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الصخير - حلبة البحرين الدولية

الــــوزراء صاحب  رئــيــس  العهد  ــي  أكــد ول
آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو 
البحرين  فــريــق  بعطاء  اعــتــزازه  خليفة، 
جديدة  نــجــاح  قصة  الــيــوم  يسطر  الـــذي 
ــاب الــتــمــيــز والـــنـــجـــاح في  ــبـ بــتــوفــيــر أسـ

الكبرى  البحرين  جائزة  سباق  استضافة 
في   ،2021  1 للفورموال  الخليج  لطيران 
ظل الظرف االستثنائي العالمي لفيروس 
كورونا )كوفيد 19(، وما يتطلبه ذلك من 
استعدادات مضاعفة تمّكن أبناء البحرين 
إلقامة  تهيئتها  على  وإصــرارهــم  بعزمهم 
هذا الحدث الدولي المهم في بيئة رياضية 

وإجــراءات  بروتوكوالت  ووفق  تنافسية 
احترازية تضمن صحة وسالمة الجميع.

جاء ذلك لدى تفضل سموه أمس، بزيارة 
قبل  ــيــة  ــدول ال الــبــحــريــن  لحلبة  تــفــقــديــة 
الــبــحــريــن الكبرى  انــطــالق ســبــاق جــائــزة 
في   2021  ،1 للفورموال  الخليج  لطيران 
قام سموه  السابعة عشرة، حيث  نسخته 

بجولة في منطقة الفرق والمضمار التقى 
ــار شــخــصــيــات الـــفـــورمـــوال 1،  خــاللــهــا كــب
والمنظمين،  ومتسابقيها،  الفرق  ومديري 
قبل  النهائية  التحضيرات  على  اطلع  كما 
انطالقة السباق النهائي. وتمكن البريطاني 
هاملتون  لويس  مــرات  لسبع  العالم  بطل 
المركز  سائق فريق مرسيدس من خطف 

األول للجولة األولى واالفتتاحية للبطولة 
وللنسخة   2021  ،1 لــلــفــورمــوال  العالمية 
الثامنة عشرة للسباق الذي يقام في حلبة 
االتحاد  رئيس  وتــوج  الدولية.  البحرين 
بن  عبدهللا  الشيخ  للسيارات  البحريني 
عيسى آل خليفة الفائزين بالمراكز الثالثة 
العالم  األولى. ورجحت الخبرة كفة بطل 

سبع مرات للفورموال 1 البريطاني لويس 
بعد صــراع محتدم  السباق  في  هاملتون 
مع سائق فريق ريدبول ريسينج الهولندي 
المركز  في  حل  الذي  فيرستابين،  ماكس 
الثاني بعد أن هيمن بأزمنته على التجارب 
الحرة والحصص التأهيلية وانطالقه أوالً 

في السباق.

قصـــة نجــاح جديـــدة لفـريــق البحريـــن

)15 - 14 - 5 - 4(

المنامة - بنا

رحب سفير الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين، جيروم كوشار، بتوجه 
مملكة البحرين نحو تطبيق العقوبات البديلة. 

جاء ذلك في الندوة اإلقليمية بعنوان “تحديات وآفاق التنفيذ الفعال للتدابير 
نظمها  التي  الوطنية”  والتجارب  الدولية  المعايير  بين  البديلة  والعقوبات 
البوعينين،  علي  العام  النائب  برعاية  والقانونية،  القضائية  الدراسات  معهد 
وبالشراكة مع مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبالتنسيق 
مع السفارة الفرنسية بمملكة البحرين، التي عقدت عبر االتصال المرئي يومي 

22 و23 مارس.

ترحيب فرنسي بتوجه البحرين 
نحو تطبيق العقوبات البديلة

)18()19( )19(

“المطاحن” توزع أرباحا 
بـ 372.4 ألف دينار

“السيف” توزع أرباًحا 
بـ 2.3 مليون دينار

“الخليج” توزع 2.3 مليون 
دينار للمساهمين

)09(

ألول مرة... 1027 إصابة بـ “كورونا” في يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي بلغ عددها 
قائمة  حــالــة   1027 تسجيل  أظــهــرت  أمـــس،   16820
وافــدة، و702 حالة  لعمالة  309 حــاالت  منها  جديدة 

من  قــادمــة  حــالــة  و16  قــائــمــة،  لــحــاالت  لمخالطين 
الخارج.

العدد  ليصل  إضافية  حالة   643 تعافي  عن  وكشفت 
اإلجمالي للحاالت المتعافية إلى 133098.

محرر الشؤون المحلية

جاللة الملك

لويس هاملتون بطل جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليجسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يزور حلبة البحرين الدولية

سمو األمير محمد بن سلمان

0919121615

جائزة خاصة ألفضل فريق تنظيمأول مسلسل ثالثي األبعاد بمصرسباق مع الزمن لتعويم “إيفر غيفن”“المركزي” يستعرض التطورات االقتصادية“اإلصالح”: وضع النزالء مستقر
أكدت اإلدارة العامة لإلصالح  «

والتأهيل أن صحة وسالمة جميع 
النزالء تمثل أولوية رئيسة، ويتم 

االلتزام بتطبيق البروتوكول الطبي 
المقرر، بشأن متابعة وضع أية 

حالة قائمة من النزالء ونقلها 
للمستشفى، إن استدعى األمر ذلك.

ترأس رئيس مجلس إدارة  «
مصرف البحرين المركزي حسن 

الجالهمة، اجتماع مجلس اإلدارة 
األول للعام 2021، وذلك صباح 

أمس، إذ تم استعرض التطورات 
االقتصادية والنقدية والمصرفية.

تخوض السلطات المصرية سباقا  «
مع الزمن لتعويم حاملة الحاويات 

الضخمة الجانحة في قناة السويس، 
التي تعطل حركة المالحة في الممر 

المائي الدولي لليوم السادس على 
التوالي مع كل ما يسببه ذلك من 

خسائر اقتصادية هائلة.

بدأ المنتج محمد مراد تصوير أحدث  «
أعماله التلفزيونية بعنوان “تفتيش” 

استعدادا لعرضه في موسم 
رمضان 2021. تفتيش بطولة: هبة 
األباصيري، أسر البدراوي، محسن 

صبري، حسن عبدالله، إبراهيم طلبة، 
مهرة مدحت، مي عرفة.

قدم رئيس االتحاد الدولي  «
للسيارات الفرنسي جون تود 

وبحضور رئيس مجلس إدارة 
االتحاد البحريني للسيارات الشيخ 

عبدالله بن عيسى آل خليفة 
جائزة رئيس االتحاد الدولي للسيارات الخاصة لفريق التنظيم 

البحريني التابع لالتحاد البحريني للسيارات.

ســـمو ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء: بالعـــزم واإلصـــرار حققنـــا اإلنجـــاز الكبيـــر
”1 “الـــــــفـــــــورمـــــــوال  ــة  ــ ــولـ ــ ــطـ ــ بـ ــه  ــ ــرت ــ ــب ــ ــخ ــ ب ــف  ــ ــط ــ ــخ ــ ي ــون  ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ــامـ ــ هـ

البحرين تدعم مبادرتي “السعودية 
الخضراء” و“الشرق األوسط األخضر”

المنامة - بنا

تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
نائب  العهد  ولــي  مــن  أمــس  هاتفًيا  اتــصــاال  خليفة  آل 
العربية  بالمملكة  الدفاع  وزيــر  ــوزراء  ال مجلس  رئيس 
السعودية الشقيقة صاحب السمو الملكي األمير محمد 

بن سلمان بن عبدالعزيز.
وجرى في االتصال بحث ما تضمنه إعالن سمو ولي 

العربية  المملكة  إطـــالق  قــرب  عــن  الــســعــودي،  العهد 
الــخــضــراء”  “الــســعــوديــة  مــبــادرتــي  مــن  لكل  السعودية 
و “الـــشـــرق األوســــط األخـــضـــر” لــمــواجــهــة الــتــحــديــات 
البيئي  بالوضع  المرتبطة  واالجتماعية  االقتصادية 
التصدي  في  المبادرتين  وأهمية  والعالم،  المنطقة  في 
العالم، ورفع  لها من خالل أضخم برنامج تشجير في 

الطبيعية،  والمحميات  النظيفة  الطاقة  مساهمة  نسبة 
بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة 

وُيعزز من مستوى جودة حياة السكان.
وأعرب جاللة الملك في االتصال عن شكره لسمو ولي 
العهد السعودي على مبادرته واستعداد مملكة البحرين 

لدعم وتأييد كل الجهود لتحقق المبادرة أهدافها.



المنامة - بنا

صاحـــب  البـــاد  عاهـــل  تلقـــى 
الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة وولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد 
آل خليفـــة، برقيتـــي تهنئـــة مـــن 
وزيـــر شـــؤون الديـــوان الملكـــي 
ســـمو الشـــيخ علـــي بـــن عيســـى 
آل خليفـــة، رفع فيهمـــا إلى مقام 
صاحـــب الجالـــة الملـــك وســـمو 
ولي العهد رئيس الوزراء خالص 
بمناســـبة  والتبريـــكات  التهانـــي 
حققتـــه  الـــذي  الكبيـــر  النجـــاح 
تنظيـــم  فـــي  البحريـــن  مملكـــة 
ســـباق جائـــزة البحريـــن الكبـــرى 
لســـباق  الموســـم  بافتتاحيـــة 

الفورموال 1 للعام 2021.
شـــؤون  وزيـــر  ســـمو  وأعـــرب 
الديوان الملكـــي في البرقية عن 

بالـــغ الفخر واالعتـــزاز باحتضان 
الحـــدث  هـــذا  البحريـــن  مملكـــة 
الرياضـــي الكبيـــر، وهو مـــا يؤكد 
مـــا تتمتع بـــه المملكة مـــن مكانة 
كبيـــرة بيـــن مختلـــف دول العالم 
وســـياحي  رياضـــي  كمقصـــد 
ســـنوي، منذ انطاقة الســـباقات 

العام 2004.
وأكـــد ســـموه الثقة التـــي يوليها 
تملكـــه  بمـــا  للبحريـــن،  العالـــم 
مـــن إمكانـــات وقـــدرات وطنية 
محترفـــة  وإدارة  خالصـــة 
الســـتضافة وتنظيـــم مثـــل هذه 
الفعاليـــات العالميـــة واألحـــداث 
متمنيـــا  الكبـــرى،  الرياضيـــة 
ســـموه لمملكـــة البحريـــن مزيًدا 
مـــن التقـــدم واالزدهـــار في ظل 
لصاحـــب  الحكيمـــة  القيـــادة 

الجالة الملك.

وزير شؤون الديوان الملكي: احتضان 
السباق يعكس ثقة العالم بالبحرين

االثنين 29 مارس 2021 - 15 شعبان 1442 - العدد 4549

البحرين: تفجير 
الكنيسة بإندونيسيا 

عمل آثم
استنكرت وزارة خارجية مملكة البحرين 
استهدف  الذي  اإلرهابي  التفجير  بشدة 
بجمهورية  ماكاسار  مدينة  في  كنيسة 
إصابة  إلى  وأدى  الصديقة،  إندونيسيا 
ــاء، مــؤكــدة  ــ ــري ــ عـــشـــرات الــمــدنــيــيــن األب
جمهورية  مــع  البحرين  مملكة  تضامن 
جهودها  فــي  الــتــام  ودعمها  إندونيسيا 

الرامية لمحاربة اإلرهاب والعنف.
تمنياتها  عن  الخارجية  وزارة  وأعربت 
بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء 
ــــي اآلثـــــم، مــؤكــدة  ــاب هــــذا الــعــمــل اإلرهــ
الرافض  الثابت  البحرين  مملكة  موقف 

لكافة صور العنف والتطرف واإلرهاب.

جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء 
يتبادلون التهاني بمناسبة نجاح الفورموال 1

بعـــث عاهـــل البـــاد صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، برقية تهنئة إلـــى ولي العهد 
رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، وذلـــك بمناســـبة نجاح ســـباق 

الفورموال واحد 2021. وفيما يلي نص البرقية:
صاحـــب الســـمو الملكـــي ابننـــا العزيز األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفة، حفظـــه هللا، ولـــي العهد رئيس 

مجلس الوزراء
السام عليكم ورحمة هللا وبركاته... 

يطيـــب لنـــا أن نبعث إلى ســـموكم خالـــص التحيات 
وصادق التمنيـــات بالتوفيق، وأنتم تحملون األمانة 
وتـــؤدون الرســـالة بالتميـــز الذي عرف عن ســـموكم، 
ونسأل هللا جل جاله أن يعينكم وتحقق بجهودكم 
مـــا نتطلـــع إليـــه جميًعـــا مـــن ازدهـــار دائـــم لمملكتنا 

الغالية.
إننـــا نهنئكـــم بنجاح ســـباق الفور مـــوال واحد 2021، 
الجهـــات  كافـــة  وجهـــود  جهودكـــم  كانـــت  ولقـــد 
الحكوميـــة من أبناء البحرين تقـــف بثقة خلف هذه 
النجاحـــات، بالرغـــم مـــن جائحـــة كورونـــا وتأثيرها 
الســـلبي على كافة النشـــاطات العالمية وهذا موضع 

التقدير العالي العالمي الكبير.
إننا نود أن نبارك لسموكم هذا النجاح البارز، ونسأل 
هللا عـــز وجل أن يحقق بجهودكـــم والعاملين معكم 
فـــي هـــذا الحقـــل النجاح المرمـــوق الذي شـــد أنظار 

العالم.
حفظ هللا ســـموكم وبارك في الجهود الناجحة التي 

تنهضون بها بكل كفاءة، ودمتم  وهللا يرعاكم.

حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين

 
وقـــد تلقى عاهل الباد صاحـــب الجالة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة، برقيـــة تهنئة مـــن ولي العهد 
رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، وذلـــك بمناســـبة نجاح ســـباق 

الفورموال واحد 2021. وفيما يلي نص البرقية:
ســـيدي حضرة صاحب الجالة الوالـــد العزيز الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة حفظـــه هللا ورعاه ملك 

مملكة البحرين المفدى
السام عليكم ورحمة هللا وبركاته... 

يشـــرفني أن أرفـــع لمقام جالتكم الســـامي حفظكم 

والتبريـــكات  التهانـــي  آيـــات  أســـمى  ورعاكـــم  هللا 
بمناســـبة النجـــاح الكبيـــر فـــي تنظيم ســـباق جائزة 
البحريـــن الكبـــرى لطيـــران الخليـــج للفورموال واحد 
2021، والـــذي جـــاء فـــي ظـــل ظـــروف اســـتثنائية 
عالميـــة تمثلت فـــي جائحة فيـــروس كورونا، ولكن 
أثبـــت أبنـــاء البحرين مجـــدًدا أنهم أهـــٌل للتحديات 
عبـــر ما قامت به الفرق التنظيميـــة والطبية والفرق 
األخـــرى المســـاندة مـــن جهـــود مضاعفـــة ومقـــدرة 
مـــن أجل نجاح الســـباق وفق الخطـــط واإلجراءات 
المتبعـــة فـــي مثل هـــذه الظـــروف، وكذلك مـــا أبداه 
الســـباق  حضـــروا  الذيـــن  والمقيمـــون  المواطنـــون 
مـــن حرص علـــى إنجاح هـــذا الســـباق عبـــر االلتزام 
باإلجراءات االحترازية والتعليمات المتبعة في هذا 

الشأن.
لقـــد كان لتوجهاتكـــم الســـامية منـــذ بـــدء الجائحـــة 
وحتـــى اليـــوم بالغ األثـــر فيما وصلت إليـــه البحرين 

مـــن تميز في إدارة تحدي جائحـــة فيروس كورونا، 
ومنهـــا التنظيـــم المتقن لهذا الســـباق وفـــق الخطط 
جائـــزة  ســـباق  تنظيـــم  نجـــاح  يأتـــي  الموضوعـــة. 
البحريـــن الكبـــرى اليـــوم ليضيـــف لســـجل نجاحات 
حلبة البحرين، ويرســـخ اســـم البحرين على خارطة 
السباقات العالمية، ويؤكد تميزها في مجال تنظيم 

سباقات الفورموال واحد بسواعد وطنية مخلصة.
كل  جالتكـــم  مقـــام  إلـــى  أرفـــع  المناســـبة  وبهـــذه 
الشـــكر والتقدير واالمتنـــان معاهدين جالتكم على 
مواصلـــة العمل من أجل تحقيق رؤاكم وتطلعاتكم، 
مســـتنيرين بنهجكـــم وتوجيهاتكـــم لتحقيق أهداف 
المســـيرة التنموية الشاملة بقيادة جالتكم حفظكم 
هللا ورعاكـــم، وتحقيـــق المزيـــد مـــن النجاحات في 
تنظيم الفعاليات الدولية الكبرى على أرض المملكة، 
داعًيـــا هللا العلـــي القديـــر أن يمتع جالتكـــم بموفور 
الغاليـــة  لمملكتنـــا  يحقـــق  وأن  والعافيـــة،  الصحـــة 
وشعبها الكريم المزيد من التطور واالزدهار في ظل 

قيادتكم الحكيمة.
ابنكم المخلص
سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

المنامة - بنا

سمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك

ترسيخ اسم البحرين 
على خارطة 

السباقات العالمية المنامة- بنا

صاحـــب  البـــاد  عاهـــل  تلقـــى 
الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة وولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد 
آل خليفـــة، برقيتـــي تهنئـــة مـــن 
رئيســـة مجلـــس النـــواب فوزيـــة 
خالـــص  فيهـــا  رفعـــت  زينـــل، 
بمناســـبة  والتبريـــكات  التهانـــي 
حققتـــه  الـــذي  الكبيـــر  النجـــاح 
مملكة البحرين في تنظيم سباق 
جائزة البحرين الكبرى افتتاحية 
الموسم لسباق الفورموال 1 للعام 
2021. وأعربـــت رئيســـة مجلس 
النـــواب فـــي برقيتيهـــا عـــن بالغ 
باحتضـــان  واعتزازهـــا  فخرهـــا 

الحـــدث  لهـــذا  البحريـــن  مملكـــة 
الرياضي الكبير، ما يؤكد المكانة 
مملكـــة  تحتلهـــا  التـــي  الكبيـــرة 
البحرين بين دول العالم كمقصد 
رياضـــي وســـياحي ســـنوي مـــن 
 ،2004 ســـنة  األولـــى  انطاقتـــه 
كمـــا يؤكد ثقة العالـــم بما تمتلكه 
وأجهزتهـــا  البحريـــن  مملكـــة 
المختلفة مـــن إمكانات وقدرات 
وطنية خالصـــة وإدارة محترفة 
الســـتضافة وتنظيـــم مثـــل هـــذه 
الفعاليـــات واألحـــداث الرياضية 
الكبـــرى، متمنية لمملكة البحرين 
مزيدا من التقـــدم واالزدهار في 
ظل المســـيرة التنموية الشـــاملة 

بقيادة جالة الملك الحكيمة.

زينل: البحرين حجزت لنفسها مكانة كبيرة رياضيا

المنامة- بنا

تلقى عاهـــل الباد صاحب الجالة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
برقيـــة تهنئـــة مـــن رئيـــس مجلس 
الشـــورى علـــي الصالـــح، رفـــع فيها 
لصاحـــب  الســـامي  المقـــام  إلـــى 
الجالة أطيب التهاني والتبريكات 
بمناسبة النجاح الكبير الذي حققته 
مملكة البحرين في تنظيم وإقامة 
جائـــزة البحريـــن الكبـــرى لطيـــران 
الخليـــج الفورموال 1 للعـــام 2021، 
في ظل الظروف االستثنائية التي 
تعيشـــها دول العالـــم جراء تفشـــي 

جائحة كورونا )كوفيد 19(. 
رئيـــس  أشـــاد  المناســـبة  وبهـــذه 
برقيتـــه  فـــي  الشـــورى  مجلـــس 
واألمنيـــة  الوطنيـــة  بالكـــوادر 
والطواقـــم الطبيـــة التـــي أســـهمت 
في هذا النجاح المتميز والمشرف، 
لتظـــل البحريـــن امتـــداًدا لتاريـــخ 
عريـــق مـــن العطـــاء واإلنجـــازات. 
متمنًيـــا اســـتدامة التقـــدم والنماء 
واالزدهـــار في ظل قيـــادة جالته 

الحكيمة.
كما تلقى ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
برقيـــة تهنئـــة مـــن رئيـــس مجلس 
الشـــورى، رفـــع فيهـــا إلـــى ســـموه 
وأطيـــب  التهانـــي  آيـــات  أســـمى 
التبريـــكات بهذه المناســـبة، منوًها 

حضورهـــا  أكـــدت  المملكـــة  بـــأن 
العالمي المميز في سباقات رياضة 
السيارات في ظل جائحة فيروس 

كورونا.
أن:  البرقيـــة  فـــي  الصالـــح  وأكـــد 
النجـــاح الكبيـــر لســـباق )الفورموال 
تذاكـــره  ُخصصـــت  والـــذي   )1
فقـــط للحاصليـــن علـــى التطعيـــم 
المضـــاد لفيـــروس كورونـــا )كوفيد 
الفيـــروس  مـــن  والمتعافيـــن   )19
وذلـــك  البحريـــن،  مملكـــة  فـــي 
لضمـــان انطاق الســـباق فـــي بيئة 
رياضية تنافســـية آمنة تماشًيا مع 
اإلجـــراءات االحترازيـــة والتدابير 
الوقائية المعلـــن عنها في المملكة، 
ُيعـــد إضافة جديدة إلـــى إنجازات 
مملكـــة البحرين، التي نفخر ونعتز 
بها فـــي ظل العهـــد الزاهر لحضرة 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بن 
البـــاد  عيســـى آل خليفـــة عاهـــل 

المفدى حفظه هللا ورعاه.
نجـــاح  اســـتمرار  أن  إلـــى  وأشـــار 
الحـــدث لســـنوات متواصلـــة وضع 
العالـــم  خريطـــة  علـــى  المملكـــة 
الرياضيـــة، وأصبح داعًمـــا ورافًدا 
لاقتصاد الوطني ومعزًزا لصناعة 
الســـياحة، داعيـــا هللا عـــز وجل أن 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  يحفـــظ 
ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 

ويسدد على طريق الخير خطاه.

الصالح: نجاح متميز ومشرف

إبــراز الحــدث العالمــي بصـورة مشـرفــة
سـمو رئيس الحرس الوطني: دعم جاللة الملك وراء النجاح المتواصل

تلقـــى عاهـــل البـــاد صاحـــب الجالة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية 
تهنئـــة مـــن رئيـــس الحـــرس الوطنـــي 
ســـمو الفريق أول ركن الشـــيخ محمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، رفـــع فيها إلى 
المقام السامي لصاحب الجالة أسمى 
التبريـــكات  وأطيـــب  التهانـــي  آيـــات 
بمناســـبة النجـــاح الكبير الـــذي حققته 
مملكـــة البحريـــن فـــي تنظيـــم وإقامة 
ســـباق جائزة البحرين الكبرى لطيران 
علـــى   1 للفورمـــوال   2021 الخليـــج 
مضمار حلبة البحرين الدولية )موطن 
رياضة الســـيارات بالشـــرق األوسط(. 
وأكد ســـمو الشـــيخ محمد بن عيســـى 
آل خليفـــة في برقيته أن ذلك النجاح 
واإلنجاز المتواصل لرياضة السيارات 
فـــي المملكـــة يعكـــس رعايـــة جالتـــه 

ثـــم  الامحـــدود،  ودعمـــه  الســـامية 
للجهود المتميزة والمتابعة المســـتمرة 
مـــن قبـــل ولـــي العهـــد رئيس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بن حمد آل خليفة، والتي كان لها بالغ 
األثـــر فـــي إبراز هـــذا الحـــدث العالمي 
بصـــورة مشـــرفة وتحقيـــق مزيـــد من 
المكتســـبات واإلنجـــازات االقتصادية 
لمملكـــة  واإلعاميـــة  والرياضيـــة 
البحريـــن رغـــم الظروف االســـتثنائية 
التـــي يمـــر بهـــا العالـــم بســـبب جائحة 
)كوفيد 19(، داعًيا المولى عز وجل أن 
يحفـــظ جالته وأن يمـــن على مملكة 
البحريـــن بمزيـــد مـــن التقـــدم والنماء 
واالزدهار في ظل عهد جالته الزاهر.

كمـــا تلقى ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة، برقية تهنئة 

مـــن ســـمو رئيـــس الحـــرس الوطنـــي، 
رفع فيهـــا إلى صاحب الســـمو الملكي 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
أطيب التهانـــي والتبريكات بمناســـبة 
النجـــاح الكبير والمتميـــز الذي حققته 
مملكـــة البحريـــن فـــي تنظيـــم وإقامة 
ســـباق جائزة البحرين الكبرى لطيران 
 ،٢٠٢١ واحـــد  للفورمـــوال  الخليـــج 
على مضمـــار حلبة البحريـــن الدولية، 
بالشـــرق  الســـيارات  رياضـــة  موطـــن 
األوســـط. وأعرب ســـمو الشيخ محمد 
بن عيســـى آل خليفة فـــي برقيته عن 
بالـــغ الفخر واالعتـــزاز لجهود صاحب 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  الملكـــي  الســـمو 
مجلس الوزراء الكبيرة التي ساهمت 
بنجـــاح الفعاليـــة العالميـــة علـــى أرض 
المملكـــة، رغم الظـــروف االســـتثنائية 
التـــي يمـــر بهـــا العالـــم بســـبب جائحة 

فيـــروس كورونا )كوفيد 19(، مشـــيًدا 
بدعـــم ســـموه ومتابعتـــه الحثيثة لكل 
إلقامـــة  والتنظيـــم  اإلعـــداد  مراحـــل 
ســـباق هـــذا العـــام، حتـــى خـــرج إلـــى 
العالم بهـــذا المظهر المشـــرف ليضاف 
إلـــى اإلنجازات العديـــدة التي حققتها 
مملكة البحرين في ظـــل العهد الزاهر 

لجالة الملك.

سمو الشيخ محمد بن عيسى

المنامة - بنا

المنامة - بنا

رفـــع وزيـــر اإلعـــام علـــي الرميحي، 
أســـمى آيات التهاني  والتبريكات إلى 
مقـــام عاهـــل  البـــاد صاحـــب الجالة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
مجلـــس  العهـــد  رئيـــس  ولـــي  وإلـــى 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة، بمناســـبة 
النجاح الباهر لســـباق جائزة البحرين 
 الكبـــرى لطيـــران الخليـــج للفورمـــوال 
1، ومـــا حققـــه مـــن مكاســـب تنموية 

وحضارية. 
ونـــوه الوزير بنجاح مملكـــة البحرين 
 1 الفورمـــوال  ســـباقات  تنظيـــم  فـــي 
للعام  الســـابع عشر، وفي ظل ظروف 
اســـتثنائية فرضتهـــا جائحة فيروس 
العاميـــن  األخيريـــن،  كورونـــا خـــال 

بما يمثل شـــهادة عالميـــة على التميز 
واإلبـــداع البحرينـــي فـــي اســـتضافة 
األحـــداث  العالمية الكبـــرى، وتتويًجا 
ثقافـــة  نشـــر  فـــي  الوطنيـــة  للريـــادة 
رياضة الســـيارات في منطقة  الشرق 
األوسط، منذ تأسيس حلبة البحرين 
الدولية برؤية ثاقبة من لدن صاحب 
 الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس 

مجلس الوزراء في العام 2004. 
 وتوجه بالشكر والتقدير إلى األجهزة 
المخلصـــة  جهودهـــا  علـــى  األمنيـــة 
فـــي تأميـــن هـــذه  الفعاليـــة الدوليـــة 
ودور  المروريـــة،  الحركـــة  وتســـيير 
شـــباب المتطوعين ووعي الجماهير 
فـــي  تطبيـــق اإلجـــراءات االحترازية 
علـــى  حفاًظـــا  الوقائيـــة  والتدابيـــر 
الصحـــة والســـامة العامـــة  للجميـــع، 
الحاصليـــن  فقـــط  بحضـــور  وذلـــك 

علـــى التطعيـــم المضـــاد والمتعافيـــن 
مملكـــة  فـــي  فيـــروس  كورونـــا  مـــن 
البحريـــن، معرًبا فـــي الوقت ذاته عن 
اعتـــزازه بتوفير اإلمكانات اإلعامية 
داخـــل  كافـــة  الفنيـــة   والتجهيـــزات 

المركـــز اإلعامي، والتنظيـــم المثالي 
لهـــذا الســـباق فـــي أجـــواء  حضاريـــة 

ممتعة وبيئة مثالية آمنة.  
نجاحـــات  أن  اإلعـــام  وزيـــر  وأكـــد 
اســـتضافة  فـــي  مملكـــة  البحريـــن 
علـــى  تبعـــث   1 الفورمـــوال  وتنظيـــم 
الفخـــر واالعتـــزاز بالرؤيـــة التنمويـــة 
 الحكيمة لصاحـــب الجالة الملك في 
ترســـيخ األمـــن واالســـتقرار وإقامـــة 
ومتكاملـــة،  تحتيـــة  حديثـــة  بنيـــة 
وتعكـــس الثقة الدولية المتزايدة في 
فريق البحرين بقيادة صاحب  السمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء، وتضافـــر الجهـــود الوطنية 
للكـــوادر الشـــبابية  المبدعـــة في رفع 
اســـم المملكـــة عالًيـــا فـــي المحافـــل 
واإلعاميـــة  والســـياحية  الرياضيـــة 

العالمية. 

وزير اإلعالم: رؤية تنموية حكيمة لجاللة 
الملك في ترسيخ األمن واالستقرار

عاد عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلى أرض الوطن أمس، قادما من  «
المملكة المغربية الشقيقة بعد زيارة خاصة.

جاللة الملك يعود إلى أرض الوطن

علي الرميحي
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نيابة عن حلبة البحرين الدولية، يهنئ رئيس مجلس اإلدارة ومجلس اإلدارة

لويس هاملتون وفريق مرسيدس
لتقديمهم أداًء مثيرًا في سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورموال وان 2021.

ال يمكن تحقيق إنجاز فعالية عالمية يشاهدها الماليين حول العالم بدون # فريق_البحرين، 
لذلك نتقدم بالشكر لكل من عمل كفرد واحد في المملكة لتقديم الفورموال وان بطريقة 

مثيرة كالعادة، كما نعرب عن تقديرنا لجميع فرق ومنظمي الفورموال وان ورعاتنا الرسميين 
وشركائنا لدعمهم الثابت والمتواصل.

من الجميع في حلبة البحرين الدولية، نود أن نشكر جميع عشاق رياضة السيارات على 
مشاركتهم لنا نجاح سباق جائزة البحرين الكبرى. وأخيًرا، نشيد بفريقنا في حلبة البحرين الدولية 

الذي عمل بال كلل على مدار األشهر األربعة الماضية لتقديم أربع فعاليات رئيسية في 
الفورموال وان.

نراكم العام المقبل

فخورون بشركائنا:



 

الـــوزراء  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  أكـــد 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمـــد آل خليفة، اعتزازه بعطاء 
فريـــق البحرين، الذي يســـطر اليوم 
قصة نجاح جديدة بتوفير أســـباب 
التميز والنجاح في استضافة سباق 

لطيـــران  الكبـــرى  البحريـــن  جائـــزة 
الخليج للفورموال واحد 2021، في 
ظـــل الظـــرف االســـتثنائي العالمـــي 
 ،  )19 )كوفيـــد  كورونـــا  لفيـــروس 
ومـــا يتطلبـــه ذلك من اســـتعدادات 
البحريـــن  أبنـــاء  تمّكـــن  مضاعفـــة 
بعزمهـــم وإصرارهـــم مـــن تهيئتهـــا 

إلقامـــة هـــذا الحدث الدولـــي المهم 
في بيئـــة رياضية تنافســـية ووفق 
بروتوكوالت وإجـــراءات احترازية 
الجميـــع،  وســـامة  صحـــة  تضمـــن 
منوًهـــا ســـموه بالمقومـــات الجاذبة 
البحريـــن  مملكـــة  تمتلكهـــا  التـــي 
الرياضيـــة  األحـــداث  الســـتضافة 

الكبـــرى عززتها خبـــرة تراكمية لدى 
ســـباقات  اســـتضافة  فـــي  أبنائهـــا 
 2004 العـــام  منـــذ   1 الفورمـــوال 
مّكنتهـــم من اإلبـــداع فـــي التنظيم 
وتهيئـــة فرص النجـــاح التي عززت 
مـــن وجـــود المملكة علـــى الخارطة 

الدولية لسباقات الفورموال 1. 

المنامة - بنا

ســـموه أشـــاد بمســـتوى التنظيم لـ “الفورموال1” بظل الظروف االســـتثنائية
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سمو ولي العهد رئيس الوزراء: فريـــــــــق البحرين سطر قصة نجاح جديدة
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البحرين تتبوأ مراكز متقدمة في مختلف المجاالت بفضل عطاء وإخالص أبنائها

مرخص من مصرف البحرين المركزي كمؤسسة تمويل 
متناهي الصغر وفقاً للمبادئ اإلسالمية

البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

تم استخراج البيانات المالية أعاله من التقارير المالية لبيت األسرة  للتمويل المتناهي الصغر ش.م.ب )مقفلة( للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والتي اعتمدت 
من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 24 مارس 2021، والتي تم  تدقيقها من قبل السادة / أرنست أند يونغ والذين أبدوا رأي غير متحفظ . 

سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان
رئيس مجلس اإلدارة

الدكتور خالد عبدهللا عتيق
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة

قائمة المركز المالي في 31 ديسمبر 2020

2020
BD

2019
BD

الموجودات

 474,684  410,244 نقد وأرصدة لدى البنوك

 1,387,109 1,703,832 المضاربات

 2,352,645 2,781,800 مستحقات المرابحة

 11,257  104,926 المعدات واألثاث والتجهيزات

 86,726  53,083 موجودات أخرى 

 4,312,421 5,053,885 إجمالي الموجودات

االلتزامات وحقوق المساهمين

االلتزامات

 1,832,653 2,830,612 تمويل الوكالة

 167,347  169,388 المنحه الحكومية المؤجلة

 125,047  185,462 الذمم الدائنة والمستحقات وسائر االلتزامات

 3,185,462 2,125,047 

حقوق المساهمين

 2,000,000  2,000,000 رأس المال

 141,762  141,762 الفائض المكتسب

 4,561  4,561 االحتياطي القانوني

 41,051  )277,900( )الخسائر المتراكمة( األرباح المحتجزة

 2,187,374  1,868,423 إجمالي حقوق المساهمين

 4,312,421  5,053,885 مجموع االلتزامات وحقوق المساهمين

قائمة المركز المالي في 31 ديسمبر 2020

2020
BD

2019
BD

األنشطة التشغيلية

 98,921  )85,092(صافي )خسارة( الربح خالل السنة

تعديالت بنود:

 3,764  21,875 االستهالك

 6,449  8,426 مخصص مكافآت نهاية الخدمة

 71,944  119,713 مخصصات عن خسائر االئتمان - صافي

 87,825  135,466 التكلفة المالية

 )76,158( )121,299(المنحة الحكومية المستخدمة خالل السنة

 -    )224(مكسب من بيع المعدات و األثاث و التجهيزات

االرباح التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات 
وااللتزامات 

 78,865  192,745 

التغييرات في الموجودات وااللتزامات التشغيلية:

 )735,611( 224,656 المضاربات

 )708,321( )781,331(مستحقات المرابحة

 )26,526( 33,643 موجودات أخرى 

 )6,174( 37,822 الذمم الدائنة والمستحقات وسائر االلتزامات

 )1,283,887( )406,345(صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية

وضع الوكاله من اجل االستحقاق االصلي الكثر من 
90 يوم

   -  1,585,000 

 )7,271( )116,681(شراء األثاث والمعدات والتجهيزات 

 -    1,361 متحصلالت من بيع المعدات و األثاث و التجهيزات

 1,577,729  )115,320(صافي النقد ) المستخدم  في ( من األنشطة االستثمارية

النشاط المالي

 -    1,000,000 تمويل الوكالة

 -    1,000,000 صافي النقد من النشاط المالي

 293,842  478,335 صافي االرتفاع في النقد وما في حكمه

 847,087  1,140,929 النقد وما في حكمه في 1 يناير

 1,140,929  1,619,264 النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر

20202019

BDBDالنقد وما في حكمه يتضمن:

 3,322  1,372 النقد

 472,403  415,383 أرصدة لدى البنوك

 665,204  1,202,509 المضاربات مع المؤسسات المالية مع أجل استحقاق أصلي

لـ 90 يوما أو أقل

 1,619,264  1,140,929 

بيان التغيرات في حقوق المساهمين السنه الماليه المنتهيه 31 ديسمبر 2020 

رأس مال
األسهم

BD

الفائض
المكتسب

BD

االحتياطي
القانوني

BD

) الخسائر 
المتراكمة(

األرباح 
المحتجزة

BD

إجمالي
حقوق 

المساهمين
BD

 2,187,374  41,051  4,561  141,762  2,000,000 الرصيد في 1 يناير 2020

 )85,092( )85,092( -    -    -   صافي الخساره في السته

 )233,859( )233,859( -    -    -   اعتماد التعديل على صافي الخسائر الناتجه من المنحه الحكومية

 1,868,423  )277,900( 4,561  141,762  2,000,000 الرصيد في 31 ديسمبر 2020

 2,153,212  )2,846,788( -    -    5,000,000 الرصيد في 1 يناير 2019

30 FAS 64,759( )64,759( -    -    -   عمليات التعديل الناتجه من تطبيق قانون( 

 2,088,453  )2,911,547( -    -    5,000,000 الرصيد في 1 يناير 2019-مكرر

 -    2,858,238  -    141,762  )3,000,000(تقليل رأس المال

 98,921  98,921  -    -    -   صافي أرباح السنة

 -    )4,561( 4,561  -    -   التحويل األحتياطي القانوني

 2,187,374  41,051  4,561  141,762  2,000,000 الرصيد في 31 ديسمبر 2019

بيان الدخل السنه الماليه المنتهيه 31 ديسمبر2020

2020
BD

2019
BD

الدخل 

 785,053  850,795 الدخل من أصول التمويل

 78,030  43,906 الدخل من الرسوم

 123,034  145,086 ايرادات أخرى

 1,039,787 986,117 

المصاريف

 590,201  653,589 تكاليف الموظفين

 133,462  194,236 المصروفات العامة واإلدارية

 87,825  135,466 التكلفه المالية

 3,764  21,875 االستهالك

 1,005,166  815,252 

صافي ارباح السنة قبل مخصصات انخفاض القيمة عن 
خسائر االئتمان

 34,621  170,865 

 )71,944( )119,713()مخصصات( / إعادة عن خسائر االئتمان - صافي  

 98,921  )85,092(صافي )الخسارة ( أرباح السنة

وقال سموه إن التمّيز الذي يرافق 
اختصـــاٌر  هـــو  وطنـــي  جهـــٍد  كل 
لخطـــواٍت علـــى طريـــق النجـــاح، 
فالبحريـــن تبـــّوأت مراكز متقدمة 
فـــي  متميـــزة  بســـمعة  وتحظـــى 
مختلـــف المجاالت بفضـــل عطاء 
وإخـــاص أبنائها فـــي كل ميدان، 
والنجاحات التي حققتها المملكة 
في اســـتضافة سباقات الفورموال 
1 ُتعد دافًعا قوًيا نحو استمرارية 
العمـــل بعزيمـــة إلنجـــاز المزيد بما 
يصب في خدمة أهداف المسيرة 
التنمويـــة الشـــاملة بقيـــادة عاهل 
الباد صاحب الجالة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة.
جاء ذلك لدى تفضل سموه أمس، 
بزيـــارة تفقديـــة لحلبـــة البحريـــن 
الدولية قبل انطاق سباق جائزة 
البحريـــن الكبرى لطيـــران الخليج 
فـــي   2021 واحـــد  للفورمـــوال 
نسخته السابعة عشرة، حيث قام 
ســـموه بجولـــة في منطقـــة الفرق 
كبـــار  خالهـــا  التقـــى  والمضمـــار 
شـــخصيات الفورموال 1، ومديري 
الفـــرق ومتســـابقيها، والمنظمين، 
التحضيـــرات  علـــى  اطلـــع  كمـــا 
الســـباق  انطاقـــة  قبـــل  النهائيـــة 

النهائي.
وأشـــاد ســـموه بمســـتوى التنظيم 
العالي الذي شهده سباق هذا العام 
فـــي ظـــل الظـــروف االســـتثنائية 
لجائحـــة فيـــروس كورونا )كوفيد 
19( ، ومثنًيـــا على جهود الخبرات 
أثبتـــوا  الذيـــن  الشـــابة  الوطنيـــة 
مـــدى كفاءتهـــم ومقدرتهـــم علـــى 
الرياضـــي  الحـــدث  هـــذا  إخـــراج 
العالمي بصورة مشـــرفة عكســـت 
الوجه المشرق والحضاري لمملكة 

البحرين.
وتقديـــره  شـــكره  ســـموه  ووجـــه 
والطواقـــم  المنظميـــن  لجميـــع 
المســـاندة  والجهـــات  الطبيـــة 
العســـكرية واألمنيـــة ومـــن جميع 
الجهـــات الحكوميـــة، فـــي تنفيـــذ 
اإلجـــراءات االحترازيـــة كافة من 
أجل إنجاح الســـباق، معرًبا سموه 
عن اعتزازه وفخـــره بجميع أبناء 
الوطـــن المخلصيـــن وتفانيهم في 
أداء عملهم بما يسهم في تحقيق 
النجاح والتميز في استضافة هذا 

الحدث العالمي.
وشـــهدت حلبة البحريـــن الدولية 
موطن سباق السيارات في الشرق 
األوسط هذا العام انطاقة موسم 
2021 لبطولـــة العالم للفورموال 1، 
البحريـــن  مملكـــة  اســـتضافت  إذ 
الجولة االفتتاحية للموسم وذلك 
في الفترة مـــن 26 إلى 28 مارس 

الجاري.

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يزور حلبة البحرين الدولية

إشادة بمقدرة الشباب 
على إخراج الحدث 
الرياضي العالمي 

بصورة مشرفة

شكر للمنظمين والطواقم 
الطبية والقوات العسكرية 

واألمنية والجهات 
الحكومية كافة 



المعارضة السياسية المستقلة والمعارضة المرتِهنة للخارج
Û  شــهد الحراك النيابي في البحرين في اآلونة األخيرة

نشــاًطا محسوًســا ومحموًمــا بيــن أروقــة المؤسســة 
التشــريعية، تمثــل في قيــام مجلس النواب بتشــكيل 
لجــان تحقيــق برلمانية، أجرت تحرياتهــا وتحقيقاتها 
بــكل جــرأة وحريــة، وأصــدرت تقاريرهــا بــكل نزاهــة 
وشــفافية، منها تقرير اللجنة النيابية بشأن الخدمات 
الطبيــة، الــذي تضمــن اتهــام وزيــرة الصحــة بـــ “العجز 
والتقصيــر في إدارة العملية الصحية” على الرغم مما 
بذلته الوزيرة ذاتها طيلة العام الماضي وإلى اآلن من 
جهــود متفانيــة، وما حققتــه من نجاحــات وإنجازات 
مشــهودة في مواجهة جائحة كورونا في إطار جهود 
الفريــق الوطنــي الــذي يقــوده صاحب الســمو الملكي 

ولي العهد األمين رئيس الوزراء الموقر.
Û  وقــد ناقــش أعضاء مجلس النواب قبــل ذلك، التقرير

النهائــي للجنــة التحقيــق البرلمانية فــي أداء صناديق 
التقاعــد التــي تــدار مــن قبــل الهيئــة العامــة للتأميــن 
االجتماعي، وكشف التقرير عن الكثير من المخالفات 
والتجــاوزات. وخــال النقــاش اُتِهــَم رئيــس وأعضاء 
مجلس إدارة الهيئة بعدم االلتزام باألنظمة والقوانين، 
وعدم تنفيذ التوصيات، والفســاد والتاعب باألرقام، 

وذلك بحضور وزير المالية بصفته الوزير المختص.
Û  وثمــة لجنــة تحقيــق برلمانيــة أخــرى مــا تــزال تنظــر

فــي أداء وزارة اإلســكان، كل هــذه اللجــان البرلمانيــة 
يعدهــا  التــي  الدوريــة  التقاريــر  مــن  أيًضــا  تســتفيد 
بانتظــام ديــوان الرقابــة المالية واإلداريــة الذي يعمل 

على حفظ وصون المال العام.
Û  مجلــس عضــو  كان  ســابقة  كاملــة  نيابيــة  ولــدورة 

النواب، المســتقل، الســيد علي شمطوط يزأر ويصرخ 
فــي وجــوه الــوزراء تحــت قبــة البرلمــان، وبأســلوبه 
بمحاســبتهم  يطالــب  المنفلــت  العفــوي  التصادمــي 
وعزلهم وسجنهم، قائًا لهم بين الحين واآلخر: “وهللا 
فشــلتونا”؛ بحيــث انتشــرت هــذه العبــارة وأصبحــت 

وسًما )هاشتاق( مميزا لفترة طويلة.
Û  فــي البرلمانيــة  األنظمــة  مــن  الكثيــر  خــاف  وعلــى 

العالــم التــي تتشــكل الحكومة بموجبها مــن األعضاء 

المنتخبيــن الحاصليــن علــى غالبيــة المقاعــد، بحيــث 
فــي  المعارضــة  تشــكل  التــي  هــي  األقليــة  تصبــح 
البرلمان، كما هو الحال في مجلس العموم البريطاني 
اليــوم )علــى ســبيل المثــال( إذ تتمثــل المعارضــة فــي 
حــزب العمــال الحاصل في انتخابات 2019 على 202 
مقعــد فقــط، فــي مواجهة حــزب المحافظيــن الحاكم 
 365 الــذي يتمتــع بالغالبيــة المطلقــة بعــد أن حصــد 
مقعــدا فــي مجلــس العمــوم المكــون مــن 650 مقعًدا. 
علــى خــاف ذلك فــإن النظــام البرلماني الــذي اختاره 
الشــعب فــي البحرين، وصوت بالموافقة عليه بنســبة 
98.4 % ضمــن ميثــاق العمــل الوطنــي ومبــدأ فصــل 
وبــكل  برمتــه  النــواب  قــد جعــل مجلــس  الســلطات، 
أعضائــه يشــكل كتلــة المعارضة والرقابة والمحاســبة 
للحكومــة، مــن دون أن تكــون الحكومــة طرفــا فيــه، 
ولــذا فــإن أعضــاء مجلــس النــواب، وهــم مــن خيــرة 
شــعب البحرين، تجدهــم حريصين ويتســابقون على 
ممارسة سلطاتهم وحقوقهم الدستورية، وعلى تأكيد 
دورهم كســلطة ُمعاِرضة وكجهة للرقابة والمحاســبة؛ 
وذلــك بتوجيــه النقــد لسياســات الحكومــة وبرامجها 
وأجهزتها، ومساءلة الوزراء ونقدهم، وعند الضرورة 
اتهامهم باالخفاق والتقصير، والمطالبة بحجب الثقة 
عنهم وإقالتهم، وتكوين لجان لمحاسبتهم والتحقيق 

معهم.
Û  ويوجه أعضاء مجلس النواب االنتقادات واالتهامات

بشــكل منتظــم إلــى كل الــوزراء تقريًبــا، نــال القســط 
األوفــر منهــا الــوزراء المعنيــون بالقطاعــات الخدمية 
والعمــل  والمــاء،  والكهربــاء  اإلســكان،  وزراء  مثــل 
والشــؤون االجتماعية، والتربية والتعليم، واألشــغال 
علــى  والســياحة،  والتجــارة  والصناعــة  والبلديــات، 

سبيل المثال ال الحصر.
Û  ولقد هيأ وأتاح التقدم العلمي، ووفر تطور تكنولوجيا

المعلومــات، قنــوات وأبوابــا وأدوات جديــدة وســهلة 
ومبتكرة لممارســة المعارضة الســلمية المشــروعة عن 
طريــق التعبيــر عــن الــرأي مــن خــال وســائل اإلعام 
المفتوحــة ووســائط ومنصــات التواصــل االجتماعــي 

المتعــددة، ولــم يعد بوســع أحــد منا أن يتهــم األنظمة 
الحقيقــة والتســلط  بلــد، باحتــكار  الحاكمــة، فــي أي 
والســيطرة علــى وســائل اإلعــام، وكبــت األصــوات 
وتكميم األفواه والتحكم في توجيه الرأي العام، فقد 
تحــول كل واحد منا بجهازه الهاتفي الذكي المحمول 
إلى وزارة إعام متنقلة، وإلى محطة لبث المعلومات 

واألخبار.
Û  ومــا دمنــا قد أشــرنا إلــى بريطانيا، وهــي تعتبر حصن

الديمقراطية وأم الحياة البرلمانية، فإن مبدأ أو فكرة 
المعارضــة السياســية فيهــا كانت قد بــرزت في القرن 
الثامــن عشــر، تحــت عنــوان “المعارضــة المخلصــة”، 
أساســًيا  شــرًطا  يــزال  ومــا  كان  اإلخــاص  وشــرط 
لممارســة حق المعارضة في بريطانيا أو في أي مكان 
آخــر، وهــي تعنــي أن الجهــة أو الحــزب الموجــود في 
المعارضــة مخلص لنفس األهداف والغايات الوطنية، 
كالحــزب  األساســية  والمبــادئ  المصالــح  ونفــس 
الموجود في السلطة، وال يمكن ألي معارضة أن تلجأ 
أو تســتعين بــأي جهة أجنبيــة أو تتلقى أي دعم مادي 
منها، ولم نســمع حتى اآلن وحتى قبل نضج التجربة 
الديمقراطيــة فــي بريطانيــا أن المعارضــة البريطانية 
كانــت قــد لجــأت أو اســتعانت بــأي دولــة أو قــوة أو 
جهــة أجنبيــة؛ علــى هــذا األســاس تصبــح المعارضــة 
السياســي،  للنســيج  شــرعية، وتشــكل جــزءا مكمــا 
وتتمتــع باالحترام وتعتبر مصدر قوة للدولة. ومازال 
هــذا المبــدأ ســارًيا وحاضــًرا؛ فزعيــم المعارضــة فــي 
المملكة المتحدة يســمى رســمًيا إلى يومنا هذا “زعيم 
المعارضــة األكثــر والًء لجالــة الملكــة”، وباإلنجليزية 
 The Leader of Her Majesty’s Most“ الدقيقــة: 

”Loyal Opposition
Û  وفــي العــام 2018، أي قبــل أقــل مــن 3 ســنوات، زار

البحرين الســيد راهول غانــدي، رئيس “حزب المؤتمر 
الوطنــي الهنــدي”، وقد التقيت به أثنــاء زيارته، وكان 
حزبــه وقتهــا في موقــع المعارضــة، ويســتعد لخوض 
االنتخابــات البرلمانيــة الهنديــة المقبلــة، وكان الهدف 
مــن الزيــارة الترويــج لحــزب المؤتمــر بيــن الجاليــات 

التقــى  العربــي، ولمــا  الخليــج  فــي  المقيمــة  الهنديــة 
بالجاليــة الهنديــة فــي البحريــن، تحدث بإســهاب عن 
خطــط وبرامــج حزبه، لكنه رفض التهجــم أو االنتقاد 
أو التعــرض إلــى حكومــة باده أو إلى “حزب الشــعب 
وقتهــا  الحاكــم  جاناتــا(  )بهاراتيــا  القومــي”  الهنــدي 
والمنافــس لــه فــي االنتخابــات المقبلــة، ألن مثل هذا 
التصــرف مقبــول ومطلــوب فــي بــاده، لكنــه ممقوت 
ومحــرم خارجها، هذه هي “المعارضة المخلصة” التي 

تستحق التقدير واالحترام.
Û  فــي وتنشــط  وتتحــرك  ُتمــول  التــي  المعارضــة  أمــا 

الخــارج أو تلجــأ أو تســتعين بــأي دولــة أو جهــة أو 
قــوة خارجيــة، فإنهــا تصبح مرتِهنــة وأداة بيد النظام 
عــادة  ويكــون مصيرهــا  التــي تحتضنهــا،  الدولــة  أو 
كمصيــر “معارضــة اإلخوان المســلمين المصرية” التي 
اســتعانت ولجــأت إلى تركيــا أردوغان، لتســتقوي بها 
علــى حكومــة بادها، فاســتخدمها أردوغــان لتحقيق 
أحامه وأهدافه التوسعية، لكنه استغنى عنها وكبلها 
وقيدهــا وقلــم أظافرهــا وكمــم أفواههــا عندمــا شــرع 

مؤخًرا في تحسين عاقاته بمصر.
Û  حــدث الشــيء ذاتــه مــع المعارضــة الكرديــة العراقية

فــي عهــد حكــم البعث عندمــا لجأت إلى إيران الشــاه؛ 
فتخلــى عنهــا بعــد توقيــع اتفاقيــة الجزائر مــع صدام 
قيــام صــدام  مقابــل  فــي   ،1975 العــام  فــي  حســين 
حسين بالتخلي عن المعارضة اإليرانية بقيادة اإلمام 
الخميني وطردها من العراق بعد أن كان نظام صدام 

يدعمها ويؤويها في بغداد.
Û  وتدور األيام ويقوم النظام الذي ما يزال يحكم العراق

بطــرد “مجاهــدي خلــق” الحركــة اإليرانيــة المعارضة، 
والمناهضــة لنظــام حكــم جمهورية إيران اإلســامية، 
وترحيلهــم إلى ألبانيا، أفقر دول أوروبا، بعد أن كانت 
هذه الحركة تتخذ من بغداد مأوى ومســتقرا لها أيام 
حكــم صــدام حســين؛ هكذا يتم التســليم واالســتام، 
وتتــم المبادلــة والمقايضــة بحــركات المعارضــة التــي 

تعمل في الخارج ضد أوطانها.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

عبدالنبي الشعلة
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المنامة - وزارة الخارجية

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

اســـتقبل وزير التربيـــة والتعليم 
ماجـــد النعيمـــي، بمكتبه بديوان 
الـــوزارة بمدينـــة عيســـى، عميد 
تيـــد  للمعلميـــن  البحريـــن  كليـــة 
بورينتـــون، إذ تم بحـــث الخطة 
واألمـــور  للكليـــة  المســـتقبلية 
المتعلقة بشؤون الطلبة، وكذلك 
البرامج التدريبيـــة التي تنفذها 
لمنتســـبي الوزارة، ومـــا تقوم به 
مـــن جهود خـــال فتـــرة جائحة 

كوفيـــد 19 بهدف توفير التعليم 
مشـــيدًا  لطلبتهـــا،  والتدريـــب 
الوزير بالـــدور الكبير الذي يقوم 
بـــه عميـــد الكليـــة والمســـؤولين 
فيها لتزويـــد الملتحقين ببرامج 
بآخـــر  المتميـــزة  الكليـــة  هـــذه 
المستجدات في األمور المتعلقة 
التدريـــس  وطرائـــق  بالتعليـــم 

واإلدارة المدرسية.

استعراض الخطة المستقبلية لكلية المعلمين

عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  اجتمـــع 
الزيانـــي، أمـــس، مـــع نائبة رئيـــس مجلس 
الوزراء وزيرة خارجية البوسنة والهرسك 
بمناســـبة  وذلـــك  توركوفيتـــش،  بيســـيرا 

زيارتها الرسمية لمملكة البحرين.
وخـــال االجتماع، أشـــاد الوزيـــر بما يربط 
البلديـــن والشـــعبين مـــن عاقـــات طيبـــة 
تشـــهد باســـتمرار تطوًرا ونماًء في شـــتى 
المجـــاالت. وأكد حـــرص مملكـــة البحرين 
على مواصلـــة تعزيز عاقات الصداقة مع 
البوسنة والهرسك في شتى المجاالت بما 
يخـــدم المصالـــح المشـــتركة بيـــن البلدين 

الصديقين. 
عـــن  توركوفيتـــش  أعربـــت  مـــن جانبهـــا، 
ســـعادتها بزيـــارة مملكة البحريـــن، منوهة 
بمـــا يربـــط بيـــن البلديـــن والشـــعبين مـــن 
عاقـــات متينـــة، تســـتند علـــى أســـس من 
االحتـــرام والتقديـــر المتبـــادل، معربة عن 

حـــرص البوســـنة والهرســـك علـــى تطوير 
التعـــاون الثنائي بيـــن البلدين في مختلف 
المجاالت والدفع بمسار التعاون المشترك 

إلى مستويات أشمل.
مســـار  اســـتعراض  االجتمـــاع  خـــال  تـــم 
بيـــن مملكـــة  القائمـــة  الصداقـــة  عاقـــات 
وتأكيـــد  والهرســـك،  والبوســـنة  البحريـــن 
أهمية مواصلة التعاون الثنائي والتنسيق 
المشـــترك بيـــن البلدين الصديقين وســـبل 
المســـتويات،  مختلـــف  فـــي  تعزيـــزه 
باإلضافـــة إلى مناقشـــة عدد مـــن القضايا 

والموضوعـــات اإلقليميـــة والدولية محل 
االجتمـــاع،  حضـــر  المشـــترك.  االهتمـــام 
مساعد وزير الخارجية عبدهللا الدوسري، 
ووكيل وزارة الخارجية للشـــؤون الدولية 
الشيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة، ومدير 
إدارة العمليـــات خالـــد يوســـف الجاهمة، 
ومدير إدارة الشـــؤون األوروبية واالتحاد 
األوروبـــي، الســـفير الشـــيخة عائشـــة بنت 
أحمـــد آل خليفة، وأعضـــاء الوفد المرافق 
وزيـــرة  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  لنائبـــة 

خارجية البوسنة والهرسك. وزير التربية والتعليم يلتقي عميد كلية البحرين للمعلمين

العالقــات تســتند إلــى أســس مــن االحتــرام المتبــادل

تطوير التعاون لمستويات أشمل مع البوسنة والهرسك

المنامة - وزارة الخارجية

عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  أشـــاد 
الزيانـــي بالجهـــود الحثيثـــة المتواصلـــة 
التـــي تبذلهـــا الســـلطات المختصـــة فـــي 
جمهوريـــة مصـــر العربيـــة فـــي التعامـــل 
مـــع ســـفينة الشـــحن الجانحة فـــي قناة 
السويس، معرًبا عن ثقة مملكة البحرين 
في قدرة مصر على إنهاء األزمة الطارئة 
بمـــا تملكـــه مـــن خبـــرات فنيـــة متميـــزة 
وقـــوف  ومؤكـــًدا  كبيـــرة،  وإمكانـــات 
المملكة بكل إمكاناتها مع الشقيقة مصر 
واســـتعدادها التام للمساهمة في جهود 
إنهـــاء األزمـــة.وكان وزيـــر الخارجية قد 
أجـــرى، أمـــس، اتصـــااًل هاتفًيا مـــع وزير 
خارجية جمهورية مصر ســـامح شكري، 
إذ أعـــرب عـــن اعتـــزاز مملكـــة البحريـــن 
بالعاقـــات األخوية الوثيقة بين البلدين 
والشـــعبين الشـــقيقين ومـــا تشـــهده من 

تطور ونمو في مختلف المجاالت.

البحرين تعرض على 
مصر المساعدة لتعويم 

السفينة الجانحة

المبعـوث األممـي للطـرق: شـوارع البحـريـن انسيـابيـة
أشــاد المبعــوث الخــاص لألميــن العــام لألمــم المتحــدة لســامة 
الطرق جون تود، بما تحققه مملكة البحرين من تطور وتقدم في 
مجاالت التنمية المستدامة والبنية التحتية، وبما تبذله الحكومة 
مــن جهــود كبيــرة في مجــال تنفيذ مشــروعات الطرق والجســور، 

وانسيابية حركة المرور بكل يسر وسهولة. 

وأشاد بما تحققه مملكة البحرين 
مـــن نجـــاح وتفـــوق فـــي إقامـــة 
ســـباق جائـــزة البحريـــن الكبرى 
لطيـــران الخليـــج )الفورموال 1(، 
الذي أصبح محـــط أنظار العالم، 
البحريـــن دوام  متمنًيـــا لمملكـــة 

التقدم والرقي واالزدهار. 
جـــاء ذلك أثنـــاء اســـتقبال وزير 
الخارجية عبداللطيـــف الزياني، 
أمـــس، فـــي مكتبـــه بمقـــر وزارة 
الخـــاص  المبعـــوث  الخارجيـــة، 

لألميـــن العـــام لألمـــم المتحـــدة 
لســـامة الطرق، بحضـــور وكيل 
للشـــؤون  الخارجيـــة  وزارة 

الدولية الشيخ عبدهللا بن أحمد 
آل خليفة، ومدير إدارة الشؤون 
األوروبيـــة واالتحـــاد األوروبـــي 
الســـفير الشـــيخة عائشـــة بنـــت 
أحمـــد آل خليفـــة، ومديـــر إدارة 

المنظمات فاطمة الظاعن.
ورحـــب وزيـــر الخارجيـــة بتـــود 

بمناسبة زيارته لمملكة البحرين، 
بيـــن  القائـــم  بالتعـــاون  مشـــيًدا 
مملكـــة البحريـــن ومنظمة األمم 
المتحدة فـــي مختلف المجاالت 
تقديـــر  عـــن  معرًبـــا  التنمويـــة، 
المملكـــة للتعـــاون الـــذي تبديـــه 
أجهزة األمـــم المتحدة ومكاتبها 

لدعم المسيرة التنموية الشاملة 
في مملكـــة البحريـــن، متمنًيا له 

زيارة ناجحة وموفقة.
وتـــم أثنـــاء اللقاء، بحـــث أوجه 
مملكـــة  بيـــن  القائـــم  التعـــاون 
البحرين وهيئات األمم المتحدة 
وأجهزتهـــا المختلفـــة خصوصـــا 

فـــي مجال ســـامة الطـــرق، وما 
تشـــهده مـــن تطـــور وتقـــدم في 
شـــتى المجاالت، وتأكيد حرص 
الجانبيـــن وســـعيهما المتواصـــل 
والتنســـيق  التعـــاون  لتعزيـــز 
األهـــداف  يحقـــق  بمـــا  الثنائـــي 

المشتركة.

المنامة - وزارة الخارجية

“المملكة جذبت 
أنظار العالم 

إليها باستضافة 
الفورموال 1”
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“بحريننا”... رؤية ملكية لصناعة مستقبل المملكة
الخطـــة قوامهـــا الشـــراكة المجتمعيـــة وتكـــرس لقيـــم العدالـــة وحقوق اإلنســـان

دخلـــت الخطـــة الوطنيـــة لتعزيـــز االنتماء 
الوطني وترسيخ قيم المواطنة )بحريننا(، 
عامهـــا الثالث وســـط إنجـــازات ومبادرات 
رائدة في إطـــار الرؤية التنموية الشـــاملة 
لعاهـــل البالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفـــة، والتـــي جعلت في 
مقدمـــة أولوياتها احترام حقوق اإلنســـان 
وترســـيخ روح الوحـــدة الوطنيـــة وقيـــم 
الدولـــة  إطـــار  فـــي  الصالحـــة  المواطنـــة 
أســـس  علـــى  القائمـــة  الحديثـــة  المدنيـــة 
العدل والمســـاواة وســـيادة القانون.ومنذ 
الداخليـــة  وزيـــر  مـــن  بمبـــادرة  تدشـــينها 
الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفة في 
2019، شـــكلت هـــذه الخطـــة  26 مـــارس 
الوطنية الشاملة وثيقة استرشادية نابعة 
مـــن النهـــج اإلصالحـــي والفكـــر اإلنســـاني 
الحكيم لصاحـــب الجاللة الملك، وبرنامج 
عمل الحكومة برئاســـة ولـــي العهد رئيس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة، فيما يختص 
الخليجيـــة  الوطنيـــة  الهويـــة  بترســـيخ 
الـــوالء  وقيـــم  واإلســـالمية  والعربيـــة 
واالنتماء والتســـامح في مجتمع يســـوده 
للتحديـــث  كركيـــزة  واالســـتقرار  األمـــن 

والتنمية المستدامة.
ووضعـــت الخطـــة الوطنيـــة فـــي مقدمـــة 
البحرينيـــة  الهويـــة  تعزيـــز  أولوياتهـــا 
الجامعـــة، بقيمها الوطنيـــة المعززة للوالء 
لجاللـــة الملـــك واالنتمـــاء وحـــب الوطـــن 
والفخـــر بمنجزاتـــه واالعتـــزاز بتضحيات 
قواته األمنية والعســـكرية في الدفاع عن 
سيادته ووحدته وصون أمنه ومكتسباته، 
تكريـــس  فـــي  االجتماعيـــة  وقيمهـــا 
التســـامح والتعايـــش واألمـــن والطمأنينة 
والتعدديـــة  الصالحـــة  والمواطنـــة 
والمســـؤولية  والتضامـــن  اآلخـــر  وقبـــول 
االجتماعية، والقيم السياسية في توطيد 
الديمقراطية والمشـــاركة العامة والتوافق 
الوطنـــي، وقيمهـــا اإلنســـانية فـــي احترام 
السياســـية  وحرياتـــه  اإلنســـان  حقـــوق 
مـــن  أســـس  علـــى  والثقافيـــة  والمدنيـــة 
العدل والمســـاواة، بالتوافق مع الدســـتور 

والميثاق واالتفاقيات الدولية.

الشـــراكة  مـــن  راســـخة  أســـس  وعلـــى 
الوطنيـــة  والمســـؤولية  المجتمعيـــة 
والخاصـــة  الحكوميـــة  للمؤسســـات 
واألهليـــة واإلعالميـــة، واصلـــت مملكـــة 
البحريـــن تنفيذ مبادرات الخطة الوطنية 
لتعزيـــز االنتمـــاء الوطني وترســـيخ قيم 
 107 وعددهـــا  “بحريننـــا”،  المواطنـــة 
مبـــادرات فـــي خمســـة مســـارات تشـــمل: 
برامج االنتماء بنســـبة 33 % من إجمالي 
المبـــادرات، وحمالت العالقات العامة 19 
%، ومبـــادرات اإلعـــالم %18، ومبادرات 
المناهـــج والمقـــررات 13 %، ومبـــادرات 
التشـــريعات واألنظمـــة 17 %، تـــم إنجاز 
المبـــادرات  هـــذه  مجمـــوع  مـــن   %  81
خـــالل العاميـــن الماضييـــن، منهـــا 41 % 
تـــم تفعيلهـــا بالكامل بمتابعـــة حثيثة من 
وزير الداخلية رئيس لجنة متابعة تنفيذ 

الخطة.
مبـــادرة   36 الوطنيـــة  الخطـــة  وتضمنـــت 
“دعـــم  ضمنهـــا:  مـــن  االنتمـــاء،  لتعزيـــز 
المعســـرين )مبـــادرة فاعل خيـــر(، وتنظيم 
مهرجانات البحرين من الفعاليات التراثية 
الوطنيـــة  واألعيـــاد  والفنيـــة  الثقافيـــة 
ومهرجـــان التراث الســـنوي، وجـــواز عبور 

السياحة الثقافية.
واشـــتملت حمـــالت العالقـــات العامة على 
20 مبـــادرة لترويـــج القيـــم البحرينية بين 
أبناء الوطن، كان من أبرزها: تقديم وزارة 
الخارجيـــة لتطبيق “وجهتي” عبر الهواتف 
الذكيـــة بالتعـــاون مـــع هيئـــة  المعلومـــات 
والحكومـــة اإللكترونية كمنصة إلكترونية 
لخدمـــة المواطنيـــن الراغبيـــن في الســـفر 
الدراســـة والعـــالج  بغـــرض  الخـــارج  إلـــى 
والســـياحة وتحديث معلومـــات التواصل 

معهـــم حفاًظـــا علـــى أمنهـــم وســـالمتهم، 
والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة  وتدشـــين 
والسياحة مبادرة “ُصنع في البحرين” في 
ينايـــر 2020 لتقديـــر الصناعات البحرينية 
وتسويقها وإبراز جودتها داخلًيا وخارجًيا 
بإصـــدار شـــهادة لتســـجيل هـــذه العالمـــة 
فـــي العديـــد مـــن المصانـــع، وإنجـــاز مركز 
االتصـــال الوطني لمبادرة “حقائق وطنية” 
إلنتـــاج أفـــالم تلفزيونيـــة قصيـــرة تؤكـــد 
أهمية اســـتقاء المعلومـــات الصحيحة من 
مصادرهـــا الصحيحة وتكذيب المعلومات 
الخاطئة، و”البحرين في قلوبنا” لتشـــجيع 
موظفـــي القطـــاع الحكومي علـــى ارتداء 

شعار أو علم البحرين.
ويتـــم تنفيـــذ 19 مبـــادرة إعالميـــة لتعزيز 
االنتماء الوطني وترســـيخ قيم المواطنة 
بدعـــم وتعـــاون من وزارة شـــؤون اإلعالم 
والجهـــات  الوطنـــي  االتصـــال  ومركـــز 
الحكوميـــة المختصة، ومشـــاركة كوادرها 
اإلعالميـــة والفنيـــة في إنجـــاح المبادرات 

ذات الصلة.
 وواصلـــت وزارة التربيـــة والتعليم دورها 
في تنفيـــذ العديد من المبادرات والبرامج 
لعـــام 2019 وعـــام 2020 لتطوير المناهج 
والمقررات الدراســـية، وتشمل 14 مبادرة 
بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة 
لدعم أهـــداف الخطة في إطار المشـــروع 
 الوطني لتطوير التعليم والتدريب برئاسة 
ســـمو الشـــيخ محمد بن مبـــارك آل خليفة 

نائب رئيس مجلس الوزراء.
الســـلطتين  بيـــن  التعـــاون  إطـــار  وفـــي 
التنفيذية والتشـــريعية، تضمنت الخطة 
الوطنية )18( مقترحـــا لمبادرات لتطوير 
التشـــريعات واألنظمـــة الوطنيـــة لحماية 

علـــى  والمحافظـــة  الوطنيـــة  الوحـــدة 
النســـيج االجتماعي، وتجريـــم أي أفعال 
خطـــاب  إثـــارة  شـــأنها  مـــن  دعـــوات  أو 

الكراهية.
وال شـــك أن إنجـــاز 81 % مـــن مبـــادرات 
وبرامـــج الخطة الوطنيـــة لتعزيز االنتماء 
الوطني وترسيخ قيم المواطنة )بحريننا( 
بمتابعـــة مـــن 25 وزارة ومؤسســـة شـــبه 
حكومية طيلـــة عامين إنما يعكس التزام 
الدولـــة بجميـــع مؤسســـاتها بالمســـؤولية 
الوطنية في إطار التعاون بين الســـلطات 
والقضائيـــة،  والتشـــريعية  التنفيذيـــة 
بالشـــراكة مـــع القطاع الخـــاص والمجتمع 
المدنـــي، ووعي أبنـــاء المجتمع البحريني 
بالقيـــم  وتمســـكهم  مكوناتـــه،  بجميـــع 
والسياســـية  واالجتماعيـــة  الوطنيـــة 
واإلنسانية، والتي مثلت صمام األمان في 
مواجهـــة التحديـــات األمنيـــة والتوترات 
اإلقليميـــة والدوليـــة، وعـــززت مـــن نجاح 
فريـــق البحريـــن بقيـــادة صاحـــب الســـمو 
الملكـــي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
فـــي مواجهـــة جائحـــة فيـــروس كورونـــا، 
احترازيـــة  إجـــراءات  مـــن  اتخـــذه  ومـــا 
وتدابيـــر وقائيـــة وحزم مســـاعدات مالية 
المحافظـــة  فـــي  أســـهمت  واقتصاديـــة 
علـــى الصحـــة والســـالمة العامـــة لجميـــع 
المواطنيـــن والمقيميـــن، والتخفيـــف مـــن 

حدة تداعياتها.
إن مملكة البحرين بقيادة صاحب الجاللة 
الملـــك وجهـــود الحكومة برئاســـة صاحب 
الســـمو الملكـــي ولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء، ماضيـــة فـــي مســـيرتها التنموية 
والحضارية وتعزيز مكانتها الرائدة إقليمًيا 
والديمقراطيـــة  للحريـــة  كمنـــارة  ودولًيـــا 
والعدالـــة والمســـاواة والتعايـــش الســـلمي 
اإلنســـانية،  والثقافـــات  الحضـــارات  بيـــن 
بفضل الرؤية الملكية السامية في ترسيخ 
ثقافة االنتماء الوطني، واالعتزاز بالهوية 
البحرينيـــة النابعـــة من انتمائهـــا الخليجي 
والعربي، ومبادئ الديـــن الحنيف الداعية 
للتســـامح واالعتـــدال، وتأصيـــل مفاهيـــم 
وتطبيًقـــا،  فكـــًرا  اإليجابيـــة  المواطنـــة 
وتجســـيدها ومتابعـــة تنفيذهـــا فـــي إطار 
مبادرات الخطة الوطنيـــة لتعزيز االنتماء 
الوطني وترسيخ قيم المواطنة )بحريننا(.

