
نزلت أسعار الذهب، أمس، إذ  «
عززت بيانات اقتصادية قوية من 

الصين اآلمال في تعاف سريع، 
بيد أن المعدن األصفر بصدد 

االرتفاع ما يزيد عن 1 % في 
األسبوع، مع انخفاض الدوالر.

عزز الرفاع صدارته لدوري ناصر بن  «
حمد الممتاز، بعد أن حقق فوزا 

جديدا على حساب النجمة بهدفين 
دون مقابل، في المباراة التي 

جمعت الطرفين )الجمعة( على 
استاد مدينة خليفة الرياضية ضمن 

منافسات الجولة 14 للمسابقة.
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(الجرعة الثانية)(الجرعة األولى)

بلغت الميزانية الموحدة لمكاتب 
الصرافـــة العاملـــة فـــي البحرين 
بنهاية العـــام الماضي نحو 93.4 
مليـــون دينـــار، مســـجلة تراجًعـــا 
أي  دينـــار،  مليـــون   8.4 بقرابـــة 
مـــا نســـبته 8.2 %، قياًســـا بنحو 
101.7 مليـــون دينار فـــي الفترة 
المماثلـــة مـــن العـــام 2019، كمـــا 
تراجعت قياًسا بالربع الثالث من 

العام الماضي بنسبة 15.1 %.
ووفًقـــا لبيانـــات رســـمية نشـــرها 
مصـــرف البحريـــن المركزي، فإن 
الموجودات في مكاتب الصرافة 
بنهايـــة العام الماضي توزعت ما 
بيـــن محلية للمكاتـــب المرخصة 
بنحو 73.6 مليون دينار، و19.8 
مليـــون دينار تقريًبا للموجودات 

األجنبية.

ميزانيـة مكاتب الصرافة بنهاية 2020
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وقف التجمعات
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وجــه عــدد مــن أصحــاب الفضيلــة العلمــاء وأعضــاء مجلــس النــواب ورؤســاء المآتــم وفعاليــات 
مجتمعيــة بالشــكر واالمتنــان والعرفــان لعاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل 
خليفــة؛ علــى توجيهــات جاللتــه الســامية بفتــح الجوامــع والمســاجد لجميــع الفــروض وصالتــي 
الجمعة والتراويح، وفتح المآتم إلحياء مناســبات شــهر رمضان المبارك، مؤكدين ضرورة توخي 
اإلجراءات واالحترازات الالزمة الصادرة من الفريق الطبي للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد 19(.

إدارة  مجلـــس  رئيـــس  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
الجمعية اإلســـامية عبداللطيـــف المحمود إن 
“التوجيهـــات الملكية الســـامية تأتـــي في ظل 
المساعي والجهود الكبيرة التي بذلتها وتبذلها 
الحكومـــة منـــذ بـــدء انتشـــار الجائحـــة وحتى 
اليـــوم، بـــدًءا مـــن تقديـــم الفحوصات بشـــكل 
مجاني وانتهاًء بتوفير العديد من التطعيمات 
للمواطنيـــن والمقيميـــن دون اســـتثناء؛ بهدف 
تحصيـــن المجتمع من خال تلقي التطعيمات 
الازمة بهدف القضـــاء على الفيروس وعودة 

الحياة الطبيعية إلى سابق عهدها”.
من جهتـــه، أكد رئيس مجلس إدارة حســـينية 

البنائيـــن بالمحـــرق أحمـــد البنـــاء أن الخطـــوة 
مـــن جالـــة الملك أتت فـــي الوقت المناســـب، 
حيـــث حلول شـــهر البركة والغفران وهو شـــهر 
رمضان المبارك، الذي يعكف العالم اإلســـامي 
علـــى إحياء لياليه وأيامه بالصلوات واألدعية 
والذكـــر وقـــراءة القران الكريـــم”. وختم “نأمل 
أن تفتـــح دور العبادة ومنها الحســـينيات على 
مـــدار العـــام مـــع التشـــديد فـــي عمليـــة التقيد 
باالحتـــرازات الطبية حســـب توصيات الفريق 
الوطنـــي الطبـــي، الذي نقدم لكل فـــرد فيه كل 

الشكر والتقدير”.

الطائفتان الكريمتان: شكرا جاللة الملك
أكـــد وزير المواصات واالتصاالت المساجد والمآتم تؤكد جهوزيتها الستقبال المصلين وفقا لإلجراءات االحترازية

الهيئـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس 
الوزيـــر  الفضـــاء  لعلـــوم  الوطنيـــة 
كمـــال أحمد أن اســـتخدام الفضاء 
علـــى  حكـــًرا  يعـــد  لـــم  الخارجـــي 
الـــدول العظمى، بـــل أضحى مكاًنا 
تتســـابق دوال عديدة فـــي ارتياده 
واســـتخدامه ليـــس لاستكشـــاف 
أو لألغراض العسكرية فقط وإنما 
لتطبيقات عديدة تخدم البشرية.

وقـــال فـــي تقديـــم رؤيـــة الهيئـــة 
بمشـــروع قانـــون الموافقـــة علـــى 
اتفاقيـــة  إلـــى  البحريـــن  انضمـــام 
تســـجيل األجســـام المطلقـــة إلـــى 
الفضـــاء الخارجي التـــي اعتمدتها 
الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة 
“يتضـــح من بنـــود هـــذه االتفاقية 
التـــي ال يترتب علـــى االنضمام لها 
أيـــة تكاليـــف ماليـــة، أنها ستســـهم 
في دعم المساعي الحثيثة للهيئة 
الوطنية لعلـــوم الفضاء والمتمثلة 

في تحقيـــق رؤية صاحب الجالة 
الملك من خال وضع اســـم مملكة 
البحريـــن في مصاف الـــدول التي 
تستغل الفضاء الخارجي ألغراض 
يحقـــق  بمـــا  المســـتدامة  التنميـــة 
االزدهار والرخاء لمملكة البحرين 
وشعبها الوفي ومن ذلك مساعيها 
إلطاق أقمار صناعية والمشـــاركة 
تعنـــى  دوليـــة  مشـــروعات  فـــي 
بدراسة الفضاء وتشجيع األبحاث 

العلمية المتعلقة بالفضاء”.
وأوضـــح أن “من جملة التطبيقات 
التـــي تخـــدم البشـــرية االتصاالت 
وغيرهـــا  بعـــد  عـــن  واالستشـــعار 
مـــن التطبيقـــات العلميـــة والفنيـــة 
األقمـــار  خـــال  مـــن  والتجاريـــة 
معـــه  اســـتوجب  مـــا  الصناعيـــة، 
النظـــر فـــي وضـــع ضوابـــط دولية 
تحكم استخدام الفضاء الخارجي 
وتحـــدد مســـؤولية وواجبـــات كل 

دول العالم”.

