثـــروة الــســيــاديــة ال
األكبر في العالم حقق أرباحا بقيمة 
يــورو في 2020  أكثر من مئة مليار 
عــلــى الـــرغـــم مـــن جــائــحــة كــوفــيــد - 
الــصــنــدوق  ــدات  ــ ــائ عــ وبــلــغــت   .19
التي تحققت في  ــاح  األربـ هــذه  مــن 
ــهـــم خــصــوصــا أســهــم  ــواق األسـ ــ أســ
 1070 أي   %  10,9 الــتــكــنــولــوجــيــا، 

مليار كورون )101,5 مليار يورو(.

علي الفردان

فتح مظاريف 77 عطاء لعدد 11 مناقصة لـ 5 جهات متصرفة
فتح مجلس المناقصات والمزايدات، الجهة التنظيمية المســتقلة المكلفة باإلشــراف 
علــى ممارســات المناقصات والمزايــدات الحكومية، أمس، مظاريــف 77 عطاًء لعدد 

11 مناقصة مطروحة من 5 جهات متصرفة.

الفتـــح،  لجنـــة  أعمـــال  جـــدول  وتضمـــن 
فتح مناقصـــة لوزارة الصناعـــة والتجارة 
والســـياحة بشأن مشروع تحسين البوابة 
تـــم  وقـــد  لنظـــام ســـجالت،  اإللكترونيـــة 

استالم 6 عطاءات لهذه المناقصة.
اللجنـــة  فتحـــت  ذلـــك،  علـــى  عـــالوة 
وشـــؤون  األشـــغال  لـــوزارة  مناقصتيـــن 
البلديات والتخطيط العمراني، المناقصة 
األولـــى بشـــأن أعمال تحســـين شـــارع ريا 
بمدينـــة  )أ(  األولـــى  المرحلـــة  )أرادوس( 
المحـــرق، وتـــم اســـتالم 17 عطـــاًء لهـــذه 

المناقصـــة. أمـــا المناقصة الثانيـــة فكانت 
بشأن إنشـــاء ممشـــى أم الحصم – الزنج، 

وتم استالم 15 عطاًء لهذه المناقصة.
وفتحـــت لجنـــة الفتح 4 مناقصـــات لهيئة 
الكهربـــاء والماء، المناقصة األولى بشـــأن 
تجديد مخـــزن الكيمياء الحالـــي وتزويد 
وتركيـــب مخـــزن كيميائي جديد مســـبق 
الصنـــع في محطـــة حوار لإلنتـــاج كهرباء 
وميـــاه في جزيرة حوار، وقد تم اســـتالم 
3 عطـــاءات لهذه المناقصة. أما المناقصة 
الثانيـــة فكانـــت بشـــأن اســـتئجار مركبات 

ثقيلة لمدة 4 ســـنوات، وقد تم استالم 11 
عطـــاًء لهـــذه المناقصة. كما تم اســـتالم 3 
عطـــاءات لمناقصة بشـــأن القيـــام بأعمال 
الصيانـــة والفحوصات الدوريـــة لمولدات 
الكهربـــاء المتنقلـــة، أما المناقصـــة الرابعة 
فكانت بشـــأن تحديث واســـتبدال أجهزة 
الحمايـــة ومنظم الجهد لعـــدد 4 محوالت 
محطـــة  فـــي  فولـــت  ألـــف   11/11 جهـــد 
البتروكيماويـــات لنقـــل الكهربـــاء، وقد تم 

استالم 6 عطاءات لهذه المناقصة.
وفتحت اللجنة مناقصـــة إلدارة المخازن 
المركزيـــة التابعـــة لهيئة الكهربـــاء والماء 
بشـــأن شـــراء لوحـــة االستشـــعار الحراري 
المـــوزع، وقـــد تم اســـتالم عطاءيـــن لهذه 

المناقصة.

اللجنـــة  فتحـــت  الطيـــران،  قطـــاع  وفـــي 
الخليـــج،  طيـــران  لشـــركة  مناقصتيـــن 
المناقصـــة األولى بشـــأن تقديـــم خدمات 
مطـــار  فـــي  والبريـــد  البضائـــع  مناولـــة 
تـــم  وقـــد  ماليزيـــا،  الدولـــي،  كوااللمبـــور 
اســـتالم عطاءيـــن لهـــذه المناقصـــة. أمـــا 
المناقصـــة الثانيـــة فكانـــت بشـــأن تعييـــن 
فنـــدق الســـتيعاب طاقم طيـــران الخليج 
أثنـــاء توقفهـــم فـــي دلهـــي، الهنـــد لمدة 3 
ســـنوات، وقـــد تـــم اســـتالم عطـــاء لهـــذه 

المناقصـــة.  وأخيـــًرا، فتحـــت لجنة الفتح 
مناقصـــة في قطـــاع النفط والغاز لشـــركة 
توفيـــر  بشـــأن  )بابكـــو(  البحريـــن  نفـــط 
خدمات تطوير تطبيقات أوراكل لألعمال 
لمدة 3 سنوات، وقد تم استالم 11 عطاًء 

لهذه المناقصة.
وحضـــر عملية فتـــح العطـــاءات عدد من 
والشـــركات  المتصرفـــة  الجهـــات  ممثلـــي 

المشاركة في المناقصات، وذلك في إطار 
التـــزام مجلـــس المناقصـــات والمزايـــدات 
الراســـخ بتوفيـــر معاملـــة عادلـــة لجميـــع 
الموردين والمقاولين تحقيًقا لمبدأ تكافؤ 
الفرص، وســـوف تخضع جميع العطاءات 
الفنـــي  للتقييـــم  للمناقصـــات  المقدمـــة 
والمالـــي، وســـتتم الترســـية علـــى العطاء 

األفضل شروًطا واألقل سعًرا.

بحضور عدد من المنامة - المناقصات والمزايدات
ممثلي الشركات 

المشاركة

أولى الرحالت 
المغادرة بالمطار 

الجديد إلى نيودلهي

أولى الرحالت 
القادمة كانت من 

الهور بباكستان

الحفاظ على اإلرث 
والتاريخ الغني لعالمة 

“طيران الخليج”



AMAN VILLAS
A ,  B ,  C ,  D

مساحات الفلل

مساحات البناء

أنواع التصاميمـ

m2 334405

245261m2

13دوار 

بين الحياة .. العصرية والفخامة

36779771
جعفر النكال

36744700
أحمد سلمان

36155800
حسن حمزة

36026222
هاني إبراهيم

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

بناء وتنفيذ

Grnata Contracting

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

 بشأن تغيير االسم التجاري للفرع رقم  5
لشركة: الهالل لالنشاء شركة تضامن بحرينية

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السادة / اصحاب 
شركة: الهالل لالنشاء شركة تضامن بحرينية، المسجلة بموجب القيد رقم: ) 11120 (، طالبين 

تغيير االسم التجاري للفرع رقم ) 5(، والمسمى: الهالل للنقليات شركة تضامن بحرينية
من: الهالل للنقليات شركة تضامن بحرينية

ALHILAL TRANSPORT BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY
الى: الهالل لتوصيل الطعام شركة تضامن بحرينية

 ALHILAL FOOD TRANSPORT BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY
فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمســة عشــر 

يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

  CR2021 -14260   إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب اســم تجــاري ، فعلــى كل مــن لديــه أي 
اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ   

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه . 
اسم التاجر : علي مطر علي فردان

االسم التجاري الحالي : تورينو للتجاره
االسم التجاري الجديد : الفردان للتبغ

رقم القيد : 14-96325

إعالن بحل و تصفية شركة
شركة تقاعد لإلدخار والتقاعد ش م ب مقفلة

سجل تجاري رقم 77961

بنــاء علــى قــرار المســاهمين في شــركة تقاعد لإلدخــار والتقاعد ش م ب مقفلة المســجلة على 
قيــد رقــم 77961 ، بتصفيــة الشــركة اختياريــا و تعييــن الســادة / عبدالعال الخليــج للتدقيق - 

شركة تضامن بحرينية والسيد جاسم حسن يوسف عبدالعال مصفيين للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن ســلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشــركات  
التجاريــة البحرينــي الصادر بالمرســوم بقانون رقــم ) 21 ( لعام 2001 ، وعمال بنص المادة 335 
من  قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة 

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

عبدالعال الخليج للتدقيق
تلفون : )+ 973( 17500188

جاسم حسن يوسف عبدالعال
تلفون : )+ 973( 39605262

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

CR2021- 14889  إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : رياض راشد سرحان حسين بوهزاع

االسم التجاري الحالي : مطعم هنهم
االسم التجاري الجديد : مطعم هلثي كالب

رقم القيد: 1-111491

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم    141712   لسنة  2021
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

اف & ان لتصميم االزياء شركة تضامن بحرينية

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم 
إليهــا  فتيحــة صمــود باعتبارهــا المصفــي القانونــي لشــركة  اف & ان لتصميــم 
االزياء شركة تضامن بحرينية   ،المسجلة تضامن بحرينية بموجب القيد رقم 
125985  طالبا إشهار إنتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية و شطبها 
مــن الســجل التجــاري، و  ذلــك وفقا ألحــكام قانون الشــركات التجارية الصادر 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

إعالن بحل وتصفية
شركة  سوفتلوم التجارية ذ.م.م

    سجل تجاري رقم    1-121075 

بناء على قرار الشركاء في شركة: سوفتلوم التجارية ذ.م.م، المسجلة بموجب 
القيد رقم:     1-121075   بتصفية الشــركة اختياريا وتعيين الســيدة   مصفيا 
ســلطة  أن  المصفــي  يعلــن  بهــذا    ANJUSHA THIRUNEKKARA للشــركة 
المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 مــن قانــون الشــركات  التجاريــة 
البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) 21 ( لعام 2001 ، وعمال بنص المادة 
335 مــن  قانــون الشــركات يدعــو المصفــي جميــع دائنــي الشــركة إلــى تقديــم 
مطالباتهــم إليــه، مدعومة بالمســتندات  الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشــر 

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
ANJUSHA THIRUNEKKARA

 SOFTLOOMTRADING@GMAIL.COM    -   32177908

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم 0000 لسنة 2021
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة ترافيرس انترناشيونال بي تي إي المحدود ة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة و التجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
القانونــي  المصفــي  باعتبــاره   GUNASEKARAN KUPPUSAMY   / الســيد 
لشــركة ترافيــرس  انترناشــيونال بــي تي إي المحدودة،المســجلة كفرع شــركه 
اجنبيــه بموجــب القيــد  رقــم 118333 - 1 طالبــا إشــهار إنتهــاء أعمــال تصفيــة 
الشــركة تصفية اختيارية و شــطبها من  الســجل التجاري، و ذلك وفقا ألحكام 

قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم  21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم   000   لسنة 2021
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة شرق مونتروزا البحرين العقارية ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم 
إليها الســادة / عبدالعال  الخليج للتدقيق - شــركة تضامن بحرينية باعتبارهم 
المصفين القانوني لشــركة شــرق مونتروزا  البحرين العقارية ذ.م.م ،المســجلة 
كشركة ذات مسؤولية محدودة بموجب القيد رقم 67685  طالبا إشهار إنتهاء 
أعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية و شــطبها من السجل التجاري، وذلك 
وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 

2001

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة إم إي فنشرز 1 ذ.م.م.

سجل تجاري رقم 75079

بنــاء علــى قــرار الشــركاء فــي شــركة إم إي فنشــرز 1 ذ.م.م. المســجلة بموجــب 
القيــد رقــم 75079، بتصفية الشــركة اختياريا وتعيين الســيد/ عيســى عبدهللا 
يوســف زينــل - مصفيــا للشــركة. بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد 
انتهــت وفقــا لنص المادة 325 من قانون الشــركات التجارية البحريني الصادر 
بالمرســوم بقانــون رقــم )21( لعــام 2001، وعمــال بنــص المــادة 335 مــن قانــون 
الشــركات يدعــو المصفــي جميــع دائنــي الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهــم إليــه، 
مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك 

على العنوان التالي:
عنوان المصفي: عيسى عبد هللا يوسف زينل

kbic@keypoint.com :هاتف:  36350010  )973+(  -  البريد اإللكتروني

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة ام اي فنشرز 2 ذ.م.م.

سجل تجاري رقم 75134

بنــاء علــى قــرار الشــركاء فــي شــركة ام اي فنشــرز 2 ذ.م.م. المســجلة بموجــب 
القيــد رقــم 75134، بتصفية الشــركة اختياريا وتعيين الســيد/ عيســى عبدهللا 
يوســف زينــل مصفيــًا للشــركة. بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد 
انتهــت وفقــا لنص المادة 325 من قانون الشــركات التجارية البحريني الصادر 
بالمرســوم بقانــون رقــم )21( لعــام 2001، وعمــال بنــص المــادة 335 مــن قانــون 
الشــركات يدعــو المصفــي جميــع دائنــي الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهــم إليــه، 
مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك 

على العنوان التالي:
عنوان المصفي: عيسى عبد هللا يوسف زينل

kbic@keypoint.com :هاتف:  36350010 )973+( -   البريد اإللكتروني
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Vacancies Available
ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  RIGGER 

 suitably qualified applicants can contact
 17252144  or  HR@ALRAYESDECOR.COM 

LAMAR HOLDING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FINANCIAL ANALYST 
 suitably qualified applicants can contact

 36993266  or  NALDABBAS@LAMAR-HOLDING.COM 

BAYAN AL BAHRAIN CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17259995  or  nhbahrain@gmail.com 

MIRZA HASAN MANSOOR HASAN 
has a vacancy for the occupation of

  FARMER 
 suitably qualified applicants can contact

 39440170  or  FIVE_STAR_CENTER@HOTMAIL.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 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

Professional touch for services 
has a vacancy for the occupation of

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

9667 contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33009736  or  BU-KHALID-@HOTMAIL.COM 

Al OOLA Auto Services 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39672126  or  MOHAMED.ISA750@GMAIL.COM 

Mc 6 Construction S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(FORKLIFT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  hrheadoffice@mcsix.me 

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

  WORK SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 66399355  or  KHALIDAR@KAR-GROUP.COM 

Extra cargo and trading 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 39599996  or  AQEELAFARDAN78@GMAIL.COM 

AL MAHMOOD PEARLS & JEWELLERY 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER(JEWELLERY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17225346  or  ALMAHMOODPEARLS@GMAIL.COM 

YUM YUM KIDS CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 17484815  or  M.ALRAMIL@LIVE.COM 

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

AL SAADI REFRIGIRATION AIR CONDITIONING 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39785177  or  Moammed.shammery@cgs.com.sa 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

ANANYA PETS CARE & SERVICES CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33849471  or  ANANYACLEARANCE@GMAIL.COM 

Golden Diyar construction 
has a vacancy for the occupation of

  CONSTRUCTION WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36746666  or  HWBAHRAIN@GMAIL.COM 

Al reef corner for electronics toys and gift 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39877225  or  MHMA75@HOTMAIL.COM 

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

  CONSTRUCTION MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17622082  or  info@BAHSTS.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 

Moon Star Auto Spare Parts 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 17612389  or  EBRAHIM.ALASHAR@YAHOO.COM 

Red house garage 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 36305165  or  mtahirnawaz786@GMAIL.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 

RIO INTERNATIONAL MARKETING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 34546774  or  SALEHM@ANSEGLOBAL.COM 

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

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 77132211  or  cfmbah@gmail.com 

Eye craft design and decor 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 17440032  or  ABDULLA.K@eyecraftbh.com 

PRIVE HAIRDRESSING 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 77177166  or  fadi@prive-hairdressing.com 

UNIVERSAL ROLLING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17467477  or  amin.hameed@unirol.com 

Spicy Food Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33186786  or  AAMIR.SAYAB@HOTMAIL.COM 

Cafe Lilou 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 34399991  or  hrvp@alghalia.com 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17466776  or  ABDULLA@KINGDOM.BH 

SCHLUMBERGER OVERSEAS S.A. 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 13103333  or  jahmed14@slb.com 

CHARM LADIES BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33447899  or  BLACKGSKY@GMAIL.COM 

Pax Dome Co SPC Owned by Muhammed Haneefa Adaparambath 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 17331633  or  HANIFPEACE@GMAIL.COM 

AL-AHLIA CONTRACTING CO. S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 

Steps Rehabilitation Center W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  THERAPYST (SPEECH) 
 suitably qualified applicants can contact

 17246256  or  WARASHDAN@GMAIL.COM 

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

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17140119 

ESMAELY LENZOHM ELECTRICAL CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17830330  or  HANGAMH@HOTMAI.COM

AWAL REFRIGERATION & AIRCONDITIONING WOR 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17293388  or  hr1@gulfstarbh.com 

ABDULAMIR MANSOORI TRADING &CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17256116  or  A-MANSOORI@HOTMAIL.COM 

Landmark Fitness W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SPORTS / PLAY GAMES INSTURCTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17116219  or  fatima.mohd@fitnessfirst-me.bh 

ALMAHZORA COLDSTORES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39470291  or  almahzora@gmail.com 

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com.biz 

LANDMARK FITNESS W L L 
has a vacancy for the occupation of

  SPORTS / PLAY GAMES INSTURCTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17116211  or  fatima.mohd@fitnessfirst-me.bh 

TAHA INTERNATIONAL FOR INDUSTRIAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact
 17580517  or  ATEQA@TAHACORP.COM 

AL TAKWEER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 36944476  or  JAFFAR72@MSN.COM 

Al fateh cleaning and Maintenance Company w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830078  or  kanakaraj.pk@horizonintlgroup.com 

Alif Mart Supermarket W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17292393  or  ALWALIOFC@HOTMAIL.COM 

WADI ALMELOK GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact
 33982567  or  JSARHAN123@GMAIL.COM 

Al fateh cleaning and Maintenance Company w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830078  or  kanakaraj.pk@horizonintlgroup.com 

Professional touch for services 
has a vacancy for the occupation of

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

MANAF & HAMZA TRADING  company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 38387566  or  MANAF.THARAMAL@GMAIL.COM 

Zawraq Alalwan for Decoration 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38734606  or  zawraqalalwan@hotmail.com 

MOVENPICK HOTEL BAHRAIN S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17460047  or  SAAD.HARBAN@MOVENPICK.COM 

NET CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17179698  or  mahesh@netcleaningcontracting.com 

ERA CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17500331  or  ERAPROJECTS@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

CLAY JAPANESE-PERUVIAN RESTAURANT S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33773374  or  Mohameda@themeatco.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17252256  or  ALDALEEM@HOTMAIL.COM 

YAS LAND PIZZA 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33334613  or  MR.FAZEL@GMAIL.COM 

SAQR ALRIFFA SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 33999975  or  AAMER6060@HOTMAIL.COM 

Bluefield burger - bahrain s.p.c 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17790154  or  VIBIN@ONEBAHRAINHOSPITALITY.COM 

Real Value Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36767312  or  INFO@REALVALUECONTRACTING.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

ALYAMAMA HOUSE FOR CLEANING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17345569  or  alyamama@batelco.com.bh 

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

CONSTRUCTION LAB CONTRACTING Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ANTENNA INSTALLER AND REPAIRER 
 suitably qualified applicants can contact
 17879688  or  fadi@constructionlab.com 

Isa towers cleaning services 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39810659  or  ykahmed@yahoo.com 

DAIREX BUILDING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36646766  or  DAIREX1@HOTMAIL.COM 

Dream World Construction Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34111999  or  sharef.works@gmail.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17712700  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

WAHAT ALANSARI BUILDING MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39799814  or  SIJUVARGHESE09@YAHOO.COM 

SHADOW PALACE LADIES SALON 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 36481188  or  SHAHBAZPALACE@GMAIL.COM 

Al Hejin Clinics for Chinese Acupuncture  S.P.C. owned by Riyad 
has a vacancy for the occupation of

  MASSEUR(MEDICAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39455898  or  DRH@ALHEJIN.COM 

3D WORKZ CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ARTIST 
 suitably qualified applicants can contact