المنامة - بنا

المنامة - هيئة تنظيم سوق العمل

والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  بحـــث 
االجتماعية جميل حميدان رئيس 
مجلـــس إدارة هيئـــة تنظيم ســـوق 
العمـــل تعزيـــز التعـــاون والتنســـيق 
المشترك بين الهيئة وغرفة تجارة 
وصناعـــة البحريـــن بما يســـهم في 
العمـــل  ســـوق  بمســـتوى  االرتقـــاء 
البحرينيـــة، فـــي ضـــوء توجيهـــات 
الـــوزراء  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، التي 
تحـــث وتدعـــو على أهميـــة تدعيم 
واالســـتماع  والتعـــاون  الشـــراكة 
إلـــى مالحظـــات القطـــاع التجـــاري 

وأصحاب األعمال.
جـــاء ذلـــك لـــدى اســـتقباله رئيـــس 
البحريـــن  غرفـــة تجـــارة وصناعـــة 
ســـمير ناس، في مقـــر هيئة تنظيم 

سوق العمل أمس.
وبحـــث االجتمـــاع أوجـــه التعـــاون 
والتشـــاور المســـتمر بيـــن الجانبين 
لمالحظـــات  للتصـــدي  آليـــة  وفـــق 
وهمـــوم القطـــاع التجـــاري، حيـــث 
تـــم التأكيـــد علـــى أهمية اســـتمرار 
اللقـــاءات وتبـــادل وجهـــات النظـــر 
األهـــداف  لتعزيـــز  والتشـــاور 
االقتصـــاد  يدعـــم  بمـــا  المشـــتركة 
الوطنـــي، كمـــا اســـتعرضا الجهـــود 
التـــي تبذلهـــا هيئـــة تنظيـــم ســـوق 
العمـــل لخدمـــة القطـــاع التجـــاري، 
واالطـــالع على عدد من المشـــاريع 
التي تشرف عليها الهيئة ومن بينها 
نظام حماية األجور المقرر تطبيقه 
قريًبا، والـــذي يهدف إلى خلق بيئة 
عمـــل آمنـــة تتمتـــع بشـــفافية عالية 
أصحـــاب  حقـــوق  حمايـــة  تضمـــن 
إلـــى  إضافـــة  والعّمـــال،  العمـــل 

استعراض برامج الهيئة في جانب 
تنفيـــذ  وآليـــة  العمالـــي  التفتيـــش 
بالتعـــاون  التفتيشـــية  الحمـــالت 
المعنيـــة  الحكوميـــة  الجهـــات  مـــع 
اســـتقرار  يدعـــم  بمـــا  والشـــركاء، 
ســـوق العمل ويعزز فرص التدريب 

والتطوير للعمالة الوطنية.
تقديـــره  عـــن  حميـــدان  وأعـــرب 
ألهميـــة الـــدور الـــذي تلعبـــه غرفـــة 
تجـــارة وصناعـــة البحريـــن كممثل 
للقطـــاع الخـــاص، مـــن خـــالل نقلها 
رؤيـــة القطاع وتصوراته في كل ما 
يصب في تطوير العمل االقتصادي 
ويخـــدم ســـوق العمـــل ويذلـــل مـــن 
قـــد  التـــي  والمشـــاكل  الصعوبـــات 

تواجه أصحاب األعمال.
وبـــدوره، أكـــد رئيس غرفـــة تجارة 
نـــاس،  ســـمير  البحريـــن  وصناعـــة 
أهميـــة توطيـــد التعـــاون المســـتمر 
بيـــن الغرفـــة وهيئـــة تنظيم ســـوق 
العمـــل فـــي إطـــار التشـــاركية بيـــن 
والخـــاص،  العـــام  القطاعييـــن 
للمحافظـــة علـــى مصلحـــة العمـــال 

وأصحاب العمل.
وشـــدد نـــاس علـــى أهميـــة إعـــداد 
دراسة متعمقة وشـــاملة لمؤشرات 
ســـوق العمـــل مـــن كافـــة الجوانـــب 
جميـــع  بمشـــاركة  دوري،  بشـــكل 
الجهات والمؤسسات ذات العالقة، 
صريحـــة  حـــوارات  إجـــراء  مـــع 
وشـــفافة حولهـــا بهدف فهـــم أعمق 
بمـــا  ومتطلباتـــه،  الســـوق  آلليـــات 
الشـــركاء،  جميـــع  حقـــوق  يصـــون 
مطالبًا بضـــرورة إطالع ومشـــاركة 
البحريـــن  غرفـــة تجـــارة وصناعـــة 
علـــى أي قـــرارات تمـــس أصحـــاب 

العمل. 

حميدان: تدعيم الشراكة والتعاون مع القطاع التجاري

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل وزيـــر الداخلية الشـــيخ راشـــد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، قائـــد القـــوات 
البحرية بالقيـــادة المركزيـــة األميركية، 
قائد األســـطول الخامـــس الفريق بحري 
صمويـــل بابارو، بمناســـبة انتهـــاء فترة 
عملـــه. وأشـــاد الوزيـــر، بجهـــود الفريـــق 

بحري صمويل بابارو ودوره واسهاماته 
المتميـــزة فـــي تعزيز العالقـــات الثنائية 
بين مملكة البحرين والواليات المتحدة 
األميركيـــة، خصوًصـــا في مجـــال األمن 
والســـالمة البحرية، متمنًيـــا له التوفيق 

والنجاح.

وزير الداخلية يودع قائد األسطول الخامس

تعزيز آفاق التعاون األمني مع اإلمارات
ــارب ــجـ ــتـ ــرات والـ ــبـ ــخـ ــادل الـ ــ ــب ــ ــق وت ــي ــس ــن ــت ــرص عـــلـــى ال ــ حـ

الشـــيخ  الداخليـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفة، أمس، 
المفتش العام بوزارة الداخلية بدول 
اإلمارات العربية المتحدة الشـــقيقة 
اللواء أحمد ناصر الريسي، بحضور 
رئيـــس األمن العـــام والمفتش العام 

بوزارة الداخلية.
وفـــي مســـتهل اللقاء، رحـــب الوزير 
بعمـــق  مشـــيدا  الريســـي،  باللـــواء 
العالقـــات التاريخية والمتميزة بين 
مملكـــة البحريـــن ودولـــة اإلمـــارات 
العربيـــة المتحـــدة الشـــقيقة، منوها 
تعزيـــز  علـــى  المتبـــادل  بالحـــرص 
التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات 
والتجـــارب الناجحة، بما يســـهم في 

تعزيـــز آفـــاق التعـــاون األمنـــي فـــي 
مختلف المجاالت.

عـــدد  بحـــث  اللقـــاء،  خـــالل  وتـــم 

مـــن الموضوعـــات األمنيـــة المهمـــة 
بمـــا مـــن  ذات االهتمـــام المشـــترك، 
شـــأنه دعم مســـيرة التعاون األمني 

مواجهـــة  فـــي  بـــاألداء  واالرتقـــاء 
والمتغيـــرات  األمنيـــة  التحديـــات 

المتسارعة.

المنامة - وزارة الداخلية
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اســـتقبل وزيـــر الداخلية الشـــيخ 
خليفـــة،  آل  عبـــدهللا  بـــن  راشـــد 
أمـــس، المبعوث الخـــاص لألمين 
العـــام لألمـــم المتحـــدة لســـالمة 
بحضـــور  تـــود،  جـــون  الطـــرق 
رئيـــس األمن العام ووكيل وزارة 

الداخلية.
رحـــب  اللقـــاء،  مســـتهل  وفـــي 
الوزيـــر بجـــون تـــود، مشـــيرا إلى 
جهود وزارة الداخلية في مجال 

تعزيز الســـالمة المرورية لجميع 
مستخدمي الطريق، ودور قانون 
المـــرور فـــي الحد مـــن الحوادث 
التوعيـــة  وأهميـــة  المروريـــة، 
الكفيلـــة  بالســـبل  المســـتمرة 

والالزمة لسالمة الجميع.
وتـــم خالل اللقاء، بحث عدد من 
بتعزيـــز  المتعلقـــة  الموضوعـــات 
تبادل الخبرات والتجارب بشـــأن 

السالمة المرورية.

تبادل الخبرات مع األمم المتحدة بشأن السالمة المرورية

“المطوع”: حرص بحريني على تطبيق الخطط الحضرية للموئل
المســـتدامة التنميـــة  أهـــداف  بشـــأن  دوليـــا  البحريـــن  صـــورة  إبـــراز 

أشـــاد وزير شـــؤون مجلس الوزراء محمد 
المطوع رئيس اللجنة الوطنية للمعلومات 
والســـكان بالجهـــود الوطنيـــة التـــي تعمل 
علـــى إبـــراز مكانـــة مملكـــة البحريـــن لـــدى 
المجتمـــع الدولي، مؤكدًا اهتمام الحكومة 
الدائـــم علـــى  الدوليـــة وعملهـــا  بالتقاريـــر 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
االجتمـــاع  ترؤســـه  خـــالل  ذلـــك  جـــاء 
التحضيري إلعداد التقرير الوطني للتقدم 
الحضريـــة  الخطـــة  تنفيـــذ  فـــي  المحـــرز 
االتصـــال  عبـــر  وذلـــك  للموئـــل  الجديـــدة 
المرئي بحضور وزير اإلسكان باسم الحمر  
وعـــدٍد مـــن الممثليـــن األممييـــن والجهات 

ذات العالقة.
مملكـــة  حـــرص  إلـــى  “المطـــوع”  وأشـــار   
البحريـــن علـــى تطبيق الخطـــط الحضرية 
اعتمـــاد  إلـــى  مشـــيرًا  متواصـــل،  بشـــكل 

الخطـــة الحضريـــة فـــي العـــام 2016 فـــي 
اجتماع الموئل الثالث.

الخـــاص  التقريـــر  وقـــدم وزيـــر اإلســـكان 
مجـــال  فـــي  تحققـــت  التـــي  باإلنجـــازات 
التنميـــة الحضريـــة واستشـــراف القضايـــا 

الحضرية.
وأكـــد الوزير بذل الجهود فـــي العمل على 
التقاريـــر الوطنيـــة وإبـــراز صـــورة مملكـــة 
البحريـــن فـــي المجتمع الدولـــي، خصوصا 
فيمـــا يتعلق بأهداف التنمية المســـتدامة. 

مشـــيرًا إلـــى أن المملكة ســـّباقة في إعداد 
التقاريـــر الوطنيـــة منـــذ اجتمـــاع الموئـــل 

األول العام 1976.
وأضـــاف الحمـــر أن وزارة اإلســـكان وفـــي 
ضـــوء األهـــداف األمميـــة شـــكلت فريـــق 
عمـــل خـــاص بالـــوزارة للعمل علـــى إعداد 
التقرير الوطنـــي للتقدم المحرز في تنفيذ 
الخطـــة الحضرية الجديدة للموئل، والذي 
من شـــأنه بلورة التقريـــر الوطني من أجل 
تتبع التقـــدم المحرز وتقييم األثر وضمان 
التنفيـــذ الفعـــال. وفـــي إطـــار العمـــل على 
إعـــداد التقرير الوطني اســـتعرضت  مدير 
إدارة السياســـات اإلســـكانية والتخطيـــط 
رئيـــس  اإلســـكان  بـــوزارة  االســـتراتيجي 
فريـــق عمل إعداد التقرير الشـــيخة حصة 
بنـــت خليفـــة آل خليفـــة محـــاور التقريـــر 

الوطني للعام 2021.

المنامة - وزارة اإلسكان
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مخالفة قانونية

أكــد وزيــر شــؤون المجلسين 
االقتراح  أن  البوعينين  غانم 
ــادة )23  بــقــانــون بــإضــافــة مــ
تنظيم  قـــانـــون  إلـــى  مـــكـــرًرا( 
سوق العمل الصادر بالقانون 
2006م،  ــة  ــســن ل  )19( ــم  ــ رقـ
الــذي  الــقــانــون  مـــواد  يخالف 
األجنبي  العامل  على  يحظر 

العمل دون تصريح.

^

رئيس مجلس الشورى علي الصالح 

“الشــورى” يعيــد االقتــراح لـ “الخدمــات” للمزيد من الدراســة
“تجربة العامل األجنبي” ... يعود للمربع األول

بعـــد نقـــاش امتد ألكثر من ســـاعة، 
إعـــادة  الشـــورى  مجلـــس  قـــرر 
االقتـــراح بقانون بإضافة مادة )23 
مكـــرًرا( إلـــى قانـــون تنظيم ســـوق 
العمـــل الصـــادر بالقانـــون رقم )19( 
الخدمـــات  للجنـــة  2006م،  لســـنة 

لمزيد من الدراسة.
واختلـــف أعضـــاء المجلس بشـــأن 
يتضمـــن  الـــذي  بقانـــون  االقتـــراح 
لصاحـــب  تجريبـــة  فتـــرة  إعطـــاء 
العامـــل  لتجربـــة  الجديـــد  العمـــل 
قبـــل انتقالـــه لـــه وإعطـــاء فرصـــة 
للعامل األجنبي للتحقق من قدرته 

ومهاراته لتطبيق عقد العمل.
مـــن جهتـــه، قـــال الشـــوري صبـــاح 

أصحـــاب  حقـــوق  “إن  الدوســـري 
مـــع  تتعـــارض  والعمـــال  العمـــل 

مصلحة العامل”.
العضـــو  االقتـــراح  مقـــدم  وقـــال 
علـــي العـــرادي إن إجـــراءات هيئة 

تنظيم ســـوق العمل تتيـــح للعامل 
االنتقـــال الـــى صاحـــب عمـــل آخـــر 
دون الحاجـــة الـــى الغـــاء تصريـــح 
العمـــل الخـــاص بـــه، موضحـــا انـــه 
الـــذي  القانـــون  إجـــراءات  ينظـــم 

أغفل إعطاء أطـــراف هذه العملية  
كيفية عمليـــة االنتقال. من جهتها، 
أيدت  العضو دالل الزايد االقتراح 
خالفـــا لتوصيـــة لجنـــة الخدمـــات، 
مؤكـــدة ان العامـــل ســـيظل وفـــق 
النص المقترح تحت كفالة صاحب 
المســـؤول  وهـــو  الحالـــي  العمـــل 
عنـــه، ولن تحجب مســـاءلة العامل 
الجنائيـــة في حال ارتكابه جريمة. 
االقتـــراح  ان  الزايـــد  واوضحـــت 
اعطـــى هيئـــة تنظيم ســـوق العمل 
والضوابـــط  اإلجـــراءات  وضـــع 
الالزمة لتنفيذ هذا االقتراح ،فضال 
عـــن ان هـــذا االقتـــراح قائـــم علـــى 
الرضائيـــة والعامل هـــو من يطلب 

االنتقال الى صاحب عمل آخر.

الجلسة الرابعة والعشرون لمجلس الشورى 

صـــوت مجلـــس الشـــورى برفـــض مشـــروع قانـــون بتعديـــل 
بعض أحكام المرســـوم بقانون رقم )14( لسنة 2002م بشأن 
مباشـــرة الحقوق السياســـية من حيث المبدأ، الـــذي يتضمن مد فتح 

باب الترشح وغلقه على أال تزيد على 3 أيام متتالية.

صوت مجلس الشـــورى بالموافقة باإلجماع على المرســـوم 
بقانون رقم )25( لســـنة 2020م بتعديل بعض أحكام قانون 
إعادة التنظيم واإلفالس، والذي يهدف إلى توفيق األوضاع المالية 
واالقتصاديـــة لالســـتثمارات والشـــركات، وتعزيـــز حقـــوق الدائنيـــن 

وتشجيعهم على اللجوء للمميزات التي أقرها المشّرع.

رفـــض مجلـــس الشـــورى مشـــروع قانـــون بتعديـــل بعـــض أحـــكام 
المرســـوم بقانون رقم )15( لســـنة 2002م بشـــأن مجلســـي الشورى 
والنـــواب، الـــذي يهدف الى زيادة رســـم من عملية الترشـــيح لمجلس النواب 
ليصبـــح الرســـم 400 دينار، وان تؤول المبالغ المتحصلـــة الى الخزينة العامة 

للدولة بدال من وزارة العمل والتنمية االجتماعية.

وافق المجلس على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى 
قانـــون العقوبـــات الصادر بالمرســـوم بقانون رقم )15( لســـنة 
1976م، والـــذي يهـــدف الى تشـــجيع المســـاهمين في ارتـــكاب احدى 
الجرائـــم على اإلبالغ عنها قبل اســـتعمال االختـــام والعالمات العامة 

المقلدة او المزورة وجعل هذا اإلبالغ عذرا مخففا أو اإلعفاء منها.

ال شورية لتمديد الترشح
موافقة باإلجماع

رسم الترشح للنيابي
إعفاء المبلغين

رفض مجلس الشـــورى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام 
المرســـوم بقانون رقم )3( لســـنة 2002 بشـــأن نظام انتخاب 
أعضاء المجالس البلدية الذي يحدد المدة الكافية لفتح باب الترشح 
وقفلـــه بالنســـبة للمرشـــح بجعلهـــا 3 أيام وزيادة رســـم الترشـــح 200 

دينار. 

الزيادة مرفوضة

قـــال الشـــوري فـــؤاد حاجـــي إن تحديـــد تاريـــخ فتـــح بـــاب 
الترشـــيح  النتخابـــات مجلـــس النـــواب وقفلـــه خـــالل ثالثة 
أيام متتالية هي مدة قصيرة نسبيـًـــا قد ال تمّكن راغبي الترشيح من 

استيفاء كافة األوراق المطلوبة للترشيح.

غير كافية

دعـــا النائـــب األول لرئيـــس المجلـــس جمـــال فخـــرو  وزارة العـــدل 
والشـــؤون اإلســـالمية إلى إشـــراك الجميـــع في صياغـــة التعديالت 
لتظهر في صورة قانون وليس مرسوما ،مؤكدا تفهمه لالستعجال في تحقيق 

متطلبات البنك الدولي ، والذي يراعي المنظومة التشريعية في البحرين.

مشاركة في الصياغة

أكـــدت النائب الثانـــي لرئيس مجلس الشـــورى جميلة 
الســـلمان ان إقرار قانون التفليســـة سيحقق كثيرا من 
الشفافية ويرفع مستوى الثقة في اعمال واجراءات التفليسة 
ويجعـــل جمـــع االطراف شـــركاء في المســـؤولية و في تســـيير 

اإلجراءات.

تحقيق الشفافية

 قالـــت العضو منـــى المؤيد إن القانـــون الحالي يعاني من 
البـــطء في اإلجـــراءات في حالة اإلفالس وقد يســـتغرق 
عشـــرات الســـنوات وتضيـــع حقـــوق الشـــركات، معتبـــرة ان قانون 
التنظيـــم واالفـــالس جـــاء فـــي وقتـــه وســـيحل المشـــاكل الحالية 

ويعمل على تسهيل أمور الشركات التي تدخل محاكم التفليسة.

ضمان الحقوق

رأت العضـــو ســـبيكة الفضالة بـــأن التعديل على قانون 
تنظيم ســـوق العمل ال يتعارض مع االتفاقيات الدولية 
ولن يتحول لالتجار بالبشـــر ، معتبرة أن فترة تجريبية للعامل 
عمليـــة تنظيميـــة وســـيعطي مميـــزات إضافيـــة للعمالـــة فـــي 

البحرين عبر تخيير العمال.

ميزات إضافية

خاطـــب عضـــو مجلـــس الشـــورى عبـــد العزيـــز ابـــل زمالءه 
الشـــوريين، قائـــال “إنـــه مـــن االجـــدر أن ندافـــع عـــن مصالح 
البحرينيين وليس مصالح العمالة األجنبية التي أخذت حقوقها أكثر 
مما يجب، ويجب التركيز عمن يعانون من البطالة من الشباب”. جاء 

ذلك خالل مناقشة تعديل قانون تنظيم سوق العمل.

البحريني أولى

ذكـــرت العضو ابتســـام الـــدالل بـــأن اقتراح تجريـــب العامل 
يتعـــارض مع القوانيـــن المنظمة للمهـــن التخصصية كالطب 
والهندســـة إذ تتطلب ممارستها ترخيصا من جهات معنية ،فضال عن 
تعارضـــه واالتفاقيات الدولية لحقوق االنســـان، وفتح باب اســـتغالل 

العامل ،مؤكدة ان النص المقترح لم يحدد مسؤولية العامل.

مخالفة االتفاقيات

ليلى مال اهلل

شوريون: منتدى “^” حظي بمتابعة مليوني شخص
ــاوره راقيـــة الصالـــح: يدعـــم مســـيرتنا الديمقراطيـــة ... والمناعـــي: محـ

البـــالد  صحيفـــة  منتـــدى  حظـــي 
األخيـــر، الـــذي شـــارك فيـــه رئيـــس 
الصالـــح،  علـــي  الشـــورى  مجلـــس 
باإلشـــادة الواســـعة من قبل أعضاء 
جلســـتهم  فـــي  الشـــورى  مجلـــس 
المنعقدة أمس، حيث قدم الرئيس   
الصالح الشكر لصحيفة البالد ولكل 

من تداخل وشارك في المنتدى.
النـــدوات  “تتوالـــى  ان  وتمنـــى 
بمشـــاركة أعضاء مجلس الشـــورى 
اإلصالحـــي  المشـــروع  لتدعيـــم 
لصاحـــب الجاللـــة ولتدعيـــم الـــرأي 
العام بكل اآلراء والمقترحات التي 
للمشـــروع  قـــوة  الواقـــع  ســـتضفي 
اإلصالحي والمسيرة الديمقراطي”.

مـــن جهتـــه، أشـــاد عضـــو مجلـــس 
الشـــورى درويش المناعـــي بمنتدى 

صحيفة البالد. 
وقـــال فـــي مداخلته “أشـــكر أســـرة 

الترتيـــب  علـــى  البـــالد  صحيفـــة 
الراقـــي وعلـــى اهتمامهـــا بمســـيرة 
المشـــروع  و  الشـــورى،  مجلـــس 
اإلصالحـــي لجاللة الملـــك حمد بن 

عيســـى آل خليفـــة، و قـــد جـــاءت 
محاور المنتدى لتؤكد و تعزز النهج 
الديمقراطـــي الـــذي أرســـاه عاهـــل 
البـــالد، علـــى مـــدى عقديـــن ونيف 
تـــم تحقيـــق المزيد مـــن الخطوات 
الـــى  تهـــدف  التـــي  واإلجـــراءات 
تدعيم النهج الديمقراطي وحماية 

حقوق االنسان “.
واكمـــل مخاطبـــا الصالـــح “ألهميـــة 
هـــذا المنتدى ومشـــاركتكم القيمة، 
شارك معكم اكثر من ٧٠ من النخب 
األخـــوة واالخـــوات االفاضـــل مـــن 
الشـــورين والبرلمانين و مسؤولين 
وقادة جمعيات سياسية ومدنية و 
من العديد من الجهات الرسمية مع 

متابعين اكثر من مليونين”.

^ 

درويش المناعي

^^^

^^

^ ^

^

^

^

^

^
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فــي ضوء التنســيق المســتمر مــع وزارة التربية والتعليــم، أصدرت وزارة 
الصحــة قــراًرا يقضــي بتعليــق الدراســة فــي مدرســة الــدراز اإلعداديــة 
للبنيــن، ومدرســة فاطمة بنت أســد االبتدائيــة للبنات، ومدرســة الروابي 
الخاصــة )المرحلــة االبتدائيــة(، ومدرســة ابــن خلدون الوطنيــة )الروضة 
والمرحلــة االبتدائيــة(، علــى أن يتــم اتخــاذ اإلجراءات الالزمــة لمواصلة 

الدراسة لجميع الطلبة عن بعد في هذه الفترة.

ونـــص القـــرار الصـــادر مـــن الوكيـــل 
علـــى  العامـــة  للصحـــة  المســـاعد 
التأكيـــد علـــى أنه ال ُيعـــاد فتح هذه 
المـــدارس إال بعـــد أن تتأكـــد إدارة 
الصحـــة العامـــة مـــن عدم تســـجيل 
حـــاالت قائمـــة جديـــدة فـــي الفترة 
المذكـــورة، والتأكـــد مـــن اســـتكمال 
مـــدة العزل المقررة للحاالت القائمة 
ومخالطيهـــم بناء علـــى اإلجراءات 

المتبـــع  والبروتوكـــول  االحترازيـــة 
الصـــادر مـــن قبـــل الفريـــق الوطنـــي 
الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا 
انتهـــاء  إلـــى  إضافـــة   ،)19 )كوفيـــد 
تعقيـــم  مـــن  المعنيـــة  المـــدارس 
اســـتئناف  قبـــل  كافـــة  مرافقهـــا 
أي  مـــن  تماًمـــا  وخلوهـــا  الدراســـة 
نواقل للعدوى، وإصدار إذن بفتحها 

من اإلدارة المختصة.

“كورونا” تتسبب بتعليق الدراسة بـ 4 مدارس

ترحيب فرنسي بتوجه البحرين نحو تطبيق العقوبات البديلة
الســـفير كوشـــار: أســـاليب لتقليـــل مخاطـــر العـــودة إلـــى اإلجـــرام

رحب سفير الجمهورية الفرنسية لدى 
مملكة البحرين جيروم كوشار، بتوجه 
مملكـــة البحرين نحو تطبيق العقوبات 

البديلة.
اإلقليميـــة  النـــدوة  فـــي  ذلـــك  جـــاء 
التنفيـــذ  وآفـــاق  “تحديـــات  بعنـــوان 
الفعـــال للتدابيـــر والعقوبـــات البديلـــة 
والتجـــارب  الدوليـــة  المعاييـــر  بيـــن 
الوطنية” التي نظمها معهد الدراســـات 
القضائيـــة والقانونيـــة، برعايـــة النائب 
وبالشـــراكة  البوعينيـــن،  علـــي  العـــام 
المعنـــي  المتحـــدة  مـــع مكتـــب األمـــم 
بالمخدرات والجريمة، وبالتنســـيق مع 
الســـفارة الفرنســـية بمملكـــة البحريـــن، 
التي عقـــدت عبر االتصـــال المرئي 22 

و23 مـــارس. وأكـــد ســـفير الجمهورية 
يعـــد  النـــدوة  موضـــوع  أن  الفرنســـية 
مـــن الموضوعات المهمـــة التي احتلت 
مكانة خاصة بيـــن موضوعات العدالة 

الجنائية، ألن اإلجراءات البديلة يمكن 
أن تجلب أجوبة جديدة للمجتمع.

تبـــادل  فائـــدة  علـــى  الســـفير   وشـــدد 
الخبـــرات فـــي مجـــال يدمج مـــن اآلن 
لرصـــد  جديـــدة  تقنيـــات  فصاعـــًدا 
وتدريب األشـــخاص المســـتفيدين من 

العقوبات البديلة. 
بمســـاهمة  الفرنســـي  الســـفير  ونـــوه 
بمملكـــة  والداخليـــة  العـــدل  وزارتـــي 
البحريـــن فـــي الندوة، مشـــيرا الســـفير 
إلى أن فرنســـا لديها خبـــرة طويلة في 
 ،1875 العـــام  الفعالـــة، فمنـــذ  البدائـــل 
أصدرت فرنســـا قوانين مبتكرة بشـــأن 
المشـــروطة  األحـــكام  مثـــل  البدائـــل، 
والتدريـــب.  االجتماعيـــة  والخدمـــات 
وتهـــدف هذه األســـاليب المختلفة إلى 

تقليـــل مخاطـــر العـــودة إلـــى اإلجـــرام 
وعدد العائالت المفككة، مع االستجابة 

لمشاكل االكتظاظ في السجون.
ولتوضيح التجربة والخبرة الفرنسية، 
شـــارك خبـــراء فرنســـيون فـــي الندوة، 
تنفيـــذ  قاضيـــة  إهوكـــي،  ليـــزا  وهـــم 
األحـــكام فـــي المحكمـــة القضائية في 
مســـؤول  دانغليـــدز،  ودانيـــال  روان، 
المراقبـــة  دائـــرة  فـــي  السياســـات 
الفرنســـية في وزارة العدل في فرنسا، 
وإميلـــي ديســـورميير، ملحـــق التعاون 
القضائي الفرنسي، وقد ساهم الخبراء 
الفرنســـيين فـــي إثراء هـــذا االجتماع، 
الـــذي جمـــع ممثليـــن عـــن العديـــد مـــن 
الـــدول العربية، من خـــالل مداخالتهم 

الثاقبة وذات الصلة.

المنامة - بنا

عرض وطلب

+973 17111504+973 38344464+973 17580939

المنامة - وزارة الداخلية

أكــدت اإلدارة العامــة لإلصــالح والتأهيل أن صحة وســالمة كل النــزالء تمثل أولوية 
رئيســة وفــق قانــون مؤسســة اإلصــالح والتأهيــل والئحتــه التنفيذيــة، منوهــة إلــى 
اســتمرار االلتزام باإلجراءات االحترازية للحد من انتشــار فيروس كورونا من خالل 
التعــاون والتنســيق مــع وزارة الصحــة والفريــق الوطنــي الطبــي للتصــدي لفيــروس 
كورونا، حيث يتم االلتزام بتطبيق البروتوكول الطبي المقرر، بشأن متابعة وضع أية 

حالة قائمة من النزالء ونقلها للمستشفى، إن استدعى األمر ذلك.

وأوضحـــت اإلدارة العامـــة أنـــه بالتـــوازي 
مـــع التوســـع فـــي تطبيـــق العفـــو وقانـــون 
اتخـــذت  البديلـــة،  والتدابيـــر  العقوبـــات 
اإلدارة ومنـــذ أكثـــر مـــن عـــام العديـــد من 

اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية 
االستباقية لحفظ صحة وسالمة الجميع، 
من بينها إنشاء مركز للحجر والعالج، قادر 
علـــى اســـتيعاب الحـــاالت القائمـــة ويمكن 

رفـــع طاقتـــه، اذا تطلب الوضـــع، والفصل 
بيـــن المبانـــي وكذلك فرق العمـــل، وإعادة 
توزيـــع النـــزالء، وتفعيـــل بعـــض المبانـــي 
الجديـــدة وتحويـــل عـــدد مـــن الخدمـــات 
مـــع  إلكترونيـــة،  خدمـــات  إلـــى  المقدمـــة 
إلـــزام جميع العامليـــن والمرتادين بإجراء 

الفحص السريع قبل الدخول.
وأضافت أنه في إطار الشـــفافية وتعزيًزا 
لاللتـــزام بالتدابيـــر الوقائيـــة، تـــم بتاريـــخ 
أول  عـــن  اإلعـــالن   2021 فبرايـــر   21
بفيـــروس كورونـــا واتخـــاذ  قائمـــة  حالـــة 

اإلجـــراءات الالزمـــة حســـب البروتوكـــول 
الصحـــي  الوضـــع  أن  المعتمـــد، موضحـــة 
لجميـــع الحـــاالت القائمـــة حاليـــا، مســـتقر 
وال يســـتدعي تلقي البروتوكول العالجي 
الحجـــر  بمركـــز  وضعهـــا  وتـــم  المعتمـــد، 
طبيـــة  لرعايـــة  وإخضاعهـــا  والعـــالج، 
متكاملة بإشـــراف كوادر طبية متخصصة 
والمتابعـــة المســـتمرة على مدار الســـاعة، 
كمـــا و يتم تطوير اإلجـــراءات االحترازية 
لتمكيـــن المصابين مـــن االتصـــال بذويهم 

في اسرع وقت ممكن.

كمـــا تضمنـــت اإلجـــراءات تعقيـــم أماكـــن 
الحـــاالت القائمة من النزالء و حصر جميع 
المخالطيـــن لهـــم وعزلهـــم لمـــدة 14 يوًمـــا 

كإجراء احترازي.
وأشارت اإلدارة العامة لإلصالح والتأهيل 
والتأهيـــل،  اإلصـــالح  مراكـــز  أن  إلـــى 
ليســـت  العالـــم،  دول  فـــي كل  كمثيالتهـــا 
بعيـــدة عن العدوى، فضال عـــن أنها ذهبت 
لمـــا هـــو أبعد مـــن تلـــك المراكز مـــن حيث 
بالتدابيـــر  والتقيـــد  الصحيـــة  الرعايـــة 
الوقائيـــة، معربـــة عـــن تقديرهـــا لمتابعـــة 

وإشـــراف فريق البحريـــن الطبي وما أقره 
االلتـــزام  يتـــم  احترازيـــة  إجـــراءات  مـــن 
بتنفيذهـــا بشـــكل دقيـــق مـــن أجـــل صحة 

وسالمة النزالء.
وأضافـــت أن البحريـــن اســـتطاعت وفـــي 
إطار الحرص على صحة وســـالمة النزالء 
توفيـــر جميـــع أنواع التطعيمـــات المضادة 
لفيـــروس كورونا للنـــزالء مجاًنا مع حرية 
تناســـبهم،  التـــي  للتطعيمـــات  اختيارهـــم 
وتطعيم جميع النزالء بنسبة 100 % ممن 

بادروا بالتسجيل.

صحتهـــم وســـامتهم أولويـــة رئيســـة وفـــق قانـــون مؤسســـة اإلصـــاح والتأهيـــل

“الداخلية”: الوضع الصحي للحاالت القائمة من النزالء مستقر

دعــت األمانــة العامــة للتظلمــات إلــى ضــرورة عــدم بــث الذعر فــي نفوس عائــالت وذوي 
النــزالء، وذلــك ردا مــا أثيــر أخيــرا  عــن وجــود بعــض الحــاالت القائمــة لفيــروس كورونــا 

)كوفيد 19( داخل مركز إصالح وتأهيل الرجال بجو.