البحرين تتجه إلطالق أقمار صناعية
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المنامة - بنا

أشـــاد ســـفير الواليات المتحدة األميركية األسبق 
بمـــا اتخذتـــه مملكـــة  المنامـــة ســـام زاخـــم،  فـــي 
البحريـــن مـــن إجـــراءات وإصاحـــات تشـــريعية 
وقانونيـــة لضمـــان حمايـــة حقـــوق اإلنســـان فـــي 
المملكـــة، والمتمثلـــة فـــي إنشـــاء األمانـــة العامـــة 
للتظلمـــات في وزارة الداخليـــة ووحدة تحقيقات 
خاصـــة في مكتب المدعي العام، إلى جانب إقرار 
قوانين مهمة، مثل رفع ســـن األحداث إلى الثامنة 
عشرة وإقرار قانون األحكام البديلة والتقليل من 

دور االعترافات كدليل على اإلدانة.
إنترســـت”  “ناشـــيونال  بمجلـــة  لـــه  مقالـــة  وفـــي 
أن  مـــن  قلقـــه  زاخـــم  الســـفير  أبـــدى  األميركيـــة، 
االنتقـــادات تفتقـــر إلـــى الســـياق وأنهـــا تجانـــس 
المحتجزيـــن، موضًحـــا أن العديـــد مـــن الســـجناء 
البارزين في البحرين ارتكبوا أفعاال سيئة، وخطط 
ونفذ البعض منهم أعمال عنف باستخدام عبوات 
ناســـفة متطورة أســـفرت عن مقتل العشـــرات من 
رجـــال الشـــرطة، والبعـــض اآلخر هـــم أعضاء في 

جماعـــات صنفتهـــا الواليـــات المتحـــدة علـــى أنهـــا 
منظمـــات إرهابية أجنبية، واألدلـــة ضدهم غامرة 
وليست نتيجة اعترافات باإلكراه، فهم متطرفون 
عنيفون؛ مســـلحون ومدربـــون وممولون من قوى 

أجنبية معادية.

السفير األميركي األسبق: السجناء البارزون في 
البحرين متطرفون ومسلحون وممولون من الخارج

سام زاخم
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نظمت لجنة الشـــباب فـــي المجلس األعلى 
عبـــر  بعـــد  عـــن  حواريـــة  جلســـة  للمـــرأة 
تطبيـــق “clubhouse” اســـتعرضت خاللها 
التحـــوالت التـــي طـــرأت علـــى اســـتخدام 
الشـــباب البحريني من الجنســـين لوســـائل 
ظـــل جائحـــة  فـــي  االجتماعـــي  التواصـــل 
معـــدالت  ارتفـــاع  مـــع  خصوصـــا  كورونـــا، 
اســـتخدام هذه الوســـائل نتيجـــة الظروف 
االستثنائية التي فرضتها الجائحة، وزيادة 
أهميتهـــا فـــي التواصـــل واســـتقاء وتبادل 

المعلومات وأداء األعمال.
الملتـــزم  الـــدور  إلـــى  الجلســـة  وتطرقـــت 
الشـــباب  بـــه  نهـــض  الـــذي  والمســـؤول 
البحرينـــي من خالل زيادة اســـتخدام تلك 
الوسائل في تعزيز وعي المجتمع بفيروس 

كورونـــا وكيفيـــة الوقاية منه عبـــر االلتزام 
إلـــى  إضافـــة  االحترازيـــة،  باإلجـــراءات 
التشجيع على أخذ اللقاحات، خصوصا وان 
بعض الشـــباب لم يكتِف بتمرير المعلومات 
الصحيـــة مـــن مصادرهـــا الموثوقـــة، وإنمـــا 
بادر إلى إنشاء محتوى متميز من نصوص 
الوعـــي  مـــن  تعـــزز  وصـــور  وفيديوهـــات 
المجتمعـــي بخطـــورة الفيـــروس والوقايـــة 
منـــه، إضافـــة إلـــى حمـــالت دعم وشـــد أزر 
العامليـــن فـــي الصفـــوف األماميـــة كما هو 
الحـــال فـــي األعمـــال التـــي شـــاركت فـــي 
مســـابقة “قصتـــي بعدســـتي” التـــي أطلقها 
المجلس األعلى للمرأة واســـتقطبت العديد 
مـــن اإلنتاجـــات واإلبداعـــات الشـــبابية من 
محتـــوى مواقـــع تواصـــل اجتماعـــي داعم 

للمرأة البحرينية في الصفوف األمامية.