 36999047  or  NAVEEN@MASTERKRAFTS.COM 

Zinc Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36292663  or  admin@zinc-bh.com 

ARTWISH DECOR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR (SITE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17162307  or  ARTWISHDECOR@GMAIL.COM 

EMAS SAFETY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MARKETING) 
 suitably qualified applicants can contact

 34612222  or  KAMAR@EMASCONTRACTING.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

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

  BLACKSMITH 
 suitably qualified applicants can contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

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

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17227206  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

RASEEL RESTAURANT & CAFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33999044  or  HANANMHD@ICLOUD.COM 

Riffa City Auto Spare Parts W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39686980  or  DHARMAJANT@YAHOO.COM 

Manhattan laundry 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39734001  or  AAAFATEEL88@HOTMAIL.COM 

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

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

NAZEERA MANAGEMENT OFFICE  BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36077630  or  MADEEHA4545@GMAIL.COM 

COOL WAY REFRIGERATION SPARE PARTS Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17216361  or  MESARFRAZ@HOTMAIL.COM 

BU RINSHA PACKAGING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 33487580  or  SHARIN950@GMAIL.COM 

BU RINSHA PACKAGING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 33487580  or  SHARIN950@GMAIL.COM 

MODA VESTIR BOUTIQUE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36074003  or  ADNANMUSTAFA786@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33612587  or  MOHAMMADIKRAM978@GMAIL.COM 

Weldz fabrication W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39291730  or  LBCORPORATE4@GMAIL.COM 

EURASIA FOODS MARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39009991  or  HASSANF55F@HOTMAIL.COM 

ALSARI ELECTRICAL ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WIRING ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 38338925  or  alsari.electric@gmail.com 

ALABOOR CONTRACTING & MAINTENANCE EST. 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17410081  or  aloboor123@gmail.com 

Clark Industries W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 17343981  or  MUBARAK@OLYMPIC.BH 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17784584  or  INFO@AMJASSIM.COM 

BADER TRADING AND CONTRACTING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17583121  or  zahramarhoon.zm@gmail.com 

INTERNATIONAL MARKETING COMPANY W.L.L CLEANTEC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

BAHRAIN DUTY FREE SHOP COMPLEX 
has a vacancy for the occupation of

  RETAIL TRADE SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17723100  or  careers@bdutyfree.com 

BAHRAIN DUTY FREE SHOP COMPLEX 
has a vacancy for the occupation of

  RETAIL TRADE SALESMAN (BOUTIQUE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17723100  or  careers@bdutyfree.com 

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

  OFFICE BOY / FARRASH 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.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

  DRIVER(FORKLIFT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 77132211  or  cfmbah@gmail.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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33223153  or  FAME_CONSTRUCTION@HOTMAIL.COM 

Isa towers cleaning services 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39810659  or  ykahmed@yahoo.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 

Lily rose beauty salon 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33363315  or  SHAIKHA.ALMAJED.89@GMAIL.COM 

UNITED SHARP TOWER CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39553866  or  BOLANBH@GMAIL.COM 

WISEMAN TRADING & CONTRACTING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17216159  or  ABOCONST@YAHOO.COM 

JABEL ALI CAFETERIA AND RESTAURANTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 66664555  or  SASJSMSN@GAMELI.COM 

MEKANO FOUR CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36458070  or  ADMIN@MK4-BSS.COM 

SARA HAMAD TOWER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37339551  or  SARA_HAMAD23@HOTMAIL.COM 

HORNET TECHNOLOGIES -. Bahraini partnership CO. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 34221854  or  MUHAMMADSADIQUE26@GMAIL.COM 

HASAN ALI MANSOOR ALI 
has a vacancy for the occupation of

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

Algihaz Contracting Co. - Foreign Branch Company 
has a vacancy for the occupation of

  PROJECT LEADER 
 suitably qualified applicants can contact

 17401063  or  HR@ALGIHAZ.COM 

Wash Square Laundry 
has a vacancy for the occupation of
  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 39966465  or  WASH.SQUARE.LAUNDRY@GMAIL.COM 

Omancom Interior Decoration S.P.C Owned by AFSAL PUTHAN PEEDIKA 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33224783  or  OMANCOM.BH@GMAIL.COM 

BONN INTERNATIONAL MARKETING COMPANY S.P.C Owned by GAMAL SALAH 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17580262 

K J M TRADING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66643447  or  DOCZMANAMA123@GMAIL.COM

Lulya gallery trading Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 32029282  or  BASHEERKALA.BK@GMAIL.COM 

Al Hobail  Cleaning & Maintenance 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33004690  or  ALHOBAILCLEANING@GMAIL.COM 

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

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 34355798  or  PROPERZONEBH2020@GMAIL.COM 

BD PLUS SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 34169716  or  BDPLUSCONSULTENCY2020@GMAIL.COM 

Royyal IT electrical & electronics Co. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 34476935  or  MSHAKEELSQ@YAHOO.COM 

MARYAM ABDULLAH FOR CARGO HANDLING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37788923  or  MARIAM98090@GMAIL.COM 

HONG KONG GATEWAY RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17000342  or  BAMIN@DIVIDENDGATECAPITAL.COM 

BILLAL FOR ELECTRONICS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37277049  or  SIMON.AHMED8884@GMAIL.COM 

ABDULHADI JAFFAR ALI ABEDALI / ALTAIR ALMUHAJER 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39833841  or  ABDULHADIJAFFARALI@GMAIL.COM 

HASAN MOHAMED SAEED ALI “ ALNWARS ALDAHOOK 1/ 7996 “ 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39719795  or  LUMINASS3410@HOTMAIL.COM 

HAMED AHMED EBRAHIM ALSHWI 
has a vacancy for the occupation of

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contact

 17730015  or  hamedalshawi2@gmail.com 

AMINA MOHD ABDULRAHMAN ALRAYES 
has a vacancy for the occupation of

  CONCIERGE IN APPARTMENT 
 suitably qualified applicants can contact
 17291770  or  hamza.abdulla@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

AL SAEGH AGRICULTURE CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39654365  or  HOMELAND22@HOTMAIL.COM 

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

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

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

SILVER CITY CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39188855  or  SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17273330  or  BEENA.B@ALSAADPROJECTS.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17003828  or  SAFEWAYFOOD@GMAIL.COM 

BARANI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33162999  or  ADEL_ALATTAR@HOTMAIL.COM 

AUTOMATED EQUIPMENT & FACILITIES FOR HANDLING GOODS & PARCELS 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33329575  or  TAHAPACKAGING@GMAIL.COM 

COSETTE GOODS RE-EXPORT & OTHER TO LOGISTICS 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39545224  or  TAHAPACKAGING@GMAIL.COM 

TILT MARINE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17786818  or  sk@highwavesmarine.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

ZOYA AND TUBA SERVICES CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  ZANDTSERVICESBH@GMAIL.COM 

GHAFER MARKETING AND INTERIOR DECORATION CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 35100286  or  GHAFER.BH@GMAIL.COM 

ART LINK CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66612224  or  ALIALI3332010@GMAIL.COM 

JALIL MEDICAL FACTORIES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17731316  or  TAHERA@JAFFAR-H-RUYAN.COM 

MASKATI BROTHERS & COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17464646  or  humanresources@maskatibros.com 

KOREAN BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17214358  or  info@palmyaentepie.com 

SHARIF GARMENT FACTORY B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17748999  or  HR@SHARIFGROUP.COM 

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

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 17531235  or  GALIBALMOOSA@YAHOO.COM 

Almoayyed Solar Co. B.S.C. Closed 
has a vacancy for the occupation of

  PROJECTS COORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17705313  or  MA123@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

ALAMAL PETROCHEMICALS 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17255244  or  JASEER@ALAMALTRAVEL.COM 

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

  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877209  or  HANAN@ALHELI.COM 

ALMOOSAWI TRADING & ELECTRICAL CONTRACTING B.S.C.C 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 172700000  or  sadeeiq@yahoo.com 

ALNIMAH FOODSTUFF CENTRE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN (GROCERY OR COLDSTORE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17292393  or  ALWALIOFC@HOTMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

Almataf vegetables and fruits centre 
has a vacancy for the occupation of

  RETAIL TRADE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36464995  or  moosakhalaf@gmail.com 

ESMAELY LENZOHM ELECTRICAL CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17830909  or  info@esmaelylenzohm.com 

VISION SECURITY SYSTEMS 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17258185  or  SHAMSCLEARING@YAHOO.COM 

BHASKAR DEVJI CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17229824  or  ARJUN@DEVJI.COM 

ALZAIN TRADING CO LTD WLL 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 17212444  or  hrd@alzainjewellery.com 

GULF SHADE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17737632  or  HR@AGAGULF.COM 

BAHRAIN ENGINEERING & TRADING CO. )BETCO 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36858085  or  CLEDERAJOWELYN@YAHOO.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 

MARHABA JEWELLERS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 38880009  or  hussainaldoy@yahoo.co.uk 

DELMON POTTERY FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  POTTER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17642539  or  ALSAMMAK22@HOTMAIL.COM 

BUREAU VERITAS 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877574  or  BVBRN@BATELCO.COM.BH 

ABDULREDHA ABDULLA HAIDER CARPENTRY WORK 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33260630  or  abdulredha.ali.shops@gmail.com 

RALY GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36993774  or  SHAIKHA-ALFARDAN@HOTMAIL.COM 

SAMAHEEJ BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33158831  or  SAMAHEEJ146@GMAIL.COM 

Creative Thinking Salon for Men 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 33327491  or  NADIA-ALI-MOHD@HOTMAIL.COM 

MADAN ELECTRICAL CONTRACTING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17406677  or  CAPITALS@BATELCO.COM.BH 

HASAN ALI MOHAMMED HUSSAIN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39717734  or  HAJIHASSANALI.BH@GMAIL.COM 

Super city decor 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39991192  or  ALIALASFOOR@HOTMAIL.COM 

AL AKRAWI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17730481  or  BO5AMIS@LIVE.COM 

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

  WORK SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 66399355  or  KHALIDAR@KAR-GROUP.COM 

MIRHA AND ERAJ GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37221311  or  AL.KHABBAZ@HOTMAIL.COM 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

Najran garage for cars 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17591041  or  HAMOOD_F200@HOTMAIL.COM 

ALMALAS ALHAHAHABI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36391819  or  IJAZUK28@GMAIL.COM 

GULF MEMBRANE & COATING INDUSTRIES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17830233  or  GMCI@BATELCO.COM.BH 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17785050  or  ALQABAS@BATELCO.COM.BH 

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

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

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 

Glass Tech Industries B.S.C closed 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 39697800  or  DM@mannaigroup.net 

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

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

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

  DIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17703404  or  USMC@BATELCO.COM.BH 

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(FORKLIFT) 
 suitably qualified applicants can contact
 17703404  or  USMC@BATELCO.COM.BH 

YATHRIB UPHOLSTERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17274274  or  M3293@LIVE.COM 

ISA EBRAHIM ISA ALKAABI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39456431  or  isaalkaabi@hotmail.com 

ALLAHDAN CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17695158  or  FAHADALDOSERI191@YAHOO.COM 

AL FATEH ELECTRICAL 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17595644  or  AL.FATEH@LIVE.COM 

ALMANAR PRESS 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17636969  or  almanabh@hmail.com 

BAHRAIN DUTY FREE SHOP COMPLEX 
has a vacancy for the occupation of

  RETAIL TRADE SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17723100  or  careers@bdutyfree.com 

MARASEEL STAR TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39639797  or  SASB9797@GMAIL.COM 

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

  CLERK(GOODS DISPATCHING &RECEIVING) 
 suitably qualified applicants can contact
 17708888  or  bahrain91992@gmail.com 

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

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

CURRY LEAF RESTAURANTS 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 38880009  or  HUSSAINALDOY@YAHOO.CO.UK 

CURRY LEAF RESTAURANTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38880009  or  HUSSAINALDOY@YAHOO.CO.UK 

AL NASHMI CAFETERIA & RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17293404  or  ALMMASHMI@HOTMAIL.COM 

G4S GENERAL CLEANING AND MAINTENANCE SERVICES  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

Alaskar phone center 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39892042  or  UM.ABDULRAHMAN753@GMAIL.COM 

ALKOOHEJI TECHNICAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786336  or  ABDULLA@KOOHEJITECHNICAL.COM 

ALKOOHEJI TECHNICAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17786336  or  ABDULLA@KOOHEJITECHNICAL.COM 

ALKOOHEJI TECHNICAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786336  or  ABDULLA@KOOHEJITECHNICAL.COM 

CITY GLASSES W L L 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17874492  or  acityglass@yahoo.com 

WANTED FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36606377  or  HASANJANUSANI@YAHOO.COM 

IN FOCUS FOR PRODUCATION & ART DISTRBUTION . 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17795512  or  mem-117@hotmail.com 

ALANAQAH COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN (GROCERY OR COLDSTORE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17254343  or  albaroon.manpower@yahoo.com 

RIYA LINE BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39660663  or  RIYAGAS@BATELCO.COM.BH 

AL BIDAA SWORD AND DAGGER 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 17342474  or  SHAKER@DEPAJ.COM 

All Stars Uniform Center 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17311115  or  ALLSTARS.UC@GMAIL.COM 

AL MENHAL GENTS HEAR SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17777777  or  OM_SADIQ72@OUTLOOK.COM 

MAHD ALBARAQ DECORATION CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33880407  or  SADIQNEMA@GMAIL.COM 

ALZALAQ GATE CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39109001  or  FEEKRAM@HOTMAIL.COM 

TRANS CONTINENTAL SHIPPING 
has a vacancy for the occupation of

  CUSTOMER SERVICES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 17532989  or  ALRAYES@TRANSCOBAHRAIN.COM 

Mohamed Saeed Hamada 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38411371  or  MOHAMMED.HAMADA@GMAIL.COM 

HOUSTON CLEAN Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17231818  or  FAWZI@AL-FAWZ.COM 

HAROONA SUPER MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36933766  or  1210HUSSAIN@GMAIL.COM 

Wahat Alnada Coldstores 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39936991  or  m39936991@gmail.com 

ADVANCED PERSONAL COMPUTER 
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17233371  or  NSPCADVANCE@GMAIL.COM 

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com.biz 

AL MADHI TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33224245 

ALA KAFEK GRILLS AND PASDERIES 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 33167252  or  BADERB77@HOTMAIL.COM

AL FAN FOR SENTERY WARES SELINA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39696864  or  AL-FAN707@HOTMAIL.COM 

ALSALWA MEAT FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17596656  or  IT-AA-TE@OUTLOOK.COM 

EZZ AL-KARAMA MARKETS CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39929669  or  AHMEDY_1@HOTMAIL.CO 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17712700  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

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 

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

  STRUCTURAL METAL PREP.&ERECTOR 
 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 

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 

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

  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

  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

  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

  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

  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

  WELDER 
 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 

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

  HEAVY VEHICLE DRIVER 
 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

  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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17262725  or  DELTA.SS@BATELCO.COM.BH 

SANDUH LINE CONSTRACTION CO.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17242566  or  MH2990M@GMAIL.COM 

Nordic Palace & Spa S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  HOUSEKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17111101  or  govt@nordicbh.com 

SMART ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17795934  or  ABBAS.MOSCOW@GMAIL.COM 

MARIA SECOND HAND EQUIPMENTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17342595  or  JASSIM.BOBBY@GMAIL.COM 

MOHAMED KAREEM FOOD STUFF AND DRINK 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33043939  or  WAL-AL-B2@HOTMAIL.COM 

ABU SAIBA PLANTS & FIOWERS 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17593263  or  APF.EST@HOTMAIL.COM 

Sandean Contructing 
has a vacancy for the occupation of

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

Shaw burger cafe 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 34093381  or  SHAWBURGER.CAFE@GMAIL.COM 

Shaw burger cafe 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact

 34093381  or  SHAWBURGER.CAFE@GMAIL.COM 

MAZAHEER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17405030  or  RED462368@GMAIL.COM 

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 

Khalid Style Trading 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(ELECTRONIC APPARATUS MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 33222100  or  KHALIDSTYLE777@HOTMAIL.COM 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38897779  or  emanj@horizon.bh 

CLEAR VISION OPTICAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38384025  or  ACCOUNTS@CLEARVISIONME.COM 

USMAN JEWELLERY DESIGN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39890080  or  SHAUKATBAHRAIN@HOTMAIL.COM 

Silver Spoon Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17320087  or  RICO_MUHARRAQ@HOTMAIL.COM 

M.A.E AIRCRAFT MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAD, QUALITY MANAGEMENT 
 suitably qualified applicants can contact

 17339558  or  a.alalawi@MENA-AEROSPACE.COM 

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

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

Peace development and realestate co. wll 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17331633  or  peacebh@gmail.com 

ASMA PHARMACY 
has a vacancy for the occupation of

  PHARMACIST 
 suitably qualified applicants can contact

 39953658  or  ASMATRADING@YAHOO.COM 

HARMONICS FOR ELECTRICAL EQUIPMENT 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39675744  or  HARMONICSBH@GMAIL.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 

Huawei technologies Bahrain s.p.c. 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17568708  or  MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17382228  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

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

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17626183  or  adminofficer@bakemart.bh 

ALUREX ALUMINUM & STEEL WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36777693  or  HMARHOON.88I@GMAIL.COM 

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

  MEDICAL CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17362233  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

PLATINUM INTERCONTINENTAL SERVICES AND EXHIBITIONS ORGANIZATION 
has a vacancy for the occupation of

  PUBLIC RELATIONS OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

 35349366  or  DTE_SA@YAHOO.COM 

Abou Elsag Bakery 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33065500  or  SPICYSAUSE@HOTMAIL.COM 

New Layyah Construction of buildings 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36292745  or  FATEMAYUSUF2019@GMAIL.COM 

FAREEQ BIN AQOOL RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(GRILLING) 
 suitably qualified applicants can contact

 17000342  or  info@DIVIDENDGATECAPITAL.COM 

KIMSHEALTH Medical Center B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

  EXECUTIVE EMPLOYEE 
 suitably qualified applicants can contact

 17822123  or  metee@meteebah.com 

WALD AHMED CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39625104  or  EMANALIJASSIMALAYADHI@GMAIL.COM 

ACE INSURANCE BROKERS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PROCESSOR(DATA) 
 suitably qualified applicants can contact

 17562550  or  NALRUMAIHI@DAMANA.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17273330  or  BEENA.B@ALSAADPROJECTS.COM 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17273330  or  BEENA.B@ALSAADPROJECTS.COM 

Modern Global Cleaning Co.W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17211008  or  AWALSERV@BATELCO.COM.BH 

Healthy Food Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 33358885  or  info@harvard.com.bh 

Magic Interior W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 33371222  or  magic.altaitoon@gmail.com

HOME HEALTH CARE CENTRE w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39455545  or  INFO@HOMEHEALTH-BH.CO
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مهددة بتطبيق االنسحاب من البروتوكول اإلضافي إذا لم يتم رفع العقوبات

إيران تصّعد مجددا.. نصب ألف جهاز طرد مركزي بنطنز

أعلن  جــديــد،  ــــووي  ن تصعيد  فــي 
الطاقة  منظمة  بــاســم  الــمــتــحــدث 
كمالوندي،  بهروز  اإليرانية  الذرية 
لــلــطــرد  جـــهـــاز   1000 نــصــب  عـــن 
في   IR2m ــراز  ــ طـ ــن  مـ الـــمـــركـــزي 
من  أقــل  غضون  في  نطنز  منشأة 

3 أشهر.
وأكد كمالوندي في مؤتمر صحافي 
أمس الخميس، على هامش زيارة 
رئــيــس الــبــرلــمــان اإليـــرانـــي محمد 
فــوردو  منشأة  إلــى  قاليباف،  باقر 
رفــع  يــتــم  لــم  “إذا  أنـــه  للتخصيب 
من  االنسحاب  سنطبق  العقوبات 
الوقت  في  اإلضافي  البروتوكول 
قبل  من  إقـــراره  تم  إذا  المناسب، 

البرلمان والحكومة “.
يمكن  ال  النووية  “قدرتنا  وأضــاف 
حيث  السابقة  بالسنوات  مقارنتها 
من مخزونات  كغم   17 هناك  اآلن 
 20 بنسبة  المخصب  الــيــورانــيــوم 

بالمائة”.