 وأشارت إلى أن “جميع فئات المجتمع هي عرضة 
لإلصابـــة بالفايـــروس وليـــس النـــزالء فقـــط، كمـــا 
أن التعامـــل مع حاالت اإلصابـــة بفيروس كورونا 
داخل السجن هو نفس تعامل الكوادر الطبية مع 
الحاالت األخرى العادية خارجه، سواء من حيث 
درجـــة أو نوع االهتمام والعالج الطبي، باإلضافة 
إلـــى أن اإلدارة العامـــة لإلصـــالح والتأهيل ســـبق 
للنـــزالء  اختياريـــة  تطعيـــم  بحملـــة  قامـــت  وأن 

الراغبيـــن فـــي تلقـــي اللقـــاح وقـــد تم إنهـــاء هذه 
الحملة بنســـبة 100 % للنزالء كافة الذين وافقوا 
علـــى تلقـــي اللقاح، ومـــازال الخيـــار متاحـــا أمام 

باقي النزالء اآلخرين الراغبين في ذلك”.
مـــن  مســـاعدة  طلبـــات  تلقـــت  بأنهـــا  وصرحـــت 
عائـــالت بعض النزالء فـــي المركز المذكور بغرض 
علـــى  واالطمئنـــان  أوضاعهـــم  عـــن  االســـتعالم 
حاالتهـــم الصحيـــة، مؤكـــدة أنها قامـــت بمراجعة 

هذه الطلبـــات مع إدارة مركز اإلصـــالح والتأهيل 
واقـــع  مـــن  المعلومـــات  جمـــع  آليـــة  عبـــر  وذلـــك 
المستندات اإلدارية الرسمية ومن خالل االطالع 
على ما تـــم اتخاذه من إجراءات في هذه الصدد 
في نطاق اختصاصاتها، حيث تبين مما ســـبق أن 
إدارة المركـــز تطبق اإلجـــراءات الصحية المقررة 
والبروتوكـــول الطبـــي المعمول به فـــي مثل هذه 

الحـــاالت، حيث يتم عزل المصابيـــن في األماكن 
المخصصـــة، وتقديـــم العالج الالزم لهـــم ومتابعة 
حالتهـــم وتوفيـــر الرعايـــة الطبيـــة المتكاملة لهم 
بإشراف فريق طبي متخصص من وزارة الصحة.

واختتمـــت األمانـــة العامـــة للتظلمـــات تصريحها 

بـــأن ما جرى يعد ظرفا اســـتثنائيا يعيشـــه العالم 
بأســـره وليســـت مملكـــة البحرين فقـــط، وقد أثر 
هـــذا الحـــدث علـــى الكثيـــر مـــن مناحـــي الحيـــاة 
الطبيعية وعطـــل العديد من األنشـــطة الحياتية 
تأثـــر  إلـــى  باإلضافـــة  الضروريـــة  واالقتصاديـــة 
هـــذه  بتداعيـــات  والعامـــة  الخدميـــة  المرافـــق 
الجائحة ومنها مراكز اإلصالح والتأهيل ومراكز 
التوقيف والمؤسسات العقابية األخرى في جميع 
دول العالـــم، مشـــيرة إلـــى أن الجهـــود المبذولـــة 
حاليا من خـــالل االلتزام باإلجراءات االحترازية 
وتلقـــي التطعيمـــات هي للحد من اآلثار الســـلبية 
لهـــذه الجائحة إلى الوقت الذي يمكن فيه إيجاد 

عالج أو حل ناجع لها.

ــز جو ــرك ــم ــي كـــورونـــا ب ــاب ــص ــاج م ــ ــى ع ــل ــن “الـــصـــحـــة” يـــشـــرف ع فـــريـــق مـ
“التظلمــات”:  ال تبثــوا الــرعــب فــي نفــوس عـوائــل النــزالء

المنامة - األمانة العامة للتظلمات

مستوى العناية 
الطبية للحاالت 

المصابة داخل السجن 
كخارجه
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 للمزيد من

العقارات

2021/3/23
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
CR2021- 12366   إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه أي اعتراض 
قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ اإلعــالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : عبدهللا ناصر عبدهللا الميل

االسم التجاري الحالي : اطلس لتصليح االلكترونيات
االسم التجاري الجديد : أطلس ستار للتجارة

رقم القيد : 2-11739

وزارة الصناعة والتجار ة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم   28232   لسنة 2021
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة زيكون نت ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
نــت ذ.م.م،  لشــركة زيكــون  القانونــي  المصفــي  باعتبــاره  / ســتيليانوس  الســيد 
المســجلة كشــركة ذات مســؤولية محــدودة بموجــب القيــد رقــم 75515 ، طالبــا 
إشــهار إنتهــاء أعمــال تصفيــة الشــركة تصفيــة اختياريــة وشــطبها مــن الســجل 
التجاري، و ذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001

القيد : 123313-1  التاريخ : 8 مارس 2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

ٕادارة التسجيل
ٕاعالن رقم )CR2021- 37373( لسنة 2021

بشٔان تغيير االسم التجاري لشركة ايالف الخير للتسويق ذ.م.م

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بٔانــه قــد تقــدم ٕاليها 
الســادة اصحاب شــركة ايالف الخير للتسويق ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 

123313-1 ،طالبين تغيير االسم التجاري
من شركة ايالف الخير للتسويق ذ.م.م

الى اللي لتصميم االزياء ذ.م.م
فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه ٕالــى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕادارة السجل التجاري

ٕاعالن رقم )CR2021- 50577( لسنة 2021
تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه أي اعتراض 
قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ اإلعــالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : منصور علي شعبان علي

االسم التجاري الحالي : ماس لمناولة البضائع
االسم التجاري الجديد : ماس االيد للشحن السريع

رقم القيد : ١٩٣٣٨-٥

التاريخ :2021/03/21
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

ٕادارة السجــــل التجــاري
)35700-CR2021( ٕاعالن رقم

تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه أي اعتراض 
قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ اإلعــالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر :كوثر جميل عبدالكريم علي الشيخ حسن

االسم التجاري الحالي : بينك ستايل للخياطة
االسم التجاري الجديد : بيت اناقتي فاشن للخياطة

رقم القيد : 2-82604

التاريخ :2019/12/12
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
CR2021- 47125   إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه أي اعتراض 
قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ اإلعــالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : جاسم سعيد مهدي محمد

االسم التجاري الحالي : مشويات النعيم
االسم التجاري الجديد : مطعم ومشويات النعيم

رقم القيد : 16261 – 6

القيد : 39762
التاريخ : 2021/3/25

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة     -    إدارة التسجيل
إعالن    لسنة 2021

بشأن تحويل فرع 4 من المؤسسة فردية
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيد /  علــي عبــد الرحمــن علــي بوحســين   المالك ل ســوليدير كافيه  مؤسســة 
فردية  والمســجلة بموجب القيد رقم  39762  طالبا تحويل   المؤسســة الفردية   
إلــى شــركة ذات مســئولية محــدودة برأســمال وقــدره  1000   دينــار بحرينــي ، 

لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
لينا محمد عبد هللا جناحي

التاريخ  24  مارس  2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
  CR2021- 48012   طلب رقم

تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا المعلــن أدنــاه بطلــب تغييــر االســم التجــاري ، فعلــى كل مــن لديــه أي 
اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر يومــا من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه
رقم السجل: 8-98569

اسم التاجر: سارة رسول بخش مراد كهوسو
االسم التجاري الحالي: بوابة الجواهر للهواتف واالكسسوارات

االسم التجاري المطلوب: بوابة الجواهر للخياطة

القيد : 117597     -    التاريخ : 2021/3/22
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -    ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم ) 41763 ( لسنة 2021
بشٔان تغيير اسم  شركة كيبرز لحلول األعمال ذ.م.م

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بٔانــه قــد تقــدم ٕاليها 
الســيد محمد ســامى فوده احمد فوده صلحب شركة كيبرز لحلول األعمال ذ.م.م 

المسجلة بموجب القيد رقم 117597، طالبا تغيير اسم الشركة ليكون:
من: شركة كيبرز لحلول األعمال ذ.م.م

KEEPERS BUSINESS SOLUTIONS CO. W.L.L 
ٕالى: كيبرز البحرين لحلول األعمال ذ.م.م

KEEPERS BAHRAIN BUSINESS SOLUTIONS W.L.L 
فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه ٕالــى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوم يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Leather silk beige / espresso brown 
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Vacancies Available
DADABHAI CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac
17255209  or  hrd@dadabhaiconstruction.com

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

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

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

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

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

33270382  or  SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME 

PROFESSIONAL TOUCH OF SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

38339990  or  HASHEM.SHARAF@PRO-TOUCH-S.COM 

SILVER BAR CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17770484  or  M.ALTAMEME@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17774645  or  IMAAD_KK@YAHOO.COM 

JOUBAR MACHINERY HIRING AND CARGO 
has a vacancy for the occupation of

  DIESEL MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contac

33604446  or  INFO@JOUBAR.COM 

REGINA CONSTRUCTION . 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39267838  or  alivirk101@gmail.com 

ROSHNI ANTIQUES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33252311  or  ALIVIRK111@GMAIL.COM 

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

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

ZAHRAT AL NASSERIAH CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39296903  or  MURALI6088@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

CYPRUS CYBARCO TABET JV W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

MANAGER SAFETY,HEALTH AND SECURITY  
suitably qualified applicants can contac
17224545  or  Ashraf.Obeid@cct-bh.com 

Al mjal For Fruits And Vegetebls 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

36464671  or  ADBULLA.ALJOWDER@HOTMAIL.COM 

PERFECT CAR SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39444479  or  Almansoori66@live.com 

AZALEA HOUSE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FLORIST/FLOWER SETTER 
 suitably qualified applicants can contac

38888955  or  PSAQER@GMAIL.COM 

KHALID TRANSPORT EST. 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17785830  or  AMMARIAWATER@GMAIL.COM 

AL CASINO COMPUTER AND MOBILE CENTER 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

77111635  or  SHAKKER1122@GMAIL.COM 

BANT ALDERA GYPSON CARVINS CONSTRCUTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36361228  or  alijma16@gmail.com 

SEA BIRD Mechanical and Marine Contracting S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

JABERI WOODEN FACTORIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SURVEYOR (QUANTITY) 
 suitably qualified applicants can contac

17400014  or  Tariq.jaberi@jaberigroup.com 

Arab concepts construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36212123  or  mega.bh@hotmail.com 

ATHLETIC KINGS SPORTS SERVICES - PARTNERSHIP 
has a vacancy for the occupation of

  SPORTS TRAINER 
 suitably qualified applicants can contac

38325914  or  MICHIEL@ATHLETICKINGS.COM 

MARKWELL INTERNATIONAL WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17369351  or  MARKWELLBH@LIVE.COM 

2010 ELECTRICAL WORK SHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36889233  or  2010ELECTRICAL.WORKS@GMAIL.COM 

M R A CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

38421882  or  MASIF80@BATELCO.COM.BH 

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

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17266616  or  govt@zainalent.com 

GREEN FAYROOZ HENNA SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 
 suitably qualified applicants can contac

39027261  or  GREENFAYROOZ80@HOTMAIL.COM 

ABU AJMAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

39205395  or  ABDULLAKA3882AB@GMAIL.COM 

ALKAWARI CARPENTRY 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

33693636  or  ALKUWARIK552@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17622082  or  info@BAHSTS.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

17622082  or  info@BAHSTS.COM 

BUFFALO BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CONSTRUCTION WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39269721  or  HEJRESJ@GMAIL.COM 

ALKHAIR TRANSPORT 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

34542929  or  RABIA9997@HOTMAIL.COM 

ALEA WORLD CONTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39669225  or  SAATI-2002@HOTMAIL.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17564050  or  mohammed.alasfour@kaefer.com 

NATURAL GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36663959  or  BU.ABDULLA280@GMAIL.COM 

DAIREX BUILDING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

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

Panchami Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17123571  or  GREENTREEBH@GMAIL.COM 

FOOD LAND RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac
33686863  or  BSSA999@HOTMAIL.COM 

Mr. sparkle cleaning 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33331155  or  JSHAIBANI@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

AKRAM CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39336677  or  Ashrafrana029@gmail.com 

SHAMS SEERA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
34236090  or  tariqmaraeen@gmail.com 

BLUE  SAPPHIRE CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac
17272871  or  mariapaz101@hotmail.com 

BLUE  SAPPHIRE CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac
17272871  or  mariapaz101@hotmail.com 

DILLI TADKA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34188143  or  MOHD.ALI22TST@GMAIL.COM 

Aali Moon Boutique 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33030447  or  MUNEERA.A.ALAALI@GMAIL.COM 

KHODMOONI BAKERIES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39921197  or  FOZIEHPAYMOZD@GMAIL.COM 

SINA CORNER COLDSTORE CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39839517  or  ACHUMADATHKADER@GMAIL.COM 

GOLDEN GROUP CONTRACTORS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17533125  or  GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

SUNNY BRGHT PUBLIC CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39302266  or  MOHDBALUCH58@GMAIL.COM 

444CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

33247176  or  ADBULAZIZ593@GMAIL.COM 

Bright Way Cosmetics 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34339370  or  PDC434@GMAIL.COM 

New Castle Construction 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac
39808786  or  malnooh1973@gmail.com 

ALHAMMALI GENERAL TRADE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33555166  or  ALH312321@GMAIL.COM 

ALMOAYYED HEAVY EQUIPMENT MAINTENANCE CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR (EQUIPMENT WORKSHOP) 
 suitably qualified applicants can contac

17211211  or  PILLAI@ALMOAYYED.COM.BH 

SHAFQAT MOHAMMAD ISHAQ CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
37181192  or  MODAFZEL9@GMAIL.COM 

ALL SEASONS ELECTRONIC REPAIR SERVICES EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
37181192  or  MODAFZEL9@GMAIL.COM 

LAYA COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34633301  or  HAMADALI346333@GMAIL.COM 

GULF ASIA CONTRACTING COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  pradeep@rpgroup.ae 

NOMAD URBAN EATERY S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17790090  or  VIBIN@ONEBAHRAINHOSPITALITY.COM 

AMINA AWADH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

35609260  or  AMINAAWADHBH@GMAIL.COM 

AMINA AWADH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

35609260  or  AMINAAWADHBH@GMAIL.COM 

GABALLA MANAGEMENT CONSULTING & EXHIBITIONS co. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contac

77342333  or  M.GABALLA.DECORATION@GMAIL.COM 

SWASTIK MOTORS & SPAREPARTS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contac

36669492  or  RAMESHMJ68@GMAIL.COM 

LIBEIRUT CAFETERIA AND RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

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

Rousive Gents Barber 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contac

36765888  or  khaliddd@gmail.com 

Anbu Pharmacy S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  PHARMACIST 
 suitably qualified applicants can contac

36731038  or  ANBUPHARMACYBH@GMAIL.COM 

Latif Shoe B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17223527  or  zahra.h@alaujan.com.bh 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

39966591  or  MUMTAZ_HAIDER7@YAHOO.COM 

Juice Time Restaurant Company SPC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39448689  or  BAHRAIN.REG@TAGORG.COM 

ABDULLAH AHMED AL MUZIEL INDUSTRIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17261222  or  AAMI.BAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contac

35479727  or  mc4cont@gmail.com 

SURABHI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

36886550  or  MUNVEEDURESTAURANT@GMAIL.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

GULF PLASTIC INDUSTRIES 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17677757  or  m.m.c.c@hotmail.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

AL HILAL CONSTRUCTION CO 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac
38700027  or  OFFICE@AL-ABRAAJ.COM 

MCDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contac

39468818  or  HR@FAKHRO.COM 

MCDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contac

39468818  or  HR@FAKHRO.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17832244  or  admin_pers@alkhalidiagroup.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17832244  or  admin_pers@alkhalidiagroup.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17832244  or  admin_pers@alkhalidiagroup.com 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac

17534926  or  METEIB_ALHAMMAM@YAHOO.COM 

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

AMANYNA BEAUTY CENTRE 2 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

33335451  or  AMANYNABEAUTY@GMAIL.COM 

The K - Hotel 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

17360000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

The K - Hotel 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contac

17360000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

INTEGRATED FACILITY MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

INTEGRATED FACILITY MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh 

Professional touch for services 
has a vacancy for the occupation of

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

Professional touch for services 
has a vacancy for the occupation of

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

Professional touch for services 
has a vacancy for the occupation of

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

Professional touch for services 
has a vacancy for the occupation of

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

Professional touch for services 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SAFETY OFFICER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

ASAACO CONTRACTING & GENERAL TRADING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

77305030  or  INFO@ALMUSAFERGROUP.ORG 

PAK BRILLIANT SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33207095  or  FAISALRAJA7095@GMAIL.COM 

Adaa Building Solutions W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of
  CIVIL ENGINEERING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contac
17210147  or  ADAA.BAHRAIN@GMAIL.COM 

GONDAL ELECTRONIC EQUIPMENTS REPAIR CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

35962515  or  TASIBGONDAL700@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

LUCKY STAR Repair of communication equipment 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contac

36914624  or  GHAFFAR.BADIANI@GMAIL.COM 

GREAT WALL CONTRACTING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

77371367  or  BACCUMIYA01@GMAIL.COM 

DELICIOUS KITCHEN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33892327  or  ABDULLAH33821112@GMAIL.COM 

Bab al Burj for Painting and Sculptors S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36345062  or  BALJINDERGULF1981@GMAIL.COM 

Elegant Leo contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39591551  or  E.LEO.BH@GMAIL.COM 

AL HAMANI CLEANING CONTRACTING AND TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33633646  or  AG5938768@GMAIL.COM 

SAMRA TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contac
34449907  or  JOJOALI62@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17273635  or  fabmaxwll@gmail.com 

ALMARZOOK BAKERY Company S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac
77003755  or  ANIL.R.NATH@GMAIL.COM 

ALISA STATION Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE WORKER HELPER 
 suitably qualified applicants can contac

33548005  or  AYATAYA132187@GMAIL.COM 

Fajr Al Noor Real Estate Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33300597  or  fajralnoor.bh@gmail.com 

Nile Beach Contracting Company S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34449907  or  ALI.ALSAWAD83@HOTMAIL.COM 

PERSPECTIVE BUILDING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

66670087  or  ABTISAMNAYEF3@GMAIL.COM 

La vierge beauty lounge 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

36993636  or  FATIAL3LWAN@GMAIL.COM 

NEW  GULF STAR  GENT  SALOON S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contac

37226930  or  MUKESHSEN159@GMAIL.COM 

MOHAMMED MUHANNA JASIM 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

35609260  or  MUHANAJASIM1@GMAIL.COM 

MOHAMMED MUHANNA JASIM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

35609260  or  MUHANAJASIM1@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17292393  or  ALWALIOFC@HOTMAIL.COM 

Al Nada Towers Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  MASON(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

36311036  or  SAMIRAHMA99900@HOTMAIL.COM 

PAK MACHINERY INSTALLATIONS CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

35634786  or  ALIAHMAD39758489@GMAIL.COM 

Rapid Global Cargo S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

35103241  or  RAPIDGLOBALCARGO@GMAIL.COM 

STREAD IT FOR COMPUTER PROGRAMMING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

66612224  or  ALIALI3332010@GMAIL.COM 

STREAD IT FOR COMPUTER PROGRAMMING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

66612224  or  ALIALI3332010@GMAIL.COM 

AZLANO BUSINESS SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

37177882  or  ASK@AZLANO.COM 

INFINITE AUTO SHINE 
has a vacancy for the occupation of

  UPHOLSTERER 
 suitably qualified applicants can contac

36656416  or  ALI.NABEEL02@HOTMAIL.COM 

MBM CLEARANCE OF GOVERNMENT TRANSACTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contac
66906222  or  MBM.BH01@GMAIL.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  SAFETY OFFICER 
 suitably qualified applicants can contac
17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

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

  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contac

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

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 contac

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  GUARD (ESTABLISHMENT SECURITY) 
 suitably qualified applicants can contac

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contac

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17700731  or  info@bmds.co 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17700731  or  info@bmds.co 

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

  DIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17700731  or  info@bmds.co 

ALMATALA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39458212  or  ABDULAZIZJABER4455@HOTMAIL.COM 

ARABIAN HOUSES CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  AIRCONDITIONERS MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contac

17241360  or  DASMAN_AC@YAHOO.COM 

ALABRAJ RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

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

HORIZON INTERNATIONAL GROUP W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17830078  or  kanakaraj.pk@horizonintlgroup.com 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

17220022  or  HR@FAKHRO.COM 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

17220022  or  HR@FAKHRO.COM 

AL SULTANIA OMANI HALWA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

37771300  or  NAYLA_ALKHALIFA@HOTMAIL.COM 

AL REEM GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

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

Zoom Restaurant s. p. c 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

17745060  or  SEEMA77.GOV@GMAIL.COM 

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

AMAZING TOWER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33000206  or  TABASSUMFAROOQ61@GMAIL.COM 

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

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

Arab concepts construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36212123  or  mega.bh@hotmail.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh 

RAMNA TAILOR AND TEXTILES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33032325  or  PAKEEZAGROUP7228@GMAIL.COM 

GIR LINING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

17644055  or  FATIMA@GIR-GROUP.COM 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

DAY AND NIGHT AC AND REFRIGERATORS REPAIRING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33240114  or  ALIALALLALI90@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33618885  or  khanptpm1@gmail.com 

AL KANAFANY SWEETS 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17000585  or  E.ALSHAMMRY@GMAIL.COM 

Casa regale interior decoration W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39994219  or  ASHRAFKASIM@ICLOUD.COM 

Raees Sharif Logistics Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contac
33764006  or  WFATHAR@YAHOO.COM 

THE BUTCHERS KNIFE RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR(DINING HALL) 
 suitably qualified applicants can contac

39001001  or  ABDULLALUTFALLA@HOTMAIL.COM 

SHAWARMA MAMA RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

39001001  or  ABDULLALUTFALLA@HOTMAIL.COM 

PAK MACHINERY INSTALLATIONS CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

35634786  or  ALIAHMAD39758489@GMAIL.COM 

SAM VETERINARY CLINIC W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  VETERINARIAN 
 suitably qualified applicants can contac
17215080  or  ALASWADN@GMAIL.COM 

FOODZ ONLINE CO S.P.C OWNED BY HAIFA ABDULLA ISSA 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

77079889  or  HAIFA.AL7AMAR@GMAIL.COM 

New Millennium Construction W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

39450511  or  WSSBAHRAIN@YAHOO.COM 

SHAHARYAR BAIG FACILITIES SUPPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contac

33928247  or  BAIGSGROUPPK@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36650780  or  ALDOSERIICC@GMAIL.COM 

TALENTS ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33312277  or  MHA78@HOTMAIL.COM 

SAEDAT ALBAYIH BAKRIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39655545  or  SAEDATALBAYINB.BH@GMAIL.COM 

CARDINAL PHARMACY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contac

36002258  or  INFO@CARDINALGCC.COM 

JASMEEN INTERIOR DECORATION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contac

33451945  or  RANANDEEM20001@GMAIL.COM 

MAXI CLEANING SERVICE 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

37128080  or  Maxicleaning2021@GMAIL.COM 

ALDUR AUTO ELECTRICAL AND TIRES REPAIRING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contac

17243596  or  SEBINSAJ007@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36758776  or  SODISERVICES.BH@GMAIL.COM 

KINDOM OF FLOWERS NURSERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33755623  or  ABRAHIM4321@gmail.com 

ISA AHMED JUBARA ALBUFALAH (GARNEN/9386) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contac

39106106  or  JABARAH.A8115@GMAIL.COM 

AIRMECH COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contac
17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

AIRMECH COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contac
17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contac

17832244  or  admin_pers@alkhalidiagroup.com 

Professional touch for services 
has a vacancy for the occupation of

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

Professional touch for services 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

EBRAHIM MOHD ALI ALDOSERI ( SCARFSCE - 9155 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contac

39610304  or  SALEH.ALDOSERI90@GMAIL.COM 

ABDALI ESSA ALNOOH & SONS COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

38880109  or  k.hassan@al-nooh.com 

B.R.C.( Weldmesh )Gulf W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BLACKSMITH (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac
17728222  or  abdulla-2111@hotmail.com 

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

  DRIVER(FORKLIFT) 
 suitably qualified applicants can contac

17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

BLACK CAT BOTIQUE &TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17214064  or  FASHIONCLUBBAHRAIN@GMAIL.COM 

ALAZIZ ELECTRONICS BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contac

33110026  or  ABUHUSSIN@HOTMAIL.COM 

SYSCON TRADING & MECHANICAL SERVICES CO. 
has a vacancy for the occupation of

  MODELS DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contac

17224214  or  SYSCON@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17254589  or  sayedtaj-alsharaf@hotmail.com 

Regency hotel 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17227777  or  MOHAMMED.SANAD@IHG.COM 

IMAGE EXPRESS STUDIO & LAB 
has a vacancy for the occupation of

  PHOTOGRAPHER 
 suitably qualified applicants can contac
34115577  or  tTUdioalRaZi@gmail.COM 

ABNA ZUHAIR TRANSPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TRENCH DIGGING MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17591881  or  AMZUHAIR@HOTMAIL.COM 

ARAB BANKING CORPORATION B S C 
has a vacancy for the occupation of

  VICE PRESIDENT 
 suitably qualified applicants can contac

17543000  or  HO.HR@bank-abc.com 

Real plus trading 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39891385  or  ADEL_MOHD_BH@HOTMAIL.COM 

AL QASEER TAILORING STORES 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contac

17291518  or  ALQASEERTAILORING@GMAIL.COM 

S.ABDULRAHIM ALHASHIMI CONSTRUCTION AND TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39676732  or  alhashimielectrical@gmail.com 

WIRES INTERNATIONAL CO WLL. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17702700  or  hr@unitedenterprises.biz 

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

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac

17725522  or  yousif@aanass.net 

Alshehab alumininum S.P.C Owned 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE BOY / FARRASH 
 suitably qualified applicants can contac

17537715  or  ALSHEHABALUMINIUM@GMAIL.COM 

MODEL BUILDING MATEIALS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39665855  or  MIRZA1010@HOTMAIL.COM 

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

  OPERATOR(CONT.STEEL ROLLING MILL) 
 suitably qualified applicants can contac

17700165  or  ALITURK@TURK.BH 

ALBALOOSHI REAL ESTATE 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contac

17263611  or  ALBALOOSHI111136@GMAIL.COM 

Sunergy solar Panels W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac
17536000  or  KHALID@ALDOSERI.COM 

YOKOGAWA MIDDLE EAST & AFRICA B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac

17358100  or  ashraf.nour@bh.yokogawa.com 

DEVES GATE CAR WASH MANUAL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39464585  or  YKHALFAN@GMAIL.COM 

ALAQEEQ CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33982567  or  JSARHAN123@GMAIL.COM 

Lauwal Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17296399  or  W.CD@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
37233572  or  burjnawal00@gmail.com 

ABUFADHEL GYPSUM EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17252548  or  ABBAS_ALJAMRI@YAHOO.COM 

CERAMIC DELMON CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17608208  or  md.delmon@gmail.com 

ALZAHRANI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17213518  or  ebrahim_dhaif@hotmail.com 

G4S Secure Solutions Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

G4S Secure Solutions Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

ABU RAGHEB RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36599906  or  ALZUHOOR@HOTMAIL.COM 

RAS ALKHAIMA CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  MASON(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

36601106  or  EBRAHIMWADI@HOTMAIL.COM 

Grant Thornton - Abdulaal - Bahraini Partnership Co. 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac

39065262  or  JASSIM.ABDULAAL@BH.GT.COM 

WESTERN JEWELLERY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17271507  or  VAYAVIRENDRA@HOTMAIL.COM 

COCHIN PLASTIC INDUSTRIES WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17260010  or  MIRZA1010@HOTMAIL.COM 

ALASHOOR EXPRESS CARGO 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac
66666588  or  kumail.deals@yahoo.com 

Abu Abdulla Bakery 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

39800971  or  SOMAYAAHMED366@GMAIL.COM 

SANTY EXCAVATION AND CONSTRUCTION COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contac

17401013  or  SANTEC.GLORVS@GMAIL.COM 

DYAR FAATM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

33966644  or  HABIBABUHASSAN1979@GMAIL.COM 

ALGASSAB CONSTRUCTION & TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TRENCHER 
 suitably qualified applicants can contac

17232275  or  oommenzo@gmail.com 

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

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contac

38888838  or  alihassan@almoayyedintl.com.bh 

SwISS BELHOTEL SEEF W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

39169696  or  hrmsbse@swiss-belhotel.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

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

  OFFICE BOY / FARRASH 
 suitably qualified applicants can contac

17268111  or  HRD1@macbh.com 

Riffa kingdom abayat 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contac

34550634  or  UM.ABDULRAHMAN753@GMAIL.COM 

AL ASMAR BUILDING CONTRCTING 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contac

39474909  or  ALASMARBUILSINGCONTRCTING@GMAIL.COM 

AL - KARAMA SANDWICHES CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

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

ABDULLA ALI ABDULLA FAREA WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33206015  or  ZEESHAN.IBRAHIM1971@gmail.com 

Maga burger 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17671942  or  ATHAWADI_S@HOTMAIL.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17550720  or  mexicocleaning@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17244026  or  MZH75@HOTMAIL.COM 

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

  OFFICE WORKER HELPER 
 suitably qualified applicants can contac

17244026  or  MZH75@HOTMAIL.COM 

Professional touch for services 
has a vacancy for the occupation of

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

DAWANI GROUP HOLDING B.S.C (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (ACCOUNTS AND FINANCE) 
 suitably qualified applicants can contac

17710285  or  hr.recruitment@deekobahrain.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17001907  or  arjowanconstruction@yahoo.com 

Shafiq Glass and Art Frames Centre 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac
36511786  or  bahrainframes@gmail.com 

BU SANAD WELDING WORK SHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36652544  or  aalmaaraj@gmail.com 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

39625000  or  aldaleem@hotmail.com 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17296440  or  DAWN.JACOB@THEJUSGROUP.COM 

OASIS TOWERS AIR CONDITIONING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39800234  or  alaaa8502@gmail.com 

AAROM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34477650  or  HASAN.ALJAD@HOTMAIL.COM 

ALHALABI KITCHENS EQUIPMENTS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contac

17783190  or  DEPUTY-BH@AL-HALABI.COM 

DELTA STAINLESS STEEL CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17874544  or  delta_alum@yahoo.com 

ROSE RIVER BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac
33182000  or  ahmedisa55@yahoo.com 

ROYAL FALCON CONSTRACTION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17250162  or  M.ALKHALIFA1@HOTMAIL.COM 

SKY STAR CARGO 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contac

77059992  or  skystar.company@yahoo.com 

SADIA JEWELLERY DESIGN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34346307  or  YUSUFRANA1969@YAHOO.COM 

DURAT ALKHALEJ MARIN SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contac
17674316  or  duratkhaleej@hotmail.com 

MC 6 CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

17402050  or  hrheadoffice@mcsix.me 

GENETECH SERVICES Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

13691113  or  YASEENSABT@HOTMAIL.COM 

MAZAYA 7 STAR Phone 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33704554  or  WHOZNEXT_666@YAHOO.COM 

PINK SADAF CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33879006  or  PINKSADAF91@GMAIL.COM 

Clean and green services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
77111125  or  cleangreenbh@gmail.com 

World Seas Shipping Services S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (CUSTOMER SERVICES) 
 suitably qualified applicants can contac
77004681  or  kjs.navy.24.365@gmail.com 

FAWAL ALTTAYIF RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contac
39777680  or  ZAJRAH@HOTMAIL.COM 

1001CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39420442  or  SAIFTOWERCON@GMAIL.COM 

ADIL BUILDING  MATERIALS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39446685  or  MAQ3290@HOTMAIL.COM 

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

  CABLE JOINTER 
 suitably qualified applicants can contac

17554430  or  INFO@CONTRATECH-BH.COM 

THE HANGER PLUS LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of
  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contac
66636611  or  A36611@HOTMAIL.COM 

SHAFIQ GLASS AND ALUMINUM SPC Owned by Bahrain Artistic Frame Centre WLL 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

36511786  or  BAHRAINFRAMES@GMAIL.COM 

ISA TOWERS CONTRACTING AND CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36633480  or  essatowers@gmail.com  
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مأســاة مأرب مســتمرة.. نــار الميليشــيات تالحــق النازحين

هادي: لن نقبل باستنساخ التجربة اإليرانية في اليمن

شــدد الرئيــس اليمنــي، عبــد ربــه منصــور هــادي، علــى أن الشــعب اليمنــي لــن يقبل باستنســاخ التجربــة اإليرانيــة في بــاده. وقال هــادي للمبعوث 
األممي، مارتن غريفثس، أمس األحد، إن “تصعيد الحوثيين في مأرب يؤكد عدم نيتهم في الســام”. الى ذلك، أفادت مصادر يمنية أمس األحد 
بأن ميليشــيات الحوثي اســتهدفت بالصواريخ والمدفعية الثقيلة مخيمات النازحين شــمال محافظة مأرب، ما أدى إلى إصابة عدد من النســاء 

واألطفال، كما أجبر القصف مئات األسر على الهرب.

أيضـــًا  المعلومـــات  أكـــدت  كمـــا 
ســـقوط عدة قذائف في مخيمات، 
الخيـــر، وتواصـــل، والميل، محدثة 
حالـــة مـــن الهلـــع والخوف مـــا دفع 
بمئات األشـــخاص إلـــى النزوح من 

المخيمات باتجاه قلب المدينة.
جاءت هذه التطورات بالتزامن مع 
معارك عنيفة اشتعلت منذ ساعات 
الكســـارة  جبهتـــي  فـــي  الصبـــاح 
الجيـــش  قـــوات  بيـــن  والمشـــجح 
الحوثـــي،  وميليشـــيات  الوطنـــي 
حيث صّد الجيش هجمات جديدة 
مـــن  جـــوي  بإســـناد  للميليشـــيات 

مقاتالت تحالف دعم الشرعية.
كما نقلت مصادر عسكرية ميدانية 
دمـــرت  التحالـــف  مقاتـــالت  أن 
تعزيزات قتالية للميليشيات كانت 
فـــي طريقها من صنعـــاء والجوف 

إلى خطوط المواجهات.
وأوضحـــت أنـــه تـــم تدميـــر عـــدد 
مـــن الدبابات والعربـــات المصفحة 

وناقالت جند تابعة للميليشيات.
يذكر أنه منذ الشـــهر الماضي شنت 
الميليشيات هجوما من بين أعنف 
الهجمـــات علـــى المحافظـــة، حيث 
قـــام عناصرهـــا بتحريـــك أســـلحة 
ثقيلـــة، لكنهم لم يحـــرزوا أي تقدم 
وسط مقاومة شـــديدة من القبائل 

المحلية والقوات الشرعية.
الخارجيـــة  وزيـــر  شـــدد  بـــدوره، 
اليمنـــي، أحمـــد عـــوض بـــن مبارك، 
األحد، على أن هجمات ميليشيات 
مـــدى  تؤكـــد  األخيـــرة  الحوثـــي 
ارتهانهـــا ألجنـــدة إيـــران المزعزعة 

ألمن واستقرار المنطقة.