اســـتخدام  تطـــور  الجلســـة  واســـتعرضت 
التواصـــل  لوســـائل  البحرينـــي  الشـــباب 
االجتماعي في األعمال والترويج للخدمات 
والمنتجـــات، بـــل وإطـــالق مشـــاريع قائمة 
كليـــا علـــى وســـيلة تواصـــل اجتماعي مثل 
انســـتغرام، مســـتفيدين من البنية التحتية 
القوية لشـــبكة المعلومات واالتصاالت في 
مملكة البحرين، واســـتخدام تلك الوســـائل 
مـــن قبـــل معظـــم المواطنيـــن والمقيميـــن، 

وتطور طرق الدفع المالي اإللكتروني.
علـــى صعيـــد ذي صلـــة أشـــار المتحدثـــون 
في النـــدوة إلى ما اكتســـبه الشـــباب اليوم 
مـــن خبـــرات وفنـــون فـــي إنتـــاج محتـــوى 
مختلـــف المضامين عبر منصـــات التواصل 
االجتماعـــي، مـــع ارتفـــاع الوعـــي بمســـألة 
الخصوصيـــة علـــى تلـــك المنصـــات، فيمـــا 

شـــارك عدد مـــن الحضور بعـــرض تجاربهم 
المكتسبة عبر وسائل التواصل االجتماعي 
تطويريـــة  فـــرص  مـــن  لهـــم  منحتـــه  ومـــا 
وتعليمية كثيرة، فضـــاًل على ثراء منصات 
التواصـــل االجتماعي بالكثير مما تحفل به 
عقـــول المبدعيـــن الذيـــن وجدوا فـــي هذه 
المنصات وســـيلة لطرح أفكارهم اإليجابية 

ونتاجاتهم الفكرية والمهنية.
يشـــار إلى أن هذه الجلســـة تأتـــي في إطار 
برامـــج “30 دقيقـــة”، الـــذي تنظمـــه لجنـــة 
الشـــباب في المجلس األعلى للمرأة ويقوم 
على طرح ومناقشـــة مواضيع شـــبابية في 
مجـــاالت مختلفة مـــن قبل أعضـــاء اللجنة 
ومشـــاركين مـــن مختلف شـــرائح الشـــباب 
تعزيـــز  علـــى  اللجنـــة  وتعمـــل  البحرينـــي. 
حضورها على وسائل التواصل االجتماعي 

مـــن أجـــل توفيـــر فرصـــة االســـتفادة مـــن 
موضوعاتهـــا أمـــام أكبـــر عـــدد ممكـــن مـــن 
الشـــباب. الجديـــر بالذكـــر، أنـــه تم تشـــكيل 
لجنـــة خاصـــة بالشـــباب بالمجلـــس األعلى 
للمرأة في العام 2003، بناء على توجيهات 
قرينة عاهل البالد رئيســـة المجلس األعلى 
للمرأة صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة 
بنـــت إبراهيـــم آل خليفة، للعناية بالشـــباب 
من الجنســـين وإعدادهم اإلعداد الصحيح 

لإلســـهام في وضع االســـتراتيجيات العامة 
فـــي مجال تقدم المرأة البحرينية والتعبير 
عـــن تطلعاتها وتبنـــي قضاياهـــا، وذلك من 
خالل تمكينهم وإكسابهم المهارات الالزمة 
التي تؤهلهم من مســـاندة الجهود الوطنية 
التـــي تعمل في هذا االتجاه االســـتراتيجي 
القائم علـــى التوازن فـــي األدوار والتكامل 
فـــي الجهود بين المـــرأة والرجل في البناء 

التنموي.

شبابية األعلى للمرأة تستعرض 
استخدامات وسائل التواصل 
االجتماعي في ظل الجائحة

وزيــر “الماليــة”: األوضــاع تتطلــب خطــة عمــل لتلبية أولويــات الــدول المنخفضــة الدخل

تعزيز التعاون الدولي لتحقيق التعافي االقتصادي المنشود
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البحرين تعزي الملكة إليزابيث بوفاة األمير فيليب
بعـــث عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي 
العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفة، برقية تعزية ومواســـاة إلى 
ملكة المملكة المتحدة وشمال أيرلندا 
إليزابيـــث  الملكـــة  الجاللـــة  صاحبـــة 
الثانيـــة، بوفاة قرينها صاحب الســـمو 

الملكي األمير فيليب دوق إدنبرة.
ولـــي  وســـمو  الملـــك  جاللـــة  وأعـــرب 
العهـــد رئيس الوزراء فـــي البرقية عن 
خالـــص تعازيهما وصادق مواســـاتهما 
لصاحبـــة الجاللـــة وحكومـــة وشـــعب 
بريطانيـــا الصديـــق، راجييـــن الرحمـــة 

للفقيد ولألسرة المالكة الكريمة جميل 
الصبر وحسن العزاء، مشيدين بجهود 
الطيبـــة  وإســـهاماته  الراحـــل  الفقيـــد 

في خدمـــة المملكة المتحدة وشـــعبها 
الصديق.

كمـــا بعـــث جاللـــة الملـــك وولـــي العهد 

رئيس مجلـــس الوزراء برقيتي تعزية 
المملكـــة  عهـــد  ولـــي  إلـــى  ومواســـاة 
المتحـــدة أميـــر ويلـــز صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األميـــر تشـــارلز، معربيـــن عن 
خالـــص تعازيهما وصادق مواســـاتهما 
الملكـــي ولـــي عهـــد  الســـمو  لصاحـــب 
المملكـــة المتحـــدة وحكومـــة وشـــعب 
بريطانيـــا الصديـــق، راجييـــن الرحمـــة 
للفقيد ولألسرة المالكة الكريمة جميل 
مســـتذكرين  العـــزاء،  وحســـن  الصبـــر 
وإســـهاماته  الراحـــل  الفقيـــد  مناقـــب 
الطيبة طوال ســـنوات حياته الحافلة 
باإلنجـــازات خدمـــة للمملكـــة المتحدة 

وشعبها الصديق.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد رئيس الوزراء جاللة الملك

الوطنـــي  الماليـــة واالقتصـــاد  وزيـــر  نـــوه 
الشـــيخ سلمان بن خليفة آل خليفة بالدور 
البـــارز والحيوي الذي تضطلع به مجموعة 
تداعيـــات  مواجهـــة  فـــي  الدولـــي  البنـــك 
جائحـــة فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد - 19(، 
ومـــا حققـــه البنـــك من اســـتجابة ســـريعة 
لدعم كافـــة اإلجراءات الوقائية والتدابير 
االحترازيـــة التـــي اتخذتهـــا الـــدول بهدف 
التصـــدي للفيروس والحد مـــن آثاره على 
بـــأن  العالمـــي، مؤكـــدًا معاليـــه  االقتصـــاد 
أســـاس  هـــو  المشـــترك  الدولـــي  التعـــاون 
المرحلـــة الحاليـــة وبـــه ســـتواصل الـــدول 
تقدمها نحو التعافي االقتصادي المنشود.