من جهته، قال قاليباف إنه عندما 
ال تلتزم الواليات المتحدة باالتفاق 
النووي، فإن إيران “ليس عليها أي 

واجب” في هذا الصدد.
ــذه الــتــصــريــحــات بعد  وجــــاءت هـ
األميركي  الخارجية  وزير  قال  أن 
أول  في  بلينكن،  أنتوني  الجديد 
مــؤتــمــر صــحــافــي لــه إن الــواليــات 
إذا  االتــفــاق  إلــى  ستعود  المتحدة 
بموجب  بالتزاماتها  إيــران  أوفــت 

االتفاق النووي.
البرلمان  رئــيــس  قـــال  بينما  هـــذا، 
اإليراني إنه “ليس علينا أي واجب 
دون  باالتفاق”،  يلتزمون  ال  عندما 
ــى تــصــريــحــات وزيـــر  أن يــشــيــر إلـ

الخارجية األميركي.
وفائهم  “بــمــجــرد  قــالــيــبــاف  وقـــال 
جــمــيــع  رفـــــع  أي  ــم،  ــهـ ــاتـ ــزامـ ــتـ ــالـ بـ
العقوبات ورفع مشاكلنا المصرفية 
يمكننا  والـــتـــجـــاريـــة،  ــنــفــطــيــة  وال
خالل  مــن  التزاماتنا  ــى  إل الــعــودة 

مرة  البرلمان  إلى  التقارير  تقديم 
و37   36 المادتين  بموجب  أخــرى 

من االتفاق”.
ــدا في  وأضـــــاف “لــقــد تــقــدمــنــا جــ
تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 % 
أن يكون  المفترض  الــذي كان من 
وخصبنا  سنوًيا،  كيلوغراًما   120

17 كيلوغراًما بغضون شهر”.
ويعاني االقتصاد اإليراني منذ أن 
انسحب الرئيس األميركي السابق 

النووي  االتفاق  ترامب من  دونالد 
اتفاق  إلــى  ودعــا   2018 مايو  فــي 
أوسع مع إيران يشمل إضافة إلى 
تدخالت  الــنــووي،  االتــفــاق  تعديل 
ــامــجــهــا  ــرن إيـــــــران اإلقـــلـــيـــمـــيـــة وب
ــون  مــســؤول ورأى  ــاروخــــي.  ــــصــ ال
إيرانيون أن سياسية إدارة بايدن 
ما تزال استمرارا لسياسة “الضغط 
إدارة  ــعــتــه  ــب ات ــذي  ــ ــ ال األقــــصــــى” 

ترامب.

طهران ـ وكاالت

إيران تؤكد مضيها قدما في تخصيب اليورانيوم

القاهرة ـ أ ف ب

أعلنت األمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن األردن ومصر تقدما بمبادرة 
مستوى  على  العربية  الــدول  جامعة  لمجلس  طــارئ  اجتماع  لعقد  مشتركة 

وزراء الخارجية في فبراير المقبل.
وقال األمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، إن األمانة 
لألردن ومصر  الدائمة  المندوبية  من  كل  من  مذكرتين  بالفعل  تلقت  العامة 
تشهدها  التي  التطورات  ضــوء  في  وذلــك  االجتماع  هــذا  عقد  فيها  تطلب 

المنطقة.
وأضاف زكي أن األمانة العامة قامت بتعميم المذكرتين على الدول األعضاء 

إلبالغهم بموعد االجتماع الوزاري الحضوري الطارئ يوم 8 فبراير المقبل.
والتي  المنطقة  تشهدها  التي  التطورات  ضــوء  في  إنــه  المذكرتان  وقالت 
تستوجب موقفا عربيا جامعا يحقق الحماية لألمن القومي العربي ويخدم 
تأكيد  ويعيد  المشترك،  العربي  التضامن  ويعزز  المشتركة  العربية  المصالح 
األردن ومصر  قام كل من  الفلسطينية، فقد  القضية  بشأن  العربية  الثوابت 
بإجراء اتصاالت مع الدول العربية األعضاء بالجامعة العربية للتشاور بشأن 
أهمية تحقيق مثل هذه الغايات والعمل على تعظيم ما يجمع الدول العربية 

من نقاط التقاء وتحييد أي نقاط للخالف.

األردن ومصر يطلبان اجتماعا طارئا لوزراء الخارجية العرب

دبي ـ العربية نت

قال زعيم حزب الديمقراطية والتقدم 
الــتــركــي الــمــعــارض عــلــي بــابــاجــان، إن 
ــزاب  ــع بــقــيــة أحــ ــراك مـ ــتـ ــاالشـ حـــزبـــه بـ
لنظام  بالتحضير  يقومون  المعارضة 

برلماني قوي.
وفـــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي جــمــعــه مــع 
كمال  الجمهوري،  الشعب  حزب  زعيم 
ــو، أمــــس الــخــمــيــس،  ــلـ كــيــلــتــشــدار أوغـ
العديد  فإن  تعلمون  “كما  باباجان  قال 
لنظام  بالتحضير  تــقــوم  األحـــزاب  مــن 
ــوي، وحــزبــنــا أيــضــًا وصــل  بــرلــمــانــي قــ
لمرحلة مهمة في هذا األمر، ولكن قبل 
عرضه على الرأي العام، نريد أن ندرس 

إمكان تطبيقه اجتماعيا”.
المشاكل  مــن  تعاني  ــا  “بــالدن وأضـــاف 

ــنــظــام والــعــقــلــيــة الــتــي  بــســبــب ال
تحكمها، إن التحضير لنظام 

جديد أمر مهم جدًا، لقد 
قررنا البدء بهكذا مرحلة 

ألجل ديمقراطيتنا”.
ــد  فـــــي إجـــابـــتـــهـــمـــا عـــــن ســــــــؤال أحــ
الصحافيين بشأن االنتخابات المبكرة، 
بــجــهــوزيــتــهــمــا فيما  الــزعــيــمــان  ــاد  ــ أفـ
وقــال  مــبــكــرة،  انــتــخــابــات  إذا حصلت 
لالنتخابات  جــاهــزون  “نــحــن  بــابــاجــان 
أوغلو  بدوره، قال كيلتشدار  المبكرة”. 
أرادوا،  مــا  متى  االنــتــخــابــات  “ليعلنوا 

نحن جاهزون لالنتخابات”.
ــان  أردوغـ طيب  رجــب  الرئيس  وكـــان 
نفى في كلمة له األربعاء، إمكان حدوث 
انتخابات مبكرة كما تطالب المعارضة، 
وقال في هذا السياق “لن تكون هناك 
انتخابات مبكرة، إنهم يطالبون بإجراء 
كــان  “إذا  مضيفًا  مــبــكــرة”،  انــتــخــابــات 
لــديــكــم صــبــر فــســتــنــتــظــرون حتى 
2023، لدينا الكثير لنفعله  يونيو 

حتى ذلك الحين”.

المعارضة التركية: نحضر لنظام برلماني قوي

عواصم ـ وكاالت

ــت مــبــعــوثــة األمــــم الــمــتــحــدة إلــى  قــال
أمس  وليامز،  ستيفاني  باإلنابة  ليبيا 
 ”5+5“ العسكرية  اللجنة  إن  الخميس، 
ليبيا،  من  المرتزقة  إخــراج  على  تعمل 
الفــتــة إلــى أن وقــف إطـــالق الــنــار “ما 

يزال صامدا”.
لمناقشة  األمـــن  لمجلس  جلسة  وفــي 
ستيفاني  قــالــت  ليبيا،  فــي  األوضــــاع 
ليبيا  النار في  إن وقف إطالق  وليامز 
إلى  السلم  إلعــادة  كبيرة”  “فرصة  يعد 

البالد.
ــالق الــنــار يوفر  وأضـــافـــت “وقــــف إطــ
إزالة  برتوكول  لتنفيذ  فرصة جوهرية 
ليبيا  المدافع في  األلغام.. أوقفنا دوي 
يواجه  يــزال  ما  الدولي  المجتمع  لكن 

تبعات الحرب”.
في  المتحدة  األمــم  مبعوثة  وشـــددت 
إحاطتها إلى مجلس األمن الدولي على 

“المصالحة”  لتحقيق  المستمر  السعي 
في ليبيا.

الليلة  اشــتــبــاكــات  ــك، وقــعــت  ــ ذل إلـــى 
الثقيلة  األسلحة  باستخدام  الماضية 
والمتوسطة بين قوة األمن العام وقوة 
حكومة  لسلطة  الخاضعتين  الــــردع، 
ــس وســط  ــ ــدل ــ الــــوفــــاق، فـــي حـــي األن

العاصمة الليبية طرابلس.
وقالت مصادر مختلفة إن االشتباكات 

العام  بعد أن رفضت قوة األمن  بدأت 
دخول عناصر من قوة الردع إلى بعض 
تنسيق  دون  العاصمة  داخــل  المناطق 
األجــواء وخلق حالة  وّتــر  مما  مسبق، 

من الذعر في صفوف المواطنين.
كما أكد نشطاء أن االشتباكات توقفت 
عناصر  انسحاب  بعد  وقــت الحــق  في 
الردع وإعادة قوة األمن العام التمركز 

في مواقعها.

اشــتباكات بيــن قوتين تابعتيــن للوفاق فــي طرابلس
لجنة 5+5 تعمل إخراج المرتزقة من ليبيا

واشنطن ـ وكاالت

أنتوني  األميركي  الخارجية  وزير  قال 
الواليات  إن  الخميس،  أمــس  بلينكن، 
الــمــتــحــدة ســتــواصــل الــعــمــل عــن كثب 

لدفع السالم في المنطقة.
بــلــيــنــكــن، فـــي اتـــصـــال هاتفي  ــاد  ــ وأشـ
غابي  اإلسرائيلي  الخارجية  وزيــر  مع 
تــقــدم في  مــن  بما تحقق  أشــكــيــنــازي، 
باتفاقات  يتعلق  فيما  األخيرة  اآلونــة 
بـــالده بالبناء  أبـــراهـــام، وأكـــد اهــتــمــام 
بيان  أورد  ما  التقدم، حسب  على هذا 

أصدرته وزارة الخارجية األميركية.
ُيذكر أن اتفاقات أبراهام توسطت فيها 
العالقات  لتطبيع  المتحدة  الــواليــات 
بــيــن إســرائــيــل ودول  الــدبــلــومــاســيــة 
القليلة  األشهر  عربية وإسالمية. وفي 
الماضية، خالل فترة الرئيس األميركي 
ــابـــق دونــــالــــد تــــرامــــب، تــوصــلــت  الـــسـ
ــع اإلمـــــــارات  إســـرائـــيـــل التـــفـــاقـــات مــ

والبحرين والسودان والمغرب.
يبتعد  أن  الــمــتــوقــع  مـــن  أن  ورغـــــم 
الرئيس األميركي جو بايدن بالسياسة 
الذي  أوال”  “أميركا  الخارجية عن خط 
انتهجه سلفه ترامب، فقد أشار إلى أنه 
باتفاقات  يتعلق  فيما  العمل  سيواصل 

أبراهام.
وفــــي وقــــت ســـابـــق، وخـــــالل مــؤتــمــر 
صــحــافــي، وتــعــلــيــقــًا عــلــى اتــفــاقــيــات 

السالم في المنطقة، قال بلينكن “ندعم 
ودول  إسرائيل  بين  الــســالم  اتفاقات 
مبيعات  مراجعة  أن  مضيًفا  الــجــوار”، 
األسلحة أمر طبيعي ألي إدارة جديدة.
ــقــت مــبــيــعــات  ــنـــطـــن عــل ــــت واشـ ــان وكــ
ــاريــــة” حــتــى “إعـــــادة  ــــجــ األســـلـــحـــة “ال
روتيني  إجـــراء  وهــو  فيها”،  التدقيق 

يحدث مع بداية كل إدارة جديدة.

الرئيس األميركي سيواصل العمل فيما يتعلق باتفاقات أبراهام
بلينكن يشيد بالتقدم في اتفاقات السالم مع إسرائيل

الجزائر ـ أ ف ب

ــة، أمــس  ــريـ ــزائـ أصـــــدرت مــحــكــمــة جـ
ــخــمــيــس، أحـــكـــامـــا بــالــســجــن على  ال
رئــيــســي الـــــــوزراء الــســابــقــيــن أحــمــد 
أويحيى وعبدالمالك سالل؛ لتورطهما 
الرئيس  عهد  في  فساد  فضيحة  في 
ما  وفق  بوتفليقة،  عبدالعزيز  السابق 
“فــرانــس  لوكالة  قضائي  مــصــدر  ذكــر 
بــــرس”. وأكــــدت الــمــحــكــمــة األحــكــام 
عاما و12   15 لمدة  بالسجن  الصادرة 
ــى في  ــ عــامــا خـــالل الــمــحــاكــمــة األولـ
أويحيى  أحمد  ضــد   ،2019 ديسمبر 
ــي،  ــتــوال ــمــالــك ســـالل عــلــى ال وعــبــدال
اللذين أدينا بتهم الفساد والمحسوبية 
في قطاع تجميع السيارات والتمويل 
االنتخابية  بوتفليقة  لحملة  “الخفي” 

العام 2019.
ــمــاضــي،  وفــــي أكـــتـــوبـــر ال

اعــتــرف أويــحــيــى، آخر 
ــوزراء فــي  ــ ــلـ ــ ــيـــس لـ رئـ

بارتكاب  بوتفليقة،  عهد  في  الجزائر 
الحكومة  توليه  فترة  “أخطاء” خالل 
من أغسطس 2017 إلى مارس 2019.

ودافع حينها أويحيى، أمام المحكمة 
من  “حققه  وما  عن سياسة حكومته 
بارتكابه  اعــتــرف  ــه  أن إال  إنـــجـــازات”، 
عــددا من “األخــطــاء”، نافيا أن يكون 

قد تحايل على القانون.
القاضي  أسئلة  على  فــرد  ســالل،  أمــا 
حينها من خالل سرد وقائع ال تتعلق 

بالقضية المثارة.
المألوف  عن  الحضور  ســالل  وأخــرج 
بــتــصــريــحــاتــه الــمــثــيــرة الــتــي فجرت 
قاعة الجلسات بالضحك، سواء بشأن 
األميركي  الرئيس  بلقائه  يتعلق  مــا 
باراك أوباما ورواية “الخمر والقنبلة 
يترافع  كــان  عندما  أو  ــذريــة”،  ال
ــا  “أن قـــال:  نــفــســه، حينما  عــن 

لست باندي أو كامورال”.

أحكام بالسجن على رئيسي وزراء في عهد بوتفليقة
باريس ـ أ ف ب

جان  الفرنسي  الخارجية  وزيــر  شــّدد 
إيــف لــودريــان على ضــرورة مواصلة 
الــعــراق  فــي  داعـــش  تنظيم  مكافحة 
مكالمة  أول  خـــالل  ــك  وذلـ وســـوريـــا، 
أنتوني  األميركي  نظيره  مع  هاتفية 

بلينكن.
مواصلة  “أهمية  إلى  لودريان  وأشــار 
جهودنا المشتركة لمكافحة اإلرهاب” 
فـــي الـــشـــرق األوســــــط وكـــذلـــك في 
منطقة الساحل، وفق ما أفاد محيطه.
ــان الــرئــيــس األمـــيـــركـــي األســبــق  ــ وكـ
ــد تــرامــب قــد خــفــض الحضور  ــال دون
إلى  الــعــراق  في  األميركي  العسكري 
2500 عنصر قبيل تنصيب خلفه جو 

بايدن.
قوة  تــعــّزز  مــن  فرنسا  وتخشى 

العراق  في  داعــش  تنظيم 
وسوريا الذي تشارك في 
تحالف  ضمن  مكافحته 

دولي تقوده واشنطن.
بالده  رغبة  بلينكن  أبــرز  ناحيته،  من 
فــي “مــواصــلــة الــتــعــاون الــوثــيــق” مع 
فــرنــســا فـــي مــكــافــحــة اإلرهــابــيــيــن 
بمنطقة الساحل، من دون توضيحات 
ــر الــجــيــش األمــيــركــي  ــوّفـ أخـــــرى. ويـ
الساحل  في  الفرنسية  برخان  لعملية 
ــًا مـــهـــّمـــًا، ال ســّيــمــا  ــاري ــًا اســتــخــب ــمـ دعـ
بواسطة الطائرات المسيرة، وعمليات 
ــالـــوقـــود فـــي الــجــو  إعــــــادة تـــزويـــد بـ

وعمليات نقل لوجستي.
وكانت إدارة ترامب قد عّبرت بداية 
الحضور  خفض  اعتزامها  عن   2020
أثار خشية  ما  إفريقيا،  العسكري في 
األميركي  الــدعــم  تقليص  مــن  فرنسا 
وزيــرا  وتــحــّدث  المنطقة.  فــي  لها 
الــخــارجــيــة أيــضــًا عــن “ضـــرورة 
مع  للتعامل  الوثيق  التنسيق 

األزمة اإليرانية”.

لودريان يدعو بلينكن لمواصلة مكافحة “داعش”

تمرين جوي مشترك بين 
القوات السعودية واألميركية

الرياض ـ واس

أمس  السعودية  الــدفــاع  وزارة  أعلنت 
الخميس عن إجراء تمرين جوي مشترك 

بين القوات السعودية واألميركية.
وقد نشرت القيادة الوسطى األميركية 
لتحليق  “تويتر” صورا  في  على حسابها 
قاذفات “بي 52” فوق الخليج. يأتي هذا 
التمرين  مناورات  اليوم  اختتمت  بينما 
البحري21”  “المدافع  المختلط  البحري 
الملكية  البحرية  ــقــوات  ال نفذته  الـــذي 
األميركية  البحرية  بمشاركة  السعودية 
منطقة  في  البريطانية  األلغام  وقانصة 

عواصم ـ وكاالت

انتظار  في  طهران  كانت  ألسابيع 
رســالــة مــحــددة مــن واشــنــطــن مع 
الرئيس الجديد جو  ترقب دخول 

بايدن وإدارته البيت األبيض.
كثيرا،  المرتقبة  الرسالة  تتأخر  لم 
أو  المطلوب  عكس  جــاءت  لكنها 
من  أميركية  فقاذفات  المرغوب، 
طــراز بــي 52 طــارت إلــى الخليج 

العربي.
وصول القاذفات يمثل رابع انتشار 
المنطقة  فـــي  أمــيــركــي  عــســكــري 
فيما  الماضيين،  الشهرين  خــالل 
في  األميركي  الجو  أوضــح سالح 

ــم يــتــرك حــيــزا لــلــتــأويــل أو  بــيــان ل
يأتي  القاذفات  إرسال  أن  التكهن، 
المتحدة  الــواليــات  الــتــزام  إلظهار 
المستمر باألمن اإلقليمي وردع أي 

عدوان.
الطائرات  حلقت  البيان،  وحسب 
ــة من  مــتــواصــل 36 ســـاعـــة  لـــمـــدة 
إلى  الشمالية  داكــوتــا  فــي  قــاعــدة 

الخليج قبل العودة.
أما الهدف فهو رسالة ردع إلظهار 
ــوة قــتــالــيــة  ــ ــشــر ق ــى ن ــقــــدرة عــل ــ ال
ذكر  كما  ساحقة في وقت قصير، 

البيان.