المبعـــوث  لقائـــه  خـــالل  وأضـــاف 
األممي إلى اليمن، مارتن غريفثس، 
علـــى  الحكومـــة  حـــرص  أن  علـــى 
تحقيـــق الســـالم المســـتدام المبني 
على المرجعيات األساسية، معتبرًا 
مبـــادرة  علـــى  الميليشـــيات  رد  أن 
الســـعودية عبـــر تصعيـــد الهجمات 
ســـواء في الداخـــل اليمني، أو عبر 
محاولـــة اســـتهداف المملكة، يؤكد 

تبعيتها.
أعلنـــت  قـــد  الســـعودية  وكانـــت 
األســـبوع الماضـــي مبـــادرة لوقـــف 
إطـــالق النـــار في البـــالد، إفســـاحًا 
فـــي المجـــال مـــن أجـــل اســـتئناف 
المفاوضـــات بيـــن اليمنييـــن، بغية 

التوصل إلى حل.
وعّبر المبعوث األميركي إلى اليمن 

تيموثي ليندركينغ عن أمله بنجاح 
المبادرة الســـعودية إلنهاء الصراع 

في اليمن.
وشـــدد ليندركينغ أمس األحد على 
ضـــرورة حمايـــة الممـــرات الدولية 

ومنع التدخالت في المنطقة.
العالقـــات  تعزيـــز  علـــى  أكـــد  كمـــا 
مكافحـــة  فـــي  االســـتراتيجية 

اإلرهاب.
يذكـــر أن األمير فيصـــل بن فرحان 
الخارجيـــة  وزيـــر  عبـــدهللا،  بـــن 
 22 يـــوم  أعلـــن  كان  الســـعودي، 
مارس عن مبادرة جديدة للســـالم 

إلنهاء حرب اليمن. 
وأوضـــح خالل مؤتمر صحافي أن 
“المبـــادرة الســـعودية تشـــمل وقف 
البـــالد،  أنحـــاء  فـــي  النـــار  إطـــالق 

تحت إشراف األمم المتحدة”.
“التحالـــف  أن  أضـــاف  ذلـــك  إلـــى 
بقيادة الســـعودية سيخفف حصار 
ميناء الحديدة وإيرادات الضرائب 
مـــن الميناء ســـتذهب إلى حســـاب 
مصرفي مشـــترك بالبنـــك المركزي، 
مطـــار  فتـــح  بإعـــادة  وسيســـمح 
صنعـــاء لعدد محدد مـــن الوجهات 

اإلقليمية والدولية المباشرة”.
يشار إلى أن تلك المبادرة حصدت 
ترحيبـــًا عربيـــًا ودوليًا واســـعًا. كما 
أثنـــت األمـــم المتحـــدة علـــى تلـــك 
الخطوة. وقال المتحدث باســـمها، 
فرحان حـــق، إن المنظمـــة الدولية 
ترحب بمبادرة الســـالم السعودية، 
األمـــم  جهـــود  مـــع  تتســـق  التـــي 

المتحدة.

عواصم ـ وكاالت

جاكرتا ـ أ ف ب

أعلن الوزير اإلندونيسي المكّلف 
بتنســـيق األمن محمـــد محفوظ، 
أن الهجوم الذي اســـتهدف أمس 
األحـــد كاتدرائيـــة ماكاســـار فـــي 
شـــرق البـــالد موقعـــا 20 جريحا 
على األقل، كان عملية انتحارية.

منفـــذي  أن  المســـؤول  وأوضـــح 
الهجـــوم قتال فـــي العمليـــة التي 
الشـــعانين،  قـــداس  بعـــد  جـــرت 

حسبما ذكرت “فرانس برس”.
اإلندونيســـية  الشـــرطة  وكانـــت 
ســـابق،  وقـــت  فـــي  ذكـــرت  قـــد 
أن جماعـــة مـــن المصليـــن كانت 

القـــداس  إنهـــاء  وشـــك  علـــى 
داخـــل الكنيســـة التـــي تقـــع على 
جزيـــرة سوالويســـي عندما فجر 
المهاجمـــان عبـــوة واحـــدة علـــى 

األقل في الخارج.
اإلندونيســـي  الرئيـــس  وقـــال 
تســـجيل  فـــي  ويـــدودو  جوكـــو 
الهجـــوم  عقـــب  اإلنترنـــت  عبـــر 
“أدين بشـــدة هذا العمل اإلرهابي 
وأمـــرت قائـــد الشـــرطة بإجـــراء 
تحقيق شامل في الشبكات التي 
ينتمي لها الجنـــاة واجتثاثها من 

جذورها”.

تفجير يستهدف كنيسة خالل قداس في اندونيسيا

الفاتيكان ـ رويترز

أقــام البابــا فرنســيس قــداس “أحــد الشــعانين” فــي كاتدرائيــة القديــس 
بطــرس الخاليــة تقريبا من المصلين بســبب قيود فيــروس كورونا للعام 

الثاني على التوالي، وقال إن “الشيطان يستغل الجائحة”.

وقـــال البابـــا فـــي عظتـــه: “صدمنـــا 
العـــام الماضي، وفي العـــام الحالي 
الضغـــوط،  مـــن  لمزيـــد  نتعـــرض 
واألزمة االقتصادية صارت شديدة 

الوطأة”.
يســـتغل  “الشـــيطان  وأضـــاف: 
هـــذه األزمـــة لبـــث الريبـــة واليأس 
فـــي  تســـبب  والوبـــاء  والخـــالف، 
معاناة جسدية ونفسية وروحية”.

وكانت ســـاحة القديس بطرس في 
أوقـــات ما قبـــل تفشـــي فيروس 

بعشـــرات  تكتـــظ  كورونـــا، 
األلـــوف الذين يحملون 
الزيتـــون  أغصـــان 
النخيـــل  وســـعف 

لالحتفال في الهـــواء الطلق بـ”أحد 
الشعانين”، الذي يمثل بداية أسبوع 

اآلالم والذي ينتهي بعيد الفصح.
وشـــارك حوالي 120 شـــخص فقط 
فـــي قـــداس األحـــد، وانضمـــوا إلى 
البابـــا ونحـــو 30 كرديناال في جناح 

ملحق بالكاتدرائية الضخمة.
وتفـــرض إيطاليـــا حاليا إجـــراءات 
عـــزل عـــام جديـــدة مـــن المقـــرر أن 
تنتهي بعـــد عيد الفصـــح، وأمر بابا 
الماضـــي،  األربعـــاء  الفاتيـــكان 
الكرادلـــة وغيرهم مـــن رجال 
األجـــور  بخفـــض  الديـــن 
باقـــي  وظائـــف  إلنقـــاذ 

الموظفين.

البابا فرنسيس: الشيطان يستغل جائحة كورونا

دبي - العربية.نت

خالل اآلونة األخيرة، ووسط تنديد دولي، ازدادت وتيرة 
االنتهاكات اإليرانية في المنطقة، والتي تشمل دعم حملة 
ميليشيا الحوثيين في مأرب، وكذلك محاوالت استهداف 

المملكة العربية السعودية بطائرات دون طيار.
وتزامنًا مع هذه التطورات، أفادت المعلومات بأن إسرائيل 
ولمواجهـــة الصواريـــخ اإليرانية، قد تتجه لنشـــر دفاعات 
جويـــة قائمـــة على أشـــعة الليـــزر، نظـــرا لدقتهـــا وتكلفتها 
المنخفضـــة، وذلـــك وفقًا لتقرير نشـــرته مجلة “ناشـــيونال 

إنترست” األميركية.
وأضاف التقرير، بـــأن تصاعد الحملة اإليرانية ضد حلفاء 
الواليـــات المتحـــدة ومصالحهـــا في المنطقة بمـــا في ذلك 
دون  بطائـــرات  وضربـــات  للحوثييـــن  العســـكري  الدعـــم 
طيـــار ضد الســـعودية، أثار قلقا متزايدًا في إســـرائيل من 
احتمـــال نشـــوب صراع وشـــيك مع إيران، وســـلط الضوء 
على الركيزة األساسية للردع الدفاعي اإلسرائيلي ضدها، 
خاصة أنظمتها المضادة للطائرات، مشيرًا إلى أن العيوب 
العملياتية واللوجســـتية فـــي الـــدرع الصاروخية للجيش 
اإلســـرائيلي المثير لإلعجاب من الناحيـــة الفنية والباهظ 
العســـكريين  المســـؤولين  اهتمـــام  إشـــعال  أعـــاد  الثمـــن 

اإلسرائيليين بتكنولوجيا الليزر.
يذكـــر أن انتقـــادات عربيـــة ودوليـــة كانـــت انهالـــت خالل 
الفترة الماضية بسبب تكرار الميليشيا الحوثية محاوالتها 
اســـتهداف الســـعودية، معتبرة أنها انتهاك واضح للقانون 

الدولي.
فيمـــا تحـــاول الميليشـــيا المدعومـــة مـــن طهـــران تصعيد 
هجماتهـــا فـــي األيـــام األخيـــرة، على وقـــع الخســـائر التي 

تتكبدها في عدد من المناطق اليمنية بوجه الجيش.

تل أبيب تتجه لنشر دفاعات جوية قائمة على أشعة الليزر
بسبب االنتهاكات األخيرة.. خطة إسرائيلية لردع إيران

السويس ـ وكاالت

تخـــوض الســـلطات المصرية ســـباقا مع 
الزمن لتعويم حاملة الحاويات الضخمة 
الجانحة في قناة السويس والتي تعطل 
حركة المالحة في الممـــر المائي الدولي 
لليـــوم الســـادس على التوالـــي مع كل ما 
يسببه ذلك من خسائر اقتصادية هائلة.

وأمـــس األحد، أفـــاد بيان مـــن الهيئة أنه 
يتم “القيام بأعمـــال التكريك )التجريف( 
نهـــارا، وعمل مناورات الشـــد بالقاطرات 
فـــي أوقـــات تتـــالءم مـــع ظـــروف المـــد 
والجـــزر” لتعويـــم  ســـفينة الحاويات “إم 
فـــي إيفـــر غيفـــن”، التـــي تعد أطـــول من 
أربعـــة مالعـــب لكـــرة القـــدم، وجنحـــت 
بالعـــرض في مجرى قناة الســـويس منذ  
صبـــاح الثالثـــاء، مـــا عطـــل المالحة في 
االتجاهيـــن فـــي المجـــرى المائـــي البالـــغ 

األهمية.
وأشـــار البيـــان إلـــى أنـــه حتـــى اآلن تـــم 
تجريـــف 27 ألف متر مكعـــب من الرمال 

على عمق وصل إلى 18 مترا، “مع مراعاة 
أســـفل  مـــن  ترابيـــة  انهيـــارات  حـــدوث 
الســـفينة”. وتعمـــل الهيئـــة حاليـــا فقـــط 
مع شركة “ســـميت ســـالفدج” الهولندية، 
المتخصصـــة فـــي عمليات انقاذ الســـفن 
المنكوبة، ولكنها تلقت عروض مساعدة 
تدرســـها حاليـــا مـــن الواليـــات المتحـــدة 

والصين واليونان واالمارات.

الســـويس  قنـــاة  هيئـــة  رئيـــس  وكشـــف 
المصرية، الفريق أسامة ربيع، أمس، عن 
تحرك ســـفينة الحاويـــات البنميـــة “إيفر 
غيفـــن” قرابـــة 4 أمتـــار خـــالل المحاولة 
التـــي أجريـــت مســـاء الســـبت لتعويمها. 
وأضاف “هذا مؤشـــر جيـــد إلى أن المياه 
دخلـــت تحت الدفة التي لم تكن تتحرك 

من قبل”.

“4 أمتار”.. تطور إيجابي جديد في أزمة الســفينة الجانحة
سباق مع الزمن لتعويم “إيفر غيفن” في قناة السويس

دبي ـ قناة العربية

القياديـــة  رجـــوي  مريـــم  قدمـــت 
بمنظمـــة مجاهدي خلق، ورئيســـة 
للمقاومـــة  الوطنـــي  المجلـــس 
اإليرانيـــة عرضـــا مفصـــال لألزمـــة 
التي يمر بهـــا النظام اإليراني، كما 
طالبـــت الـــدول األوروبية بحســـم 
مواقفهـــا تجـــاه النظـــام اإليرانـــي، 
مشـــيرة إلـــى أن النظـــام اإليرانـــي 
األميركـــي جـــو  لرئيـــس  اســـتقبل 

بايدن بانتهاك االتفاق النووي.
وقالت خالل مؤتمر عبر اإلنترنت 
نظمه المجلـــس الوطني للمقاومة 
الســـنة  رأس  بمناســـبة  اإليرانيـــة 
اإليرانيـــة الجديـــدة “النـــوروز” إن 

النظـــام اإليرانـــي مـــا زال بعيدا 
سياســـته  تغييـــر  عـــن 

تجـــاه أزماتـــه متعددة 
الجوانب.

إقامتهـــا  مقـــر  ومـــن 

الفرنســـية  أوز  اوفيرســـور  فـــي 
أكـــدت للسياســـيين والمســـؤولين 
والشـــخصيات  المنتخبيـــن 
االجتماعيـــة والدينيـــة الفرنســـية 
التي شـــاركت في المؤتمر على أن 
تصريحات خامنئي في األســـبوع 
الماضي تدل على عدم رغبته في 

تغيير سياساته.
وأوضحت أن األزمات االقتصادية 
واالجتماعية وضعت خامنئي في 
مـــأزق، مشـــيرة إلى أنه غيـــر قادر 

على إيجاد الحلول.
وأضافـــت أنه على الرغم من أزمة 
اإليرانـــي  المجتمـــع  عّبـــر  كورونـــا 
وتمـــرده  غضبـــه  عـــن  مـــراًرا 
خـــالل  ومـــن  الســـجون  فـــي 
االحتجاجيـــة  التجمعـــات 
التي قامـــت بها مختلف 

فئات المجتمع.

رجوي: على أوروبا حسم مواقفها من النظام اإليراني
بيروت ـ أ ف ب

بـــدأت قـــوات ســـوريا الديموقراطية، 
أمـــس األحد، حملة أمنيـــة في مخيم 
الهول شـــمال شرق سوريا ضد “أذرع 
عشـــرات  شـــملت  داعـــش”،  تنظيـــم 
المرصـــد  أفـــاد  حســـبما  االعتقـــاالت، 

السوري لحقوق اإلنسان.
عبـــد  رامـــي  المرصـــد،  مديـــر  وقـــال 
بـــرس”  “فرانـــس  لوكالـــة  الرحمـــن، 
إن “أكثـــر مـــن ثالثيـــن امـــرأة ورجـــال 

اعتقلوا”، منذ بدء العملية فجرا.
تابعـــان  إعالميـــان  مســـؤوالن  وأكـــد 
الديموقراطيـــة  ســـوريا  لقـــوات 
المدعومة من واشـــنطن، بدء “عملية 
داخـــل  المتشـــددين  ضـــد  أمنيـــة” 

قـــوات  مـــع  بالتعـــاون  المخيـــم، 
التحالف الدولي الذي تقوده 

الواليات المتحدة.
وتشـــير مصادر كردية 
إلـــى أن نجـــاح عمليـــة 

تحريـــر مناطق الشـــمال الســـوري من 
يعنـــي  ال  “داعـــش” عســـكريا  تنظيـــم 
ال  حيـــث  تمامـــا،  التنظيـــم  اختفـــاء 
تـــزال هنـــاك مخـــاوف مـــن انتعاشـــه 
مـــرة أخرى، خاصة وأنـــه يتواجد في 
صورة خاليا نائمة تعمل بســـرية تامة 
ما يصعب حصر أعداده المتبقية في 

مناطق الشمال السوري.
 60 حوالـــي  الهـــول  مخيـــم  ويضـــم 
ألـــف شـــخص مـــن الجئيـــن عراقيين 
ونازحين سوريين باإلضافة إلى قسم 
“المهاجرات”، وفق مدير المرصد الذي 
انتقـــد فشـــل إدارة المخيم في تأهيل 
األطفـــال والعائـــالت، مشـــيرا إلـــى ان 
عشـــرات اآلالف مـــن الالجئيـــن من 
جنســـيات أجنبية ترفض دولهم 
اســـتقبالهم، داعيا إلى تدخل 
إلنقـــاذ  الدولـــي  المجتمـــع 

الوضع بالمخيم.

قسد تتحرك لكبح انفالت أذرع داعش في مخيم الهول

ــراق أمــس  ــعــ ــ ــمــت الـــكـــويـــت مـــن ال تــســّل
والملفات  األرشيف  من  أطنان   8 األحــد 
كويتية  لمؤسسات  العائدة  والممتلكات 
مــخــتــلــفــة كـــانـــت قـــد وضـــعـــت الـــقـــوات 

العراقية يدها عليها في فترة الغزو.
الدولة  أرشــيــف  مــن  ثالث شحنة  وهــذه 
ــا مــن  ــهـ ــادتـ ــعـ ــتـ الــخــلــيــجــيــة يــــجــــري اسـ
أعلن  حسبما   ،2019 الــعــام  منذ  الــعــراق 
توقيع  بعد  وعــراقــي  كويتي  مــســؤوالن 
محضر التسليم في معهد سعود الناصر 

الدبلوماسي في العاصمة.

من نظام القبة الحديدية في إسرائيل )أ ف ب( تزن السفينة “إيفر غيفن” التي تحمل علم بنما، 223 ألف طن

حوثيون ينقلون قتالهم في مأرب إلى صنعاء )أ ف ب(

الكويت تستلم من 
العراق أطناًنا من أرشيفها

الكويت ـ أ ف ب
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تأتـــي مهمـــة صناعة األجيـــال مقترنة بكل تأكيـــد بالتعليـــم وتفرعاته في 
العديد من االتجاهات المركزية واألساســـية، ومنها ترسيخ أقدام الناشئة 
علـــى الطريق القويم الـــذي يرفد األمم بالمبدعين والملهمين ويستشـــرف 
المســـتقبل، ومن هنا كان تأكيد الكثير مـــن المفكرين والعلماء على أهمية 
التعليم في بناء المجتمعات والنهوض بالشعوب، يقول “تورستن هوسن” 
- وهو مفكر وبروفيســـور سويدي - فيما يخص التعليم وصناعة األجيال 
)إن أسلم طريقة ينتهجها اآلباء لالستثمار، وأبعدها عن الكساد والتضخم، 

هي تعليم أبنائهم(.
ومـــن هنا وجهت المملكة الجهـــود الكبيرة والطاقات غير المحدودة لدعم 
المســـيرة التعليميـــة بعديد تفرعاتهـــا، حيث كانت لهـــا أولوية قصوى في 
التخطيـــط التنمـــوي وإعـــداد الميزانيـــات وتوفيـــر مختلـــف االحتياجات 
ووضـــع الخطـــط البديلة في أوقـــات األزمات، وهذا مـــا اتضح خالل هذه 
الجائحـــة، حيث ســـارت مملكـــة البحرين بخطوات ثابتة نحـــو التقدم من 

منطلق أن اإلنسان المتعلم الثروة الحقيقية لألمم.
وكانـــت خارطـــة الطريـــق التـــي ســـارت عليها مملكـــة البحريـــن هي وضع 

البرامـــج والمشـــاريع التـــي تستكشـــف اإلبداعـــات والطاقـــات لـــدى أبنائنا 
الطلبة وتحفزها، وما لفت نظري هو المشاريع الطالبية التي أقل ما يمكن 
أن يقـــال عنهـــا إنها مشـــاريع ملهمة  تؤســـس لجيل مـــن المبتكرين، والتي 
تم اإلعالن عنها في معرض مشـــاريع مســـابقة علماء المســـتقبل للبحوث 
واالبتكارات العلمية للعام الدراسي 2020 - 2021 التي نظمها مركز رعاية 

الطلبة الموهوبين.

نقطة أخيرة

إن المشـــاريع والبحـــوث التـــي قدمها الطلبـــة األعزاء مثل “أثر اســـتخدام 
طـــالء معقم لألســـطح بتقنيـــة النانـــو للحد من انتشـــار فيـــروس كورونا” 
و”العالقة بين عدد الســـيارات ونســـبة التلوث في المملكة” و”إعادة تدوير 
المطاط من اإلطارات المستعملة والتالفة في الخلطة اإلسفلتية” وغيرها 
مـــن المشـــاريع والبحوث التي تغطي تفرعات عديـــدة مثل البحث العلمي 
واالبتكار البيئي تؤكد أن مملكة البحرين تسير على الطريق الصحيح في 

تخريج جيل من المبدعين والمبتكرين.

مرتكزات إيران عبر محاوريها
بـــال شـــك، إن المحاوريـــن اإليرانييـــن يتحدثـــون بلغة يغلـــب عليها طابـــع الفكر 
السياســـي الناعـــم ذي التوجـــه البرغماتـــي، لكنه مغلـــف بآيديولوجيـــة العصبية 
العرقيـــة المذهبيـــة وأوهـــام التاريـــخ المفقود في عالـــم المتغيـــرات المتالحقة، 
وكثيرا ما تســـتضيف القنوات الفضائية مثل “الفرنســـية” و”الروسية” وقناة “بي 
بي ســـي عربي” سياســـيين ومن مراكز دراســـات إيرانية من أمثال مير موسوي 
والبحرانـــي وغيرهمـــا، حيث يمتـــازون بااللتفاف على أســـئلة المحاورين بهدف 
تســـويق إيران بأنها الحمل الوديع في الشـــرق األوسط التي تسعى إلى استقرار 

المنطقة والتعاون المشترك فيما بين جيرانها.
ويتفق المتحدثون اإليرانيون دائما في تحليالتهم المتكررة على أربعة محاور! 
على رأســـها عدم ســـعي إيران إلى امتالك سالح نووي بدعوى فتوى من المرشد 
بتحريمه وأن مشـــروعها النووي ســـلمي!! ثاني هذه المحاور أن إيران تمد يدها 
لـــدول الخليج من أجـــل أمن المنطقة والتعاون األخوي فيمـــا بينها وأن المملكة 
العربيـــة الســـعودية هي التي ترفض الحوار وحل القضايـــا العالقة من أجل أمن 
الممـــرات والمالحـــة وإبعـــاد القـــوات األجنبيـــة عن التدخـــل في أمـــن المنطقة!! 
ثالـــث هـــذه المحـــاور أن إيران دولة كبيرة فـــي المنطقة ومســـتهدفة، فوجودها 
في لبنان شـــرعي لردع إســـرائيل وفي العراق وســـوريا تواجد رســـمي بناء على 
طلـــب حكوماتهـــا! أما اليمن فكان على إيران لزاما إنســـانيا دعمـــه في صراعه!! 
أمـــا المحـــور الرابع فهو أن تطويـــر المنظومة الصاروخية البالســـتية للدفاع عن 

أمنها وسيادتها!
بهـــذه التصـــورات الواهية يطرح المحـــاورون اإليرانيـــون مواقفهم عبر مختلف 
المقابالت التلفزيونية دون اإلبحار في التفاصيل المتشـــعبة، وجميعهم واثقون 
أن الواليات المتحدة األميركية ســـتخضع لمطالبهم وفق معطياتهم التي انتهوا 
فـــي خالصتهـــا بأن إيران قادرة على الصمود وتحمـــل العواقب بما فيها الضربة 
العســـكرية وأن حصارها االقتصادي الخانق منذ عقود لم يوقف تطوير قدراتها 

الدفاعية، وأن العقوبات فشلت!
الواقـــع يثبت أن موقع إيران بالنســـبة ألميركا مهم، فهي تطل على روســـيا وأن 
االســـتراتيجية األميركيـــة القادمـــة ســـتكون فـــي اتجـــاه الصيـــن ووقـــف نموها 
االقتصادي وســـتحاول احتواء إيران من أجل مصالحها وكل المؤشرات توحي 
أن الجليد ســـيذوب تدريجيا وإيران ســـتزيد من تعنتها ورفع سقف التوتر ألنها 
تدرك أهميتها في المرحلة القادمة، وأن الكســـاد االقتصادي الذي تعانيه أميركا 
بســـبب جائحـــة كوفيد ١٩ غير اســـتراتيجية الديمقراطييـــن وأصبحوا يؤمنون 

بأن إيران قد تكون حصان طروادة للسباق االقتصادي مع الصين.
ومما سبق ذكره، على دول الخليج ومنطقتنا العربية عدم االعتماد على الواليات 
المتحدة، فاالبتزاز حول عودة الملف النووي ما هو إال تســـويق لمرحلة جديدة 
تندرج في إطار الصراع االقتصادي، وهو ما سنشهده في الفترة القادمة، لذلك 

علينا أن ننتقل من ضفة أميركا إلى الضفة األخرى نحو عالم متعدد األقطاب.

عبداهلل العيناتي

تواصل... برافو
من منكم سمع عن النظام الرائع “تواصل”، أنا على يقين بأن البرنامج يستخدمه 
الكثيـــر مـــن المواطنيـــن والمقيميـــن على حـــد ســـواء، إذ يعتبر النظـــام الوطني 
للمقترحـــات والشـــكاوى “تواصـــل” إحـــدى القنـــوات اإللكترونية الرئيســـية التي 
تمكـــن المواطنيـــن والمقيميـــن من تقديـــم أي مقترح أو شـــكوى موجهة إلحدى 
الجهـــات الحكوميـــة بمملكـــة البحريـــن بصورة ســـهلة وســـريعة، ومـــن أي مكان 
وفـــي أي وقـــت، علمًا أن هناك فريق عمل في كل جهـــة حكومية معنيا بمعالجة 
المقترحـــات والشـــكاوى المطروحـــة وفقـــًا لمؤشـــر أداء وفتـــرة زمنيـــة محـــددة 

بحسب نوع الشكوى، وهذا هو الشرح المختصر الرسمي للنظام.
شـــخصًيا اســـتخدمت هـــذا النظـــام الرائع بـــل الرائع جـــًدا لوزارتيـــن مختلفتين، 
وفي الواقع لم أصدق أن الشـــكاوى التي قدمتها نفذت خالل ٢٤ ســـاعة، وللعلم 
فالخدمـــات التـــي طلبتهـــا لم تكن شـــخصية، بل تمـــس جميع قاطنـــي المنطقة! 
أحياًنا ومع األســـف الشـــديد ال نكلف أنفسنا حتى المبادرة واإلبالغ عن أي خلل، 
ودائما ما نقول إن ذلك ليس من اختصاصنا! وبصراحة ومن خالل هذه التجربة 
الشـــخصية البد أن أشـــيد بهـــذا النظام الذي يبلي بالًء حســـًنا، والـــذي طالما كنا 
نطمح إليه وبالشـــك يعد إضافة رائعة للخدمات التي تقدمها مختلف الوزارات 
والهيئـــات الحكوميـــة. إننـــا جميعًا مســـؤولون ومـــن واجبنا إنجاح وإبـــراز هذه 
األنظمـــة والبرامج الناجحـــة التي تصب في مصلحة المواطن والمقيم على حد 
سواء، وهناك الكثير من المشاريع الناجحة التي أقامتها وتقوم بها بشكل مستمر 
الحكومة الرشـــيدة في مختلف مناطق المملكة، وال يســـعني هنا أن أسردها في 
هـــذه المســـاحة الصغيـــرة من مقالـــي، لكن يبقى الســـؤال الذي يطرح نفســـه، ما 
الخطـــط الموضوعـــة إلدارة المشـــاريع والمحافظـــة على اســـتدامتها، وليعذرني 
القارئ إذا قلت إننا أحياًنا ال نستحق تلك المشاريع! لسبب بسيط هو أننا السبب 
الرئيـــس في إتـــالف مرافقها أو عدم المحافظة علـــى نظافتها، فالمحافظة على 

المكتسبات واجب وطني. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

صناعة األجيال و“تكريم علماء المستقبل”

تعتبر الرعاية الصيدالنية من خالل أقســـامها اإلسعافية والطبية والسريرية 
والعالجيـــة الحرجـــة، مـــن الخدمـــات الصحية الرائـــدة في توفيـــر العالجات 
الدوائيـــة اآلمنة والفعالـــة والمتكاملة وفق منظومـــة قيمّية تضع احتياجات 
المريـــض علـــى رأس أولوياتها بعد التزامها بأرقى المبـــادئ والبيئة “الحانية” 
لجميـــع المرضـــى ووحدات رعايتهم في أوقات الـــذروة أو في ظل تعقيدات 

العمل وضغوطه المتصاعدة.
لذلـــك ان مـــا جرى نهاية األســـبوع الماضي في قاعة انتظـــار صيدلية “مجّمع 
الســـلمانية الطبي” الرئيســـية؛ قد يعود في تقديرنا لذات األســـباب البينة في 
بيئـــة العمـــل الضاغطـــة بمعية أســـباب لوجســـتية غيـــر معلومة لـــدى “بعض” 
المتردديـــن مـــن المرضـــى وذويهم بعـــد أْن أضحى المشـــهد مألوفـــًا على حّد 
تعبيرهم حين تسمع رجالً عجوزًا ممتعضا أو امرأة مسّنة متبرمة أو مريضًا 
من ذوي االحتياجات يشـــكو من تأخير صرف أدويته لســـاعات! ومن زاوية 
أخرى، أفاد أحد المواطنين والذي حضر بصحبة أّمه الُمقعدة، بأّنه َشـــِهد بأّم 
العيـــن ُصـــراخ أحد المرضـــى رافضًا آلية الصـــرف البطيئة لعّلة طـــول انتظار 
قضـــى فيهـــا ُجـــّل يومه في هـــذه القاعة! كمـــا َلِفت أيضـــًا النعـــدام إجراءات 

التباعـــد االجتماعـــي المطلوبة ســـواء في نوافذ الصرف أو فـــي مقاعد قاعة 
االنتظار.

نافلة: 

ُيلّبـــي “مجّمـــع الســـلمانية الطبـــي” الذي تأّســـس عـــام 1956م ويقـــع في حّي 
للمواطنيـــن  الصحيـــة  االحتياجـــات  جميـــع  المنامـــة  بالعاصمـــة  الســـلمانية 
والمقيمين وفق أرقى األساليب الممكنة ضمن حدود الموارد المتاحة، حيث 
يضـــّم هـــذا المجّمع مرافق متعـــددة أبرزها الصيدلية الرئيســـية للمجمع التي 
اسُتحدثت مع نهاية 2010م بطاقة استيعابية تقارب )1000 – 1200( مريض 
يوميًا ما بين الساعة السابعة صباحًا ومثلها مساء، إال أّن هذا اإلنجاز الكبير 
الذي يواكب التطور الصحي الشامل في مملكتنا الحبيبة يبقى بحاجة ماسة 
للمتابعة الدورية المســـتمرة وإيجاد الحلول العاجلة بعد الضغط الكبير الذي 
تتعرض له نوافذ صرف األدوية الـ )12(، وال أقّلها زيادة أعداد الكوادر العاملة 
التـــي ُتعانـــي نقّصًا ملحوظـــًا متزايدًا في الوقـــت الحالي مقابـــل كثرة أعداد 

المترددين الذين تغّص بهم قاعة االنتظار في طوابير على مدار األسبوع.

وقائع بصيدلية السلمانية!

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

للتواصل: 17111483

إرث األمير خليفة بن سلمان العظيم لألمة العربية
من يشـــاهد األحـــداث والتحديـــات التي تمر 
بهـــا المنطقـــة العربية اليـــوم، يســـتذكر القائد 
الكبيـــر الـــذي اقترنـــت باســـمه الحكمـــة وبعد 
النظـــر، ســـيدي صاحب الســـمو الملكي األمير 
خليفة بن ســـلمان آل خليفـــة طيب هللا ثراه، 
الذي أعطى العرب صورة مرســـومة بخطوط 
عريضة لما سوف يحدث وما هو مخطط له، 
فقـــد كان طيـــب هللا ثـــراه يتحـــدث إلينا في 
مجلســـه األســـبوعي عن الحاضر والمستقبل 
العوامـــل  ومجموعـــة  الدوليـــة  والمتغيـــرات 
التي قـــد تؤثر على األمن واالســـتقرار، وكان 
يعـــرف بحكمته مـــن يريد غـــرس أظفاره في 
جسم العالم العربي وانعكاساته وآثاره بعيدة 

المدى.
حينمـــا نعـــود إلـــى مـــا كان يقولـــه لنـــا طيـــب 

هللا ثـــراه، سنكتشـــف الوضـــع التاريخي الذي 
يتطابـــق مع آرائه ومالحظاته بكل المقاييس 
والمفاهيـــم، فقـــد كان طيـــب هللا ثـــراه يريـــد 
للوطـــن العربي وزنا نوعيـــا جديدا في ميزان 
القـــوى العالميـــة، وكان يؤكـــد باســـتمرار على 
المستقبل العربي الواحد والتضامن واليقظة، 
أمننـــا  لتحقيـــق  والفعـــال  الســـليم  والطريـــق 
واســـتقرارنا، ألن القـــوة العربية هـــي وحدها 
القـــادرة على وضع األســـس الكفيلـــة بحماية 
أراضينا والتصدي للقوى التي تسعى لتفتيت 
مجتمعاتنا، فالكيان العربي قادر على تحقيق 
األمن واالســـتقرار وســـالمة شـــعوبنا وحماية 

مصير األمة.
كانت قراءات ســـيدي صاحب السمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة طيب 

هللا ثـــراه ذات خصوصيـــة متميـــزة، خارطـــة 
يفتحها أمامك لتنظر مباشـــرة إلى ما يحدث 
وما ســـيحدث، فقد كان يدرك بصادق حدسه 
األطمـــاع والمؤامرات التـــي تحاك وتلف ضد 
الـــدول العربية، مخاطـــر واضحة واندفاعات 
تدميريـــة مخربـــة، وجـــزء منهـــا ســـمعتها من 
ســـموه طيـــب هللا ثـــراه فـــي عـــام 2004، أي 
قبل 17 عاما من اليوم، وهذا يؤكد أن للعرب 
قائدا عظيما وكبيرا ليس له مثيل في البحث 
والتحليـــل والعـــرض وقراءة الصـــورة بكامل 
جوانبهـــا، قائد نهلت وســـتنهل األمـــة العربية 

من معينه وتفيد من دروسه البليغة وعبره.
رحمك هللا يا ســـيدي وأسكنك فسيج جناته، 
وإرثـــك العظيـــم ســـيبقى دائمـــا طاقـــة تلعب 

دورا مهما في حياة األمة العربية بأكملها.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

Mohamed.salman
@albiladpress.com

محمد الحلِّي

jasim.almahari
@hotmail.com

د. جاسم المحاري

ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي



Sports@albiladpress.com 14

الصخير - حلبة البحرين الدولية

تمكن البريطاني بطل العالم لســبع مرات لويس هاملتون ســائق فريق مرســيدس من خطف المركز األول للجولة األولى 
واالفتتاحيــة للبطولــة العالميــة للفورمــوال 1 2021 وللنســخة الثامنــة عشــرة للســباق الــذي يقــام فــي “موطن رياضة 

الســيارات في الشــرق األوســط” حلبة البحرين الدولية وذلك في ســباق الـFORMULA 1  - جائزة البحرين الكبرى 
لطيــران الخليــج 2021الــذي انطلــق الجمعــة 26 مــارس حتــى يــوم أمس األحــد 28 مارس، وتوج الشــيخ الشــيخ 

عبدهللا بن عيسى آل خليفة رئيس االتحاد البحريني للسيارات فائزي المراكز الثالثة األولى.