الماليـــة  وزيـــر  إلقـــاء  لـــدى  ذلـــك  جـــاء 
لجنـــة  أمـــام  بيانـــًا  الوطنـــي  واالقتصـــاد 
التنميـــة باســـم دول المجموعـــة العربيـــة 
والمالديف والتي تمثلهـــا مملكة البحرين، 
ضمن إطار مشاركة معاليه في اجتماعات 
لجنة التنمية الذي عقد اليوم عن ُبعد على 
هامـــش االجتماعـــات الســـنوية لمجموعة 

البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
ولفـــت إلـــى أن األوضـــاع الراهنـــة تتطلب 
الـــدول  أولويـــات  لتلبيـــة  عمـــل  خطـــة 
المنخفضـــة الدخـــل أو فـــي المناطـــق ذات 
األوضاع الهشة والمتأثرة بالنزاعات والتي 
شـــهدت تداعيات اقتصادية كبيرة سببتها 
الجائحة، وذلك من خالل حث هذه الدول 
علـــى زيـــادة اإلنفاق العـــام بهـــدف تحفيز 
نشاطها االقتصادي، منوهًا بأهمية حماية 
وتســـريع  المتضـــررة  الصحيـــة  األنظمـــة 
فرص الحصول على التطعيمات المضادة 
لفيروس كورونـــا )كوفيـــد19-( وتصنيعها 
محليـــًا لدى تلك البلـــدان، إلى جانب خلق 
فرص عمل أكثر تنوع وشمولية تستهدف 
إشـــراك المـــرأة في القـــوى العاملـــة وخلق 

الفرص الوظيفية للشباب.
كما أعـــرب عن ترحيب المجموعة العربية 
بدعـــوة مجموعة البنـــك الدولي وصندوق 
النقد الدولي ومجموعة العشـــرين برئاسة 
الشـــقيقة  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 
لتمديـــد فتـــرة تخفيف أعبـــاء الديون عن 

الدخـــل  والمتوســـطة  المنخفضـــة  الـــدول 
والتـــي تم إطالقها بموجب اإلطار الدولي 
االســـتدامة  تحقيـــق  بهـــدف  المشـــترك 
المالية. كما أضاف معاليه بوجوب توسيع 
قاعدة الدول المستفيدة من هذا البرنامج 
بنـــاًء علـــى تقييم خاص لـــكل دولة، حيث 
يهـــدف هـــذا التوســـيع إلـــى تفـــادي زيادة 
العجـــز المالـــي وتحقيـــق المرونـــة وزيادة 

وتيرة التعافي االقتصادي.
مـــن جانـــب آخـــر، أشـــار إلـــى أن جائحـــة 
فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد - 19( فاقمـــت 
تحديـــات األمـــن الغذائـــي علـــى مســـتوى 
العالمـــي، مـــع توقـــع اســـتمرار اآلثـــار إلـــى 
مـــا بعـــد العـــام 2021، حيـــث دعـــا معاليـــه 
إلـــى اتخاذ نهـــج متكامل لتحســـين األمن 
الغذائيـــة  اإلمـــدادات  وتوفيـــر  الغذائـــي 
للفئـــات االكثر احتياجًا بما يـــوازي ما بين 
الطـــوارئ وضمـــان  حـــاالت  فـــي  اإلغاثـــة 
التأثيـــر التنمـــوي طويـــل المـــدى فـــي هذا 

الجانب عالميًا.
وأكـــد أهمية تحقيـــق اإلصالحات الفورية 

لدعـــم قطـــاع المـــوارد المائية فـــي منطقة 
الشـــرق األوســـط وشـــمال أفريقيـــا والتي 
تعتبـــر مـــن أكثـــر المناطـــق عرضـــة لنـــدرة 
الميـــاه فـــي العالـــم، حيـــث إن 60 % مـــن 
ســـكانها يعيشـــون في مناطق ذات إجهاد 
مائي كبير، وفي هذا السياق أعرب معاليه 
عن ترحيبه باستراتيجية مجموعة البنك 
الدولـــي للتنميـــة الخضـــراء، مؤكـــدَا علـــى 
مواصلة دعمهـــا لمعالجة تداعيات جائحة 

فيـــروس كورونا )كوفيـــد - 19( عبر تعزيز 
المرونة والشـــمولية والتنمية المســـتدامة 
الضروريـــة  المكونـــات  تعـــد ضمـــن  التـــي 

لتعافي النمو االقتصادي.
وجـــاءت مخرجات اجتمـــاع لجنة التنمية 
لتأكـــد مجددًا علـــى أهميـــة دور مجموعة 
البنـــك الدولـــي وصنـــدوق النقـــد الدولـــي 
للعمل ســـويًا للحـــد من آثـــار جائحة كورنا 
)كوفيد - 19( بتقديم الدعم الفني والمالي 

المســـتدام للـــدول المتأثـــرة، إضافـــًة إلـــى 
تقديم مزيد من الدعم للقطاع الخاص.

كمـــا تم دعـــوة البنك الدولـــي لدعم الدول 
المضـــادة  اللقاحـــات  شـــراء  عمليـــة  فـــي 
لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد - 19( وضمـــان 
التوزيـــع العـــادل وحصول الـــدول النامية 

على هذه اللقاحات بشكل سريع وميسر.
وتم التنويه على أهمية دور البنك الدولي 
فـــي مســـاعدة الـــدول للتعامل مع مســـألة 
الديـــون المتراكمـــة التي ســـببتها الجائحة 
والمتوســـطة  الفقيـــرة  للـــدول  خصوصـــا 
الدخـــل. وحـــث األعضـــاء علـــى اســـتمرار 
البنـــك الدولي فـــي العمل علـــى المبادرات 
التـــي تحد من التغير المناخي، إضافة إلى 
التركيز والدفع نحو تحقيق نمو اقتصادي 

مبني على التنمية المستدامة.
كما شدد األعضاء على ضرورة استمرارية 
برامـــج البنك الدولي لتقديم المســـاعدات 
وتوفيرهـــا فـــي المواعيـــد المناســـبة بمـــا 
للـــدول  مســـتدام  تعافـــي  خلـــق  يســـاعد 

وخاصًة الفقيرة.