رســالــة الــقــاذفــات تــأتــي بــعــد أيــام 
من تولي جو بايدن الرئاسة، وهو 
الــتــغــيــر الـــذي كــانــت تــراهــن عليه 

ــحــيــاة لــالتــفــاق  ــران، إلعـــــادة ال إيــــ
ترامب  منه  انسحب  الذي  النووي 

.2015

القاذفة األميركية العمالقة وصلت.. وطهران “استلمت الرسالة”

قاذفة بي 52 
خالل طلعة 

جوية

عناص من قوات الوفاق في طرابلسوزير الخارجية األميركي أنتوني بلينكن
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التصعيد اإليراني ضد شعب كوردستان
لـــم تكـــن العالقات بيـــن أربيل وطهران على ما يرام في يـــوم ما، لكنها لم تخرج 
عـــن اإلطـــار الدبلوماســـي العام والتعاون فـــي الحدود الدنيا حول المشـــتركات، 
ولـــم يكن ذلك بفضل السياســـة اإليرانية الســـلبية المعارضة تماما لتمتع شـــعب 
كوردســـتان بحقوقه المشـــروعة وهي نفس السياســـة التي تمارس داخل إيران 
حيث تواصل قمع الحركة الوطنية الديمقراطية الكوردســـتانية بشراســـة بالغة، 
إنمـــا الفضـــل ببقـــاء العالقات يعـــود الى الجانب الكوردســـتاني وحكمـــة القيادة 
السياســـية فـــي أربيل التي تحاول إيجاد نقـــاط االلتقاء والتعاون المثمر مع كل 
دول الجـــوار. مع ما ســـبق واألخـــذ بنظر االعتبار ما يجري فـــي العراق ومواقف 
المراكز المرتبطة بطهران من إقليم كوردستان واإلجراءات التعسفية من فرض 
الحصـــار االقتصـــادي وحرمان اإلقليـــم... تمثل عمليا جوهر السياســـة اإليرانية 
ضد الشـــعب الكوردي وتســـتهدف إلغاء حقوقه الدستورية بما فيها إلغاء إقليم 
كوردســـتان. التصعيد الجديد للحملة العنصرية والطائفية ضد الشعب الكوردي 
وقوات البيشمه ركه والزعامة التاريخية الوطنية الكوردستانية من خالل فيلم 
مبتذل يصور قاســـم ســـليماني بطل إنقاذ كوردســـتان والعراق في الوقت الذي 
يتعـــارض تماما مع الحقائق علـــى األرض التي يعرفها المواطنون وال يخرج عن 
كونه مجرد أكاذيب ودجل رخيص، يسيء إلى قوات البيشمه ركه البطلة التي 
قدمت أكثر من 2000 شـــهيد في الحرب ضد عصابات اإلرهاب وأنقذت العراق 

ككل بالتعاون مع القوات الدولية وقوات الواليات المتحدة األميركية.
التصعيـــد الجديد بكل أبعاده وشـــخوصه من طهران تذكيـــر للعاصمة أربيل بأن 
اســـتقاللية القرار والموقف الكوردســـتاني من األحداث والمســـتجدات الناجمة 
عن االنتخابات األميركية وانتخاب الســـيد جو بايدن رئيســـا للواليات المتحدة 
األميركيـــة المعـــروف عنه تفهمه القضيـــة الوطنية الكوردســـتانية، مرفوض من 
قبل طهران وأن على إقليم كوردستان عدم تجاوز الخطوط اإليرانية الحمراء.
التصعيـــد أيضا رســـالة تهديد مبطنـــة للواليات المتحدة األميركية واســـتعراض 
للعضـــالت وبـــأن العـــراق ضيعـــة ومحميـــة إيرانية من شـــماله إلـــى جنوبه ومن 
يتعاون مع ما تســـميه بالشـــيطان األكبر ســـيدفع ثمن تعاونه وأن على الواليات 

المتحدة األميركية إما الخروج أو الرضوخ لإلمالءات اإليرانية!
تخبط السياسة الخارجية اإليرانية ومحاوالتها المستمرة للتمدد هنا وهناك لم  «

يترك لها أصدقاء ال في المنطقة وال في الساحة الدولية، وكلفت وتكلف شعوب 
إيران ثمنا باهظا، وفي كل األحوال فإن التصعيد األخير ضد شعب كوردستان 
وحكومة اإلقليم لن يثمر إال عن المزيد من عزلة إيران ورفض شعوب العراق 
والمنطقة لوجودها وتدخلها السافر في شؤونهم الداخلية، ومن المؤكد أن 

سنديانة اإلرادة الوطنية الكوردستانية لن تنحني أمام عاصفة الحقد والكراهية 
العنصرية والطائفية سواء التي تهب من طهران أو من مرتزقتها. “إيالف”.

سربست بامرني

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

للتواصل: 17111483

مطار البحرين الدولي الجديد.. وروح الثقافة واألصالة البحرينية
إن مطـــار البحرين الدولي الجديد، هذا المشـــروع الضخم الـــذي يعطينا فكرة 
واضحـــة عن الهـــدف الكبير الـــذي تقوم بـــه حكومتنا الموقرة، وهـــو مضاعفة 
المســـاعي الراميـــة إلـــى جعـــل البحريـــن فـــي المقدمـــة دائمـــا وتحتـــل المكانة 
المرموقة في مجال الطيران والســـفر وعنصر قوة ونقطة ارتكاز الزدهار هذه 
الصناعة العالمية، ويوم األربعاء الماضي أي قبل يوم واحد من بدء العمليات 
التشـــغيلية لمبنى المســـافرين الجديد ضمن مشـــروع توســـعة مطـــار البحرين 
الدولـــي فـــي 28 ينايـــر، كانـــت الصحافـــة المحليـــة “رؤســـاء التحريـــر وكتـــاب 
األعمـــدة والرأي” في جولـــة تعريفية بالمطار الجديد بمعيـــة وزير المواصالت 
واالتصاالت كمال بن أحمد محمد، الذي قدم للصحافة شرحا كامال عن مرافق 
المطار كصاالت اســـتقبال المسافرين والسوق الحرة، ومبنى الطيران الخاص، 
ومكاتـــب تســـجيل المســـافرين للناقلـــة الوطنيـــة طيـــران الخليـــج، وشـــركات 
الطيران العالمية الكبيرة منها والصغيرة التي تتخذ من مطار البحرين الدولي 
معبـــرا لهـــا ومحطـــة جراء الســـمعة الدولية الطيبـــة التي يتمتع بهـــا وباعتباره 

مركزا إقليميا ونقطة التقاء عدد كبير من الشركات، وغيرها من المرافق.
ولعـــل مـــا يلفت االنتباه فـــي مبنى المطـــار الجديد هو روح الثقافـــة واألصالة 

البحرينيـــة الحاضـــرة في األعمال النحتية والتشـــكيلية للفنانيـــن البحرينيين، 
حيـــث تـــم تخصيص صالتيـــن دائمتين لعـــرض التحف األثرية والفنية بشـــكل 
منتظم، وكذلك ســـوق “القيصرية” الذي يضم مجموعة واســـعة من المنتجات 
والمأكوالت والمشـــروبات المحلية والمجوهرات البحرينية، وحتى الموسيقى 
تحمـــل الطابـــع المحلـــي والهويـــة البحرينيـــة، وأنجزهـــا كل مـــن الفنانين خالد 
الشـــيخ والمايســـترو الدكتور مبـــارك نجم، وبهذا لن يكون مجـــرد مطار عادي، 
إنما وحســـب المســـؤولين مرآة لثقافة البحرين وإرثها العريق وميناء جويا ذا 

أجواء فريدة يستمتع بها جميع مرتاديه.
يقول سيدي صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء “إن العمل بـــروح الفريـــق الواحد يضفي دائًمـــا طابًعا 
مميًزا على وتيرة اإلنجاز، وهذا ما يتجلى في كل المشاريع التي يتم تنفيذها 
بســـواعد وطنية تحب التحديات وتعشق اإلنجازات وتضع رفعة الوطن أمام 

مساعيها لتحقيق مزيٍد من التقدم واالزدهار ألبنائه”.
نعم... فإن كنا نقول إن البحرين صغيرة في حجمها، لكنها كبيرة في  «

إنجازاتها وعطاء أبنائها.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

fatin.hamza 
@gmail.com

تطـــرق مجلـــس النـــواب مؤخـــرًا لعدد مخالفـــات الترميـــم والبناء 
بدون رخصة، وآليات العمل الميداني للكشف عنها.

أغلب المشـــاريع اإلســـكانية ال توجد عليها رخص مكتملة شاملة، 
بل تأخذ رخصة شـــاملة للمشـــروع، ال رخصة منفـــردة لكل وحدة 
ســـكنية على حدة، كذلك مســـاحات البناء، المســـاحات اإلسكانية 
وصلت إلى 150 مترا، وتم طرح هذا الســـؤال مرارا: كيف نخالف 
المواطن البســـيط الذي انتظر 25 ســـنة علـــى مخالفات ترجع إلى 
أكثر من خمس سنوات، مع مطالبات بإزالة المخالفات، حين طلب 
الوحدة الســـكنية كان المســـتحق وحده مع زوجته، في حين أنه 
حين اســـتلم الوحدة لديه عائلة كاملة، كما أن األســـاس في هذه 
اإلضافات أنه ال ضرر منها، الخالف الوحيد هو في الحصول على 

الترخيص لكي يكون البناء قانونيا، وإذا ما كان هناك بناء يتعدى 
فيـــه علـــى الشـــارع أو الغير فـــإن الترخيص يمثل حال لـــكل ذلك، 
البناء غير القانوني هو ما يعد تعديا على أرض الشـــارع أو الغير، 
أو ما يشكل خطورة على المنتفع نفسه، هنا يجب أن يتوقف هذا 

البناء وينظر له.

ال يختلف اثنان في أن مخالفة األنظمة أمر خاطئ، لكن ليس أمام  «
االبن إذا كبر أو تزوج خيار سوى أن يقوم ببناء إضافة في منزل والده 

لتكون سكنًا له، وهذا يستوجب من باب أولى أن ترسل له وزارة 
اإلسكان رسالة شكر، نعم رسالة شكر ألن هذا المواطن اجتهد في 

البحث عن البديل، وليست هذه دعوة لمخالفة القوانين، لكن يجب 
أن ننظر إلى روح القانون وندرس كل حالة لوحدها.

فاتن حمزة

إلى وزارة اإلسكان

كان إجراء انتخابات مجلس شورى الماللي الكاسدة في شهر مارس 
2020 عالمـــة معبـــرة عن انقضـــاء مرحلة وبدايـــة مرحلة جديدة من 
انهيـــار الديكتاتوريـــة الدينيـــة، وكانـــت النقطـــة الحقيقيـــة الجديـــرة 
باالهتمـــام في هذا االســـتعراض هـــي أن مجموعة واســـعة من العالة 
على نظام الماللي لم يشاركوا في هذا االستعراض الهزلي أيًضا، كما 
كان ركود االنتخابات الملفت للنظر بوضوح عصي على التستر عليه، 

على الرغم من فبركة األرقام والدعاية الحكومية.
إن قفزة خامنئي بغية االنكماش وتوحيد نظامه الفاشي وإزاحة لعبة 
اإلصالح القذرة؛ أدى إلى إضعاف هيكل النظام وسقوطه بشكل غير 
مســـبوق، وخالل العام الماضي، قلل هذا السقوط والضعف من قدرة 
نظـــام الماللي على مواجهة أزمات اإلطاحة إلى حد كبير، وباإلضافة 

إلى ذلك، أدى إلى انحطاط موقع خامنئي في النظام ككل.
وممـــا ال شـــك فيـــه أن انتفاضـــة نوفمبر 2019 وســـفك دماء شـــهداء 
هذه االنتفاضة المجيدة في الشـــوارع السبب الرئيسي في جر نظام 
الماللـــي برمتـــه والولي الفقيـــه الرجعي إلى الحضيـــض واالنحطاط، 
فقـــد أدرك أبناء الوطن بوضوح أنه عندما يتعلق األمر بالحفاظ على 
نظام الماللي الفاشـــي بأكملـــه، فال يوجد فرق بيـــن الزمر المافيوزية 

في ممارســـة القمع الدمـــوي ضد المطحونيـــن المضطهدين، والجدير 
بالذكـــر أن هـــذه الحقيقـــة اتضحت أثنـــاء انتفاضة ينايـــر 2018، بيد 
أنها وصلت إلى مرحلة أخرى من النضج تصل إلى عنان الســـماء في 

انتفاضة نوفمبر 2019.
وبعد 4 أشـــهر مـــن إراقة الدماء في انتفاضة نوفمبر، ســـعى خامنئي 
إلى الترويج الســـتعراض االنتخابات، لكنـــه تلقى صفعة قوية متقنة 
علـــى أيـــدي أبناء الوطـــن الغاضبين، فخامنئي هو مـــن كان يعلم علم 
اليقيـــن أنـــه لم يعـــد بإمكانـــه أن يواصل لعبة األصولـــي - اإلصالحي، 
ولجأ إلى آخر حيلة له، أال وهي اســـتئصال الزمرة المنافســـة والمزيد 
مـــن انكمـــاش نظامه لعلـــه يتمكن بهذه الطريقة من إنقـــاذ مبدأ والية 

الفقيه من عاصفة االنتفاضة التي ال تقهر.
واآلن، مع اقتراب موعد انتخابات رئاسة الجمهورية، استحوذت المخاوف  «

المتزايدة كل لحظة على عناصر نظام الماللي من ركود هذا االستعراض. 
وفي اعترافها بركود االنتخابات، أرجعت صحيفة “آرمان” الحكومية 

في 24 يناير 2021 أسباب ذلك إلى الحاالت التالية: الظروف المعيشية 
البائسة التي يعاني منها أبناء الوطن، وتوصل أبناء الوطن إلى االعتقاد 

بأن تصويتهم ال يؤثر على لعبة السلطة، وسياسة االنكماش التي تبناها 
الولي الفقيه، وانتخاب مرشحين من فصيل معين. “مجاهدين”.

عاتقة خورسند

“ركود االنتخابات” والخوف على مصير سفينة الولي الفقيه )1(

التعليم والتنمية
من بين ما صدر عن االجتماع األخير لمجلس الوزراء “االهتمام بتطوير التعليم، 
والحرص على أن تكون مخرجاته رافًدا أساســـًيا للمســـيرة التنموية الشـــاملة”، 
وهـــو ما يؤكد أوال اهتمام القيادة السياســـية بالتعليم، وثانًيا أهمية التعليم في 

البحرين ودوره في التنمية البشرية واإلنتاجية.
إن التعليـــم حجر أســـاس التنمية، فنجاح التنمية فـــي أي مجتمع يعتمد اعتماًدا 
أساســـًيا على جودة التعليم ونوعيته ومخرجاته، فالتنمية تعتمد على اإلنســـان 
الـــذي هـــو أداتها وهدفها، ولتحقيـــق ذلك يتطلب أن يتلقى اإلنســـان المعلومات 
والمفاهيم والمهارات من تعليمية وِعلمية وتدريبية ليكون قادًرا على المشاركة 
فـــي العمليـــة التنموية بكفـــاءة وعدالة مســـتدامة، والمجتمع القـــادر على تهيئة 
أفراده تعليمًيا يكون قادًرا على توفير الموارد البشـــرية الالزمة إلدارة وتشغيل 

التنمية الوطنية. 
وكشـــفت األبحـــاث االقتصاديـــة عن أهميـــة التعليم كعامل حاســـم فـــي التنمية 
االقتصادية من خالل “تنمية المهارات البشرية التي تعتمد على جودة التعليم”، 
وجودة التعليم تعتمد على “التحسن النوعي لنوع التعليم الذي يتطلب اإلنفاق 
على التعليم كاستثمار في اإلنسان أو “رأس المال البشري”، وبالتالي فإن تنمية 
رأس المال البشري ــ بالتعليم ــ مصدر أساسي للنمو االقتصادي، ألنه يؤثر كثيًرا 
علـــى نوعيـــة العمـــل نتيجة مخرجـــات التعليـــم، وبالتالي على الناتـــج اإلجمالي 
الوطنـــي. وقام مجموعة مـــن االقتصاديين “بقياس مســـاهمة التعليم في النمو 
االقتصـــادي مـــن خـــالل نهج معـــدل العائد، حيث يتم حســـاب معـــدل العائد من 
النفقات التي يقوم بها األفراد على التعليم وقياس تدفقات األرباح المستقبلية 
للفـــرد المتوقـــع أن تنجم عن التعليم”، وبهذه الحســـبة تظهـــر “تقديرات معدالت 
العائـــد على التعليم، وتســـتند هـــذه التقديـــرات إلى معدالت العائـــدات الخاصة 

لألفراد الذين يتلقون التعليم”.
وبجانب فوائد االستثمار في التعليم على اإلنتاجية واإلنتاج الوطني فإن التعليم  «

أيًضا يدر فوائد استهالكية للفرد والمجتمع، فالمجتمع المتعلم يحقق رفاهية له 
وألفراده، لذا فالتعليم كمنتج يستحق ما دفع له من سعر نظًرا لما ُيحققه التعليم 

من فوائد اقتصادية واجتماعية للمجتمع وأفراده، وهي فوائد إنمائية، وكذلك فإن 
التعليم يجعل حياة اإلنسان أفضل اجتماعًيا واقتصادًيا وسياسًيا وصحًيا وِعلمًيا.

عبدعلي الغسرة
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وســـتبدأ اإلثـــارة مـــن الشـــوط األول الذي 
ســـيقام على كأس صاحب السمو الملكي 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
األولـــى  الدرجـــة  لجيـــاد  والمخصـــص 
األصيلـــة  العربيـــة  البحريـــن  خيـــل  مـــن 
والجائـــزة  متـــر   1400 مســـافة  “الواهـــو” 
5000 دينـــار، وبمشـــاركة 7 جياد من أبرز 
وأقـــوى جيـــاد ســـباقات الخيـــل العربيـــة 
انتصـــارات  تحقيـــق  لهـــا  ســـبق  والتـــي 
ومراكـــز متقدمـــة فـــي الســـباقات الكبيرة 
فـــي المواســـم الماضيـــة وكذلك الموســـم 
الحالـــي وتبادلـــت خاللهـــا التفـــوق حيث، 
وســـتخوض الجيـــاد المرشـــحة “كحيالن 
عافـــص 1708، كحيـــالن عافـــص 1695، 
الجالبـــي 1544” صراًعـــا متجـــدًدا بينهـــا 
منـــذ الموســـم الماضـــي وتبادلـــت خاللـــه 
التفـــوق، كما أن الشـــوط سيشـــهد صراًعا 
البحرينييـــن  المضمريـــن  بيـــن  تكتيكًيـــا 
يوســـف طاهـــر وعبـــدهللا كويتـــي اللذين 
سيشـــرفان علـــى تدريـــب الجياد الســـبعة 
المشاركة وسيحاول كالهما وضع الخطة 
المناســـبة لجياده، حيث سيشارك يوسف 
طاهـــر بــــ4 جيـــاد أبرزهـــا الحصـــان البطل 
فـــي الســـباقات العربية “كحيـــالن عافص 
تفوقـــه  لتأكيـــد  سيســـعى  الـــذي   ”1708
وكســـب التحـــدي بالمحافظـــة على اللقب 
وتكـــرار  التوالـــي  علـــى  الثالـــث  للموســـم 
تفوقـــه بعدمـــا تغلـــب على منافســـيه في 
المشـــاركة األخيـــرة بكأس ســـمو الشـــيخ 
عيســـى بـــن ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة 
يـــوم 8 يناير، فيما دفع المضمر المخضرم 
كويتي بـ3 جياد أبرزها الحصان “كحيالن 
عافـــص 1695” بقيادة شـــيموس كرونين 
الـــذي يتمتـــع بإمكانات تؤهله إلى كســـب 
الصـــراع اليـــوم بعدمـــا ســـبق لـــه التفـــوق 
على منافســـيه في المشاركة األولى بينها 
هذا الموســـم خالل ديســـمبر الماضي، كما 
يبـــرز الحصـــان المرشـــح “الجالبي 1544” 
وبقيادة الفارس األيطالي أنتونيو فرســـو 
الذي ســـبق له الفوز بالكؤوس الكبيرة في 
المواسم الماضية ويســـعى لتسجيل أول 
انتصاراتـــه هذا الموســـم بعدما حـــل ثالًثا 
خلف الجياد المرشحة في مشاركتيه هذا 

الموسم.