ورجحـــت الخبـــرة كفـــة بطـــل العالم ســـبع 
لويـــس  البريطانـــي   1 للفورمـــوال  مـــرات 
هاملتون في الســـباق بعد صـــراع محتدم 
مع سائق فريق ريدبول ريسينج الهولندي 
ماكس فيرســـتابين والذي حل في المركز 
الثاني بعد أن هيمن بأزمنته على التجارب 
الحرة والحصص التأهيلية وانطالقه أوالً 
في الســـباق. وأنهى هاملتون الذي أنطلق 
من المركز الثاني، الســـباق في ساعة و32 
دقيقة و03.897 ثانية وبفارق 0.745 عن 
فيرستابين الذي أحتل المركز الثاني فيما 
جاء زميل هاملتون فـــي الفريق الفنلندي 
فالتيري بوتاس فـــي المركز الثالث بفارق  

37.383 ثانية عن األول.
وبهـــذه النتيجة، يكـــون هاملتون قد حقق 
انتصـــاره رقـــم 96 فـــي مســـيرته. كمـــا أن 
الفوز الخامس في ســـباق جائزة البحرين 
الكبـــرى، وهـــو رقـــم قياســـي جديـــد لهذه 

الجائزة.
المركـــز  المركـــز  نوريـــس  النـــدو  احتـــل 
الرابـــع بفـــارق 46.466 ثانية عـــن توقيت 
هاميلتـــون، بينمـــا قـــدم ســـيرجيو بيريـــز 
عرًضـــا قوًيـــا مع ريد بـــول ليحتـــل المركز 
الخامـــس بعـــد ان بـــدأ من المركـــز الحادي 
عشـــر وبفارق 52.047 ثانيـــة خلف زميله 
لوكليـــر  تشـــارلز  واحتـــل  الفريـــق.  فـــي 
ودانييـــل  الســـادس  المركـــز   )+59.090(
ريكاردو )1:06.004+( في المركز الســـابع، 

تبعه كارلوس ساينز )1:07.100+(.
وحصد يوكي تســـونودا )1:25.692+( من 
ألفـــا تاوري والنس ســـترول )1:34.865+( 

من أستون مارتن آخر نقاط السباق.
مـــن الحـــادي عشـــر إلـــى الســـادس عشـــر، 
رايكونـــن،  كيمـــي  جـــاء  التوالـــي،  علـــى 
أنطونيـــو جيوفينـــازي، إســـتيبان أوكـــون، 
جورج راســـل، سيباســـتيان فيتيل وميك 

شوماخر.

وفشـــل فـــي انهـــاء الســـباق كل مـــن بييـــر 
جاســـلي، نيكوالس لطيفـــي، وبطل العالم 
مرتيـــن فرنانـــدو ألونســـو العائـــد حديثـــًا 
الروســـي  الســـائق  1، وأخيـــرًا  للفورمـــوال 

نيكيتا مازيبين.

تشو يخطف السباق الرئيسي للفورموال 2 

حقـــق جوانيو تشـــو فوًزا رائًعـــا في ختام 
الجولة األولـــى من بطولة االتحاد الدولي 
”فيـــا“ للفورموال 2 لعـــام 2021 بعد أن حل 
أوالَ في الســـباق الرئيســـي البالغ طوله 32 

لفة على حلبة البحرين الدولية.
وأنهى تشو السباق بزمن ساعة ودقيقتين 
و27.858 ثانيـــة. فيمـــا حـــل دان تيكتـــوم 
مـــن فريق كارلين في المركز الثاني بفارق 
0.482 ثانيـــة، بينما جاء ليام لوســـون من 
فريـــق هـــاي تيك جرانـــد بري فـــي المركز 

الثالث بفارق 2.950 ثانية.
مـــن  تيكتـــوم والوســـون  مـــن  تمكـــن كل 
القيام بعدد من التجاوزات المتأخرة على 
فيرشور للحصول على مراكزهم النهائية.

احتـــل فيرشـــور المركز الرابـــع، بينما جاء 
ماركوس أرمستونج في المركز الخامس، 
وروبـــرت  سادســـًا،  داروفـــاال  وجيهـــان 

شوارتزمان سابعًا، وثيو بورشاير ثامنًا.

جوفين يفوز بسباق والتر ليكنر التكريمي

رائعـــة  ثنائيـــة  جوفيـــن  أيهانـــكان  حقـــق 
فـــي الجولـــة األخيـــرة من تحـــدي بورش 

سبرينت الشرق األوسط 2020/2021.
وفاز جوفين بالسباق المؤلف من 11 

لفة في 22 دقيقة 
 5 3 . 4 5 3 و
ثانيـــة. بعـــد ان 
سيطرته  بسط 
الســـباق  علـــى 
بفارق  متفوقـــًا 

11.623 ثانية عن أقرب 
منافســـيه الســـائق جـــي 

بي سيمينار.
فـــان كوجيـــك  أكمـــل 
منصـــة التتويـــج بعد 
أن حـــل ثالثـــًا بفـــارق 
ثانيـــة،   16.490
والمركز األول ضمن 
فئة البرو- أم. خلف 
وســـيمنار  جوفيـــن 
يتنافســـان  اللـــذان 

في فئة البرو.
ســـائقو  وأحتـــل 
البحريـــن  فريـــق 
الشـــيخ علـــي بن 

خليفـــة  آل  محمـــد 
والشـــيخ جابـــر بـــن علي 

الثامـــن  المركزيـــن  خليفـــة  آل 
والحـــادي عشـــر علـــى التوالـــي، فيما كرر 
الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية 
الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة فوزه 

في فئة الشرق األوسط.
احتـــل ماكســـيميليان ويرنـــدل المركز 

األول بيـــن المتســـابقين فـــي فئة اي 
ام والمركـــز العاشـــر فـــي الترتيـــب 
العام، وحقق ماركوس ساتلر الفوز 
فـــي فئـــة المشـــاركين مـــن أوروبـــا 

الوسطى.
وخصص الســـباق لذكـــرى الراحل 

والتر ليكنر.

رئيس االتحاد البحريني للسيارات توج الفائزيـــــــــــــــــــــــــن بالمراكـــــــز الثالثــــــة األولــى

بطل سبـــــــــــاق جائزة البحرين 
الكبـــــــــــــــــــرى لطيران الخليج

بعـــد ختام ســـباق جائزة البحريـــن الكبرى 
لطيران الخليج للفورموال 1 2021، صّرح 
عارف رحيمـــي رئيس مجلس إدارة حلبة 
البحرين الدولية: “لقد شهدنا سباقًا مثيرًا 
آخـــر فـــي حلبة البحريـــن الدوليـــة وأهنئ 
لويـــس هاملتون ســـائق فريق مرســـيدس 
بفوزهـــم المذهـــل، لقـــد كان مـــن دواعـــي 
ســـرورنا رؤيـــة الجماهيـــر فـــي المنصـــات 
ورؤيتهـــم يســـتمتعون بالفعاليـــات طوال 

نهاية أسبوع السباق.
“نحـــن فخـــورون للغايـــة بما حققـــه فريق 
األربعـــة  األشـــهر  مـــدى  علـــى  البحريـــن 
الماضيـــة فـــي اســـتضافة مـــا ال يقـــل عـــن 
أربـــع فعاليـــات للفورموال 1 خالل األشـــهر 
علـــى  قـــادرون  نحـــن  الماضيـــة،  األربعـــة 
تحقيـــق ذلـــك فقـــط مـــن خـــالل العمل مع 
الجهات الحكومية، وبالتنســـيق مع فريق 
العمـــل هنـــا فـــي حلبـــة البحريـــن الدوليـــة 
لتقديـــم هـــذه الفعاليـــات الكبـــرى، وذلـــك 
في ظـــل الظـــروف العالميـــة الصعبة. كما 
نشـــيد بالتوجيه والدعم الذي تلقيناه من 

وزارة الصحة واللجنـــة الوطنية لمكافحة 
فيـــروس كورونا الذي قـــد مكننا من إدارة 
هـــذه الفعاليـــات بطريقة آمنـــة، مع ضمان 
تمكننـــا مـــن الترحيب بالجماهيـــر وتقديم 

تجربة لن ينسوها أبدًا.
“تتحول أفكارنا اآلن إلى المستقبل، حيث 
نواصـــل التطـــور دائمـــا، نحن متحمســـون 
الطاقـــة الشمســـية  لبـــدء مشـــروع حقـــل 
لدينا في األســـابيع المقبلة، حيث ســـتوفر 
المرحلة األولى منها طاقة كافية لتشـــغيل 
لســـباق  بالكامـــل  نهايـــة األســـبوع  عطلـــة 
مـــع طموحـــات مســـتقبلية   ،1 الفورمـــوال 
للحصـــول علـــى 100 ٪ مـــن اســـتخدامنا 
للطاقـــة مـــن الطاقة الشمســـية المتجددة. 
هذا مجرد جزء من خطتنا لبناء مســـتقبل 

مستدام.
“أخيـــًرا، أتقـــدم بالشـــكر إلـــى الفورموال 1، 
واالتحـــاد  للســـيارات،  الدولـــي  واالتحـــاد 
البحريني للســـيارات، والمارشلز، وزمالئنا 
فـــي مختلـــف الجهـــات الرســـمية، وبالطبع 

فريقنا في حلبة البحرين الدولية.”

رحيمي: فخورون بفريق البحرين

االثنين 29 مارس 2021 - 15 شعبان 1442 - العدد 4549

هاملتون

 4,500 شخص حضر الجولة االفتتاحية للبطولة العالمية

أربع فعاليات خالل أربع أشهر فقط.. قصة نجاح كبيرة لفريق البحرين

عروض االلعاب النارية منصة التتويج لسباق الفورموال 2 لحظة فوز لويس هاملتون بالسباق

وأضاف الشـــيخ ســـلمان بن عيســـى 
آل خليفة الرئيـــس التنفيذي لحلبة 
البحريـــن الدوليـــة: “كانـــت األشـــهر 
األربعة الماضية تجربة لن ننســـاها 
أبًدا، القيود العالميـــة للوباء، جنًبا 
إلى جنب مع التحديات التشغيلية 
ألربعـــة فعاليـــات للفورمـــوال وان 
فـــي أربعة أشـــهر، تعنـــي مزيد من 
التحديـــات لفريق حلبـــة البحرين 

الدولية، كما تعني عمل مختلف وإبداعي 
وبجهد أكثر من أي وقت مضى، جنًبا إلى 
جنب مع الســـعي الدؤوب لتحقيق التميز، 
قـــد مكننا ذلك من تقديم ســـباق فورموال 
وان آخـــر ناجـــح مجددا، أنا فخـــور للغاية 
بمـــا تمكنـــا مـــن تحقيقـــه، وأشـــكر بشـــكل 
خاص فريقنا فـــي حلبة البحرين الدولية، 
أعتقد أننا طبقنا شعارنا المكون من الفخر 
والشـــغف واألداء خالل األســـابيع القليلة 
الماضية. “وإلـــى الجماهير الذين حضروا 
ســـباقنا فـــي حلبـــة البحرين 
الدوليـــة خالل عطلة نهاية 
األســـبوع والماليين الذين 
عبـــر شاشـــات  يشـــاهدون 
العالـــم،  حـــول  التلفـــاز 
مشـــاركة  علـــى  نشـــكركم 

شغفنا بهذه الرياضة.”

الرئيس التنفيذي: تجربة لن ننساها أبًدا



ناصر بن حمد: البحرين أبهرت العالم بتنظيم الفورموال 1 بصورة رائدة
رفع ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســانية وشــؤون الشــباب سمو الشيخ ناصر 
بــن حمــد آل خليفــة، أســمى آيــات التهانــي والتبريكات إلــى مقام عاهــل البالد 
صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، وإلــى ولــي العهــد رئيــس 
مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، 
بمناســبة النجاح الكبير لمملكة البحرين في اســتضافة وتنظيم جائزة البحرين 

الكبرى لطيران الخليج للفورموال 1 للعام 2021. 

 وقـــال ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد 
آل خليفـــة “إن مملكـــة البحرين باتت 
وبفضـــل توجيهـــات حضـــرة صاحب 
الجاللـــة الملـــك المفـــدى حفظـــه هللا 
وتنظيـــم  الســـتضافة  قبلـــة  ورعـــاه 
الفعاليـــات الرياضيـــة المختلفة، وإن 
المتابعـــة المباشـــرة مـــن قبـــل جاللـــة 

البحريـــن  لســـباق  المفـــدى  الملـــك 
للفورمـــوال 1 ســـاهمت فـــي تحقيـــق 
النجـــاح للســـباق العالمي الـــذي أثبت 
وجهـــة  باتـــت  البحريـــن  مملكـــة  أن 
مفضلة الستضافة وتنظيم الفعاليات 

الرياضية المختلفة”. 
 وأضاف ســـموه “إن الجهـــود الكبيرة 

والبـــارزة التـــي بذلها صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
المســـتمرة  ســـموه  ومتابعـــة  خليفـــة 
والتحضيـــرات  االســـتعدادات  لـــكل 
الســـتضافة الحـــدث الرياضـــي األبرز 
ســـاهمت في إخراج الســـباق بشـــكل 

تنظيمي بارز أبهرت من خالله مملكة 
البحرين جميع المتابعين والمراقبين 

تمتلكهـــا  التـــي  الهائلـــة  بالقـــدرات 
واإلمكانيـــات البشـــرية العاليـــة التي 

تدير السباق”. 
 وتابـــع ســـموه “لقـــد حققـــت مملكـــة 
البحرين العديد من المكاسب الرائدة 
جراء تنظيم سباق الفورموال 1 حيث 
جعـــل الســـباق أنظار وســـائل اإلعالم 
العالمية تتســـلط بشكل إيجابي على 
البحريـــن واالطالع بصورة مباشـــرة 
التـــي  التنظيميـــة  اإلجـــراءات  علـــى 
الســـباق  لتنظيـــم  المملكـــة  اتخذهـــا 
فرضتهـــا  التـــي  الظـــروف  ظـــل  فـــي 
جائحة كورونـــا باإلضافة الى تجربة 

مملكـــة البحريـــن في تنظيم الســـباق 
وحضور الجماهير وسط اإلجراءات 
القـــت  التـــي  المتميـــزة  االحترازيـــة 

اإلشادة من قبل جميع المراقبين”. 
 وأشاد ســـموه بالجهود الكبيرة التي 
بذلهـــا مجلـــس إدارة حلبـــة البحرين 
الدولية للسيارات في تنظيم السباق 
بصـــورة متميزة واحتضان الجماهير 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات  وســـط 
وتقديم عدد مـــن البرامج الترفيهية 
المتميـــزة مشـــيدا فـــي ذات الوقـــت 
التـــي  الشـــابة  البحرينيـــة  بالكـــوادر 
تمكنـــت مـــن تنظيـــم وإدارة الســـباق 

بصورة رائعة.

سمو الشيخ ناصر بن حمد

اللجنة اإلعالمية

قدم رئيس االتحاد الدولي للسيارات 
الفرنســـي جون تود وبحضور رئيس 
البحرينـــي  االتحـــاد  إدارة  مجلـــس 
للســـيارات الشيخ عبدهللا بن عيسى 
االتحـــاد  رئيـــس  جائـــزة  آل خليفـــة 
الدولـــي للســـيارات الخاصـــة لفريـــق 
التنظيـــم البحرينـــي التابـــع لالتحـــاد 
البحريني للسيارات، مكرًما عدًدا من 
المنظميـــن الذين ســـاهموا في إنقاذ 
المتســـابق الفرنسي رومان غروجان 
من فريق هاس الذي تعرض لحادث 
بليـــغ خالل جائـــزة البحريـــن الكبرى 
لطيران الخليج لســـباق الفورموال 1، 
الذي أقيم على مضمار حلبة البحرين 
الدولية ضمن روزنامة موســـم العام 
الماضي خالل شـــهر ديسمبر، كما تم 
تكريم ســـائق ســـيارة الفريـــق الطبي 

التابعـــة لالتحـــاد الدولي للســـيارات 
في الفورموال واحد وطبيب الفريق 

الطبي للفورموال 1.
وقد أشـــاد جون تـــود رئيس االتحاد 
الدولي للســـيارات بما يقدمه منظمو 
البحرينيـــن  الســـيارات  رياضـــة 
واحترافيتهـــم العاليـــة فـــي تنظيـــم 
مختلـــف الســـباقات العالميـــة األمـــر 
تتجـــه  العالـــم  أنظـــار  جعـــل  الـــذي 
نحوهـــم ويحظـــون بإشـــادة عالميـــة 
واســـعة، مثنيـــًا على جهـــود االتحاد 
البحرينـــي للســـيارات وعلـــى رأســـه 
آل  عيســـى  بـــن  عبـــدهللا  الشـــيخ 
خليفـــة في تهيئة منظميـــه لمختلف 

السباقات.
من جهته، أعرب الشـــيخ عبدهللا بن 
عيسى آل خليفة عن شكره وامتنانه 

الجزيلين لجـــون تود رئيس االتحاد 
الدولـــي للســـيارات على هـــذه اللفتة 
الكريمة، مؤكـــدًا أن دعمه للمنظمين 
إنما يســـاهم في تشـــجيعهم وبذلهم 
مزيـــدا من العطاء خـــالل هذا العمل 
التطوعـــي الـــذي يقومـــون لشـــغفهم 

وحبهم لرياضة السيارات.
وأضاف الشـــيخ عبدهللا بن عيســـى 
االتحـــاد  فريـــق  أن  خليفـــة  آل 
يضـــم  الـــذي  للســـيارات  البحرينـــي 

جميـــع الفرق المنظمـــة مؤهلة بأعلى 
درجـــات التأهيل، وهـــذا ليس بوليد 
اليـــوم، فشـــهادة العالم أجمـــع تثبت 
مختلـــف  تنظيـــم  خـــالل  مـــن  ذلـــك 

الســـباقات الدولية والعالمية ســـواء 
التي تقام على أرض وطننا الحبيب 
أو فـــي مختلـــف دول العالـــم، نحـــن 
اليـــوم نفتخر جـــدًا بما يقدمـــه أبناء 

وبنات الوطن المخلصـــون المحبون 
والعاشقون لوطنهم، والذين سطروا 
أروع معانـــي التفانـــي حتـــى وصلنـــا 
اليـــوم الـــذي نعلن فيـــه أن المنظمين 
علـــى  األفضـــل  هـــم  البحرينييـــن 

مستوى العالم.
جاء ذلك خالل زيارة وحضور رئيس 
االتحاد الدولي للســـيارات جون تود 
لســـباق الفورموال واحـــد االفتتاحي 
للموســـم الجديـــد والذي تســـتضيفه 
األســـبوع  هـــذا  الدوليـــة  الحلبـــة 
وبحضـــور ســـيتيفاني دومينيكالـــي 
العالـــم  لبطولـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
ســـباق  ومديـــر  واحـــد  للفورمـــوال 
الفورموال 1 مايكل ماسي وعدد من 
مســـؤولي بطولة العالـــم للفورموال 1 

واالتحاد الدولي للسيارات.

الصخير - االتحاد البحريني للسيارات

رئيس االتحاد الدولي يقدم الجائزة الخاصة ألفضل فريق تنظيم

رئيس االتحاد الدولي يقدم الجائزة الخاصة لعبدالله بن عيسى

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

رفع النائـــب األول لرئيس المجلس األعلى 
للشـــباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينية ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
خليفة، أســـمى آيـــات التهانـــي والتبريكات 
إلـــى مقـــام عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، وإلى 
ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد 
آل خليفـــة، بمناســـبة نجـــاح ســـباق جائـــزة 
البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورموال 

 .2021 ،1
وأكد سموه أن هذا النجاح يضاف لسلسلة 
النجاحـــات التـــي حققتها مملكـــة البحرين 
لهـــذا  وتنظيمهـــا  اســـتضافتها  خـــالل  مـــن 
الســـباق العالمي السنوي، مضيفا سموه أن 
احتضان البحرين الســـباق االفتتاحي لهذا 
الموسم يؤكد تفوق المملكة على المستوى 
التنظيمي واللوجســـتي فـــي ظل الظروف 

التي يشهدها العالم والتي فرضتها جائحة 
كورونـــا )كوفيـــد 19(، حيـــث عـــزز ذلك من 
المكانة المرموقة التي تحتلها على خارطة 

الرياضة الدولية. 
ونّوه ســـمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
بالـــدور البـــارز الـــذي يضطلع به ســـمو ولي 

العهد رئيـــس الوزراء لتعزيـــز موقع مملكة 
البحريـــن عالميا فـــي األوســـاط الرياضية، 
مـــن خالل الجهـــود المتميـــزة التـــي يبذلها 
علـــى  الســـباق  هـــذا  إقامـــة  لدعـــم  ســـموه 
أرض البحرين، بما يســـهم فـــي دعم عجلة 
الحركـــة  وتنشـــيط  الوطنـــي  االقتصـــاد 
الســـياحية والثقافيـــة والتعريـــف بالمملكة 
وإســـهاماتها في تطوير رياضـــة الفورموال 

1 بالعالم. 
وأشاد ســـموه بالجهود التي يبذلها االتحاد 
البحرينـــي للســـيارات بالتعـــاون مـــع حلبـــة 
هـــذا  وإنجـــاح  إلبـــراز  الدوليـــة  البحريـــن 
الســـباق، بمـــا يعكـــس الصـــورة النموذجية 
المشـــرفة لمملكـــة البحريـــن فـــي تنظيمهـــا 
لهـــذا الحـــدث، مهنئـــا ســـموه ســـائق فريـــق 
مرســـيدس لويس هاملتـــون بفوزه بالمركز 
لبقيـــة  األول، متمنيـــا ســـموه حظـــا أوفـــر 

المتسابقين في المشاركات المقبلة.

سمو الشيخ خالد بن حمد

ــوزراء ــ ــس الـ ــي ــارز لــســمــو ولـــي الــعــهــد رئ ــبـ ــدور الـ ــالـ نـــوه بـ
خالد بن حمد يهنئ بنجاح سباق جائزة البحرين الكبرى

هنأ جاللة الملك 
وسمو ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء 
بمناسبة النجاح الكبير

المنامة - األمانة العامة للمجلس األعلى للشباب والرياضة

رفــع األميــن العــام للمجلس األعلى للشــباب والرياضة الشــيخ ســلمان بــن إبراهيم 
آل خليفة أســمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، بمناســبة النجــاح الكبيــر الــذي حققتــه 
مملكة البحرين في تنظيم سباق جائزة البحرين الكبرى لبطولة سباقات الفورموال 

1 للعام 2021.

وأكد الشـــيخ ســـلمان بن إبراهيم أن هذا 
النجاح الكبير، والذي يضاف إلى مسيرة 
اإلنجـــازات الحضاريـــة فـــي ظـــل العهـــد 
الزاهـــر بمملكـــة البحريـــن، يأتـــي بفضـــل 
التوجيهات الملكية الســـامية الســـديدة، 
الســـتضافة  الجاذبـــة  البيئـــة  بتوفيـــر 
الكبـــرى  الرياضيـــة  األحـــداث  وتنظـــي 
بمـــا يعزز مكانـــة المملكة علـــى الخارطة 

الرياضية الدولية.
وأشـــاد الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيـــم آل 
خليفة بالجهود الكبيرة لصاحب الســـمو 

الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
علـــى صعيـــد تســـخير جميـــع اإلمكانات 
والجهود لنجاح سباقات الفورموال 1، ما 
كان لـــه أطيـــب األثر في تحقيـــق مملكة 

البحرين لهذا النجاح العالمي الباهر.
بـــن إبراهيـــم آل  وأكـــد الشـــيخ ســـلمان 
خليفـــة أن مـــا تحقـــق مـــن إنجـــاز يثبت 
للعالـــم أجمع قدرة مملكـــة البحرين على 
اســـتضافة الفعاليات الدولية بكل كفاءة 
واقتـــدار، وبســـواعد أبنائهـــا المخلصين، 
مشـــيرا إلـــى أن النجـــاح المشـــهود يظهر 

بوضوح قدرة الكفاءات البحرينية على 
إدارة هذا المحفل الرياضي العالمي وفق 
أعلى معايير الجودة منوها بجهود أسرة 
حلبـــة البحريـــن الدوليـــة في اســـتضافة 
فـــي  المملكـــة  وإثبـــات جـــدارة  الســـباق 

تنظيم األحداث الرياضية الدولية.

ـــة ـــة العالمي ـــاحة الرياضي ـــا بالس ـــززت ريادته ـــة ع المملك

سلمان بن إبراهيم: يثبت قدرة الكفاءات البحرينية
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المنامة - بنا

رفـــع نائـــب رئيـــس المجلـــس 
والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى 
الشـــيخ دعيـــج بن ســـلمان آل 
خليفة، أســـمى آيـــات التهاني 
والتبريـــكات إلى مقـــام عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  وإلـــى 
صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بن حمـــد آل خليفة، بمناســـبة 
النجاح الكبير لمملكة البحرين 
في استضافة وتنظيم جائزة 
لطيـــران  الكبـــرى  البحريـــن 
للعـــام   1 للفورمـــوال  الخليـــج 

.2021
واالهتمـــام  للدعـــم  وأشـــار   
الـــذي يوليـــه صاحـــب الســـمو 

بـــن  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي 
حمد آل خليفة، لتوفير جميع 
مقومـــات النجـــاح المطلوبـــة، 
مؤكـــًدا أن دور ســـموه يرســـم 
عاًما تلو عام مزيدا من التميز 
باســـم مملكـــة البحريـــن فـــي 
أهم وأكبر األحداث الرياضية 

العالمية.

 وأكد الشيخ دعيج بن سلمان 
أن التنظيـــم المميز الذي ظهر 
االفتتاحـــي  الســـباق  عليـــه 
الفورمـــوال  ســـباقات  لموســـم 
1، لفـــت أنظار العالـــم للمملكة 
بشـــكل مبهر، األمر الذي يأتي 
امتداًدا للنجاحات المســـتمرة 
التي تحصدهـــا البحرين على 

الصعيد الدولي.
وأشـــاد بالعمـــل المميـــز الـــذي 
الوطنيـــة  الكـــوادر  بـــه  تقـــوم 
التنظيمـــي  الجانـــب  فـــي 
أن  مبيًنـــا  العالمـــي،  للســـباق 
الطاقات الشـــبابية البحرينية 
باتـــت تمثل مثـــااًل للنجاح من 
خالل تنظيمهـــا الرائع للحدث 

العالمي بكل جدارة واقتدار.

دعيج بن سلمان

التنظيـــم المميـــز والمبهـــر لفـــت أنظـــار العالـــم للمملكـــة

دعيج بن سلمان: سباق البحرين امتداد للنجاحات المبهرة

سلمان بن إبراهيم 

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

أكــد رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد البحريني لكرة القدم الشــيخ علي 
بــن خليفــة آل خليفــة أن التوجيهــات الملكية الســامية لدعم القطاع 
الرياضي وفرت أسباب النجاح التنظيمي الستضافة الحدث العالمي 
الكبير للفورموال 1، والذي جاء استكماالً لالستضافات الناجحة على 

حلبة البحرين الدولية.

 ونـــوه علـــي بـــن خليفـــة بالجهـــود 
المخلصة والدور البارز الذي قام به 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
الوزراء، مشيًرا إلى أن سموه وضع 
مملكة البحرين على مستوى متميز 
في خارطة الرياضة الدولية عموًما 
وســـباقات الفورمـــوال 1 خصوًصـــا، 
بفضـــل النجاحـــات المســـتمرة التي 
تســـجلها حلبة البحرين الدولية في 
االستضافات المشهود لها بالكفاءة 
والنجـــاح والتميز، مشـــيًدا بما بذله 

ســـمو ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء 
فـــي متابعة اإلجـــراءات التنظيمية 
كافة، لالطمئنان على ســـير السباق 
العالمـــي وفـــق أرقـــى المواصفـــات 
اإلجـــراءات  وبتطبيـــق  العالميـــة 
االحترازية والتدابيـــر الوقائية في 
ظـــل الظـــروف الراهنـــة، إذ شـــكلت 
االفتتاحيـــة  الجولـــة  اســـتضافة 
للموســـم الجديد محطة استثنائية 
لســـباقات الفورمـــوال 1 مـــن جهـــة، 
وتأكيـــًدا للمكانـــة المتميـــزة لمملكة 
البحريـــن فـــي اســـتضافة مختلـــف 

األحداث الرياضية الكبرى من جهة 
أخـــرى، معرًبـــا عـــن اعتـــزازه بدعـــم 
ســـمو ولـــي العهد رئيـــس الـــوزراء، 
والذي شكل مكسًبا كبيًرا ساهم في 
إبراز الســـباق ونجاحـــه على جميع 

األصعدة.

علي بن خليفة يشيد بما بذله سمو ولي العهد رئيس الوزراء

التوجيهات السامية وفرت أسباب النجاح

علي بن خليفة



”Bandicoot عودة لعبة الطيبين “كراش

تشــارك النجمة سمية الخشــاب في مسلسل “موسى” 
للنجــم محمــد رمضــان، المقــرر أن يعرض في شــهر 
رمضان المقبل، وتدعى “ســت حالوتهم”، حيث تواصل 
تصوير مشــاهدها فــي ديكور خاص بهــا بمدينة اإلنتاج 

اإلعالمي، وتجمع المشاهد بينها وبين بطل العمل.
وقالت ســمية الخشاب “سعيدة بمشــاركتي في مسلسل 

موســى ودعواتكم نعمــل حاجة تســعدكم “، وتابعت: “شــخصيتي حالوتهم 
مختلفة تماًما شكاًل وموضوًعا عن أعمالي وأدواري السابقة”.

أكدت الفنانة اللبنانية هبة طوجي أنها ال تزال تعمل على 
ألبومهــا الجديد، مضيفة: “أتابع حاليا التحضير لأللبوم، 
وقد يأخذ وقتا أكثر من المعتاد؛ بسبب تفشي فيروس 
كورونــا، واإلغــالق الــذي حصــل، ونحــن ال نخاطــر في 

التنقالت، وســجلت نحو نصف أغاني األلبــوم حتى اآلن، 
ونعمل على الموســيقى، واألوركســترا تســجلها، وال يوجد 

موعد إلصــداره، وننتظر األوضاع في لبنــان وكورونا والوقت المناســب، لكننا 
نعمل بجهد؛ كي يتوفر في األسواق خالل العام الجاري”.

انتهت الفنانة إيمان العاصي من تسجيل أغنية بصوتها 
منذ أيام مع فرقة راب داخل أحد االستديوهات بالقاهرة، 
فــي أول تجربة غنائيــة لها، ومن المقــرر طرح األغنية 
ضمــن أحداث فيلم الفارس الذي تشــارك العاصي في 

بطولته إلى جانب أحمد زاهر وحسين فهمي ومي سليم 
مع المخرج رؤوف عبدالعزيز.

وتابعت: “لســت ضد أغاني المهرجانات والراب بشكل عام، فأنا أسمعها من 
وقت آلخر، وقد تنجح في تغيير مزاجي في بعض األوقات.

فرقة رابألبوم جديدست حالوتهم
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طارق البحار
خاص

محرر مسافات

يعرض مسلسل 
“أسميتها فريحة” 

للممثلة 
التركية هازال 

كايا في 
بنجالديش.

وأفادت وسائل 
إعالم عالمية 
أن هذا العمل 

هو األكثر 
مشاهدة على 

التلفزيون 
هناك بصورة 

غريبة.

tariq_albahhar

“البحر األحمر السينمائي” يعلن عن المشاركين في معمله
أعلن مهرجان البحر األحمر الســينمائي الدولي عن اختيار 12 مشــروعًا للمشاركة في 
برنامــج معمــل البحــر األحمــر للعــام الجــاري 2021، 6 مــن الســعودية، و6 توزعت بين 
مصــر، واألردن، والكويــت، ولبنــان. يشــارك عن كل مشــروع فريق مــن مخرج ومنتج 

ومؤلف، حيث تتولى النساء إخراج نصف المشاريع، وإنتاج ثالثة منها. 

ومن المقرر أن تشـــارك المواهب المختارة 
عبـــر  تنظيمهـــا  يتـــم  عمـــل  ورش   4 فـــي 
فـــي  تقـــام  أخيـــرة  وورشـــة  اإلنترنـــت، 
جـــدة بالمملكـــة العربية الســـعودية خالل 
الدورة المقبلـــة من مهرجان البحر األحمر 
الســـينمائي الدولي، حيث يقوم كل فريق 
بعـــرض مشـــروعه أمام أهـــم العاملين في 
صناعة الســـينما مـــن منتجيـــن وموّزعين 
من جميع أنحاء العالم. كما ســـتقوم لجنة 
تحكيم مستقلة باختيار مشروعين للفوز 
بجائـــزة المعمـــل، يحصـــل كٌل منهمـــا على 
منحـــة إنتاجيـــة بقيمـــة 100 ألـــف دوالر، 
وفرصـــة اســـتضافة العـــرض األول للفيلم 
فـــي مهرجـــان البحـــر األحمـــر الســـينمائي 

الدولي 2022. 
يمتـــد البرنامـــج التدريبـــي المكّثف لمعمل 
البحـــر األحمـــر على مـــدى 8 أشـــهر، ويتم 
تنظيمـــه بالتعـــاون مع تورينـــو فيلم الب، 
وهي مؤسســـة دوليـــة رائدة فـــي تدريب 
وتطويـــر المواهب والمشـــاريع، حيث يتم 

تنـــاول كاّفـــة مراحـــل العمليـــة اإلنتاجية، 
ابتداًء مـــن تقديم االستشـــارات المتعلقة 
بالسيناريو، وحتى التركيز على الجوانب 
التجاريـــة بما فيهـــا التمويـــل، والمبيعات، 
والترويـــج. ُيشـــرف علـــى هـــذا البرنامـــج 
المتكامل مجموعة من المدربين والخبراء 
الدولييـــن الذين ســـيعملون مـــع كل فريق 
ومســـاعدتها  المشـــاريع،  تطويـــر  علـــى 

لتحقيق ما تستحقه من نجاح. 
ُيذكر أن لجنة اختيار المشـــاريع المشاركة 
فـــي المعمل ضّمت مجموعـــة من الخبراء 
فـــي مجال الســـينما هـــم ســـاڤينا نيروتي 
)المديـــرة التنفيذيـــة، تورينـــو فيلـــم الب(، 
جايـــن ويليامـــز )رئيســـة قســـم الســـينما، 
خليفـــة  أنطـــوان  الب(،  فيلـــم  تورينـــو 
)مديـــر البرنامـــج العربي، مهرجـــان البحر 
األحمـــر الســـينمائي الدولـــي(، كليم أفتاب 
)مديـــر البرنامـــج الدولي، مهرجـــان البحر 
إدوارد  الدولـــي(،  الســـينمائي  األحمـــر 
البحـــر  مهرجـــان  )مستشـــار،  واينتـــروب 

األحمـــر الســـينمائي الدولـــي(. فيمـــا دعـــم 
جهود لجنة االختيـــار فريق قام بمراجعة 
وقـــراءة المشـــاريع ضـــّم كالً مـــن فيصـــل 
عـــزار  ديمـــة  ومخـــرج(،  )منتـــج  الحربـــي 
)منتجة ومستشارة ســـيناريو(، والمنتجة 
الســـعودية جمانة زاهد التـــي تقود جهود 
التطويـــر في المهرجان مـــن خالل إدارتها 

لمعمل البحر األحمر.
تنوعـــت المشـــاريع المختـــارة في شـــكلها 
ســـيرة  تتنـــاول  أفـــالم  مـــن  ومضمونهـــا 

شـــخصيات تاريخيـــة، وأخـــرى عاطفية، 
إلـــى فنتازيـــا خياليـــة، ورحلـــة اكتشـــاف 
الـــذات. كمـــا غّطـــت باقـــة مـــن المواضيع 
التحديـــات  فيهـــا  بمـــا  االجتماعيـــة، 
الشـــخصية المعاصرة التي تواجه الزواج 
والعائلـــة، وآثـــار الصحـــة العقليـــة، وألـــم 
وجمـــال الحـــب والحيـــاة. ومجموعة من 
مـــن  التاريـــخ،  فـــي  المفصليـــة  المراحـــل 
إلـــى  المغوليـــة،  اإلمبراطوريـــة  توســـيع 

بدايات التنقيب عن النفط.