المنامة -  وزارة المالية واالقتصاد الوطني

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

المواهــب تفننــت فــي صناعــة محتــوى مؤثــر علــى “السوشــيل ميديــا”

دور شبابي بارز في التوعية وشد أزر الصفوف األمامية

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

المنامة - وزارة الخارجية

جّددت مملكة البحرين دعمها التام لترشح دولة اإلمارات العربية المتحدة لعضوية 
مجلـــس األمـــن الدولي للفتـــرة 2023-2022. وقال المندوب الدائـــم لمملكة البحرين 
لـــدى األمم المتحـــدة الرئيس الحالي للمجموعة العربية في نيويورك الســـفير جمال 
الرويعـــي، فـــي اجتماع المجموعـــة إن دولة اإلمارات العربيـــة المتحدة هي خير من 
يمثـــل الصـــوت العربي في مجلس األمن، وال شـــك في أنها تطلـــع بدور كبير وحيوي 
في حفظ األمن واســـتدامة الســـالم واالســـتقرار فـــي المنطقة العربيـــة والعالم ككل 
بنهجها وسياستها المتزنة واهتمامها البالغ بالدعم والمساهمة في البرامج اإلنسانية 

والتنموية في العديد من الدول بهدف تعزيز استقرارها وتقدم شعوبها.
ومن المقرر أن تجرى االنتخابات المقبلة لعضوية مجلس األمن في يونيو 2021.

البحرين: اإلمارات خير من يمثل العرب بمجلس األمن

 التقى وزير العمل والتنمية االجتماعية، 
جميـــل حميـــدان، فـــي مكتبـــه، رئيـــس 
مجلـــس إدارة جمعيـــة شـــجرة الحيـــاة 
الخيريـــة االجتماعية، خليـــل الديلمي، 
وبحضـــور عـــدد مـــن أعضـــاء مجلـــس 

إدارة الجمعية.
الديلمـــي  اســـتعرض  اللقـــاء  وخـــالل 
الجمعيـــة  برامـــج  مســـتجدات  أبـــرز 
وأوجـــه  الخيريـــة،  ومشـــروعاتها 
الحكوميـــة  المؤسســـات  مـــع  التعـــاون 
واألهليـــة ذات الصلة بأهداف الجمعية 
رســـالتها  ألداء  تنفيـــذًا  التنمويـــة، 
الخيريـــة  مختلف األنشـــطة  بتنفيـــذ 
واالجتماعيـــة وتحديدًا فـــي المجاالت 
التعليمية والرعاية الصحية ومساعدة 

األســـر المتعففـــة وكفالـــة األيتـــام، بمـــا 
ينعكـــس إيجابًا علـــى تنميـــة المجتمع، 
فضالً عـــن تقديم الخدمـــات التطوعية 
وفقًا للخطة االســـتراتيجية التطويرية 
للمســـاهمة فـــي تعزيـــز العمـــل الخيـــري 

بمملكة البحرين.
والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  وأشـــاد 
االجتماعية، بجهود الجمعية في تلبية 
احتياجـــات مختلـــف شـــرائح المجتمع، 

مبديـــًا تقديـــره لمبادراتهـــا النوعية في 
المجـــاالت الخيرية واإلنســـانية، منوهًا 
في هذا الســـياق بالدور اإليجابي الذي 
تقوم به المنظمات األهلية ومؤسســـات 
التنميـــة  لخدمـــة  المدنـــي  المجتمـــع 
المستدامة في المملكة، ومؤكدًا حرص 
الوزارة على تيسير إجراءات تراخيص 
جمـــع المـــال للجمعيـــات الخيريـــة وفق 

األنظمة والقوانين المتبعة.

حميدان يلتقي جمعية “شجرة الحياة”

حميدان: دور إيجابي للمنظمات األهلية لخدمة التنمية المستدامة

تيسير تراخيص جمع المال للجمعيات الخيرية
المنامة - وزارة الخارجية

دانـــت وزارة خارجيـــة مملكـــة البحريـــن 
الحوثيـــة  الميليشـــيات  مواصلـــة  بشـــدة 
المســـيرة  الطائـــرات  إطـــالق  اإلرهابيـــة 
العربيـــة  المملكـــة  تجـــاه  المفخخـــة 
الســـعودية الشـــقيقة، وتســـتنكر قيامهـــا 
تجـــاه  بإطـــالق طائـــرة مفخخـــة  اليـــوم 
مســـتهدفة  مشـــيط،  خميـــس  مدينـــة 
المدنيين اآلمنين والمنشآت المدنية، في 

تحد سافر لألعراف والقوانين الدولية.
وأكـــدت وزارة الخارجية وقـــوف مملكة 
البحريـــن وتضامنهـــا التـــام مـــع المملكـــة 
العربية السعودية الشـــقيقة فيما تتخذه 
مـــن إجـــراءات وتدابيـــر للحفـــاظ علـــى 
علـــى  والمقيميـــن  مواطنيهـــا  ســـالمة 
أراضيها، مشيدة بيقظة وجاهزية قوات 
تحالـــف دعـــم الشـــرعية في اليمـــن التي 

تمكنت من اعتراض وتدمير الطائرة.