شوط الفرسان

ويقـــام الشـــوط الثانـــي علـــى كأس الهيئة 
العليـــا للفرســـان المتمرنيـــن لجياد ســـباق 
1200 متـــر  التـــوازن “مســـتورد” مســـافة 
مستقيم والجائزة 5000 دينار، وبمشاركة 
9 جيـــاد، حيـــث يخصـــص هـــذا الشـــوط 
للفرســـان المتمرنيـــن البحرينييـــن بهـــدف 
تشجيع الفرســـان الصاعدين وتشجيعهم 
للمشـــاركة  أمامهـــم  الفرصـــة  وإتاحـــة 

والمنافسة في هذا السباق الكبير.
ويتوقع أن تكون فرصة المنافســـة مثيرة 
ســـباقات  كعـــادة  ومفتوحـــة  وحماســـية 
الفرســـان المتمرنيـــن والتـــي تعتمـــد غالًبا 
علـــى قدرات وكفاءة الفرســـان في قيادة 
جيادهـــم بصورة كبيرة، ويتوقع أن تكون 
المنافســـة قوية بيـــن جياد عـــدة وأبرزها 
المحمديـــة  إلســـطبل  “تينـــار”  الحصـــان 
والـــذي يســـعى لمواصلـــة انتصاراتـــه بعد 
فوزه في مشـــاركاته الثالث هذا الموســـم 
في المســـافات القصيرة وســـيقوده للمرة 
األولـــى الفارس المتمـــرن المتألق إبراهيم 
نـــادر، وكذلك الحصـــان “بريـــث أوف إير” 
الفـــارس  وبقيـــادة  العاديـــات  إلســـطبل 
والســـاعي  المتمـــرن عبدالرحيـــم جاســـم 
لتحقيـــق فوزه األول بعدما حل المركزين 
الثاني والرابع هذا الموسم وكال الفارسين 
يعتبران أبرز الفرسان المتمرنيين برصيد 
3 انتصـــارات لـــكل منهمـــا، فيمـــا سيشـــهد 
الســـباق مشـــاركة الجواديـــن الجديديـــن 
مفـــرح  حســـن  ملـــك  ماكيـــث”  “هميـــش 
العجمـــي وبقيـــادة علي ســـمير، و ”كالري 
بلو” إلســـطبل العفـــو بقيادة علي موســـى 
والقادميـــن برصيـــد فوزيـــن من ســـباقات 
بريطانيا وســـيعتمد مستواهما على مدى 

جاهزيتهما وتأقلمهما.

األفرس تتنافس على “األوكس” 

أوكـــس  علـــى  الثالـــث  الشـــوط  ويقـــام 
 “ المزدهـــر  مزرعـــة  “برعايـــة  البحريـــن 
والمخصـــص لألفرس مـــن الدرجة األولى 
“نتاج محلي” مسافة 1800 متر والجائزة 
3800 دينـــار، ويتوقع أن يشـــهد منافســـة 
ثنائية قوية بين الفرس “وسيله” إلسطبل 
KHK ريســـنغ وبقيادة دايفد آيجن والتي 
تتمتـــع بإمكانات جيـــدة وأثبتت ذلك في 
مشـــاركتيها هذا الموسم وحققت خاللهما 
المركزين األول والثاني، وبين منافســـتها 
الفـــرس “كامبولينـــا” ملـــك عبـــدهللا فوزي 
جاســـب  روزي  الفارســـة  وبقيـــادة  نـــاس 
والتي تألقت بمستواها ونتائجها بتحقيق 
المراكز الثالثة األولى في موسمها األول، 
فمن سيســـكب الصـــراع الثنائـــي في أول 

مواجهة بين الفرسين؟ 

من يخطف الداربي؟

ويقام الشـــوط الرابع على داربي البحرين 
محلـــي”  “نتـــاج  األولـــى  الدرجـــة  لجيـــاد 
 5000 والجائـــزة  متـــر   2000 مســـافة 
دينـــار وبمشـــاركة 5 جيـــاد حيـــث تـــدور 
الترشـــيحات حـــول الحصـــان “باكـــو مان” 
ملك عبدهللا فـــوزي ناس وبقيـــادة دايفد 
آيجن بعد ظهوره القوي وتحقيقه فوزين 
والمركـــز الثالث في نفس المســـافة خالل 

مشـــاركاته هذا الموســـم، وكذلك منافسه 
الحصـــان “اليخاندرو” إلســـطبل العاديات 
وبقيـــادة فرانكـــي ديتـــوري الـــذي يســـعى 
النتـــزاع داربـــي البحريـــن بعـــد المســـتوى 
الـــذي ظهـــر عليـــه كحصـــان متطـــور منـــذ 
الموســـم الماضي وحقـــق المركزين األول 
والثاني في مشـــاركتيه هذا الموســـم في 

المسافات المتوسطة.

منافسة مفتوحة

كأس  علـــى  الخامـــس  الشـــوط  ويقـــام 
“مســـتورد”  التـــوازن  لســـباق  المعتمديـــن 
مســـافة 1600 متر والجائـــزة 5000 دينار 
توقعـــات  وســـط  جـــواًدا   12 وبمشـــاركة 
بمنافســـة قوية ومفتوحة في ظل تقارب 
مســـتويات مجموعـــة مـــن الجيـــاد والتي 
ومراكـــز  انتصـــارات  تحقيـــق  لهـــا  ســـبق 
إســـطبل  جيـــاد  منهـــا  ويبـــرز  متقدمـــة 
المحمديـــة وهـــي الحصـــان الفائـــز بـــكأس 
المعتمديـــن الموســـم الماضـــي “الجالبـــي” 
وبقيادة حســـن الصفـــار وكذلـــك الحصان 
“بالســـترا “ بقيـــادة أدري دي فريـــس بنـــاء 
على مســـتواها ونتائجهـــا المتقدمة خالل 
مشـــاركاتها الموســـم الماضـــي وســـيعتمد 
على مدى جهوزيتها في مشاركتها األولى 
هذا الموسم بجانب الحصان “برنس إلزام 
“ بقيـــادة بـــادي مـــاذرز الذي ظهـــر بصورة 
قويـــة وحقق المركزين األول والثاني هذا 
الموسم، وســـتواجه منافسة من الحصان 
“بـــاي اليـــن “ إلســـطبل العاديـــات وبقيادة 
الفـــارس العالمـــي فرانكي ديتـــوري والذي 
أظهـــر إمكاناتـــه العاليـــة وحقـــق الفوز في 
مشـــاركته األولى في المضمـــار البحريني، 
إلســـطبل   “ “زيميـــران  الحصـــان  وكذلـــك 
الحســـنين وبقيـــادة جيرالد مووس والذي 
حقـــق فـــوًزا قوًيا فـــي مشـــاركته األخيرة، 
والحصـــان “ســـتار بـــوي “ إلســـطبل العفـــو 
الســـاعي  كرونيـــن  شـــيموس  وبقيـــادة 
الستعادة انتصاراته بعدما حقق المركزين 
الثاني والرابع في مشاركتيه هذا الموسم.

صراع البطلين

ويقام الشوط السادس على كأس صاحب 
الســـمو الملكي ولي العهـــد رئيس مجلس 
الدرجـــة  لجيـــاد  والمخصـــص  الـــوزراء 
األولـــى “نتاج محلي “ مســـافة 2000 متر 
والجائزة 15000 دينار وبمشاركة 5 جياد 
مـــن نخبـــة جيـــاد النتـــاج المحلـــي والتي 
ســـبق لهـــا تحقيـــق انتصـــارات وســـبق لها 
التنافـــس فيمـــا بينها فـــي ســـباقات عدة، 
حيـــث ســـيكون الجمهـــور علـــى موعد مع 
بيـــن  المرتقـــب واألول  الثنائـــي  الصـــراع 
 KHK الحصـــان البطل “الطارق” إلســـطبل
ريســـنغ وبقيادة الفارس أدري دي فريس 

والـــذي يعتبـــر أقوى جياد النتـــاج المحلي 
وهـــو مـــا أكـــده بتفوقـــه على أقـــوى جياد 
النتـــاج بتحقيقـــه االنتصـــارات المتتاليـــة 
خـــالل مشـــاركاته الثـــالث هـــذا الموســـم، 
“صابرينـــا”  البطلـــة  الفـــرس  ومنافســـته 
إلســـطبل فيكتوريـــوس وبقيادة حســـين 
مكـــي والتـــي حققـــت الفـــوز علـــى معظم 
الجيـــاد المشـــاركة اليـــوم فـــي المســـافات 
المتوسطة ولم تتذوق طعم الخسارة في 
جميع مشـــاركاتها لكنها ســـتواجة اختباًرا 
صعًبـــا اليـــوم أمـــام البطل “الطـــارق” وفي 
اختبار المســـافة الطويلة.. فمن سيكسب 

المواجهة األولى بين البطلين اليوم؟ 
 فيمـــا ســـتحاول الجياد األخـــرى اختراق 
المنافســـة  ودخـــول  المرشـــحين  صـــراع 
وأبرزهـــا الحصـــان “دليل” بقيـــادة عبدهللا 
فيصـــل والـــذي أثبـــت جهوزيتـــه وقدرته 
على المنافســـة من خـــالل تحقيقه المركز 
الثانـــي خلـــف “الطـــارق - صابرينـــا” فـــي 
مشـــاركتيه هذا الموسم، وكذلك الحصان 
فـــوزي  عبـــدهللا  ملـــك  مونكـــي”  “دانـــس 
نـــاس وبقيـــادة دايفـــد آيجن الـــذي يعتبر 
مـــن الجيـــاد المتطـــورة التـــي تألقـــت في 
مشـــاركاتها هذا الموســـم بتحقيق المراكز 
الثالثـــة األولـــى رغم صعوبـــة مهمته أمام 

جياد أبطال. 

صراع األبطال

وســـتتجه األنظار صوب الشـــوط الســـابع 
واألخيـــر الذي ســـيقام على كأس صاحب 
الســـمو الملكي ولي العهـــد رئيس مجلس 
الدرجـــة  لجيـــاد  والمخصـــص  الـــوزراء 
متـــر   2000 “ مســـافة  “مســـتورد  األولـــى 
والجائـــزة 15000 دينـــار، وبمشـــاركة 12 
جواًدا من نخبة أبطال الجياد المستوردة 
الغاليـــة  الـــكأس  لخطـــف  تســـعى  والتـــي 
للمـــرة األولـــى فـــي ســـجلها، وســـيقودها 
مجموعـــة من الفرســـان العالميين والذين 
ســـيخوضون واحـــًدا من أقوى األشـــواط 
المرتقبـــة فـــي الموســـم وســـط توقعـــات 
بمنافســـات مثيـــرة بيـــن جيـــاد عـــدة يبرز 
منهـــا جياد إســـطبل فيكتوريـــوس والذي 
ســـيدفع هـــو اآلخـــر بأبطالـــه المعروفيـــن 
ويتقدمهـــا  البحرينـــي  المضمـــار  فـــي 
الحصان “سمســـير “ بقيـــادة الفارس أدري 
فريـــس والذي أعلـــن عن نفســـه بقوة في 
موســـمه األول في البحرين بفوزه بكأس 
علـــى  متفوًقـــا   2020 الدولـــي  البحريـــن 
نخبـــة الجياد مـــن مختلف أنحـــاء العالم، 
وكذلـــك الحصـــان اآلخر لنفس اإلســـطبل 
“نيـــو شـــو“ الـــذي حقـــق المركزيـــن األول 
والثالث هذا الموســـم، والحصـــان “مكاك“ 
الساعي الســـتعادة انتصاراته بعدما ظهر 
دوًرا  يلعـــب  وقـــد  متفاوتـــة  بمســـتويات 

تكتيكًيا لصالح المرشحين.
فـــي المقابـــل يخـــوض إســـطبل العاديات 
ريســـنغ منافســـات الشـــوط بنخبة جياده 
بقيـــادة   “ بـــور  “رايـــون  الحصـــان  حالًيـــا 
فرانكـــي  األيطالـــي  العالمـــي  الفـــارس 
ديتوري والذي يســـعى إلثبات إنه حصان 
بطـــل قـــادر على تحقيـــق االنتصارات في 
األول  موســـمه  فـــي  الكبيـــرة  الســـباقات 
فـــي المضمـــار البحريني خصوًصـــا بعدما 
األول  بفـــوزه  العاليـــة  إمكاناتـــه  أظهـــر 
ومتفوًقـــا علـــى جياد قوية في مشـــاركته 
األخيرة هذا الموســـم وإجادته المسافات 
الطويلـــة، فيمـــا ستســـعى جيـــاد إســـطبل 
المحمدية إلثبات وجودها بالدخول على 
خـــط المنافســـة وهـــي الحصـــان “ميـــدال 
وينـــر “ والـــذي ظهر بصـــورة قوية وحقق 
جيـــاد  وســـط  والثانـــي  األول  المركزيـــن 
قوية، والحصان “جلي ســـتون“ الذي ظهر 
بصـــورة قوية وحقق الفوز في مشـــاركته 
األخيـــرة، بجانـــب الحصـــان “دزرت ليون“ 
وحقـــق  جيـــدة  بإمكانـــات  يتمتـــع  الـــذي 
المراكز الثالثة األولى في مشـــاركاته هذا 

الموسم.

“العاديات” يطمح الستعادة 
االنتصارات

يتطلـــع إســـطبل “العاديات ريســـنغ “ الذي 
تعود ملكيته إلى ســـمو الشيخ عيسى بن 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة الى اســـتعادة 
للجيـــاد  العهـــد  ولـــي  ســـمو  كأس  لقـــب 
المســـتوردة التي ســـيطرت عليهـــا أبطال 
اإلســـطبل “شـــوغن، ثور كهيل ستار “ في 
موســـمي 2018 و2019، حيث ستخوض 
جياد اإلســـطبل الشـــوط الســـابع المرتقب 
اليوم وذلك بنخبة من أقوى الجياد والتي 
ســـيقودها عـــدد مـــن الفرســـان العالمييـــن 
المعروفيـــن والذيـــن تـــم االســـتعانة بهـــم 
لخوض هذا السباق حيث سيقود الفارس 
العالمي األيطالي الشهير فرانكي ديتوري 
الحصـــان المرشـــح حامـــل اللقـــب “رايون 

بور” بجانب الحصان اآلخر “كارتاغو“.
كما يسعى إسطبل العاديات إلى المنافسة 
علـــى لقب داربي البحرين وتحقيقه للمرة 
األولـــى مـــن خـــالل المشـــاركة بالحصـــان 
“اليخانـــدرو“ فـــي الشـــوط الرابـــع والـــذي 
يعتبـــر من أبرز جياد اإلســـطبل في النتاج 

المحلي وحقق المراكز الثالثة األولى. 

“فيكتوريوس” يدفع بأبطاله سعًيا 
للكؤوس

ســـباق  فيكتوريـــوس  إســـطبل  يدخـــل 
اليـــوم بنخبـــة جياده المســـتوردة والنتاج 
المحلـــي ســـعًيا لنيل شـــرف الفـــوز بكأس 

ســـمو ولـــي العهـــد للموســـم الثانـــي علـــى 
التوالـــي والتي ظفر بها الموســـم الماضي 
بـــكأس المســـتورد وكأس الخيـــل العربية 
بالحصانين “كحيالن عافص 1708، بورت 
ليونـــز “، حيـــث ســـيخوض فيكتوريـــوس 
الشوط الســـابع والرئيسي بالجياد القوية 
المرشـــحة “سمسير، نيو شـــو، مكاك “، كما 
يســـعى إســـطبل فيكتوريوس للمحافظة 
على لقب كأس ولي العهد للجياد العربية 
مشـــاركته  خـــالل  مـــن  الثالـــث  للموســـم 
بالجواديـــن البطليـــن في ســـباقات الخيل 
العربية “كحيـــالن عافص 1708، الجالبي 
المواســـم  الـــكأس  حققـــا  اللذيـــن   ”1544

األخيرة.
ويتطلـــع فيكتوريـــوس الـــى الظفر بكأس 
ســـمو ولي العهد للنتاج المحلي من خالل 
مشـــاركته بالفـــرس المرشـــحة “صابرينـــا“ 
ســـعًيا ألستعادة اللقب الذي حققه حصان 
اإلســـطبل “برايت ســـايد أوف اليف“ قبل 

موسمين.

جياد جديدة منتظرة اليوم

يترقـــب متابعـــو وجمهـــور ســـباق الخيـــل 
الظهـــور األول لعـــدد من الجيـــاد الجديدة 
التي ســـتخوض اليوم مشـــاركاتها األولى 
والقادمـــة  البحرينيـــة  الســـباقات  فـــي 
بســـمعة طيبة وانتصارات في الســـباقات 
ســـيعتمد  اليـــوم  ومســـتواها  البريطانيـــة 
على مدى جهوزيتهـــا وتأقلمها مع طبيعة 
سيشـــهد  حيـــث  البحرينيـــة،  الســـباقات 
ســـباق اليوم مشاركة 4 جياد جديدة هي 
“هميـــش ماكيث، كالري بلو “ في الشـــوط 
الثاني، إضافة الـــى الحصانين الجديدين 
غولـــد  ليتيغيتـــر،   “ آر  كـــي  إم  إلســـطبل 
وانـــد “ القادمين بســـمعة انتصاراتهما في 

السباقات البريطانية.

إسطبل KHK وموعد مع التاريخ

سيكون إســـطبل KHK ريسنغ الذي تعود 
ملكيتـــه لســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
خليفـــة علـــى موعـــد مـــع دخـــول تاريـــخ 
السجل الذهبي للفائزين بكأس سمو ولي 
العهـــد للمـــرة األولـــى من خالل مشـــاركته 
القوية بالحصان البطل “الطارق“ المرشح 
للفوز بالكأس الغالية للنتاج المحلي خالل 
الشـــوط الســـادس، بجانـــب فرصـــة الفوز 
بأوكـــس البحرين للمـــرة األولى من خالل 
مشـــاركته بالفرس المرشحة “وسيلة“ في 

الشوط الثالث.
يذكر أن إســـطبل KHK ريسنغ دخل غمار 
ســـباقات الخيـــل البحرينية هذا الموســـم 
بعـــدة جيـــاد أبطـــال وقويـــة فـــي الخيـــل 
والمســـتورد  المحلـــي  واإلنتـــاج  العريبـــة 

واستطاع تحقيق انتصارات عدة.

تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
ينظــم نــادي راشــد للفروســية وســباق الخيل في الثانية من بعــد ظهر اليوم “الجمعة” ســباق الخيل 

الكبيــر علــى كأس صاحــب الســمو الملكــي ولــي العهــد رئيس مجلس الــوزراء، الذي ســيقام على 
مضمار سباق النادي بمنطقة رفه بالصخير. 

وأكمــل نــادي راشــد للفروســية اســتعداداته التنظيميــة إلقامــة الســباق الكبيــر، فيمــا تشــير 
التوقعــات إلــى منافســات قويــة ومثيــرة فــي ظــل مشــاركة نخبــة مــن أقــوى الجيــاد في 

المضمــار البحرينــي ســتتنافس علــى الفــوز بكؤوس ســمو ولي العهد للجيــاد العربية 
والنتاج المحلي والمستورد، بجانب كأس الهيئة العليا وداربي البحرين وأوكس 

البحريــن، كمــا ســترتفع حــدة المنافســة واإلثــارة بمشــاركة عدد من الفرســان 
العالميين المعروفين في سباقات الخيل. 