Crash Bandi�  ها هي تعود لعبة ”زمن الطيبين“ من التســـعينات “كراش
coot” إلـــى الســـاحة بتواجدهـــا في أجهـــزة اآليفون مجددا بعـــد انقطاع 
 Crash“ طويـــل، فقـــد أعلنت ابل عـــودة اللعبة إلى متجرها مجددا باســـم
Bandicoot: On the Run” لآليفون واآليباد، وهي لعبة مشـــهورة بالطبع 

لعشاق ألعاب الباليستيشن.
Tem� “وفي اللعبة الجديدة هذه المرة، اصبح اللعب أشبه بلعبة 
ple Run” بالجـــري مســـافات طويلة والحصول على 
األرقام والهدايا وفتح األســـرار بجرافيك عالي 
التقنية جدا، وتتوفر مجانا حاليا وتقدم 
عمليـــات شـــراء داخـــل التطبيـــق، 
المنتجـــة  الشـــركة  وقامـــت 
الشـــخصيات  أغلـــب  بإرجـــاع 

المساندة للثعلب خفيف الظل.
 ”Lost City“ و ””Turtle Woods مثل
و “Temple Ruins” و “Lab” والمزيد، ووعدت 
الشـــركة بإعطـــاء أكثـــر مـــن 100 ســـاعة مـــن 
اللعـــب، مع أكثر من 50 شـــخصية قيادية و 12 
دولـــة مختلفة. وتصدرت لعبـــة كراش مواقع 
التواصـــل االجتماعـــي، اليوم بعـــد اإلعالن 
عن توفرهـــا ألجهزة اآليفـــون واآليباد في 
أبل ســـتور، بعد أن كانت سابقًا ألجهزة 
البالي ستيشـــن فقـــط، وأطلق عليها 
البعض لقـــب لعبة الزمـــن الجميل أو 

”الطيبين“.

يقيـــم مركز الشـــيخ إبراهيم بـــن محمد 
آل خليفـــة للثقافـــة والبحوث، محاضرة 
لوزير الثقافة التونسي األسبق، ورئيس 
قطـــاع الثقافـــة واالتصـــال فـــي منظمة 
والعلـــوم  للتربيـــة  اإلســـالمي  العالـــم 
زيـــن  محمـــد  إيسيســـكو   - والثقافـــة 
العابديـــن، عنوانهـــا “الثقافة وسياســـات 
المســـتقبل وتحـــوالت مـــا بعـــد كوفيـــد 
19”، حيـــث يتطرق إلـــى أهم التحديات 
الراهنة التـــي تواجه قطاع الثقافة إبان 
الجائحـــة، يكـــون ذلـــك، ضمن الموســـم 
يـــوم  باألَمـــِل”،  “محُكومـــوَن  الثقافـــي 

االثنيـــن 29 مـــارس 2021، عند الســـاعة 
الثامنة مساًء، في مقر المركز. وسيتاح 
المهتميـــن،  مـــن  شـــخص   30 حضـــور 
مـــع األخـــذ بعيـــن االعتبـــار لإلجـــراءات 
االحترازيـــة وقواعد التباعد االجتماعي 
ولبـــس الكمامـــات، كما ســـيتم أيضًا بث 
المحاضـــرة عبـــر رابـــط صفحـــة المركـــز 

على اليوتيوب. 
األســـبق  الثقافـــة  وزيـــر  أن  يذكـــر 
الدكتورمحمد زين العابدين هو أكاديمي 
فـــي الدرجة األولى وحاصل على درجة 
الدكتـــوراه فـــي الجماليـــات والجغرافيا 

السياســـية مـــن جامعـــة الســـوربون في 
2004 والدكتـــوراه فـــي علـــم االجتمـــاع 
السياســـي والثقافي وأخـــرى في تاريخ 
وعلـــوم الموســـيقى من الجامعـــة ذاتها، 
باإلضافـــة إلى إجـــازة في علـــم اجتماع 
الثقافة واالتصال وشـــهادة الماجيستير 
في تاريخ وعلوم الموسيقى من جامعة 
الســـوربون الفرنسية أيضًا. ُعرف السيد 
زيـــن العابديـــن بمواقفـــه المدافعـــة عن 
الثقافـــة وبنضاله لتشـــييد بنيـــة تحتية 
ثقافية تحترم اإلرث التونســـي الثقافي 

والعربي.

عرض مسرح “جلجامش” يوم أمس األول 
مســـرحية “وجـــود” فـــي مهرجـــان قرطاج 
الدولـــي للمونودرامـــا فـــي دورتـــه الثالثـــة 
التـــي أقيمـــت فـــي الفتـــرة مـــن 25 � 28 
مـــارس الجاري، من ســـينوغرافيا وإخراج 
كاظـــم  وتأليـــف  الغيـــالن،  جمـــال  الفنـــان 
مؤنس، وتمثيل ريم ونوس، وبعد العرض 
مباشـــرة، اتصل مخرج المســـرحية الفنان 
جمـــال الغيالن بـ “البـــالد” من تونس، وأكد 
أن العـــرض القـــى إعجاب جميـــع الحضور 
بمـــن فيهم رئيـــس المهرجان والموســـيقار 
العراقـــي الكبيـــر نصيـــر شـــمه، إذ أبدعـــت 
الفنانـــة ريـــم ونـــوس وكانـــت علـــى قـــدر 
المســـؤولية وقدمـــت أداء رائعا يتناســـب 
وقدراتهـــا المذهلـــة فـــي التمثيـــل خاصـــة 
فـــي مثل هـــذه األدوار التي تتطلب جهود 
العاديـــة،  األدوار  عـــن  تختلـــف  مضاعفـــة 

المســـرحية  فريـــق  أن  الغيـــالن  وأضـــاف 
تشـــرف بحمـــل اســـم مملكـــة البحرين في 

مثل هذا التجمع المسرحي العربي الكبير، 
وكل فنان يســـعى لتقديم كل ما يملك من 

إمكانيات في سبيل رفع اسم وطنه.
يذكـــر أن الفنـــان يوســـف ســـالم وضـــع 
اإلنتـــاج  وأدار  المســـرحية،  موســـيقى 
وشـــهد  الحايكـــي،  محســـن  الفنـــان 
المهرجـــان إلـــى جانـــب العـــروض ورش 
فنيـــة وحفالت غنائية وعـــروض أزياء، 
وعروض الحكواتي، والدول المشـــاركة 
كانت،مملكة البحرين، العراق، فلسطين، 
المغـــرب، العـــراق، تونس، ســـوريا، ليبيا 

والجزائر.

محمد زين العابدين

“الثقافة وسياسات المستقبل وتحوالت ما بعد كوفيد 19”

أبناء “جلجامش” يبدعون في “قرطاج الدولي”

بدأ المنتج محمد مراد تصوير 
التلفزيونيـــة  أعمالـــه  أحـــدث 
بعنـــوان “تفتيـــش” اســـتعدادا 
لعرضـــه فـــي موســـم رمضـــان 

.2021
هبـــة  بطولـــة:  تفتيـــش 
البـــدراوي،  أســـر  األباصيـــري، 
حســـن  صبـــري،  محســـن 
طلبـــة،  إبراهيـــم  عبـــدهللا، 
مهرة مدحت، مـــي عرفة. أما 
الوجوه الجديـــدة، فهم: أيمن 
صالح، مينا رأفت، مي سالم، 
إيمـــان رفاعي، أحمـــد توفيق، 
محمـــد عـــادل، جهـــاد عصـــام، 
عمـــر الجمـــال، أميـــر أبـــو زيد، 
المسلســـل إخراج تامر سامي 

عزيز.
محمـــد  المنتـــج  صـــرح  وقـــد 
مـــراد: أن مسلســـل “تفتيـــش” 
هـــو أول عمـــل درامـــي يقـــدم 
التلفزيـــون  شاشـــات  علـــى 
العربـــي  فـــي مصـــر والوطـــن 
يتـــم تصويـــره بتقنيـــة ثالثية 

األبعاد )ثري دي ماكس( تحت 
حيـــث  مـــراد،  تامـــر  إشـــراف 
إن نصـــف أحـــداث المسلســـل 
ستكون جرافيك رغم التكلفة 
العاليـــة، إال أننـــا قررنا خوض 
التجربـــة ونتمنى لهـــا النجاح 
لنصبـــح بذلـــك رواد فـــي هذا 

المجال.
وأضـــاف مـــراد: تـــدور قصـــة 
المسلسل في إطار من اإلثارة 
شـــركة  حـــول  والتشـــويق 
تأمين يقـــوم القائمـــون عليها 
بالتحقيـــق في بعـــض القضايا 
الخاصـــة بالتعويضـــات التـــي 
تـــم صرفهـــا لوثائـــق التأميـــن 
القديمـــة، فيتـــم الكشـــف عـــن 
تالعب البعض للحصول على 
وجـــه  دون  البوليصـــة  مبلـــغ 
حق، وكل حلقة ستدور حول 
قضية جديدة من خالل عمل 
لجنـــة التفتيـــش يوميا طوال 

أحداث المسلسل.

“تفتيش” أول مسلسل ثالثي األبعاد في مصر



أصبحـــت “ماجـــد الفطيـــم”، الشـــركة 
فـــي مجـــال تطويـــر وإدارة  الرائـــدة 
مراكـــز التســـوق والمـــدن المتكاملـــة 
علـــى  والترفيـــه  التجزئـــة  ومنشـــآت 
األوســـط  الشـــرق  منطقـــة  مســـتوى 
وإفريقيـــا وآســـيا، المجموعـــة األولى 
تنـــال  التـــي  العالـــم  فـــي  والوحيـــدة 
شهادة الريادة في الطاقة والتصميم 
البيئـــي )LEED( من الفئـــة البالتينية 

عن مجموعة فنادقها بالكامل. 
وفـــي حديثهم أثنـــاء “مؤتمر المباني 
الخضراء في منطقة الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا 2021”، أكد مسؤولو 
المجموعـــة حصول جميـــع فنادقها - 
وعددهـــا 13 منشـــأة فندقيـــة - علـــى 
شـــهادة “LEED” المرموقـــة دولًيا، بما 
يعكـــس التزام هـــذه الفنادق بجوانب 

االستدامة وكفاءة الموارد. 
“ماجـــد  فنـــادق  حصـــول  ويعكـــس 

الفطيم” على شهادة “LEED” السمعة 
المتنامية لقطـــاع الضيافة اإلماراتي 
كوجهـــة رائدة للســـياحة المســـتدامة 
والصديقة للبيئة، كما يســـّلط الضوء 
علـــى المنطقة كمركـــز عالمـــي للتمّيز 
في مجال االســـتدامة. ويشـــّكل ذلك 

أيًضا خطـــوًة مهمة لدبـــي واإلمارات 
التعـــاون  مجلـــس  دول  ومنطقـــة 
الخليجـــي عموًمـــا مع تركيـــز القيادة 
المحلية على إطالق مبادرات جديدة 
للمحافظة على البيئة وحماية صحة 

وسالمة المجتمعات المحلية.

أعلـــن نـــادي “روتـــاري المنامـــة” بالشـــراكة مـــع تطبيـــق “طلبات”؛ 
المنصـــة الرائدة إقليمًيا في توصيل الطعام والتجارة الســـريعة، 
عن تكريم أبطالها من الصفوف األمامية السائقين على ما بذلوه 
مـــن جهود خارقـــة وأدائهم الرائع وتفانيهم فـــي عملهم لتوصيل 
طلبـــات العمـــالء وتوصيـــل األدويـــة مجاًنا للمرضى فـــي فترات 

الحجر المنزلي منذ بداية الجائحة عالمًيا العام الماضي.
وأعربـــت رئيـــس نـــادي “روتـــاري المنامـــة” مرجـــان مـــدارا، عـــن 
تقديرهـــا العالـــي لكل صور التعاون والتفانـــي في العمل من قبل 
أبطال “طلبات” للتفوق في عملهم ومواجهة فيروس كورونا في 

العام 2020.
وأضافـــت “في كل عام، يمنح نادي روتاري المنامة جوائز تقدير 
لألفـــراد المتفوقين فـــي مجاالتهم، هذا العام وبعـــد كل ما مررنا 
بـــه من ظـــروٍف صعبة جـــراء جائحة كورونا العالميـــة، قرر نادي 
روتـــاري المنامـــة أن ُيكـــرم شـــريحة مهمـــة من شـــرائح المجتمع 
التـــي ســـاعدتنا على البقاء آمنين في منازلنـــا، بعيًدا عن العدوى 
والمـــرض. هذه الشـــريحة هم ســـائقو التوصيل األبطـــال، الذين 
عرضـــوا حياتهم لخطـــر اإلصابة بالعدوى أثنـــاء أداء عملهم في 
توصيـــل الطلبات والطعام إلى المنازل، ولهذا، فإننا قد قررنا في 
النـــادي التعـــاون مع )طلبـــات( لمنح 40 ســـائًقا جوائز وشـــهادات 

تقدير نظير جهودهم الرائعة”.
 وعلى صعيٍد آخر، أعرب المدير العام لشـــركة “طلبات البحرين” 
هشـــام الســـاعاتي، عـــن ســـعادته بهـــذه المبـــادرة مـــن قبـــل نادي 
روتاري المنامة التي تسلط الضوء على الجهود المبذولة لخدمة 
المجتمـــع المحلـــي فـــي هذه األوقـــات العصيبة، وأكد الســـاعاتي 
“من خالل تفاني أبطالنا في عملهم، سنســـتمر في تقديم أفضل 
خدمـــة وتجربة لعمالئنا، ولن نغفل عن دورنا في ضمان ســـالمة 
أبنـــاء المجتمـــع ونحن نحاول جميًعا أن نُشـــق طريقنا وســـط ما 

نمر به من أحداٍث لم يشهدها العالم من قبل”.

العــاملـــــون بالصفـــــوف األمـاميــة أثنـــــاء الجــائحــةيعكــس التزامهــا بجوانــب االســتدامة وكفــاءة المــوارد
”LEED“ روتاري المنامة” ُيكّرم أبطال تطبيق “طلبات”فنادق “ماجد الفطيم” تنال شهادة“

“التطبيقية” و“جافكون” تعززان مهارات الطلبة العملية
وقعــت جامعــة العلوم التطبيقية، الجامعة الرائــدة في ربط النظرية 
بالتطبيــق، ممثلــة برئيســها غســان عــواد، مذكــرة تفاهم مع مؤسســة 
جافكــون لالستشــارات واإلنتاجيــة ممثلــة بالرئيــس التنفيــذي أكبــر 
جعفــري لتوفيــر برنامــج تدريبي لطلبــة الجامعة للمســاهمة في تعزيز 
مهاراتهم العملية ومساعدتهم في الحصول على وظائف مرموقة في 

سوق العمل.

وتهـــدف االتفاقيـــة إلـــى تســـجيل 
فـــي  الجامعـــة  وخريجـــي  طلبـــة 
اإلنتاجيـــة  تحســـين  برنامـــج 
“اقتـــدار” المدعـــوم مـــن “تمكيـــن” 
لرفع مهاراتهـــم وقدراتهم العملية 
في مجال دراســـتهم بشـــكل يعزز 
مـــن فرصهـــم فـــي نيـــل الوظائـــف 
المتميزة عـــن طريق تنظيم وعقد 
البرامـــج التدريبيـــة وورش العمل 
لتعزيـــز قـــدرات الطلبـــة العمليـــة، 
باإلضافة إلى فتح آفاق التواصل 

بيـــن طلبـــة الجامعـــة والمؤسســـة 
لالســـتفادة من تجاربهـــا وخبراتها 
المتنوعة لتمكينهم من التميز في 

العمل بعد تخرجهم.
وعـــن هـــذه االتفاقيـــة أكـــد رئيس 
الجامعة غســـان عواد أن الجامعة 
الفـــرص  توفيـــر  علـــى  تحـــرص 
الوظيفية للطلبة وتعزيز التواصل 
بينهم وبين سوق العمل عبر طرح 
البرامـــج التدريبيـــة التـــي تواكب 
متطلبـــات العصـــر، مشـــيًرا إلى أن 

تصاعد روح التنافســـية في سوق 
العمل دفع بالجامعة إلى االهتمام 
بالطلبـــة أكثـــر لضمـــان حصولهـــم 

على الفرص الوظيفية المالئمة.
وأوضـــح أن الجامعة حرصت منذ 
تأسيســـها علـــى رفد ســـوق العمل 
البحرينـــي والخليجـــي بنخبة من 
الخريجين المتميزين في مختلف 
علـــى  الحـــرص  عبـــر  المجـــاالت، 
رعايـــة الطلبـــة وتلقيهـــم التدريب 

العملـــي قبـــل اســـتكمال متطلبات 
التخـــرج، وهو ما يســـاعدهم على 
ســـهولة االنخراط في سوق العمل 
ويســـهم فـــي اكتســـابهم الخبرات 

الكافية للعمل.
إلـــى أن  وأشـــار رئيـــس الجامعـــة 
الهـــدف من هـــذه االتفاقيـــة يكمن 

علـــى  الطلبـــة  حصـــول  بأهميـــة 
فتـــرة  خـــالل  العملـــي  التدريـــب 
دراستهم األكاديمية كعامل رئيس 
التـــي  الوظيفـــة  علـــى  للحصـــول 
تتناســـب مـــع مؤهالتهـــم العلميـــة 
بعد التخـــرج، بحيـــث يمّكنهم من 
التـــي  النظريـــة  المعرفـــة  تطبيـــق 

اكتســـبوها خـــالل فتـــرة الدراســـة 
إلـــى  والتعـــرف  عملًيـــا،  تطبيًقـــا 
طبيعة ســـوق العمل واحتياجاته، 
باإلضافـــة إلى أنه يعطـــي انطباًعا 
طبيعـــة  عـــن  للطالـــب  أولًيـــا 
األشـــخاص الذين سيتعامل معهم 

بعد تخرجه من الجامعة.
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إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

أشـــادت شـــركة “تي إن جـــي” البحرينية المنشـــأ وصاحبة الحقـــوق التجارية 
لتطبيـــق الهاتـــف المحمـــول “فتافـــت” بالنجـــاح الكبيـــر الـــذي حققـــه تطبيقها 
المتخصـــص بتوصيـــل الطلبـــات، الـــذي يتيح للمســـتخدمين الطلـــب من بين 
المجموعة الواســـعة مـــن المطاعم التي يضمها من مختلـــف المطابخ العالمية 

وبصورة أسهل وأسرع من أي وقت مضى.
وتم تزويد “فتافت” بالعديد من المميزات التي تجعله الخيار األول لخدمات 
توصيـــل الطعـــام، إذ يضـــم مجموعة واســـعة مـــن المطاعم الحصريـــة التي ال 
تتوافـــر بأي منصـــة توصيل أخرى مع قوائم مدعمة بصور وتقســـيمات عالية 
الدقـــة تجعـــل اختيـــار وجبتك الرئيســـة أو شـــرابك المنعش أو طبـــق الحلوى 

المفضل لديك أسهل وأسرع بكثير.
ولتســـهيل عملية الطلب وضمـــان الراحة التامة للمســـتخدم، حرص “فتافت” 
علـــى اإلجابـــة على أحد أهم األســـئلة التي تـــراود العميل وهو “متى ســـيصل 
طلبـــي؟”، إذ يوفـــر التطبيـــق خدمـــة التتبع المباشـــر للطلب مع وقـــت تقديري 
دقيق للتســـليم، جنًبا إلى جنب مع خدمة اإلشـــعارات التي تقدم التحديثات 
أواًل بـــأول. كمـــا يقـــدم “فتافت” برنامًجـــا متكاماًل لمكافآت الـــوالء، إذ يحصل 
المستخدمون على فرصة تجميع نقاط الوالء مع كل عملية طلب ليتم الدفع 

من خاللها للطلبات القادمة.
إلـــى جانـــب تطبيـــق توصيل الطعـــام للمســـتخدمين، أطلـــق “فتافـــت” منصة 
خاصـــة للتجـــار والتي تعد بمثابة خلفية إدارية تســـاعدهم في تســـهيل إدارة 
المطعـــم وعمليـــة الطلـــب والتوصيل، توفـــر المنصة مميزات فريـــدة، إذ تقدم 
العديـــد مـــن النتائـــج اإلحصائيـــة والتحليليـــة مع إمكانيـــة الوصول المباشـــر 
لواجهة برمجة التطبيق، كما تتوافر خدمة الدعم على مدار الساعة لتحسين 
عملية اســـتكمال الطلب وأوقات التســـليم، ما يتيح للتجار فرًصا واعدة للنمو 

والتعرض لقاعدة أوسع من العمالء. 

“فتافت” أفضل تطبيق لتوصيل الطعام

ــن ــة البحريـ ــة جامعـ ــل طلبـ ــن قبـ ــروعا مـ ــم 33 مشـ تقديـ

بالشــراكــــــة مــع صنـــدوق الحيــــــاة البــريـــة.. عـــن بعـــد

تكريم الفائزين بجائزة “بنك اإلسكان لإلبداع الهندسي”

“البحرين التجاري العالمي” يحتفل بـ “ساعة األرض”

نظم بنك اإلســـكان وجامعـــة البحرين، 
تحـــت رعايـــة وزيـــر اإلســـكان، رئيـــس 
باســـم  اإلســـكان،  بنـــك  إدارة  مجلـــس 
بــــ  الحمـــر، احتفـــاال لتكريـــم الفائزيـــن 
“جائزة بنك اإلسكان لإلبداع الهندسي” 
النقـــل  تقنيـــة  عبـــر  وذلـــك  الســـنوية، 
المباشـــر؛ نظـــرا للظـــروف االســـتثنائية 
بســـبب جائحـــة كورونـــا، والتزامـــا من 
الجميـــع بقواعـــد التباعـــد االجتماعي، 
حيـــث تـــم تصفيـــة المشـــاريع المقدمة 
من قبل طالب وطالبات قســـم العمارة 
بكلية الهندســـة بجامعـــة البحرين، إلى 
33 من بين 100 مشروع، بعد خضوعها 
للتقيم من قبل لجنة التحكيم المكونة 
مـــن أكاديمييـــن ومهندســـين من ذوي 

الخبرة.  
وقـــد حملـــت جائـــزة هـــذا العـــام فـــي 
دورتهـــا الثامنـــة 2020 – 2021، شـــعار 
“نحو أنســـنة المساكن الجاهزة”، حيث 

حصـــد الجائزة األولى الطالب ســـلمان 
خالـــد الهاجـــري، فيما حصلـــت الطالبة 
زينـــب جعفـــر الحـــالل علـــى الجائـــزة 
الثانيـــة، وكانـــت الجائـــزة الثالثـــة مـــن 
نصيـــب الطالـــب علـــوي الســـيد صادق 

محمد علوي.
وبهذه المناســـبة، أشـــاد وزير اإلســـكان 

بنـــك اإلســـكان  رئيـــس مجلـــس إدارة 
اإلســـكان  بنـــك  يؤديـــه  الـــذي  بالـــدور 
الثامنـــة  للســـنة  البحريـــن  وجامعـــة 
علـــى التوالـــي، مـــن منطلـــق حرصهمـــا 
ومسؤوليتهما في تأهيل وصقل طلبة 
كلية الهندســـة بجامعة البحرن، مؤكدا 
“أن مـــا تشـــهده الجائزة من مشـــاركات 

ســـنوية تؤكـــد أن الشـــباب البحرينـــي 
والقـــدرة  اإلبداعـــي  بالحـــس  يتميـــز 
على االبتكار الهندســـي، وهو ما يبشـــر 

بمستقبل واعد في هذا المجال. 
اإلســـكان،  بنـــك  عـــام  مديـــر  وعّلـــق 
خالـــد عبـــدهللا، فـــي كلمـــة ألقاهـــا فـــي 
اإلســـكان  بنـــك  فـــي  “إننـــا  االحتفـــال 
المجتمعيـــة  ومـــن خـــالل مســـؤوليتنا 
تجـــاه تعزيـــز دور المملكـــة فـــي توفير 
ســـبل الراحـــة والعيـــش الكريـــم الالئق 
لمواطنينـــا، ودعم الجهود والمســـاعي 
وإيمانـــا  اإلســـكان،  لـــوزارة  الهادفـــة 
بأهمية الســـكن لـــكل مواطن مع إيجاد 
أفضـــل الخيـــارات، وبمـــا يتناســـب مع 
والتطـــورات  والتحديـــات  المعطيـــات 
الدائمة التغيير، ســـعينا بخطى حيثية 
الســـتكمال مـــا بدأنـــاه من تعـــاون؛ من 
أجـــل تنمية أهم القطاعـــات التي تنال 

نصيبا مهما من اهتمام الجميع”.

التجـــاري  البحريـــن  مركـــز  يـــزال  ال 
العالمـــي، أحـــد المعالـــم األكثـــر شـــهرة 
فـــي المملكـــة، شـــاهد علـــى التصميـــم 
المعمـــاري المســـتدام ويواصـــل تقديم 
الدعـــم للمبادرات البيئية العالمية التي 
تنضم إلـــى الحملة العالميـــة لالحتفال 
بحملـــة “ســـاعة األرض” بالشـــراكة مـــع 

الصندوق العالمي للحياة البرية. 
ويبـــدو االحتفال بهـــذه الحملة مختلًفا 
في هذا العام تكيًفا مع ظروف جائحة 
كوفيـــد - 19، وال تـــزال ســـاعة األرض 
ســـارية، ولكن االحتفال بهـــا هذا العام 
المنـــازل وبـــكل راحـــة، فـــي أول  مـــن 
إضاءة افتراضية لســـاعة األرض على 

اإلطالق. وأًيـــا كان موقعك في العالم، 
يمكنـــك التحدث عـــن الطبيعة وجذب 
االنتبـــاه العالمـــي نحـــو القضايـــا التـــي 

تواجه كوكبنا.
وفي يوم الســـبت الموافـــق 27 مارس 
2021 وابتداًء من الساعة 8:30 مساًء 
المحلـــي(،  )بالتوقيـــت  مســـاًء   9:30  -
قـــام مركز البحريـــن التجـــاري العالمي 
وماليين األشـــخاص فـــي جميع أنحاء 
العالـــم بإطفاء أنوارهم لزيـــادة الوعي 

بالمشاكل التي يواجهها كوكبنا.
“ســـاعة األرض هـــي أكثـــر مـــن مجـــرد 
ســـاعة للكوكـــب، إنهـــا حركة مـــن أجل 

مستقبلنا”.

وقعتا مذكرة 
تفاهم بينهما 
لتوفير برنامج 

تدريبي
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المنامة - جمعية التطوير العقاري

أكـــد رئيـــس جمعيـــة التطويـــر العقـــاري 
البحرينيـــة، عـــارف هجـــرس، أن الخطة 
الوطنيـــة للقطـــاع العقـــاري التـــي وافق 
عليهـــا ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، ستســـهم فـــي تحقيق 
تنشـــدها  التـــي  المســـتدامة  التنميـــة 
الحكومة الموقرة، وبالتالي اإلسهام في 
توفيـــر فـــرص عمـــل متميـــزة للكفاءات 

البحرينية الشابة.
وتقديـــره  شـــكره  هجـــرس،  ووجـــه   
الخطـــة  هـــذه  إقـــرار  علـــى  للحكومـــة، 
العقاريـــة الجديـــدة وما توليـــه من دعم 
ومســـاندة المحدودة لالرتقاء بمستوى 
فـــي  خاصـــة  العقـــاري،  القطـــاع  أداء 
المتمثلـــة  االســـتثنائية  الظـــروف  ظـــل 
فـــي مواجهـــة جائحـــة كورونـــا، مبينـــًا 
أن القطـــاع العقـــاري قابـــل هـــذه الخطة 
بارتياح كبير كونها تســـهم بشـــكل فعال 

في تنظيم القطاع.
وثمـــن رئيـــس الجمعيـــة، الـــدور الفاعل 
الـــذي لعبته مؤسســـة التنظيـــم العقاري 
“ايرا”، بقيادة الشـــيخ سلمان بن عبدهللا 
المســـاحة  جهـــاز  رئيـــس  خليفـــة  آل 

مجلـــس  رئيـــس  العقـــاري  والتســـجيل 
إدارة المؤسســـة، وجهود الشـــيخ محمد 
بـــن خليفة آل خليفـــة الرئيس التنفيذي 
للمؤسســـة في صياغة مبادرات الخطة 
لألعوام األربع المقبلة، والتي من شـــأنها 
أن تنقـــل هذا القطـــاع الحيوي إلى آفاق 

أرحب من النمو واالزدهار.

هجرس: الخطة الوطنية العقارية ترتقي بالقطاع

عارف هجرس

التكنولوجيا تقلص أوقات االنتظار للشاحنات بجسر الملك فهد
ــتــجــاري ــادل ال ــب ــت ــادة ال ــزيـ ــود لـ ــه ــج “مــجــلــس الــتــنــمــيــة” يــثــمــن ال

ثّمن مجلس التنمية االقتصادية في البحرين الجهود التي تقوم بها مؤسسة 
جســر الملــك فهــد ســعيا لزيادة الكفــاءة في تخليــص الشــحنات العابرة على 
جســر الملــك فهــد وتقليــص فتــرة التخليص الجمركــي من 4 ســاعات إلى 20 
دقيقــة، وذلــك من خالل توقيع المؤسســة العامة لجســر الملك فهد والشــركة 
الســعودية لتبــادل المعلومــات إلكترونيــا “تبــادل” اتفاقيــة لتنفيــذ وتشــغيل 

مشروع “نظام إدارة الشاحنات”.

التنفيـــذي  المديـــر  وقـــال 
المجلـــس،  فـــي  لالســـتثمارات 
علـــي المديفـــع “تعتبـــر الســـعودية 
أكبـــر شـــريك اقتصـــادي للبحرين، 
واالقتصـــاد األكبـــر فـــي المنطقـــة، 
سيســـرع  فيـــه  شـــك  ال  وممـــا 
الذكيـــة  التكنولوجيـــا  اســـتخدام 
فـــي تخليـــص الشـــحنات العابـــرة 
بشـــكل فعـــال مـــن تعزيـــز حيويـــة 
قطـــاع الخدمات اللوجســـتية بين 
البحرين والسعودية بشكل خاص 
التعـــاون  مجلـــس  دول  وباقـــي 
بشـــكل عام وســـتعزز هـــذه الخطة 

الهامة من التكامل االقتصادي بين 
المملكتين”.

إدارة  “نظـــام  تطبيـــق  ويعتبـــر 
الشـــاحنات” الجديـــد األحـــدث في 
مجموعة مـــن الخطـــوات التي تم 
اتخاذها لتحســـين حركـــة البضائع 
بيـــن البحريـــن والمملكـــة العربيـــة 
الســـعودية، حيـــث قامـــت شـــئون 
الجمـــارك فـــي البحرين فـــي العام 
جمـــع  عمليـــة  بأتمتـــة  الماضـــي 
البيانـــات وإضافـــة أجهـــزة مســـح 
ضوئي تعمل بالذكاء االصطناعي، 
وســـمحت بإجراء عمليات فحص 

الشحنات قبل وصول البضائع إلى 
الحدود.

وأشـــرفت شـــؤون الجمـــارك خالل 
العـــام 2020 أيضـــًا علـــى توســـيع 
االقتصـــادي  المشـــغل  برنامـــج 
المعتمـــد، والـــذي جـــاء مـــن خالل 
البحريـــن  بيـــن  تفاهـــم  مذكـــرة 
التخليـــص  لتســـريع  والســـعودية 
المصنفـــة  للشـــركات  الجمركـــي 

ضمـــن هـــذا البرنامج، مما ســـيعود 
بالفائدة على العديد من الشـــركات 
متعـــددة الجنســـيات الكبيرة مثل 
“مونديليـــز” و”آرال” التي تتخذ من 

البحرين مقرًا لها.
التطـــورات  هـــذه  مثـــل  وتأتـــي   
علـــى الجســـر بعـــد افتتـــاح مبنـــى 
جديـــد في مطـــار البحرين الدولي 
باإلضافة إلـــى إدخال التكنولوجيا 
بشـــكل أكبر فـــي منطقـــة البحرين 
البحريـــن  ومنطقـــة  اللوجســـتية، 
العالمية لالستثمار، وميناء خليفة 
بن ســـلمان، كما أن الخطط جارية 
بيـــن  يربـــط  ثـــان  جســـر  إلنشـــاء 
البحرين والســـعودية، مما سيوفر 
ســـعة إضافيـــة لشـــاحنات البضائع 
باإلضافـــة إلـــى اســـتخدام أحـــدث 
التقنيـــات لتعزيز نشـــاط التصدير 

وتحسين العمليات الجمركية.

علي المديفع 

المنامة - مجلس التنمية

المرئـــي االتصـــال  وســـائل  عبـــر  تعقـــد  حلقـــة  خـــال 

”ERP الغرفة” تناقش نظام “تخطيط موارد المؤسسة“

تنظم غرفة البحرين ممثلة بلجنة التكنولوجيا، في إطار سعيها لالرتقاء بالقطاع الخاص ورفع مساهمته في االقتصاد الوطني، وبهدف تحفيز 
أصحاب األعمال للتحول الرقمي ومواكبة متطلبات االقتصاد الحديث، حلقة نقاش افتراضية تعقد -عن ُبعد- حول تعزيز استفادة المؤسسات 

الصغيرة والمتوسطة من نظام “تخطيط موارد المؤسسة ERP”، وذلك يوم األربعاء 31 مارس 2021 في تمام الساعة 10:00 صباحًا.

وســـتتناول الفعاليـــة ثالثة محاور 
نظـــام  تحديـــث  وهـــي:  رئيســـية 
 ”ERP تخطيـــط موارد المؤسســـة“
لتسريع التحول الرقمي، ومساهمة 
النظـــام في تنمية األعمال، وســـبل 
نظـــام  مـــن  المثلـــى  االســـتفادة 

 ”ERP تخطيـــط موارد المؤسســـة“
لتعزيـــز كفـــاءة ونمو المؤسســـات. 
كالً  الحلقـــة  خـــالل  ســـيتحدث 
مـــن عبدالكريـــم أبـــو جابـــر مديـــر 
المبيعـــات والشـــبكات لدى شـــركة 
األوســـط  مايكروسوفت-الشـــرق 

وبراغاســـن  وُعمـــان،  البحريـــن 
مودلـــي مدير لـــدى “Sage” إلدارة 
البرامج والحلول للشـــرق األوسط 
بيـــرس  وجيســـون  وأفريقيـــا، 
 ”IFS“ لـــدى  التكنولوجيـــا  رئيـــس 
لحلـــول البرمجيات لمنطقة آســـيا 

والمحيط الهادئ ومنطقة الشـــرق 
األوســـط وأفريقيـــا، وحســـن علي 
الرئيـــس التنفيذي لمعهد المشـــرق 
الحـــوار  ســـيدير  كمـــا  للتدريـــب، 
رافـــي جاياســـوندرا عضـــو لجنـــة 

التكنولوجيا لدى الغرفة.

السنابس - الغرفة

بورصة البحرين تقفل 
مرتفعة 8.4 نقطة

أمس  الــعــام  البحرين  مــؤشــر  أقــفــل 
بــارتــفــاع   1,472.69 مــســتــوى  عــنــد 
بإقفاله  مقارنة  نقطة   8.44 وقــدره 
يوم الخميس، في حين أقفل “مؤشر 
الــبــحــريــن اإلســـالمـــي” عــنــد مستوى 

630.19 بارتفاع وقدره 3.10 نقطة.
مليون   2.67 المستثمرون  وتـــداول 
سهم، بقيمة إجمالية قدرها 472.42 
من  تنفيذها  تم  بحريني،  دينار  ألف 

خالل 99 صفقة.