البحرين تؤكد التضامن 
التام مع السعودية



مصروفــات البعثــات الدبلوماسيـة فـي عاميـن

أعلـــن وزير الخارجية عبداللطيف 
الســـفارات  عـــدد  أن  الزيانـــي 
حـــول  البحرينيـــة  والقنصليـــات 
العالـــم 37 ســـفارة وقنصليـــة، و5 

قنصليات فخرية.
ويبلغ عدد موظفي تلك السفارات 
البحرينييـــن  مـــن  والقنصليـــات 
128 موظًفا بحرينًيـــا، ويبلغ عدد 
موظفيها من الجنســـيات األخرى 

611 موظًفا أجنبًيا.
وكشـــف الوزيـــر أثنـــاء رده علـــى 
ســـؤال تقـــدم بـــه النائـــب ممدوح 
 2019 العـــام  فـــي  أنـــه  الصالـــح 
المرصـــودة  الميزانيـــة  بلغـــت 
مملكـــة  وقنصليـــات  لســـفارات 
 20,365,800 بالخـــارج  البحريـــن 
مـــن   % 52,4 يمثـــل  بمـــا  دينـــار، 
أصل الميزانيـــة المعتمدة للوزارة 
مليـــون   38,849 تبلـــغ  والتـــي 

دينـــار، وأن الميزانيـــة المرصـــودة 
فـــي  والقنصليـــات  للســـفارات 
2020 بلغـــت 20,145,600 دينار، 
أصـــل  مـــن   %  59,4 يمثـــل  بمـــا 
للـــوزارة  المعتمـــدة  الميزانيـــة 
والتـــي تبلـــغ 33,896,200 دينـــار، 
والقنصليـــات  الســـفارات  أن  أي 
فـــي الخـــارج صرفت في ســـنتين 

40,511,400 دينار.
الموظفيـــن  أن  إلـــى  ولفـــت 
البحرينيين المبتعثين إلى بعثات 
يشـــغلون  الخـــارج  فـــي  المملكـــة 
درجـــات  جـــدول  علـــى  وظائـــف 
الدبلوماســـي  الســـلك  أعضـــاء 
والقنصلي، بحيث يقوم الموظف 
السياســـة  بتنفيـــذ  الدبلوماســـي 
الخارجية لمملكة البحرين ويمكن 
وظيفـــة  البحرينـــي  يشـــغل  أن 
موظف محلي بعقد إن كان مقيًما 

في دولة المقر.
المحلييـــن  الموظفيـــن  أن  وبيـــن 

)الموظفـــون بعقـــود( يتولون أداء 
المهـــام اإلدارية الخاصـــة بالبعثة، 
أو  إداريـــة  وظائـــف  يشـــغلون  إذ 
أعمـــال  مثـــل  مســـاندة  وظائـــف 
الســـكرتارية والشـــؤون القنصلية 
العامـــة  والعالقـــات  والمحاســـبة 

واألعمال الخدمية واألخرى.
وذكر الزياني أن وزارة الخارجية 

ســـفاراتها  خـــالل  مـــن  تتولـــى 
الشـــؤون  كافـــة  وقنصلياتهـــا 
الخارجيـــة  بالسياســـة  المتعلقـــة 
للدولة وتنظيم عالقاتها مع الدول 
الدوليـــة  والمنظمـــات  األجنبيـــة 
وتقـــوم برعاية مصالـــح مواطني 
مملكـــة البحريـــن وحمايتهـــم في 

الخارج.

وقـــال “إن مـــن أبـــرز المهـــام التي 
بهـــا ســـفارات وقنصليـــات  تقـــوم 
الخـــارج،  فـــي  البحريـــن  مملكـــة 
الخارجيـــة  السياســـة  تنفيـــذ 
لمملكة البحرين ورعاية المصالح 
فـــي  للمملكـــة  العليـــا  الوطنيـــة 
الخارج، ورعاية شـــؤون مواطني 
الخـــارج،  فـــي  البحريـــن  مملكـــة 
القنصليـــة،  الخدمـــات  وتقديـــم 
فـــي  البحريـــن  مملكـــة  وتمثيـــل 
االجتماعـــات المنعقـــدة فـــي دولة 
مملكـــة  إنجـــازات  وإبـــراز  المقـــر، 
البحريـــن فـــي مختلـــف المجاالت 
السياسية واالقتصادية والثقافية 

وحقوق اإلنسان”.
بالتعبيـــر  تقـــوم  كمـــا  وتابـــع: 
البحريـــن  مملكـــة  مواقـــف  عـــن 
اإلقليميـــة  القضايـــا  تجـــاه 
والدوليـــة، والعمـــل علـــى تطويـــر 
الـــدول  مـــع  الثنائيـــة  العالقـــات 
الشـــقيقة والصديقـــة بمـــا يخـــدم 

فـــي  البحريـــن  مملكـــة  مصالـــح 
)السياســـية  المجـــاالت  شـــتى 
واالقتصادية والثقافية وغيرها(، 
والمســـاهمة في إبـــرام االتفاقات 
المجـــاالت  شـــتى  فـــي  الدوليـــة 
األمنية والسياســـية واالقتصادية 

والثقافية وغيرها...(”.
وأضاف “كما تقوم الوزارة بالعمل 
علـــى توطيد العالقـــات مع بعثات 
الدول األجنبية بما يخدم مصالح 
البحرين، والقيام بعلميات اإلجالء 
ورصـــد  ومتابعـــة  للمواطنيـــن، 
مختلـــف األحـــداث والقضايـــا في 
الدولة المضيفة، وتطوير الروابط 
االقتصادية في الخارج، ومتابعة 
ورصـــد بيانـــات مواطنـــي مملكـــة 
البحريـــن المقيميـــن فـــي الخـــارج 
بشـــكل دوري، وتوفيـــر وتســـهيل 
التصويت واالقتـــراع لالنتخابات 
في المملكة في الخارج، وتسهيل 

مهام الوفود الرسمية”.
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علوي الموسوي

ممدوح الصالحعبداللطيف الزياني

أعلن وزيـــر الخارجية عبداللطيف 
الزيانـــي أن الحكومـــة أبرمـــت 10 
اتفاقـــات مع مختلـــف دول العالم، 
وذلـــك منـــذ بـــدء انعقـــاد الفصـــل 
لمجلســـي  الخامـــس  التشـــريعي 
 12 تاريـــخ  والنـــواب  الشـــورى 

ديسمبر 2018 حتى اآلن.