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

كؤوس سمو ولي العهد
تشعل صراع نخبة الجياد والفرسان

ســـــــمـــــــوه يـــــــرعـــــــى ســـــــبـــــــاق الــــــخــــــيــــــل الـــــكـــــبـــــيـــــر الــــــيــــــوم

 سمو الشيخ عيسى بن سلمان بعد أحد االنتصارات سمو الشيخ خالد بن حمد بعد أحد األنتصارات سمو الشيخ ناصر بن حمد بعد أحد االنتصارات



يتنافـــس النبيـــه صالـــح والتضامن للفوز 
بمســـابقة دوري الدرجـــة الثانيـــة للكـــرة 
الطائـــرة والصعـــود لـــدوري عيســـى بـــن 
عندمـــا  األولـــى  الدرجـــة  ألنديـــة  راشـــد 
 6:30 الســـاعة  الجمعـــة  اليـــوم  يلتقيـــان 
بـــن راشـــد  مســـاء علـــى صالـــة عيســـى 

الرياضية في النهائي األول.
وكان النبيـــه صالـــح تأهـــل إلـــى النهائـــي 
بعدمـــا فاز على الشـــباب بنصـــف النهائي 
األفضليـــة  يملـــك  وكان   3/0 االول 
بانتصار واحد في جعبته لتصدره الدور 
التمهيـــدي، بينمـــا تأهل التضامـــن بعدما 
فـــاز علـــى المعاميـــر 3/1 بنصـــف النهائي 
األول، وبذات النتيجة في نصف النهائي 

الثاني.
الفائـــز من مواجهة اليوم ســـيقطع نصف 
المشـــوار نحـــو الفـــوز باللقـــب حيـــث إن 

نظـــام التأهل ينص تحديـــد هوية البطل 
من خالل الفوز في مواجهتين من أصل 

ثالث.
والتقـــى الفريقـــان فـــي الجولـــة األخيرة 
بالـــدور التمهيدي وفاز النبيه صالح على 
التضامـــن بصعوبـــة 3/2 األمر الذي ينبئ 

بمواجهة قوية بين الطرفين.
التضامن بقيادة المدرب الوطني يونس 
الهـــدار يتطلع إلى تحقيق هدف الصعود 
لـــدوري األضـــواء بعدمـــا كان قريبـــا من 
 –  2019 الفائـــت  الموســـم  فـــي  التأهـــل 
2020 حيـــن بلـــغ النهائي أمام البســـيتين 
وخســـر في النهائي األول والثاني ليحرز 

المركز الثانـــي والميدالية البرونزية رغم 
العـــروض التـــي قدمها فريقـــه على مدار 
المســـابقة باعتمـــاده علـــى مجموعة من 
الوجوه الشـــابة والعناصر الواعدة ضمن 
خطة خمسية يشرف عليها الهدار بدعم 
مـــن إدارة نـــادي التضامـــن التـــي جددت 
التعاقد معه لثقتهـــا بقدراته في تحقيق 

األهداف التي وضعت لطائرة التضامن.
أمـــا النبيه صالح بقيادة المدرب الوطني 
ياســـين الميل فإنه يطمح للعودة لدوري 
الماضـــي  الموســـم  هبـــط  بعدمـــا  الكبـــار 
وحقـــق المركـــز األخير، والفريق مرشـــح 
الكبيـــرة  الجهـــود  ضـــوء  علـــى  للعـــودة 
والعناصـــر التـــي يضمهـــا الفريـــق وفـــي 

مقدمتهم القائد حســـين عاشـــور والعب 
االرتـــكاز محمـــد جاســـم وعلـــي حســـين 

وحسين علي خليل.
وتبـــذل إدارة نـــادي النبيـــه صالح جهودا 
كبيـــرة فـــي االرتقاء باللعبـــة على صعيد 
الفئـــات العمريـــة ويطمح النـــادي للعودة 
إلى األضـــواء وتتويج جهـــوده بتحقيق 

اللقب.
يشـــار إلى أن البســـيتين هـــو حامل لقب 
الموســـم  فـــي  الثانيـــة  الدرجـــة  دوري 
المنصرم وصعد لدوري عيســـى بن راشد 
قبـــل أن يهبـــط رســـميا في هذا الموســـم 
2020 – 2021 بعـــد حلولـــه فـــي المركـــز 

األخير بدوري عيسى بن راشد.

النبيه صالح والتضامن في النهائي األول

من لقاء التضامن والنبيه صالح في الدور التمهيدي يونس الهدار
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الحد أمام البديع.. واألهلي يالقي المحرق
لقـــاءان فـــي انطـــاق الجولـــة الثامنـــة لـــدوري ناصـــر بـــن حمـــد الممتـــاز

تنطلــق الجمعة منافســات الجولــة الثامنة لدوري ناصر بــن حمد الممتاز 
لكــرة القــدم للموســم الرياضــي 2020 - 2021، بإقامــة مباراتيــن علــى 

استاد البحرين الوطني.

عنـــد  البديـــع  مـــع  الحـــد  يلعـــب 
4.40 عصـــًرا، فيمـــا يلتقـــي األهلي 
بالمحرق عند 7.15 مساًء. وتختتم 
منافســـات الجولـــة الســـبت بإقامة 
3 مباريـــات: المالكيـــة مـــع الرفـــاع 
الرفـــاع،  مـــع  البســـيتين  الشـــرقي، 

المنامة مع النجمة.
وبالعـــودة إلـــى مباريـــات الجمعـــة، 
فـــإن الحد يالقـــي البديع فـــي لقاء 
علـــى  متقاربيـــن  فريقيـــن  يجمـــع 
مســـتوى النقـــاط. يقـــود الفريقيـــن 
مدربـــان وطنيان: محمد الشـــمالن 
مـــع الحـــد، وهشـــام الماحـــوزي مع 

البديـــع، الذي تـــم تجديـــد الثقة به 
لقيـــادة البدعاويـــة موســـًما إضافًيا 

في الموسم المقبل. 
ويســـعى الطرفـــان لتحقيـــق الفـــوز 
بعد أن تعثـــرا في الجولة الماضية، 
إذ خســـر الحـــد مـــن المالكيـــة، فيما 

تعادل البديع مع البسيتين. 
وفي المباراة الثانية، يدخل األهلي 
والمحرق في “كالســـيكو” على غير 
العادة، إذ يسعى الطرفان لتعويض 
الجـــوالت  خـــالل  النقـــاط  نزيـــف 
الماضيـــة، وأدى ذلـــك إلقالة مدرب 
المحـــرق البرازيلي ماركوس باكيتا 

بعـــد الجولـــة الثانيـــة وإقالة مدرب 
األهلـــي البوســـني أميـــر علـــي بعـــد 
الجولـــة الســـابعة. وتعتبـــر مبـــاراة 
الوطنـــي  للمـــدرب  األولـــى  اليـــوم 
الجديد لألهلي علـــي صنقور، فيما 
الوطنـــي  المـــدرب  المحـــرق  يقـــود 

عيسى السعدون. 

من لقاء الحالة والتضامن

من لقاء سترة واالتحاد

من لقاء الخالدية والبحرين

عيـــن اإلتحاد اآلســـيوي 
الزميـــل  القـــدم،  لكـــرة 
نضـــال بحـــران متحدثـــا 
االتحـــاد  باســـم  رســـميا 

اآلسيوي لكرة القدم.
ويتمتـــع الزميـــل بحران 
بخبرة واسعة في مجال 

اإلعـــالم الرياضي تناهـــز 22 عاما بدأها 
في جريدة الدســـتور األردنية ثم انتقل 
أن  قبـــل  اليوميـــة،  جـــووول  لجريـــدة 
يتســـلم مهـــام ســـكرتير تحريـــر جريدة 

الدستور الرياضي األسبوعية.
مملكـــة  فـــي  للعمـــل  بحـــران  وانتقـــل 
البحريـــن عـــام 2004 مشـــرفا لالعـــالم 
في المؤسسة العامة للشباب والرياضة 
ثـــم انتقل للعمل فـــي اللجنـــة األولمبية 
البحرينيـــة، كمـــا عمـــل مراســـال للعديـــد 
والمواقـــع  والقنـــوات  الصحـــف  مـــن 

اإللكترونية العربية.
وانضم الزميل نضال بحران إلى اإلتحاد 

القـــدم  لكـــرة  اآلســـيوي 
مستشـــارا   2014 عـــام 
إعالميا لرئيس اإلتحاد، 
ونجح في بناء شـــراكة 
اإلتحـــاد  بيـــن  متميـــزة 
القاري ووسائل اإلعالم 

اآلسيوية.
وقـــام بحـــران بتغطيـــة 
العديد من التظاهرات الرياضية الكبرى 
كـــدورة األلعـــاب األولمبيـــة بكين 2008 
ودورة األلعـــاب األولمبيـــة لنـــدن 2012 
وكأس العالـــم لكرة القدم روســـيا 2018 
وعـــدد مـــن دورات األلعـــاب اآلســـيوية 
والعربية والبطوالت الرياضية العالمية 

والقارية واإلقليمية.
الكتـــب  مـــن  العديـــد  بحـــران  وأصـــدر 
التوثيقيـــة،  الرياضيـــة  واإلصـــدارات 
وتـــرأس عـــددا مـــن اللجـــان اإلعالميـــة 
في عدة اســـتحقاقات وفعاليات دولية 
وإقليميـــة كان آخرهـــا كونغـــرس الفيفا 

في البحرين 2017.

نضال بحران متحدًثا باسم االتحاد اآلسيوي

التنافس على لقب 
دوري الدرجة الثانية 

للكرة الطائرة

دوري  وصافـــة  إلـــى  الحالـــة  صعـــد 
الدرجـــة الثانيـــة لكـــرة القـــدم، بعد أن 
علـــى  ومســـتحقا  مهمـــا  فـــوزا  حقـــق 
حســـاب التضامن بـ3 أهداف دون رد، 
فـــي المبـــاراة التي جمعـــت الطرفين، 
الخميـــس، على ملعب الرفـــاع، ضمن 
الثامنـــة  الجولـــة  منافســـات  ختـــام 

للمسابقة.
صالـــح  الحالـــة:  أهـــداف  وســـجل 
عيســـى  إبراهيـــم  وفيصـــل  إبراهيـــم 

وراكان مفلح. 
أدار المبـــاراة الحكـــم خليـــل فـــارس، 
وبـــدر  الديـــري  محمـــود  وعاونـــه 
محمـــد  الرابـــع  والحكـــم  عبدالبـــاري، 

خالد.
وفـــي لقـــاء احتضنـــه اســـتاد األهلي، 
علـــى  ثمينـــا  فـــوزا  الخالديـــة  حقـــق 
حســـاب البحرين بهدف دون رد جاء 
بقـــدم الالعـــب محمـــود مختـــار مـــن 
ركلـــة ثابتة قبل ١٠ دقائـــق من نهاية 
المبـــاراة التـــي أدارهـــا الحكم أســـامة 
إدريـــس، وعاونه أحمد ســـيف وعامر 

العامر، والحكم الرابع محمد دالور.
حقـــق  حمـــد،  مدينـــة  ملعـــب  وعلـــى 
حســـاب  علـــى  ثالثيـــا  فـــوزا  ســـترة 
االتحـــاد، وســـجلها كل مـــن: ماثيـــوز 
وعلي العصفور وعلي حســـن يحيى. 
أدار المبـــاراة الحكم راشـــد الخشـــرم، 
وصـــالح  حســـن  جاســـم  وعاونـــه 

بوعالي، والحكم الرابع خالد علي.
وبناء على ذلك، يكون ترتيب الدوري 
كاآلتي: االتفـــاق ١٨ نقطة، الحالة ١٦ 
والشـــباب ١٦ نقطة لكل واحد منهما، 
ســـترة ١٤، مدينة عيســـى والخالدية 
١٣ نقطـــة لـــكل واحـــد منهمـــا، قاللـــي 
 ،٤ االتحـــاد   ،٧ البحريـــن  نقـــاط،   ١٠
والتضامـــن في المركـــز األخير بنقطة 

واحدة.

فوزان ثالثيان للحالة وسترة
عيسى بن عبداهلل يشهد انطالق “جمال الخيل” ويتوج األبطال

ــم الـــبـــطـــولـــة ــيـ ــظـ ــنـ ــتـ نـــــاصـــــر بــــــن حــــمــــد وجــــــــه بـ

بتوجيهـــات من ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية 
وشـــؤون الشـــباب الرئيـــس الفخـــري لالتحـــاد الملكـــي 
للفروســـية وســـباقات القـــدرة ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن 
حمـــد آل خليفة وتحـــت رعاية وحضور رئيس االتحاد 
الملكـــي ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن عبـــدهللا آل خليفة، 
انطلقـــت بطولة االتحاد الملكي لجمـــال الخيل العربية 
السابعة لإلنتاج المحلي، والخيل ذات الساللة المصرية 
األولـــى على ميدان االتحاد الرياضي العســـكري بنادي 
راشـــد للفروســـية وســـباق الخيل بالرفة والتي تستمر 

منافساتها حتى السبت بمشاركة واسعة.
 وبهذه المناســـبة، أكد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد آل 
خليفـــة أن بطـــوالت جمـــال الخيـــل العربيـــة األصيلـــة 
تعكـــس مكانة مملكة البحرين في رياضات الفروســـية 
والرعايـــة الفائقـــة التـــي تحظـــى بها هـــذه الرياضة من 
عاهـــل البالد صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة عاهـــل البالد، حيـــث إن هـــذه الرعاية تمثل 
الدافـــع الكبيـــر لجميع المشـــاركين في عكـــس الصورة 
المتطـــورة لهـــذه الرياضـــة التراثية العريقـــة.  وأوضح 
ســـموه أن وصول بطولة االتحاد إلى النســـخة السابعة 
تؤكد مكانتها وتطورها عامًا بعد اآلخر في ظل حرص 
االتحـــاد على تهيئـــة األجواء المثالية لكل المشـــاركين 
وهـــو مـــا ســـاهم بتحقيـــق النجاحـــات المتواصلـــة في 
تطور البطولة.  وأعرب ســـموه عن ســـعادته بالمشاركة 
الواســـعة التي شهدتها البطولة في يومها األول، مبديًا 
ســـموه إعجابـــه بالمشـــاركة الواســـعة مـــن قبـــل أفضل 
الجياد بمختلف الفئات وبمشاركة مجموعة من أفضل 
المـــالك والمربين وأصحاب المرابـــط وجميع المهتمين 
برياضـــة جمـــال الخيل العربيـــة، وهو مـــا يعكس مدى 
الشـــعبية الجارفـــة التي تحظى بها رياضـــة الخيل في 
مملكـــة البحرين وتعلق أهلها بالخيـــل على مر العصور 

لتتوارثها األجيال جيال بعد جيل.

  عيسى بن عبداهلل يشهد البطولة

 شـــهد ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة 
منافســـات اليوم األول من البطولة.  وأعرب سموه عن 
سعادته بالمستويات المتميزة التي شهدها اليوم األول 
من البطولة، وهو تأكيد للقدرات البحرينية في اإلنتاج 
المحلي، مبينًا سموه أن البطولة تحظى بشعبية كبيرة 
لدى محبي رياضات الفروســـية والخيل العربية.  وأكد 
سمو الشيخ عيسى بن عبدهللا آل خليفة أن المنافسات 
فـــي اليوم الثاني مـــن المؤكد أن تتواصل بشـــكل مميز 
مـــع تنافـــس قـــوي ومثيـــر بيـــن المـــالك واالســـطبالت 

المشـــاركين.  وأشاد ســـموه بالمســـتوى التنظيمي الذي 
شـــهده اليـــوم األول والحرص على تطبيـــق اإلجراءات 
االحترازيـــة والتباعد االجتماعي وارتـــداء الكمامة في 
ظل التوجيهـــات الصادرة من الجهات الرســـمية، حيث 
إن االتحـــاد حريـــص علـــى تنفيذهـــا بأفضـــل صـــورة.  
وتسلم سمو الشيخ عيسى بن عبدهللا آل خليفة هدية 
تذكارية من رئيس مجلس إدارة شـــركة منارة البحرين 
مالك مربط المنارة محمد المناصير، حيث أعرب سموه 
عن شـــكره وتقديره على هذه الهديـــة والجهود البارزة 
التي يبذلها المناصير وحرصه على تقديم الدعم الدائم 

لفعاليات وأنشطة االتحاد.

  عيسى بن عبداهلل يتوج األبطال

 وتـــوج ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة 
أصحـــاب المراكـــز األولـــى في بطـــوالت األبطال، حيث 
جاء في المركز األول في بطولة األبطال للمهرات عمر 
ســـنة، جوري الزين للمالك بشـــار مصطفى الســـطبالت 
الزيـــن بنتيجة إجماليـــة )24.00(، والمركـــز الثاني ميار 

المنامة للمالك سعيد جعفر بنتيجة إجمالية )22.00(.
 وفـــي فئـــة المهـــرات عمر ســـنتين و3 ســـنوات، المركز 
األول أي أي فيكتوريا للمالك علي عبدهللا الســـطبالت 
عالـــي بنتيجـــة إجماليـــة )26.00(، والثانـــي ريـــم المهـــا 
للمالك أسامة عبدهللا السطبالت المها بنتيجة إجمالية 
)17.00(.  وفي أقوى البطوالت بطولة األفراس، المركز 
األول كميلة الراشدية للمالك علي عبدعلي السطبالت 
 A.Y والثانـــي   ،)27.00( إجماليـــة  بنتيجـــة  الراشـــدية 
شـــيرين للمالك عبدهللا يوسف السطبالت A.Y العربية 

بنتيجة إجمالية )17.00(.

  نتائج ومنافسات مثيرة

 جاءت نتائج فئة المهرات عمر سنة، في المركز األول 

 TFK غالية للمالك نســـيم الراشـــدية والسطبالت TFK
وبنتيجـــة إجماليـــة )91.38(، وفـــي المركـــز الثاني ميار 

المنامة للمالك سعيد جعفر بنتيجة إجمالية )90.13(.
 وفي فئة المهرات عمر ســـنة )ب(، المركز األول جوري 
الزين للمالك بشـــار مصطفى الســـطبالت الزين بنتيجة 
إجماليـــة )91.38(، والمركـــز الثانـــي AMS روزا للمالـــك 

اسطبالت المضاحكة بنتيجة إجمالية )89.88(.
 وفي فئة المهرات عمر سنتين، المركز األول ريم المها 
للمالك أسامة عبدهللا السطبالت المها بنتيجة إجمالية 
)91.75(، والمركـــز الثانـــي ريـــم الجابريـــة للمالك أحمد 

حسن السطبالت الجابرية بنتيجة إجمالية )90.75(.
 وفي فئة المهرات عمر سنتين )ب(، المركز األول أي أي 
فيكتوريا للمالك علي عبدهللا السطبالت عالي بنتيجة 
إجمالية )91.31(، والمركز الثاني أي شـــهد للمالك عمار 
يوســـف بنتيجة إجمالية )90.00(.  وفـــي فئة المهرات 
للمالـــك   GHURRAH األول  المركـــز  3 ســـنوات،  عمـــر 
)91.25(، والمركـــز  عبـــدهللا صالـــح بنتيجـــة إجماليـــة 
الثانـــي ريـــم النـــوادر للمالـــك زكريا يحيى الســـطبالت 
النـــوادر بنتيجـــة إجمالية )90.75(.  وفـــي فئة المهرات 
عمـــر 3 ســـنوات )ب( المركـــز األول جوهـــرة الجابريـــة 
السطبالت الجابرية بنتيجة إجمالية )91.38(، والثاني 
عالـــي فريـــدة للمالك أســـامة العالي الســـطبالت العالي 
بنتيجـــة إجماليـــة )90.63(.  وفي فئـــة األفراس عمر 4 
- 6 ســـنوات المركـــز األول AY شـــيرين للمالـــك عبدهللا 
إجماليـــة  بنتيجـــة  العربيـــة   AY الســـطبالت  يوســـف 
)91.25(، المركـــز الثانـــي العنـــود الزيـــن للمالـــك بشـــار 

مصطفى السطبالت الزين بنتيجة إجمالية )90.88(.
 وفـــي فئـــة األفراس عمر 7 ســـنوات فما فـــوق، المركز 
األول كميلة الراشدية للمالك علي عبدعلي السطبالت 
الراشـــدية بنتيجة إجمالية )91.13(، والثاني جود الريا 

للمالك ياسر حسين بنتيجة إجمالية )88.88(.