“سوليدرتي البحرين” توزع أرباًحا نقدية للمساهمين بـ 17.5 %
ــة ــح ــائ ــج ال ــة  ــح ــاف ــك ــم ل اســتــبــاقــيــة  ــوات  ــ ــط ــ خ ــم..  ــ ــه ــ س لـــكـــل  فـــلـــًســـا   17.5 ــادل  ــ ــع ــ ي بـــمـــا 

عقــدت ســوليدرتي البحريــن، إحــدى كبريــات شــركات التأميــن فــي البحريــن، وإحــدى الشــركات التابعــة لمجموعــة 
ســوليدرتي القابضــة، أمــس اجتمــاع الجمعيــة العامــة العادية للســنة المالية المنتهيــة في 31 ديســمبر 2020. وترأس 
االجتماع رئيس مجلس اإلدارة توفيق شــهاب، كما حضره مســاهمو الشــركة وممثلون عن وزارة الصناعة والتجارة 

والسياحة ومصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين ومدققو الحسابات الخارجيين.

النتائـــج  علـــى  المســـاهمون  ووافـــق 
والتـــي   2020 لعـــام  للشـــركة  الماليـــة 
تشـــمل صافي ربح 3.08 مليون دينار 
العـــام  فـــي  دينـــار  مليـــون   2.90 مـــن 
2019، بزيـــادة قدرها 6 %. كما وافق 
المســـاهمون على توزيـــع أرباح نقدية 
بنسبة 17.5 %، بما يعادل 17.5 فلًسا 
لكل ســـهم عن كل ســـهم عـــادي يملكه 

المساهمون. 
وبهذه المناسبة، صرح رئيس مجلس 
إدارة الشـــركة توفيـــق شـــهاب “علـــى 

االقتصاديـــة  التحديـــات  مـــن  الرغـــم 
غيـــر المســـبوقة فـــي العـــام 2020 إال 
أن ســـوليدرتي البحريـــن قدمت أداًء 
مالًيا متميًزا وتمكنت من تحقيق نمو 
إيجابـــي مقارنـــة بالنتائـــج الســـابقة”. 
وأضاف “أن مجلس إدارة سوليدرتي 
المبذولـــة  الجهـــود  ويقـــدر  يثمـــن 
اتخذتهـــا  التـــي  الشـــاملة  والتدابيـــر 
حكومـــة البحريـــن لمكافحـــة فيروس 
)كوفيد - 19(. وتشمل هذه المبادرات 
المســـتمر،  والتحفيـــز  المالـــي  الدعـــم 

والحملـــة التوعوية الفعالة للمواطنين 
والمقيميـــن، والتـــي حـــدت مـــن آثـــار 
االقتصـــاد  علـــى  كورونـــا  فيـــروس 
وقطـــاع األعمال والمجتمـــع ككل في 

المملكة”.
وقـــال الرئيس التنفيذي لســـوليدرتي 
البحرين جواد محمد “اتخذت الشركة 
خطوات اســـتباقية واحترازية مبكرة 
للتخفيف من وطأت تأثير التداعيات 
السلبية لجائحة كورونا. وركزت هذه 
التدابيـــر على حماية صحة وســـالمة 

موظفينـــا؛ وتمكين العمالء من إجراء 
معامالتهـــم مـــع الشـــركة بالكامـــل عن 
بعـــد وعبـــر اإلنترنـــت. إذ أثبـــت هـــذا 
النهج االســـتباقي نجاحه في الحفاظ 

علـــى أعمـــال الشـــركة علـــى الرغم من 
عمـــل غالبيـــة الموظفيـــن مـــن المنزل، 
وتجنـــب أي تعطيل للعمـــل”. وأضاف 
“اختتمـــت ســـوليدرتي البحرين العام 

2020 بإنجـــازات مهمـــة، ويعـــود ذلك 
لجهودهـــم  لـ#فريق_ســـوليدرتي، 
نحـــو  المســـتمر  وتفانيهـــم  الحثيثـــة 
تحقيق أهداف الشـــركة. كما يســـعدنا 
قـــد  #فريق_ســـوليدرتي  أن  القـــول 
العـــام  مـــن  اســـتفادة  أقصـــى  حقـــق 
القنـــوات  تعزيـــز  خـــالل  مـــن   ،2020
الرقميـــة واالرتقـــاء بتجربـــة عمالئنـــا 
وتزويدهم بوسائل إضافية للتواصل 

مع سوليدرتي”.
وأضاف “يذكر أن سوليدرتي حصلت 
تأميـــن  شـــركة  أفضـــل  جائـــزة  علـــى 
للتحـــول الرقمـــي فـــي البحريـــن للعام 
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المنامة - سوليدرتي البحرين

“عمومية المطاحن” تقر توزيع أرباح نقدية بـ 372.4 ألف دينار
عقــدت شــركة البحريــن لمطاحــن الدقيــق، أمــس اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة وغيــر العادية عبر 
وســائط االتصال المرئي )إلكترونًيا( حرًصا على ســالمة الحاضرين وضمن مســؤوليتها تجاه المجتمع، 
فضاًل عن التزامها بدعم الجهود واإلجراءات الوقائية واالحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة 
وذات العالقــة بالتصــدي لفيــروس كورونــا المســتجد، إذ وافــق 72.73 % مــن المســاهمين علــى البنود 
الواردة في جدولي اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية، بما في ذلك توصية مجلس اإلدارة 
بتوزيــع أربــاح نقديــة قدرهــا 372,384 دينــارا على المســاهمين للســنة المالية المنتهية في 31 ديســمبر 
2020 بمــا يعــادل 15 % مــن القيمة االســمية للســهم، أي بواقــع 15 فلوس بحرينية للســهم الواحد. كما 

وافق المساهمون على تحويل المبلغ المتبقي بقيمة 693,775 دينارا إلى حساب األرباح المستبقاة.
وراجع المســـاهمون تقريـــر مجلس اإلدارة 
مدققـــي  وتقريـــر  الشـــركة  أنشـــطة  عـــن 
الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية 
الموحـــدة للســـنة المالية المنتهيـــة في 31 
مجلـــس  رئيـــس  وأشـــاد   .2020 ديســـمبر 
اإلدارة في تقريره الســـنوي بأداء الشـــركة 
فـــي العـــام 2020، ومـــا حققتـــه مـــن نتائج 
ماليـــة مرضية رغم الصعاب التي واجهتها 

في العام الماضي. 
للعـــام  للمطاحـــن  الماليـــة  للنتائـــج  ووفًقـــا 
2020، حققت الشـــركة صافـــي ربح خالل 
 2020 31 ديســـمبر  الســـنة المنتهيـــة فـــي 
حققـــت  كمـــا  دينـــارا.  بمقـــدار1,086,159 

الشركة ربح تشغيلي خالل السنة المنتهية 
وقـــدره  بمبلـــغ   2020 ديســـمبر   31 فـــي 

305,240 دينارا.
من ناحية أخرى، أكد رئيس مجلس اإلدارة 
شـــركة  إدارة  أن مجلـــس  مـــروان طبـــارة 
المطاحن ســـيواصل المسير وتنفيذ جميع 

الخطط المرســـومة للشـــركة للحفاظ على 
أمن غذائي مستدام لمملكتنا الحبيبة.

ورفع طبارة، أســـمى آيات الشكر والعرفان 
لمقام ملك مملكة البحرين صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفـــة، وإلى 
ولي العهـــد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة، على توجيهاتهم السديدة ودعمهم 
الدائـــم للشـــركة، متمنًيـــا للجميـــع التوفيق 

والنجـــاح وأن يكلل هللا المســـاعي لخدمة 
هذا الوطن في جميع المجاالت وأن يديم 

علينا نعمة األمن واألمان.
وأنهـــى طبـــارة كلمته بالتعبيـــر عن خالص 
شـــكره وتقديـــره ألعضاء مجلـــس اإلدارة 
مثمًنـــا الجهود الجبارة التـــي قاموا بها في 

العام 2020. 
كمـــا قدم خالص الشـــكر والتقديـــر لإلدارة 
التنفيذيـــة وجميع موظفي الشـــركة الذين 

يمثل عطاؤهم وتفانيهم وإخالصهم عماد 
ما تحقق من إنجازات في الفترة السابقة. 
والمديريـــن  والـــوكالء  الـــوزراء  وإلـــى 
ورؤساء األقســـام في إدارات ومؤسسات 
المملكة على تعاونهم ومساندتهم للشركة 
منذ تأسيســـها. وأعرب عن شكره وتقديره 
لجميع الجهـــات الرقابية في المملكة وإلى 
المساهمين والعمالء على والئهم ودعمهم 

المتواصل.

جانب من اجتماع “عمومية المطاحن” مروان طبارة

المنامة - البحرين لمطاحن الدقيق

مبادرات “ايرا” 
تجذب المزيد من 

االستثمارات

تنفيذ الخطط المرسومة 
للحفاظ على أمن 

غذائي للبحرين
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ترأس  رئيس مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي حسن الجالهمة، اجتماع مجلس اإلدارة األول للعام 2021، وذلك صباح أمس األحد 
28 مارس 2021.

الموضوعـــات  المجلـــس  واســـتعرض 
المدرجة على جدول األعمال، إذ اعتمد 
للمصـــرف،  الســـنوي  التقريـــر  المجلـــس 
والحسابات الختامية المدققة للمصرف 
للعـــام 2020، كمـــا اطلـــع المجلـــس على 
للفتـــرة  المصـــرف  أعمـــال  عـــن  تقريـــر 

المنصرمة من هذا العام. 
األداء  تقريـــر  علـــى  المجلـــس  واطلـــع   
للمصرف والتطورات في القطاع المالي 
للربـــع األول للعـــام 2021، وتقرير األداء 
المالـــي للمصـــرف حتـــى نهايـــة فبرايـــر 
التقريـــر  المجلـــس  ناقـــش  كمـــا   .2021
الـــذي أعـــده المصـــرف، والـــذي يتنـــاول 
أهـــم التطـــورات االقتصاديـــة والنقدية 
 ،2020 العـــام  خـــال  والمصرفيـــة 

واإلجـــراءات التـــي اتخذهـــا المصـــرف 
للحد من تداعيات جائحة كوفيد 19. 

ويشـــير التقرير إلى تحســـن المؤشرات 
االقتصادية في الفصلين الثالث والرابع 
مقارنـــة بالربـــع الثانـــي من العـــام 2020 
المحلـــي اإلجمالـــي  الناتـــج  نمـــا  حيـــث 
الحقيقـــي غيـــر النفطـــي بنســـبة 1.3 % 
مدفوعـــا بالحزمة الماليـــة واالقتصادية 
التـــي أطلقتهـــا حكومة البحريـــن بقيمة 
باإلضافـــة  دينـــار  مليـــار   4.5 تجـــاوزت 
الى عـــودة االفتتـــاح التدريجـــي لبعض 
القطاعـــات واألنشـــطة التجاريـــة. إال أن 
النمو الســـنوي يســـجل انكماشـــا بنســـبة 
مدفوعـــا   2020 العـــام  فـــي   %  5.4
بانكمـــاش في نمو القطـــاع غير النفطي 

بنسبة 7 %، بينما سجل الرقم القياسي 
ألسعار المستهلك خال السنة انخفاضا 
بلـــغ 2.3 % مقارنـــة بارتفـــاع بلغ 1.0 % 

في ابعام 2019. 
مـــن جهـــة أخرى كشـــف التقريـــر ارتفاع 
الســـيولة المحليـــة فـــي 2020 ، إذ ارتفع 
عرض النقـــد بمفهومه الضيق ن1 )النقد 
المتداول + ودائع القطاع الخاص تحت 
الطلـــب بالدينار( بنســـبة 11.2 % ليصل 
إلـــى 2921.1 مليـــون دينـــار فـــي نهايـــة 
ديسمبر 2020 مقارنة مع نهاية ديسمبر 
2019. كما ارتفع عـــرض النقد بمفهومه 
القطـــاع  ودائـــع   + )ن1  ن2  المتوســـط 
الخـــاص األجل والتوفير( إلى 12840.0 
مليـــون دينار في نهاية ديســـمبر 2020، 

6.5 %. وبالمحصلـــة ارتفـــع  أو بنســـبة 
عـــرض النقـــد بمفهومه الواســـع ن3 )ن2 
+ ودائع الحكومة( بنســـبة 3.5 % ليصل 
إلـــى 14151.3 مليـــون دينار فـــي نهاية 

ديسمبر 2020.
وبالنســـبة لمصارف قطـــاع التجزئة فقد 
ارتفـــع إجمالـــي ودائـــع القطـــاع الخاص 

مـــن 11517.1 مليـــون دينـــار فـــي نهاية 
12247.0 مليـــون  إلـــى   2019 ديســـمبر 
أي   ،2020 ديســـمبر  نهايـــة  فـــي  دينـــار 
التقريـــر  أوضـــح  كمـــا   .%  6.3 بنســـبة 
أن الرصيـــد القائـــم لمجمـــوع القـــروض 
المقدمـــة  االئتمانيـــة  والتســـهيات 
قـــد  المقيمـــة  االقتصاديـــة  للقطاعـــات 
بلـــغ 10413.8 مليـــون دينـــار فـــي نهاية 
ديســـمبر 2020 مقابـــل 9736.4 مليـــون 
أي   ،2019 ديســـمبر  نهايـــة  فـــي  دينـــار 
بارتفـــاع نســـبته 7.0 %، وبلغـــت حصة 
قطـــاع األعمـــال 51.2 % وحصة قطاع 
قطـــاع  وحصـــة   %  45.3 األشـــخاص 
الحكومة 3.5 % مـــن مجموع القروض 

والتسهيات االئتمانية.
وأظهـــرت بيانـــات عمليـــات نقـــاط البيع 
زيـــادة فـــي عـــدد العمليات خـــال العام 
معاملـــة   83,785,810 بلغـــت  إذ   2020
البطاقـــات  باســـتخدام  منهـــا   %  38(

الاتامســـية(، وبزيادة بنســـبة 13.7 % 
مقارنة بالعام 2019. أما بالنسبة للقيمة 
اإلجماليـــة للعمليـــات التي تـــم إجراؤها 
باستخدام أجهزة نقاط البيع في مملكة 
البحريـــن فقـــد بلغـــت  2.3 بليـــون دينار 
البطاقـــات  باســـتخدام  منهـــا   %  18.7(
الاتامســـية(، بانخفاض بنسبة 4.2 % 

مقارنة بالعام 2019.
وبين التقرير من خال مؤشرات كفاية 
ونســـبة  الســـيولة  ونســـبة  المـــال  رأس 
القطـــاع  صابـــة  المتعثـــرة،  القـــروض 
المصرفـــي علـــى الرغـــم مـــن التحديات 

االقتصادية بسبب جائحة كوفيد 19. 
ورفـــع رئيس وأعضـــاء مجلـــس اإلدارة 
التـــي  الجهـــود  علـــى  والتقديـــر  الشـــكر 
تبذلهـــا القيـــادة الحكيمـــة فـــي مواجهة 
انتشار الجائحة واإلجراءات التي تمت 
لحمايـــة المجتمـــع مـــن تداعيـــات هـــذه 

األزمة.

المنامة - المصرف المركزي

“المركزي” يستعرض التطورات االقتصادية والنقدية والمصرفية 2020
مجلـــــــس اإلدارة يطلـــــــع علـــــــى تقــريـــــــر األداء بالقطـــــــاع للـربـــــــع األول 2021

“عمومية عقارات السيف” توزع أرباًحا نقدية بـ 2.3 مليون دينار
عقدت شـــركة عقـــارات الســـيف اجتماع 
الجمعيـــة العامة العادية الســـنوي، أمس 
28 مـــارس 2021 عبـــر وســـائط االتصال 
اإللكترونية تحت إدارة مســـجل األسهم 

شركة البحرين للمقاصة.
تـــرأس االجتمـــاع رئيـــس مجلـــس إدارة 
الشـــركة عيســـى نجيبي بحضور أعضاء 
مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي أحمد 
يوســـف وأعضـــاء مـــن اإلدارة التنفيذية 
والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة  وممثلـــي 
والســـياحة ومصـــرف البحريـــن المركزي 

وبورصة البحرين. 
وصادقت الجمعية العامة الســـنوية على 
نتائـــج الســـنة الماليـــة المنتهيـــة بتاريـــخ 
31 ديســـمبر 2020 وتوصيـــات مجلـــس 
اإلدارة التي تضمنت توزيع أرباح نقدية 
للمســـاهمين بواقـــع 5 %، أي مـــا ُيعـــادل 

مجموعهـــا 2.3 مليـــون دينـــار، بواقـــع 5 
فلوس بحرينية للسهم الواحد. ووافقت 
الجمعية العامة العادية على ترحيل مبلغ 
490 ألف دينار إلى االحتياطي القانوني، 
وتخصيـــص مبلـــغ 170 ألف دينـــار لدعم 
التبرعات الخيرية والمجتمعية في إطار 
برنامج المســـئولية االجتماعية للشركة، 
وترحيـــل مبلغ 1.39 مليون دينار كأرباح 
مســـتبقاة للعـــام القـــادم. والموافقة على 
توصيـــة مجلـــس اإلدارة بتحديـــد مبلـــغ 

170 ألف دينار كمكافأة ألعضاء مجلس 
اإلدارة.

وحققـــت الشـــركة أرباًحـــا صافيـــة إلـــى 
 4.52 قدرهـــا  الشـــركة  أســـهم  حاملـــي 
مليـــون دينـــار للســـنة المنتهيـــة فـــي 31 
 10.93 مـــع  مقارنـــًة   ،2020 ديســـمبر 
مليـــون دينـــار لنفـــس الفتـــرة مـــن العـــام 

الماضـــي، بانخفـــاض نســـبته 58.59 %. 
وانخفض إجمالي الدخل الشامل بنسبة 
مليـــون   12.35 إلـــى  ليصـــل   %  32.38
دينار للعـــام 2020، مقابل 18.26 مليون 
دينـــار للعام 2019. وحققت الشـــركة في 
الســـنة الماليـــة المنتهية في 31 ديســـمبر 
قدرهـــا10.40  تشـــغيلية  أرباًحـــا   2020

مليون دينار، مقابـــل مبلغ 15.13 مليون 
دينـــار لنفـــس الفترة مـــن العـــام الماضي 

بانخفاض وقدره 23.31 %.
وقـــال نجيبـــي “تمكنـــت شـــركة عقارات 
السيف ولله الحمد من الحفاظ على زخم 
تبنيهـــا الســـتراتيجية  عملياتهـــا بفضـــل 
مرنـــة في إدارة األزمـــة باقتدار”، مضيفا 
“تفخر شـــركة عقـــارات الســـيف بأنها من 
أوائـــل الشـــركات الوطنيـــة التـــي بادرت 
بتخصيص صندوق لدعم المســـتأجرين 
فـــي مجمعات الســـيف، إذ تـــم تخصيص 
دعـــم مالـــي مباشـــر تتجـــاوز قيمتـــه 1.5 
مليـــون دينـــار، إضافـــة إلى تأجيـــل دفع 
إيجارات المحـــات التجارية وفق خطة 
مرنـــة ومطولة بمبلغ ُيقـــارب 3.5 مليون 
المقـــدم  الدعـــم  دينـــار، ليصـــل إجمالـــي 
للمســـتأجرين فـــي المجمعـــات التجارية 
التابعة لشـــركة عقارات السيف ما يفوق 

5 مايين دينار”. 
بـــدوره، قال الرئيـــس التنفيذي للشـــركة 
“واصلـــت الشـــركة إرثها الممتـــد لعقدين 
كاملين من التميز والريادة بخطى ثابتة 
ورؤى ُمتميـــزة لتحافـــظ علـــى رصيدهـــا 
المتراكـــم مـــن المنجـــزات والمكتســـبات 
خـــال العـــام 2020 بفضـــل التوجيهـــات 
السديدة لمجلس اإلدارة وتفاني طواقم 

العمل”. 
وتعـــذر انعقـــاد اجتماع الجمعيـــة العامة 
النصـــاب  تحقـــق  لعـــدم  العاديـــة  غيـــر 
القانوني وعليه، ســـيتم تأجيل االجتماع 
إلى يوم األحد الموافق 4 أبريل 2021 .

* لقـــراءة مزيـــد مـــن التفاصيـــل يرجـــى 
الرجـــوع للموقـــع اإللكترونـــي للصحيفة 
www.albilad�  /  /:https الرابـــط :  علـــى 
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الصخير - طيران الخليج

نفـــذت طيران الخليج، وبالتعاون مـــع الفورموال 1 وبوينج 
ورولز رويز ونيست، عرضا جويا قليل االنبعاث فوق حلبة 
البحريـــن الدوليـــة بالصخير مســـاء أمس ضمـــن افتتاحية 

موسم سباقات الفورموال 1.
وكانت طيران الخليج قد دشـــنت أولى طائراتها من طراز 
بوينـــغ 787�9 دريماينر في ســـباق جائزة البحرين الكبرى 
لطيـــران الخليـــج 2018 – الفورمـــوال 1، وقـــد اســـتخدمت 
وقوًدا مستداًما للطيران من نيست ألداء الطيران المذكور 
فـــوق حلبـــة البحريـــن الدوليـــة. باإلضافة إلى ذلـــك، قامت 

الناقلة الوطنية بتدشين شعارها المؤسسي الجديد – تمّيز 
نختـــص فيه – الذي يجســـد إرث طيران الخليج على مدى 
الســـنوات الماضية، والذي يمثل تفردهـــا وطموحها في أن 

تكون األفضل بين مثياتها.
وقـــال القائـــم بأعمـــال الرئيـــس التنفيـــذي لطيـــران الخليج 
وليد العلوي “تفخر طيران الخليج في كل عام أنها الراعي 
الرئيســـي لســـباقات جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 
– الفورمـــوال 1 المقـــام بحلبـــة البحرين الدوليـــة. هذا العام، 
نحتفـــل بانطـــاق الســـباق مـــن خـــال عرض جـــوي خاص 
بانبعاثات أقل للتأكيد على اســـتراتيجيتنا المســـتقبلية في 

استكشـــاف الوقـــود المســـتدام للطيـــران واســـتخدامه في 
عملياتنا، واستمرارنا في االلتزام بواجبنا البيئي في تقليل 

انبعاثات الكربون”.
أمـــا الرئيس التنفيـــذي للفورموال 1 ســـتيفانو دومينيكالي، 
فقال “إن هذه الخطوة اإليجابية للغاية هي موضع ترحيب 
كبير، وتبرز التزام البحرين بمســـتقبل أكثر استدامة للباد. 
هذا مثال آخـــر على إمكان التقنيات الجديدة على إحداث 
فرٍق حقيقي في رياضتنا والعالم ككل، وهي جزء مهم من 
خطتنـــا ليكون صافي انبعاثات الكربون في رياضتنا صفرا 

بحلول العام 2030”.

“طيـران الخليـج” تنفــذ عرضــا جــويـا قليــل االنبعــاث بسمــاء “الحلبـــة”

وافقـــت الجمعية العامة العادية لمجموعة 
فنادق الخليج أمس على جميع البنود بما 
فيها توزيع أرباح نقدية على المســـاهمين 
بنســـبة 10 % من رأس المال المدفوع، أي 
مـــا يعـــادل مليونا و259 ألًفـــا و949 دينارا 
بواقع 10 فلوس للســـهم الواحد. وســـوف 
يتم البدء بتوزيع األرباح على المساهمين 

المستحقين يوم 11 ابريل المقبل.
وصادقـــت الجمعيـــة - التـــي عقـــدت عبـــر 
وترأســـها  اإللكترونيـــة  االتصـــال  وســـائل 
المؤيـــد  فـــاروق  اإلدارة،  مجلـــس  رئيـــس 
- علـــى محضـــر اجتمـــاع الجمعيـــة العامة 
المرفـــق طيـــه والمنعقد بتاريـــخ 15 ابريل 
رئيـــس  تقريـــر  مصادقـــة  وتمـــت   ،2020
المجموعـــة  أعمـــال  عـــن  اإلدارة  مجلـــس 

للســـنة المنتهيـــة فـــي 31 ديســـمبر 2020، 
واالســـتماع إلى تقرير مدققي الحســـابات 
الخارجييـــن عـــن الســـنة المنتهيـــة في 31 
ديســـمبر 2020، والمصادقة علـــى القوائم 
الماليـــة الموحـــدة للســـنة المنتهية في 31 

ديسمبر 2020.
كمـــا تمـــت الموافقـــة علـــى عـــدم صـــرف 
مكافآت أعضاء مجلـــس اإلدارة عن العام 

.2020
وكذلك تمت المصادقة على تقرير حوكمة 
الشـــركة  والتـــزام   2020 لســـنة  الشـــركة 
والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة  بمتطلبـــات 
والســـياحة ومصـــرف البحريـــن المركـــزي، 
وإبـــراء ذمـــة أعضـــاء مجلـــس اإلدارة عن 
الســـنة  مـــن  بتصرفاتهـــم  يتعلـــق  مـــا  كل 
الماليـــة المنتهيـــة في 31 ديســـمبر 2020، 

وتـــم إعـــادة تعييـــن مدققـــي الحســـابات 
الخارجيين للســـنة المالية 2021 وتخويل 

مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم.
وأدرج تحـــت بند ما قد يســـتجد من أصل 
طبقـــا للمـــادة 207 مـــن قانـــون الشـــركات 
التجاريـــة، التالـــي : عقـــد اجتمـــاع جمعية 
غير عادية فـــي العام 2017 لتأكيد إصدار 
أســـهم منحـــة ولقد ُدون ذلـــك ووفق عليه 

في المحضر والوزارة تطلب تأكيد ذلك.
وقال رئيس مجلس اإلدارة فاروق المؤيد 
فـــي كلمته بالتقرير الســـنوي “كان لجائحة 
كوفيـــد - 19 أثرهـــا الســـلبي علـــى قطـــاع 
الســـفر والســـياحة خال العام 2020، وما 

تزال تشكل تحدًيا كبيًرا إلى اآلن”. 
وأكـــد المؤيـــد “علـــى الرغـــم مـــن التقلـــص 
تمكنـــت  أعمالنـــا،  حجـــم  فـــي  الفـــادح 

المجموعـــة مـــن الحفاظ علـــى وضع نقدي 
إيجابـــي على مـــدار العام وما تـــزال قوية 
وعلـــى أتـــم اإلســـتعداد للعمل علـــى إعادة 
العـــام  فـــي  الطبيعـــي  لوضعهـــا  األعمـــال 

.”2021
التشـــغيلية  اإليـــرادات  أن  إلـــى  وأشـــار 
دینـــارا،   19,735,630 بلغـــت  اإلجماليـــة 
كمـــا بلغـــت األربـــاح التشـــغيلية اإلجمالية 

7,430,016 دينـــارا، وعـــزا االنخفاض في 
دينـــارا   18,834,180 البالـــغ  اإليـــرادات 
أو 48.8 % مقارنـــة بالعـــام الماضـــي عبـــر 
وحـــدات المجموعة إلـــى جائحة “كوفيد - 
19” ولقـــد أســـفر ذلك عن خســـارة صافية 
قدرهـــا 8,127,985 دینـــارا بانخفاض عن 
العام الماضـــي قـــدره 14,078,115 دينارا 

أو 236.6 %. وتابـــع المؤيـــد “إضافـــة إلى 
االنخفاض في اإليرادات الناتج عن الوباء 
فقد قامت المجموعة بتخصيص بقيمة 5 
ماييـــن دينار نتيجـــة النخفـــاض التقييم 
السوقي في بعض الممتلكات، إضافة إلى 
مخصـــص للذمـــم المدينة التجاريـــة بمبلغ 

576 ألف دينار”.

المؤيد: المجموعة حافظت على وضع نقدي إيجابي

“فنادق الخليج”: توزيع 2.3 مليون دينار أرباحا نقدية للمساهمين

أمل الحامد

جانب من الجمعية العمومية أمس

فاروق المؤيد

حسن الجالهمة
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“لعنة الفراعنة”.. جدل وخرافات تشغل المصريين
بعيًدا عن الحقائق العلمية بطبيعة الحال، انشــغل 
المصريــون علــى مواقــع التواصــل فــي الســاعات 

الماضية بالحديث عما أسموه “لعنة الفراعنة”.
التــي جــرت  الحــوادث  أن  اعتبــر بعضهــم  ففيمــا 
أخيــرا مــن حــادث قطــاري ســوهاج، وانهيــار عقار 
بمنطقة جســر الســويس، وجنوح ســفينة في قناة 
السويس قد يكون وراءه سر ما أو لعنة فرعونية، 

أكــد آخــرون أن مثــل تلــك “الهرطقــات” مــا هي إال 
خرافــات ال أســاس لهــا مــن الصحــة، وال عالقة لها 
ال مــن قريــب أو بعيــد بمســألة نقــل الموميــاوات 
الملكيــة فــي موكــب ضخم مــن المتحــف المصري 

إلى متحف الحضارة.
وفي السياق عينه، أكد خبير اآلثار المصري زاهي 

حواس، أن هذا الكالم عاٍر تماما عن الصحة.

أجرى قسم جراحة األطفال بالمستشفى السلطاني في العاصمة العمانية مسقط، 
عملية جراحية نادرة، تمثلت في استئصال جنين من داخل جنين لطفل يبلغ من 
العمــر 8 أشــهر. وأفــادت وكالــة األنباء العمانيــة “العمانية”، صباح أمــس األحد، أن 

“هذه الحالة تعد نادرة الحدوث عالميا؛ لكونها تتم في ظروف استثنائية”.
وأشارت الوكالة إلى أنه بعد 3 أيام من إجراء العملية تم التحقق من الفحوصات 

والمؤشرات، التي أثبتت نجاح هذه العملية النوعية.
وتعرف هذه الظاهرة الطبية النادرة بـ “Fetus in Feto”، وتحدث بنسبة 1 بين كل 

500 ألف حالة والدة حية على مستوى العالم.

استئصال جنين من داخل جنين في حالة نادرة

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

من أسبوع الموضة الصيني في بكين )أ ف ب(

ــا،  ــي ــريــطــان فـــــاز حــفــيــد مــلــكــة ب
ويليام  األمير  الثانية،  إليزابيث 
بلقب “أكــثــر رجــل أصــلــع جــذاب 
في العالم”، بعد منافسة مع عدد 

من كبار نجوم هوليوود.
دوق  أن  ــون  ــ ــثـ ــ ــاحـ ــ بـ ووجـــــــــد 
 38 العمر  مــن  الــبــالــغ  كامبريدج 
بشكل  “مثير”  بأنه  ُوصــف  عاما 

هائل 17.6 مليون مرة عبر اإلنترنت في المدونات والتقارير والصفحات الموجودة 
في عمليات البحث على “غوغل”، بحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وجاء أسطورة المالكمة األميركي مايك تايسون )54 عاما( في المرتبة الثانية مع 
8.8 مليون إشارة إلى أنه “مثير” أو “جذاب” على اإلنترنت.

وجاء نجم أفالم الحركة البريطاني وبطل سلسلة “ترانسبورتر”، جيسون ستيثام، 
البالغ من العمر 53 عاما جيسون في المركز الثالث، محققا 7.4 مليون نتيجة.

األمير ويليام.. “أكثر رجل أصلع جذاب في العالم” الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:
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يعكــف طالب كلية العلوم جامعة طنطا 
على إعداد مشروع إلنتاج الديزل عالي 
الجــودة مــن مــواد أوليــة بســيطة مثــل 

الطحالب وزيت الطعام المستهلك.
مصطفــي  طــارق  الدكتــور  قــام   وقــد 
محمد، عميد كلية العلوم جامعة طنطا، 
بتكريــم طــالب المســتوي الرابــع شــعبة 
كيميــاء حيــوي خــاص الحاصليــن علي 
عنــوان  تحــت  التخــرج  مشــروع  دعــم 
إنتــاج  لوحــدة  أولــي  نمــوذج  “تصميــم 

زيــت  مــن  الجــودة  العالــي  البيوديــزل 
الطعام المســتهلك” من أكاديمية البحث 
العلمــي والتكنولوجيــا ضمــن المشــاريع 

الفائزة بها جامعة طنطا.
فــي  طالبيــان  مشــروعان  ويوجــد 
طــور التنفيــذ حصــال علــى موافقــة مــن 
األكاديميــة لتنفيذهمــا األول اســتخراج 
والثانــي  الطحالــب  مــن  ديــزل  البيــو 
اســتخراج البيو ديــزل من زيت الطعام، 
إال أنه لم يتم االنتهاء منهما حتى اآلن.

مشروع مصري.. ديزل عالي الجودة من “الطحالب”

أنت مهّمش ألنك ممّيز!!
Û  يحكــى أنــه كان هنــاك مســئول عــن إدارة المــوارد البشــرية قد ذاع صيتــه لما كان

يتمّتــع بــه من حرفية عالية في أداء مهامه مما أكســبه ثقــة اإلدارة والعاملين في 
المؤسسة.

Û  فــي أحــد اجتماعــات مجلس اإلدارة جاء ذكر هذا المســئول من قبــل أحد أعضاء
المجلس الذي أشاد بمهنيته ودوره في االرتقاء بمستوى أداء العاملين من خالل 
الفعاليــات التدريبيــة واالنضبــاط وتوفيــر الفــرص والحوافــز ومكافــأة المبدعيــن 
واقتــرح بترقيتــه ليكون عضــًوا في االدارة التنفيذية. القى هــذا االقتراح مباركة 
أعضــاء المجلــس اآلخريــن بــل إن أحدهــم وصف هذا المســئول بأنه أحــد األركان 

المؤثرة في نجاح المؤسسة.
Û  بعــد انتهــاء اجتمــاع المجلس انفرد أمين ســر المجلــس بالرئيس التنفيــذي لينّبهه

من خطورة بروز مسئول الموارد ويبّين له ضرورة التصدي له واتخاذ اإلجراءات 
ــم وضعه المهني محّذًرا إيــاه بأن الوضع  الكفيلــة التــي تبعــده عن األضواء وتحجِّ
ليــس فــي صالحــه فقــد بــدأ هــذا المســئول يســرق األضــواء منــه، أي مــن الرئيس 

التنفيذي.
Û  هــل تعــرف ســيدي القارئ ماذا حدث بعد ذلك؟ لقد تم حســب مــا ورد في الرواية

تجريــد المســئول مــن صالحياتــه الرئيســية وتم تجاهــل دوره وعدم إشــراكه في 
االجتماعات ســواء داخل المؤسســة أو خارجها، وأصبح الرئيس التنفيذي هو من 
يقوم بمسؤولياته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. باختصار شديد سيدي القارئ 
تم تهميش مســئول الموارد تماًما األمر الذي أدخل الفرح ونشــوة النصر في قلب 

أمين السر والذي كان يعرف بـ”الممثل” لماذا هذا الفرح؟ ال أحد يدري!!. 
Û  مــا رأيــك ســيدي القــارئ في هذا الموقف؟ أّما أنا فال أتفــق مع ما رواه لي صاحب

الموقــف فأنــا لــي رؤيتــي الخاصة لمكونــات شــخصية القائــد اإلداري المتمّثل في 
الرئيس التنفيذي هنا، فالقائد اإلداري الواثق من نفســه ال يعطي مثل هذه األمور 
أي أهمية فهي ال ترتقي إلى من يســتمتع إليها أو يعطي صاحبها أي أهمية، فكما 
يقــول يوهــان فولفجانــج فــون جوتــه: “أكثر األمــور أهمية ال يجب أبــًدا أن تكون 

تحت رحمة أقل األمور أهمية”. ما رأيك سيدي القارئ؟
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