ولفت في رده على ســـؤال للنائب 
باسم المالكي إلى أن أول اتفاقية 
هـــي البروتوكول المعدل التفاقية 
الحكومـــة مـــع حكومـــة جمهورية 
باكســـتان بشـــأن تجنـــب االزدواج 
الضريبـــي ومنـــع التهـــرب المالـــي، 
والمشاركة  االستكشاف  واتفاقية 
في اإلنتاج بين الحكومة وشـــركة 

إينـــي البحرين بي فـــي، واتفاقية 
مملكـــة  مـــع  الجويـــة  الخدمـــات 

اسبانيا.
وذكـــر أن االتفاقيـــة الرابعة كانت 
تخـــص الخدمات الجوية ووقعت 
مـــع جمهوريـــة المالديـــف، واتفاق 
مشـــتركة  لجنـــة  إنشـــاء  بشـــأن 
البحريـــن  بيـــن  الثنائـــي  للتعـــاون 

واندونيسيا، واتفاق بين الحكومة 
وجمهوريـــة كينيـــا بشـــأن إنشـــاء 
لجنـــة مشـــتركة للتعـــاون الثنائي، 
واتفاقية بيـــن الحكومة واالتحاد 
بشـــأن  السويســـري  الفيدرالـــي 
إزالـــة االزدواج الضريبـــي المتعلق 
ورأس  الدخـــل  علـــى  بالضرائـــب 

المال ومنع التهرب الضريبي.

وأفـــاد أن الثامنـــة كانـــت اتفاقيـــة 
جمركية مع الهيئة العامة للجمارك 
في الشـــقيقة السعودية، واتفاقية 
الخدمـــات الجويـــة بيـــن البحرين 
وإيطاليـــا، واتفـــاق بيـــن حكومـــة 
البحريـــن وإيطاليا حـــول التعاون 
والعملـــي  والتعليمـــي  الثقافـــي 

والتكنولوجي واإلعالمي.

الحكومة أبرمت 10 اتفاقات دولية منذ 2018
محرر الشؤون المحلية

علوي الموسوي

باسم المالكي

أكد وزير المواصالت واالتصاالت 
الهيئـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس 
الوطنيـــة لعلـــوم الفضـــاء الوزيـــر 
كمال أحمد أن اســـتخدام الفضاء 
علـــى  يعـــد حكـــًرا  لـــم  الخارجـــي 
الدول العظمـــى، بل أضحى مكاًنا 
تتســـابق دوال عديـــدة في ارتياده 
واستخدامه ليس لالستكشاف أو 
لألغـــراض العســـكرية فقـــط وإنما 
لتطبيقات عديدة تخدم البشرية.
وقـــال فـــي تقديـــم رؤيـــة الهيئـــة 
بمشـــروع قانـــون الموافقـــة علـــى 
اتفاقيـــة  إلـــى  البحريـــن  انضمـــام 
تســـجيل األجســـام المطلقـــة إلـــى 

الفضاء الخارجـــي التي اعتمدتها 
الجمعيـــة العامة لألمـــم المتحدة: 
“يتضـــح مـــن بنود هـــذه االتفاقية 
التي ال يترتب علـــى االنضمام لها 
أيـــة تكاليـــف مالية، أنها ستســـهم 
في دعم المساعي الحثيثة للهيئة 
الوطنيـــة لعلوم الفضاء والمتمثلة 
في تحقيق رؤية صاحب الجاللة 
الملك من خالل وضع اسم مملكة 
البحرين في مصـــاف الدول التي 
تستغل الفضاء الخارجي ألغراض 
بمـــا يحقـــق  المســـتدامة  التنميـــة 
االزدهار والرخاء لمملكة البحرين 
وشعبها الوفي ومن ذلك مساعيها 

إلطالق أقمار صناعية والمشاركة 
في مشـــاريع دولية تعنى بدراسة 
الفضاء وتشجيع األبحاث العلمية 

المتعلقة بالفضاء”.
هـــذه  جملـــة  مـــن  أن  وأوضـــح 
التطبيقـــات التي تخدم البشـــرية 
االتصـــاالت واالستشـــعار عن بعد 
وغيرهـــا مـــن التطبيقـــات العلمية 
خـــالل  مـــن  والتجاريـــة  والفنيـــة 
األقمار الصناعية، مما اســـتوجب 
معـــه النظـــر فـــي وضـــع ضوابـــط 
دوليـــة تحكـــم اســـتخدام الفضاء 
مســـؤولية  وتحـــدد  الخارجـــي 

وواجبات كل دول العالم.

وذكـــر أنه القانون الدولي المتعلق 
بالفضـــاء الخارجي تطـــور تدريًبا 
فـــي  يســـاهم  بمـــا  يناســـب،  بمـــا 
توطيد التعاون الدولي في ميدان 
الخارجـــي  الفضـــاء  استكشـــاف 
واستغالله في األغراض السلمية، 
إذ بـــدأ بصـــوغ مبـــادئ ذات طابع 
قانونـــي تـــم تجســـيدها فـــي عدد 
من االتفاقات والمعاهدات العامة 

متعددة األطراف.
ولفت إلى أن الغالبية العظمي من 
دول العالـــم انضمـــت لالتفاقيـــات 
والمعاهـــدات مـــن خـــالل التوقيع 
عليهـــا أو التصديـــق عليهـــا، حيث 

بلغـــت الـــدول المنضمـــة التفاقية 
تســـجيل األجســـام نحـــو 69 دوال 

من أصل 194 دولة.
وقال: “إن خطـــوة االنضمام لهذه 

االتفاقيـــة لتحقـــق مـــا نـــص عليه 
المرســـوم 11 لســـنة 2014 بإنشاء 
وتنظيـــم الهيئـــة الوطنيـــة لعلـــوم 
الفضـــاء وخصوًصا مـــا نص عليه 
البنـــد رقـــم 8 مـــن المـــادة رقـــم 3 
“تشـــجيع انضمام مملكة البحرين 
للمعاهـــدات واالتفاقيـــات الدولية 
المختصـــة بلعـــوم الفضـــاء، وهي 
خطـــوة تثبت مدى جديـــة مملكة 
الفضـــاء  الســـتغالل  البحريـــن 
بصـــورة ســـلمية لخدمـــة أهـــداف 
لشـــعبها  المســـتدامة  التنميـــة 
مـــع  والبنـــاء  المثمـــر  وبالتعـــاون 

المجتمع الدولي”.