تغطية - اللجنة اإلعالمية
 الخالدية يكسب البحرين في ختام

 الجولة ٨ لدوري الثانية

سمو الشيخ عيسى بن عبدالله سمو الشيخ عيسى بن عبدالله يتوج األبطال

نضال بحران
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أطفال األنابيب
ــواب  ــ ــنـ ــ ــس الـ ــلـ ــجـ ^مـــــــــرر مـ
إجــراء  بمجانية  يقضي  مقترًحا 
عملية أطفال األنابيب للمواطنين 
مــمــن يــعــانــون مـــن مــشــاكــل في 
اإلنجاب مواكبة للدول المتقدمة 
ــمــجــانــي  ــاج ال ــعــ ــ ــي تـــوفـــيـــر ال فــ

لحاالت العقم من المواطنين.

^وافق مجلس النواب على مقترح برغبة يقضي 
بزيادة إجازة وضع المرأة العاملة في القطاع الحكومي 
إلـــى 70 يومـــًا بدالً من 60 يومًا، وإجازة األبوة من يوم 

واحد إلى 3 أيام.
وقبـــل التصويـــت، قالـــت النائـــب فاطمـــة القطـــري إن 
التكلفـــة التقديرية التـــي يتطلبها تنفيذ هذا المقترح ال 
تتجـــاوز أكثر من 500 ألف دينار، وهي تكلفة بســـيطة 
جدًا مقارنة بحجمها بالنسبة إلى إجمالي نفقات القوى 

العاملة والتي بلغت قرابة مليار و400 مليون دينار.
وأشـــارت إلى أن منح المرأة العاملة هذه األيام القليلة 
ســـيكون لهـــا مـــن األثـــر الكبيـــر علـــى نفســـية األمهات 
وصحتهـــم، ومنحهـــم بعـــض الوقـــت لتجـــاوز تأثيرات 
مـــا بعـــد الـــوالدة، دون التفريط في حق مـــن حقوقهم 
العمـــل،  فـــي  إنتاجيتهـــم  مـــن  يعـــزز  ممـــا  الوظيفيـــة، 
األســـرة  بيـــن متطلبـــات  التوفيـــق  علـــى  ويســـاعدهم 

والمجتمع.

وذكـــرت أن الكثيـــر من اآلبـــاء يضطرون إلـــى اقتطاع 
أيام من رصيد إجازاتهم الســـنوية ليتمكنوا من ترتيب 
أوضاعهم األســـرية خال أيام الـــوالدة األولى، وهو ما 

يؤكد الحاجة لتمديد هذه اإلجازة واستحقاقه لها.

ــفــة تــنــفــيــذ الــمــقــتــرح ــار كــل ــنـ ــون ديـ ــي ــل ــف م ــص ن

70 يوًما إجازة وضع لموظفات الحكومة و3 لألب

^مـــرر مجلـــس النواب مشـــروعا بقانون يقضي بشـــمول 
أفراد أســـرة صاحب العمل الذين يعملـــون معه ويعولهم فعا 
فـــي التغطية التأمينية، وهم )الزوجـــات، األبناء، اإلخوة دون 
18 سنة، البنات واألخوات غير المتزوجات، الوالدان(، بحيث 
يســـتطيعون نيـــل الحقـــوق والمزايـــا التقاعديـــة عـــن طريـــق 

إشراكهم في أحد أنظمة التأمين االجتماعي.
ورأى النائب عبدهللا الذوادي أن هذا المشـــروع خطوة مهمة، 
وســـيحقق األمـــن للمســـتفيدين منـــه مـــن ناحية توفـــر العمل 
والتأميـــن االجتماعـــي، ويكفل حقوق الجميع دون اســـتغال 

للثغرات القانونية.
ولفت إلى أن الهيئة العامة للتأمين االجتماعي منع أي عاقة 
عمـــل وهمية قد تنجـــم عن خصوصية عاقـــة صاحب العمل 

وأي من أفراد األسرة وتمكين الهيئة الرقابة على ذلك.
وأشـــار النائب باســـم المالكي إلى أن هذا المشـــروع سيساهم 
فـــي زيادة إيـــرادات التأمينـــات االجتماعية، وتشـــجيع العمل 
الخاص وفتح الشركات العائلية بما يخفف العبء على الدولة 

في التوظيف، إضافة إلى المساهمة في دعم االقتصاد.
وقال النائب ممدوح الصالح إن هذا المشروع سيؤسس عرفا 
جديدا يســـاهم فـــي تحقيق االســـتقرار الوظيفـــي للعديد من 

المواطنين في ظل شح الوظائف.

يحقق األمن المعيشي للمستفيدين ويزيد إيرادات الهيئة

شمول أسرة صاحب العمل في التأمين

^مــرر مجلــس النــواب مقترحــًا بإنشــاء حدائــق عامــة فــي مختلــف 
المجمعات السكنية التي ليس لديها حدائق وفي جميع المحافظات.

وذكرت الوكيل المســـاعد للخدمات 
البلدية المشتركة شـــوقية حميدان 
أن هنـــاك 170 حديقـــة موزعة على 
محافظـــات المملكـــة، 47 منهـــا تتبع 
أمانـــة العاصمـــة، و39 حديقة تابعة 
للمحرق، و44 حديقة تابعة للشمالية 

و40 حديقة تابعة للجنوبية.
قامـــت  الـــوزارة  أن  إلـــى  وأشـــارت 

كذلك بإنشاء العديد من المتنزهات 
العامـــة، منهـــا متنـــزه عيـــن عـــذاري 
بمحافظـــة  المائيـــة  والحديقـــة 
العاصمـــة، ومتنـــزه األمير خليفة بن 
ســـلمان بمحافظة المحرق، كما يتم 
العمـــل علـــى تنفيـــذ متنـــزه مدينـــة 
حمد بالمحافظة الشـــمالية، ومتنزه 

الحنينية بالمحافظة الجنوبية.

170 حديقة ومتنزهان جديدان
^وافق مجلس النواب على تعديل تشريعي يقضي بتخفيف عقوبة 
أحــد الجنــاة فــي حال اإلبالغ عــن الجرائم المخلــة بالثقة العامــة كتقليد 

األختام والعالمات العامة.

ويهدف المشـــروع إلى تشـــجيع 
المســـاهمين في ارتـــكاب إحدى 
عليهـــا  المنصـــوص  الجرائـــم 
البـــاب  مـــن  األول  الفصـــل  فـــي 
الخامـــس مـــن قانـــون العقوبات 
على اإلباغ عنها قبل اســـتعمال 
العامـــة  والعامـــات  األختـــام 

وقبـــل  المـــزورة،  أو  المقلـــدة 
البـــدء فـــي التحقيـــق االبتدائي، 
بجعـــل هذا اإلباغ عـــذرًا مخففا 
للعقوبـــة، أو اإلعفاء منها إذا رأى 
القاضـــي محاً لذلك، إضافة إلى 
مســـاهمته في الكشـــف عن تلك 

الجرائم.

تخفيف عقوبة الجناة المبلغين عن تزوير األختام
^مــرر مجلــس النــواب مقترًحــا يقضــي بــإدراج شــارع الملــك حمــد 
وشــارع المعســكر ضمن القرار الوزاري بشــأن فترة منع مرور الشــاحنات 

واآلليات الثقيلة أوقات الذروة.

وقبل التصويت، قال النائب عيسى 
الدوســـري إن  قاطني هذه المناطق 
يعانون مـــن االزدحام المروري على 

مدار الساعة ويعرضهم للمخاطر.
وأشـــار إلـــى أن تنفيذ هـــذا المقترح 
الســـامة  تحقيـــق  فـــي  سيســـاهم 
الطريـــق  لمســـتخدمي  المروريـــة 

ويحقق انســـيابية الحركة المرورية 
على الطريق.

ولفـــت النائـــب محمد السيســـي إلى 
أن هذين الشارعين أصبحا من أكبر 
الشـــوارع وأكثرها اســـتخداما، وهو 
مـــا يؤكـــد الحاجـــة إلـــى تنفيـــذ هذا 

المقترح.

منع مرور الشاحنات على شارعين وقت الذروة

إعفاء أندية رعاية الوالدين من فواتير الكهرباء والرســوم البلدية

“اإلسكان” تدرس طرح برنامج “أرض وقرض”

وافـــق مجلـــس النـــواب علـــى مقتـــرح 
يقضـــي بتوفير خدمـــة )أرض وقرض( 
ضمـــن الخدمـــات اإلســـكانية المقدمـــة 

للمواطنين من ذوي الدخل المحدود.
وقبـــل التصويـــت، قال النائب عيســـى 
المقتـــرح  هـــذا  تنفيـــذ  إن  الدوســـري 
ســـيقدم خدمة إســـكانية غير تقليدية 
تقلص من قوائم االنتظار، والمساهمة 
اإلســـكانية،  الخدمـــات  تحســـين  فـــي 
وإعانـــة المواطـــن علـــى تنفيـــذ المنزل 

المناسب لتطلعاته.
وأوضحـــت وزارة اإلســـكان فـــي ردها 
على المقترح أنها بصدد دراسة خدمة 
ســـبل  لتيســـير  اإلســـكاني  التمويـــل 

االنتفـــاع بـــه، بهـــدف توفيـــر المســـكن 
المائم بما يخدم أكبر شـــريحة ممكنة 
مـــن المواطنين، ومن ضمنـــه مبادرات 

جديدة تسمح للمتقدم بالحصول على 
أرض وتمويـــل لبنائهـــا وفقـــا لمعاييـــر 
واشـــتراطات ســـيتم اإلعان عنها بعد 

انتهاء الدراسة.
إلـــى ذلك، وافق المجلـــس على مقترح 
االجتماعيـــة  األنديـــة  بإعفـــاء  برغبـــة 
للوالديـــن من رســـوم الكهربـــاء والماء 

والبلدية.
بـــدوره، قـــال النائب باســـم المالكي إن 
هـــذه المراكـــز والمنشـــآت تلعـــب دورًا 
يتطلـــب  مهمـــًا،  وإنســـانيًا  اجتماعيـــًا 
وعـــدم  ومســـاعدتها،  معهـــا  الوقـــوف 

مساواتها مع المؤسسات الربحية.
من جهته، قال النائب عبدهللا الذوادي 
إن مملكـــة البحريـــن بلـــد الخيـــر، وإن 
أعـــداد هـــذه الـــدور قليلة ومحـــدودة، 
وإعفاءهـــا مـــن الرســـوم والفواتيـــر لن 

يكون ذا كلفة كبيرة على الدولة.

رئيسة مجلس النواب فوزية بنت عبدالله زينل 

“الء” برلمانية لتقليص فترة الترشح لالنتخابات
الكوهجـــي: الشـــوريون يغـــردون خـــارج الســـرب... والعامـــر: مضيعـــة وقـــت

^رفـــض مجلـــس النـــواب مقترحـــًا 
الشـــورى  مجلـــس  مـــن  مقدمـــا  بقانـــون 
بتحديـــد فترة 3 أيـــام كفترة لفتح وقفل 
باب الترشح لانتخابات النيابية، فتكون 
مـــدة الترشـــح هـــي ذات المـــدة المقـــررة 
لقبـــول لجنـــة االنتخابـــات، وكـــذا الطعن 

عليه.
إن  البحرانـــي  محمـــود  النائـــب  وقـــال 
المقترح يفـــرض المزيد مـــن القيود على 

الترشح لانتخابات. 
فيما رأى النائب حمد الكوهجي أن بعض 
أعضاء مجلس الشـــورى يغـــردون أحيانًا 
خـــارج الســـرب، ويجنحـــون إلـــى طـــرح 
مقترحـــات ال تامس اهتمـــام المواطنين 
أو تســـاهم فـــي تحســـين معيشـــتهم، بل 
منهـــا وال  وطـــرح مقترحـــات ال جـــدوى 
تنسجم مع ما تتطلبه العملية االنتخابية 

من وقت.

وذهبـــت النائب سوســـن كمـــال إلى عدم 
هـــذا  يســـتدعي  حقيقـــي  مبـــرر  وجـــود 
التعديـــل، وأن األفضـــل هو ترك الســـلطة 
التقديريـــة لتحديـــد المدد لجالـــة الملك 
المفدى إذ إن في تلك السلطة التقديرية 

الموثوقـــة آليـــة تخـــدم الحق السياســـي 
المباشر بحسب التجارب السابقة.

وأشـــار النائـــب خالـــد بوعنـــق إلـــى أنه لو 
ترشـــح أحد أعضاء مجلس الشـــورى لما 
انتخبه المواطنون، وذلك لعدم مامســـة 

مقترحاتهم اهتمامات المواطنين.
إلـــى أن  الســـواد  النائـــب فاضـــل  ولفـــت 
الفترة المحددة قصيرة نســـبيًا، مما يقيد 
من حق الترشـــيح بما يمس من مضمونه 

ويشوبه شبهة دستورية.
مـــن جهتـــه، بيـــن وزير شـــؤون مجلســـي 
الشـــورى والنـــواب غانـــم البوعينيـــن أن 
الهـــدف مـــن المقتـــرح هـــو توحيـــد مـــدد 

الترشح والطعون وغيرها.
إلـــى  بوحمـــود  محمـــد  النائـــب  وذهـــب 
اإلســـامية  والشـــؤون  العـــدل  وزارة  أن 
واألوقـــاف أكـــدت أن الوضـــع الحالـــي ال 
إشـــكاليات، ممـــا  أو  يشـــوبه أي عقبـــات 

يؤكد عدم وجود داعي لهذا التعديل.
أن  العامـــر  أحمـــد  النائـــب  واعتبـــر 
الممارســـات المعمـــول بها حاليـــا هي من 
أفضل الممارســـات الدولية، وأن مناقشة 

مثل هذا الموضوع هو “مضيعة وقت”.

سيدعلي المحافظة
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“شفة األرنب” بين الدراما والرواية وجزء من المجتمع
يعتبــر مرض الشــفة األرنبية بمثابة عيــب خلقي في منطقة الوجه والفم، 
ويحــدث أثنــاء مراحل الحمل المبكرة نتيجة نقص كمية النســيج المكون 
لمنطقــة الوجــه والفــم أو نتيجــة عــدم التحــام النســيج بشــكل مناســب، 
ويظهر على هيئة شق أو فتحة في الشفة العليا لتشبه بذلك شفة األرنب 
وهذا هو ســبب التســمية، علًما أن نســبة حدوث الشق يختلف بين البلدان 

والشعوب.

وكان ذلـــك جليا في أحداث مسلســـل 
)بيـــن انـــف وشـــفتين( للمخـــرج محمد 
القفاص، الذي عرض أخيرا على منصة 
أبوظبـــي وناقش قضايا عـــدة وأبرزها 
هذه القضية، فكانت المحرك األساس 
لألحـــداث فـــي العمـــل ومنها تتشـــعب 
الباقي، إذ شـــاهدنا الكـــم الهائل للتنمر 
الـــذي تعرضـــت بطلـــة العمـــل )الطاف( 
أثناء طفولتها على المقاعد المدرسية 
وعـــزوف البنـــات عنهـــا والنفـــور منهـــا 
والتعليقات السلبية وتلقيبها بالوحش، 
ما اثر عليها نفسيا وجسديا، ولتواصل 
حياتهـــا اقترح عليها والدها أن ترتدي 
كمامـــة منـــذ طفولتها وتتجنـــب النظر 

للمرآة وغيرها من األمور.

مخاوفهـــا  وكبـــرت  ألطـــاف  وكبـــرت 
والحقتهـــا حتـــى محيط العمـــل، حتى 
الشـــخص الوحيـــد الـــذي أحبتـــه مـــن 
كل قلبهـــا )عزيز( لم يلتفت لها بســـبب 
تشـــوهها، ناســـًيا جمال أخالقها ونقاء 
قلبها، الذي لم يشوب رغم كل ما مرت 
بـــه من الم وعـــذاب، وبقت تســـعى أن 
تقدم كل ما بوسعها لتسعد من تحب.

ويحمـــل العمـــل في طياتـــه العديد من 
الرســـائل ومنهـــا المثـــل القائـــل )ليـــس 
كل مـــا يلمـــع ذهًبـــا(، فهنـــاك الكثير من 
األشياء تبدو للوهلة األولى أنها المعة 
وفاخـــرة، وهي بالحقيقـــة خالف ذلك، 
وهـــذا ما شـــاهدناه مع )ســـارة وعزيز(، 
فرغم تشـــوه )الطـــاف( المرئـــي، فهناك 

فينـــا جميعـــا،  غيـــر مرئيـــة  تشـــوهات 
كالتشـــوه الخلقـــي الموجود في جســـد 
)سارة( وان بدت ظاهرًيا فاتنة الجمال 
إال أنها غشـــت زوجهـــا )عزيز( عندما لم 
تصارحـــه بعلتهـــا، وكذلـــك من يشـــاهد 
عزيـــز ينظر إليـــه بنظـــرة الجميل خلقا 
وخلقا، على الرغم من تعاطيه للكحول 
وســـعادته،  لذاتـــه  وحبـــه  وأنانيتـــه 
ومـــن اهم الرســـائل التـــي وجدتها في 

كمـــا  اإلرث  علـــى  الصـــراع  المسلســـل، 
شـــاهدناه فـــي )بيـــت رعـــد( وبطريقـــة 
مشـــوقة وجديدة. اضف لذلـــك الكثير 
مـــن القضايا واألحداث والشـــخصيات 
التي ضافت للعمل، كما أن الجميل في 
العمـــل تقديم مواهـــب ووجوه جديدة 

تشق طريقها نحو النجومية بثبات.

كتب: خالد خليل جناحي

احتفلت مؤخرا أديل بالذكرى العاشرة أللبومها الحائز جائزة 21،  «
والذي أصدرته العام 2011 وتعلق على مجموعة صور نشرتها: 

“من الجنون أن أتذكر القليل عما كان عليه وكيف شعرت قبل 
عقد من الزمن“.
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جعفـــر  الشـــاب  البحرينـــي  المخـــرج  حقـــق 
العكـــراوي جائزة لجنـــة التحكيم في مســـابقة 
العيـــن  بمهرجـــان  القصيـــر  الخليجـــي  الصقـــر 
الســـينمائي فـــي دورتـــه الثالثة التـــي اختتمت 
مســـاء “األربعـــاء”، في قلعـــة الجاهلـــي بمدينة 

العين.
وفـــي تصريـــح خـــاص لــــ “البـــالد”، قـــال جعفـــر 
إنـــه يهـــدي الجائـــزة أوال إلـــى مملكتنـــا الغالية، 
وإلـــى روح الراحـــل فريـــد رمضان الـــذي كرمه 
المهرجـــان الخليجـــي الكبير وإلـــى باقي فريق 
العمـــل، وأضـــاف: “للمـــرة الثانية علـــى التوالي 
أحقـــق جائـــزة مرموقـــة فـــي المهرجـــان، وهذا 
إضافـــة لي ولـــكل فريق عمـــل فيلمـــي القصير 

الحاكم”.
البحـــر”  “ســـيدة  الســـعودي  الفيلـــم  وحصـــد 
للمخرجـــة شـــهد أمين، جائـــزة مســـابقة الصقر 
رمضـــان  فريـــد  وجائـــزة  الطويـــل،  الخليجـــي 

ألفضل سيناريو.
وفـــي ختـــام المهرجـــان، ومـــن خـــالل منصـــة 
توعويـــة  حملـــة  أطلقـــت  الســـينمائي،  العيـــن 
حملـــت عنوان “ليكـــن خيارك التطعيـــم”؛ إيمانا 
مـــن القيمين على الحدث بـــأن اللقاح هو الحل 
األمثـــل لوقايـــة األفـــراد والمجتمع، والوســـيلة 
األســـرع للتصـــدي لجائحـــة كورونـــا، ولعـــودة 

الحياة إلى طبيعتها.
للمهرجـــان  العـــام  المديـــر  قـــال  كلمتـــه،  وفـــي 
المخـــرج والمنتـــج عامـــر ســـالمين المـــري، إنـــه 
وعلـــى مـــدى 5 أيـــام اســـتمتع وشـــاهد ضيوف 
وجمهـــور العيـــن الســـينمائي 85 فيلمـــا متنوعا 

بين ثقافات وبلدان مختلفة، وكانت الفعاليات 
األفـــالم  وعـــروض  واالتفاقـــات  والمبـــادرات 
المنتقـــاة فـــي الـــدورة الثالثـــة مـــن الحدث هي 
التـــي تتحدث عمـــا بذلـــه فريـــق المهرجان من 
جهـــد خاّلق. وأضـــاف: “كنا جميعـــا على موعد 
مع أفالم جديدة تختصر إيقاع الزمن بحرفية 
تامـــة، وقـــد عرفنا كيـــف نرصد معـــا التفاصيل 
التـــي تهـــز القلـــوب ونحـــن نتشـــارك جميعا في 
معان إنســـانية راقية، وحقق العين الســـينمائي 
فـــي نســـخته الثالثـــة العديـــد مـــن اإلنجـــازات 
فـــي عالم الفن الســـابع، فـــكان برنامج “ســـينما 
العالم” إضافة قوية للمهرجان الذي اســـتقطب 
مجموعـــة من أفضـــل األفالم األوروبيـــة، التي 

تتمتع بإيقاع ونوعية فنية عالية الجودة.
وأضـــاف المديـــر العـــام للمهرجـــان أن الـــدورة 
الثالثـــة شـــهدت حضـــورا اســـتثنائيا للعـــروض 
االفتتـــاح  فيلـــم  أبرزهـــا  ومـــن  الســـينمائية، 
الجزائـــري “هيليوبوليـــس” في عرضـــه العالمي 
األول، إلـــى جانـــب 5 أفالم أخرى ُرشـــحت من 
دولهـــم إلـــى أوســـكار 2021، فـــي ســـابقة هـــي 

األولى من نوعها في المهرجانات الســـينمائية، 
إلـــى جانب عرض عدد مـــن األفالم في عرضها 
إدارة  يدفـــع  الـــذي  األمـــر  األول؛  الخليجـــي 
المهرجـــان إلـــى تقديـــم المزيـــد مـــن الجهد في 

االختيارات المقبلة.
موضحا أن “العين السينمائي” اختار أن يواجه 
عاصفـــة جائحـــة “كورونا” علـــى طريقة “خذوا 
حذركـــم واســـتمتعوا بالســـينما”، مـــع االلتـــزام 
اإلجـــراءات االحترازيـــة والوقائيـــة والتباعـــد 
االجتماعي، وها قـــد فتحنا لكم قلوبنا وأبواب 
األجـــداد ونوافذهم بــــ “دار الزين” ذات التاريخ 
العريـــق. وأكـــد المري: »لقـــد جهزنا لكـــم طوال 
فترة المهرجان فعاليات جديدة، وتناقشنا في 
كل شـــيء؛ لكي نثبت أن العالـــم رغم الظروف 
الحالكـــة ال معنى لـــه من دون الســـينما ببريقها 
الـــذي يخطـــف األنظـــار، فـــكل المحبـــة لصنـــاع 
الســـينما مـــن الجيـــل الجديـــد الذيـــن يمتلكون 
القـــدرة دائمـــا على وضع لمســـات تليق بحاضر 
الفـــن الســـابع ومســـتقبله ودوره فـــي مناقشـــة 

قضايا اجتماعية وإنسانية”.

أما النتائج الكاملة، فهي كانت كالتالي:

حصد الفيلم السعودي “سيدة البحر” للمخرجة . 1
شهد أمين، جائزة مسابقة الصقر الخليجي 

الطويل، وجائزة فريد رمضان ألفضل سيناريو.

حصل الفيلم السعودي “المرشحة المثالية” . 2
للمخرجة هيفاء المنصور على جائزة لجنة 

التحكيم في المسابقة نفسها. 

حصل الفيلم اإلماراتي “أثل” للمخرجة الشيخة . 3
إليازية بنت نهيان على جائزة أفضل فيلم في 

مسابقة الصقر اإلماراتي القصير.

فاز فيلم “النبتة” للمخرجة حمدة المدفع بجائزة . 4
لجنة التحكيم.

منحت اللجنة شهادتي تقدير لفيلم “ثم ماذا . 5
بعد” للمخرج حمد صغران، وفيلم “ماذا لو” 

للمخرج مرسال الشامسي.

في مسابقة الصقر الخليجي القصير ذهبت . 6
جائزة أفضل فيلم لفيلم “ببن .بي.ك” للمخرج 

يوسف العبدلله.

حصل فيلم “الحاكم” للمخرج جعفر محمد . 7

حسن على جائزة لجنة التحكيم. 

في مسابقة الصقر للطلبة، فكانت جائزة أفضل . 8
فيلم من نصيب “البوم” للمخرج علي الري.

 ذهبت جائزة لجنة التحكيم لفيلم “ريحة أبوي” . 9
للمخرجة فوزية محمد. 

حـــــــــاز فيلـــــم “تألــــــق ابتــــدائي . 10
elementary brilliance”  للمخرج ليو 

يونغميـن وونغ على جائزة أفضل فيلم في 
مسابقة الصقر للمقيمين.

جائزة لجنة التحكيم، فذهبت لفيلم “10” للمخرج . 11
محمد سمير.

 مسابقة “أصنع فيلمك في زمن كورونا”، التي . 12
تم استحداثها بالتزامن مع ما فرضته جائحة 

“كوفيد 19” على العالم من حجر منزلي وإجراءات 
احترازية، ففاز بجائزة أفضل فيلم فيها المخرج 

مدحت عبد لله عن فيلمه ”عابد“.

 ذهبت جائزة لجنة التحكيم لفيلم “حجر منزلي” . 13
للمخرج أحمد خطاب.

14 . ”Hinged“ ”حصل فيلم “المفصل
للمخرج ايفور غراسيس على شهادة تقدير.

“ســيدة البحر” يحقــق جائزتي فريــد رمضان ألفضل ســيناريو والصقــر الخليجي الطويل

جعفر العكراوي يهدي البحرين جائرة لجنة التحكيم في “العين السينمائي 3”

طارق البحار

نورة العقيلي
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فرنسي يحّول نفسه إلى “كائن فضائي أسود”
أقــدم الشــاب الفرنســي، أنتونــي لوفريــدو، البالــغ مــن 
العمر 32 عاًما، على قطع أنفه وشفته العليا في سبيل 

التحّول إلى “كائن فضائي أسود”.
لجعــل  الشــاب  يكافــح  “ميــرور”،  صحيفــة  وبحســب 
نفســه أشبه بكائن فضائي، حيث قام بتعديالت كبيرة 
علــى شــكل وجهــه، بمــا في ذلــك مقلتا عينيــه، وغطى 
نفســه بالوشــم ليبدو كأنه كائن أسود من خارج كوكب 

األرض.
وقــال الشــاب، الــذي يوّثق التغييــرات الجســدية التي 
أجراها لمتابعيه على تطبيق “انستغرام”، إنه أزال أنفه 
فــي إســبانيا ألن هــذا اإلجراء غير قانوني في فرنســا، 
وبخــالف الثقــب والوشــم، فقــد قــام بأغلــب تعديالت 
الجسم في العديد من البلدان األوروبية التي ال تجرم 

هذا اإلجراء.
وكتــب منشــورا عبــر حســابه قائــال: “اآلن يمكننــي أن 
أمشــي ورأســي مرتفعــا، شــكرا لكل األطبــاء، أنا فخور 

بما فعلناه معا”.
واعتــرف أنتونــي لوفريــدو، أنــه يعانــي أثنــاء تنــاول 
عمليــة  وأجــرى  العليــا،  شــفته  إزال  أن  بعــد  الطعــام 
جراحية لشــق لســانه ليبدو مثل الثعبان، لكنه مع ذلك 

ما زال متحمسا إلجراء المزيد من التعديالت.
حيــث يحلــم بإزالــة جلده بالكامــل واســتبداله بمعدن، 
ومؤخــرة  واألصابــع،  والســاقين  الذراعيــن  وخاصــة 
الرأس، حتى يبدو وكأنه أشبه بـ كائن فضائي حقيقي.

المصــري  الصحــة  وزيــر  نائــب  كشــف 
أن  توفيــق،  طــارق  الســكان  لشــؤون 
كل  مولــود  ألــف   200 تســتقبل  مصــر 
عــام؛ نتيجــة لــزواج القاصــرات، وهــو 
مــا يمثــل ظاهــرة لها مشــكالت صحية 

واقتصادية واجتماعية ال حصر لها.
وأضاف توفيق، أثنــاء لقاء تلفزيوني، 
مــن  نوعــا  يعــد  القاصــرات  زواج  أن 
أنــواع العنــف غيــر المبــرر، مشــيًرا إلى 
العمــر  زيــادة  إلــى  تــؤدي  الظاهــرة  أن 
اإلنجابي للســيدة. وأشــار إلى مشروع 
قانــون في مصر يجــرم زواج األطفال 
دون 18 عاًمــا، إضافــة إلى عقوبة على 
كل مــن ولــي األمــر والــزوج والمأذون، 
تحــرك  وجــود  أهميــة  علــى  مشــدًدا 

مجتمعي إلى جانب التشريعي.
ولفــت نائــب وزير الصحة إلــى “أهمية 
نبــذ المجتمــع لهــذه الظاهــرة المؤذيــة 
والتي ال معنــى لها صحًيا واجتماعًيا”، 
موضًحــا أن مشــروع القانــون موجــود 

في البرلمان ومجلس الشيوخ.

مصر تواجه ظاهرة 
بينما كانت الجدة المعمرة آمي هوكينز، “زواج القاصرات”

تحتفل بعيد ميالدها العاشر بعد المائة، 
أيــام  إلــى  تعــود  أغنيــة  بغنــاء  قامــت 
أثنــاء  وفــي  األولــى.  العالميــة  الحــرب 
أدائهــا أغنية “طريق طويل لتييبيراري” 
التــي تحولــت إلى موســيقى عســكرية، 
تــم تصوير الجــدة آمي، ونشــر الفيديو، 
الــذي صــور بواســطة تطبيق تيــك توك، 
علــى المواقــع، ليشــهد إقباالً ومشــاهدة 

كبيرين، وتمت مشاركة الفيديو بصورة 
كبيــرة وغيــر متوقعة. وبفضــل الفيديو 
أفــراد  تــم تصويــره وســط  الــذي  هــذا، 
عائلتهــا، تحولــت الجدة آمــي إلى نجمة 
وســائل التواصل االجتماعي، بحصولها 
علــى 30 ألــف مشــاهدة. وتعيــش آمــي 
مــع أربعة أجيال من عائلتها في منطقة 
مــا  بحســب  ويلــز،  بجنــوب  مونمــاوث 

ذكرت صحيفة “ذي صن” البريطانية. 

هنــاك ســرقات تّتســم بكثيــر مــن الــذكاء، ولكــن بعض الســرقات تتســم بالطرافة من 
جانب بعض اللصوص، الذي يتفاوتون في مستوى ذكائهم.

 فإلــى جانــب اللصــوص األذكيــاء، الــذي يخططــون بعنايــة لتنفيــذ ســرقاتهم، هنــاك 
لصــوص يمكــن وصفهــم باألغبيــاء أو الخرقــاء، ويبدو صاحبنا في هذه الســرقة من 
النــوع األخيــر. فقــد أطلق لــص أخرق النار على ســاقه من مســدس كان يحمله فيما 
كان هــو وشــريكه يــركالن بــاب المنزل من أجل اقتحامه. وســجلت كاميــرا المراقبة 
أمــام مدخــل المنزل اللص وشــريكه وهما يحاوالن ركل بــاب منزل في فورت واين، 

بوالية إنديان، القتحامه وسرقته، فيما شوهدت رصاصة تنطلق من المسدس.
وبعــد نصــف ســاعة علــى محاولــة الســرقة، تــم إبــالغ الشــرطة بــأن رجالً دخــل إلى 

مستشفى قريب وهو يعاني من إصابة بعيار ناري في ساقه، وتم اعتقاله.

نجمة التيك توك... معّمرة عمرها 110 سنوات

لص أخرق يطلق النار على ساقه أثناء اقتحام منزل

تقدم العارضتان البريطانيتان كيت موس )يسار( وابنتها ليلى جريس موس-هاك إبداعات للمصممة البريطانية كيم جونز من مجموعة فندي لربيع وصيف 2021 أثناء 
أسبوع الموضة في باريس )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

مــن  الخميــس  أمــس  أســترالي  نجــا 
هجــوم تمســاح فــي شــمال أســتراليا 
بعدمــا تمّكــن مــن تحريــر نفســه مــن 
أفــادت  مــا  علــى  الحيــوان،  فّكــي 

سلطات اإلنقاذ.
الرجــل  أن  الســلطات  وأوضحــت 
البالــغ الرابعــة واألربعيــن كان يســبح 
فــي متنــزه بالقــرب مــن مدينــة كيرنز 
كوينزالنــد  مقاطعــة  فــي  الســياحية 

عندما عّضه التمساح.
 وقــال بــول ســويني، الــذي يعمل في 
خدمة اإلنقاذ، “لقد شــعر فجأة بشيء 
يقبــض على قمة رأســه، كان يعلم أنه 
تمســاح”. وأوضــح ســويني أن الرجل 
اضطر بعد ذلك إلى الســباحة لمسافة 
طويلــة للوصــول إلــى الشــاطئ خوًفا 

من أن يمسك به التمساح.
كان  اإلنقــاذ،  عناصــر  وعندمــا وصــل 

الرجل جالًسا “بهدوء مدهش”.

أسترالي ينجح في 
تحرير رأسه من 

فكي تمساح
للمــزادات  “ســوذبيز”  دار  عرضــت 
ســاندرو  للفنــان  لوحــة  الخميــس  أمــس 
عصــر  رّســامي  أهــّم  أحــد  بوتيتشــيلي، 
النهضــة اإليطالــي، قــّدر ثمنهــا بأكثــر مــن 
80 مليــون دوالر، فــي وقــت يفتقــر ســوق 

األعمال الفنية إلى البريق.
فمنذ 20 شــهًرا، لم ُتَبع أي لوحة لقاء 100 
مليــون دوالر مثــالً، وبالتالــي وّلــت مرحلة 
األرقــام القياســية التي شــهدتها الســنوات 
الممتــدة مــن 2015 إلــى 2018 ولــم تعــد 
أخبــار المــزادات تســتحوذ علــى العناويــن 

الرئيسية لوسائل اإلعالم.
فهــل تصل إلى هــذه العتبة الرمزية  لوحة 
التــي تمّثــل شــابًّا وســيًما ذا  بوتيتشــيلي 

شعر طويل يحمل ميدالية؟
 وقال رئيس قسم كبار الرسامين القدامى 
لــدى “ســوذبيز” فــي نيويــورك كريســتوفر 
أبوستل “عند النظر إلى لوحة كهذه، وهي 
ا، ينبغي مقارنتهــا بالروائع  اســتثنائية جــدًّ
وبيكــون  بيكاســو  كلوحــات  األخــرى، 
وباســكيا” التــي حطمت األرقام القياســية 

في السنوات األخيرة.

األميركيــة  الممثلــة  تزّوجــت 
حارســها  مــن  أندرســون  باميــال 
فــي  دان هيهرســت،  الشــخصي 
حفــل زفــاف ســّري عشــية عيــد 
الميــالد في منزل الممثلة البالغة 
مــن العمــر 53 عاًمــا فــي مدينــة 

فانكوفر الكندية.
مقابلــة  فــي  أندرســون  وقالــت 
ميــل”  “ديلــي  صحيفــة  مــع 
البريطانيــة: “تزوجت في العقار 
الذي اشــتريته مــن أجدادي قبل 
25 عاًما، حيث تزوج والداي وال 
يــزاالن مًعــا.. واآلن أنــا بالضبــط 
فــي  أكــون..  أن  أحتــاج  حيــث 

ا”. أحضان رجل يحبني حقًّ
بــدأت  الصحفيــة  وبحســب 
العالقة بين هيهرســت البالغ من 
العمر 40 عاًما وأندرسون البالغة 
مــن العمــر 52 عاًما في ربيع عام 
2020 حيــث وقعت بحبه خالل 

بســبب  العــام  اإلغــالق  فتــرة 
انتشار فيروس كورونا.

هــو  هــذا  أن  بالذكــر  الجديــر 
الزواج الرابع للممثلة األميركية، 
وهــي تزوجــت ريــك ســولومون 
 2007 عــام  فــي  مــرة  مرتيــن، 

ومــرة ثانية عــام 2013، كما أنها 
روك  كيــد  مــن  متزوجــة  كانــت 
وطلقــا عــام 2006، أمــا زواجهــا 
األول فهو من تومي لي في عام 
وطلقــا  طفــالن  ولديهمــا   1995

في عام 1998.

لوحة لبوتيتشيلي بـ80 مليون دوالر تحّرك سوًقا بال بريق
باميال أندرسون تتزوج سرًّا من حارسها الشخصي

وما تزال لوحة بوتيتشيلي في حال حفظ استثنائية مع أنها تعود إلى أكثر من 500 عام. 

أثارت فنانة مصرية ضجة واسعة 
عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي 
بعــد ظهورها مشــردة في الشــارع 

إثر إصابتها بمرض نفسي.
“الوطــن”  صحيفــة  وكشــفت 
مــروة  الفنانــة  إصابــة  المصريــة، 
محمــد، بصدمة نفســية حادة، بعد 
وفــاة والديهــا، جعلها تتــرك منزلها 

وتجلس في الشوارع.
هــذه  عــن  الصحيفــة  وقالــت 
فتيــات  أكثــر  “كانــت  إنهــا  المــرأة 
قريتهــا جمــاالً، عرفــت بحيويتهــا 
ومرحهــا الدائم. بوجهها البشــوش 
وابتسامتها العريضة، ظهرت على 
أدوارا  لتــؤدي  التلفزيــون  شاشــة 

تمثيليــة عديــدة، كان آخرهــا فــي 
مسلسل عائلة الحاج متولي”.

شــقيق  عــن  الصحيفــة  ونقلــت 
لصدمــة  تعرضــت  أنهــا  الممثلــة، 
نفســية حــادة بعــد وفــاة والديهــا، 
شــقيقها  يحــاول  مــرة  كل  وفــي 

إعادتها للمنزل، تفر مجدًدا.
وأشــار إلى أن حالة مروة النفسية 
سيئة، حيث تجلس على الرصيف 

وتسب المارة وتسرح كثيًرا.
ومحبوبــة  جميلــة  “كانــت  وتابــع: 
كل  تــزور  كبيــر،  وعــي  ولديهــا 
ورد  كانــت  القريــة،  فــي  جيرانهــا 
مفّتحــة دي شــكل عيــن وصابتهــا 

ا”. ألنها كانت جميلة جدًّ

ممثلة مصرية “تعيش متشّردة وتفترش األرصفة”

يعتــاد البشــر علــى مشــاهدة الحيوانــات 
المفترســة داخــل أقفــاص حديدية داخل 
حدائــق الحيــوان لحمايتهــم مــن خطرها، 
لكــن حديقــة حيــوان فــي الســنغال تقــوم 

بعكس ذلك تماما.
إن  التركيــة  “األناضــول”  وكالــة  تقــول   
حديقة حيوانات في السنغال توفر للبشر 

ميزة رؤية الحيوانات واالقتراب منها بصورة كاملة رغم أنها طليقة، عن طريق وضع 
البشر داخل أقفاص حديدية قوية ويتم تحريكها على متن مركبات.

ولفتــت الوكالــة إلــى أنــه تم افتتــاح حديقة “رانــش دا بانديا” للحيوانــات على بعد 70 
كيلومتًرا من العاصمة السنغالية، داكار، عام 2017، وتضم أصناًفا عدة من الحيوانات 
البرية المفترســة، التي تعتلي األقفاص الحديدية المتحركة وتدور حول البشــر دون 
أن تقتــرب منهــم بعدمــا يتــم حبســهم داخــل تلــك األقفــاص. وتوجد فتحــات صغيرة 

خاصة بالتواصل مع الحيوانات تسمح للبشر بمالمستها وتقديم الطعام لها.

حديقة حيوان تحبس البشر وتطلق الحيوانات
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