العظمى ــدول  ــ الـ يــعــد حـــكـــًرا عــلــى  لـــم  ــاء  ــض ــف ال ــدام  ــخ ــت اس الـــمـــواصـــات:  ــر  ــ وزي

البحــريـــن تتجـــه إلطــــالق أقمــــــار صنـــاعيـــــة

كمال أحمد

أعلن وزير اإلســـكان باسم الحمر أن 
عـــدد طلبات أهالي الدائرة الســـابعة 
مـــن محافظـــة العاصمـــة منـــذ العام 
2000 إلـــى 2021 بلغت 1662 طلب 
وحـــدة ســـكنية و73 طلب قســـيمة 

سكنية و137 طلب شقة تمليك.
وأفـــاد الوزيـــر فـــي رده على ســـؤال 
عـــن  عبداألميـــر  زينـــب  للنائـــب 
المشاريع المستقبلية للوزارة لتلبية 
الطلبـــات اإلســـكانية فـــي محافظـــة 
العاصمـــة، أن الوزارة تواصل توفير 
الوحدات الســـكنية من خالل تنفيذ 
مشـــروع مدينـــة شـــرق ســـترة فـــي 
محافظـــة العاصمة، الذي سيســـاهم 
فـــي توفير وحدات ســـكنية لطلبات 

محافظة العاصمة.
وقـــال “تقوم الـــوزارة أيًضـــا بتوفير 

خـــالل  مـــن  الســـكنية  الوحـــدات 
اإلســـكانية  المجمعـــات  مشـــاريع 
والميزانيـــة،  األرض  توفـــر  حســـب 
وحـــدات  توفيـــر  فـــي  والمواصلـــة 
مزايا، والتوســـع في برنامج حقوق 

تطويـــر األراضـــي، واالســـتمرار في 
توفيـــر القروض اإلســـكانية )البناء/ 
الشـــراء(، وتوفير القســـائم السكنية 
حســـب توافر األراضي السكنية في 

المحافظة”.

أكد وزير اإلســـكان باســـم الحمر أن 
عدد الطلبات الموجودة في الدائرة 
الثانية من المحافظة الشـــمالية منذ 
العـــام 2000 حتى العـــام 2020 تبلغ 
و41  ســـكنية  وحـــدة  طلـــب   1683
طلـــب قســـيمة ســـكنية و7 طلبـــات 

لشقة تمليك.
وبيـــن فـــي رده علـــى ســـؤال للنائب 
فاطمـــة عبـــاس القطـــري أن الوزارة 
مدينـــة  تنفيـــذ  باســـتكمال  تقـــوم 
الشـــمالية  المحافظـــة  فـــي  ســـلمان 
والتـــي تعتبر أكبـــر مدينة من المدن 
اإلســـكانية الجديـــدة، إضافـــة إلـــى 
ذلـــك تقـــوم الـــوزارة حالًيا بدراســـة 
مبادرات تســـعى مـــن خاللها لتوفير 
خدمات فورية تمكـــن المواطن من 
االســـتفادة مـــن الخدمة اإلســـكانية 

االنتظـــار  إلـــى  الحاجـــة  دون 
وتحفيـــز  التمويليـــة  كالخدمـــات 
القطاع الخاص على توفير وحدات 
سكنية مالئمة وبأسعار معقولة في 
متنـــاول المواطـــن مـــن ذوي الدخل 

المحدود.
أوضـــح الوزيـــر أن الـــوزارة قطعـــت 

شـــوًطا كبيـــًرا فـــي تنفيـــذ المرحلـــة 
التجريبية لبرنامج تطوير األراضي 
القطـــاع  مـــع  بالتعـــاون  الحكوميـــة 
الخـــاص، وجاء ذلك تنفيًذا لبرنامج 
الحكومـــة تحديًدا للهـــدف المتعلق 
مبتكـــرة  إســـكانية  حلـــول  بتقديـــم 

ومتنوعة للمواطنين.

زينب عبداألمير

فاطمة عباس القطري

1683 طلبا إسكانيا في دائرة القطري1662 طلبا إسكانيا في دائرة زينب

40.5
مليون دينــار

علوي الموسويعلوي الموسوي
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القطـاع الزراعـي يتحول للطاقـة المتجـددة

إطالق برنامج أمة محمد والبدء بتوزيع 1500 سلة غذائية

ــع ــاري ــش ــم ال ــاب  ــحـ ــى أصـ ــل ــة ع ــاري ــم ــث ــت ــف اس ــي ــال ــك ــرزا: ال ت ــ ــي ــ م

رمـــضـــان خـــــال  صـــائـــم  ــار  ــ ــط ــ إف وجـــبـــة  ألـــــف   15 ــع  ــ ــوزي ــ ت

عقـــد رئيـــس هيئـــة الطاقـــة المســـتدامة 
عبدالحســـين ميـــرزا اجتماًعـــا مرئًيا عن 
بعد مـــع وكيل الزراعة والثـــروة البحرية 
نبيـــل أبو الفتـــح واألمين العـــام للمبادرة 
الوطنيـــة لتنميـــة القطـــاع الزراعـــي فـــي 
بنـــت  مـــرام  الشـــيخة  البحريـــن  مملكـــة 
عيســـى آل خليفـــة، وذلـــك علـــى ضـــوء 
بيـــن هيئـــة  المشـــتركة  التعـــاون  جهـــود 
الزراعـــة  وقطـــاع  المســـتدامة  الطاقـــة 
والثـــروة البحريـــة لـــدى وزارة األشـــغال 
وشـــؤون البلديـــات والتخطيط العمراني 
والمبـــادرة الوطنية للبحـــث في إمكانات 
االســـتفادة من حلـــول وتقنيـــات الطاقة 
المتجـــددة فـــي تطوير القطـــاع الزراعي 

في مملكة البحرين.
 وفـــي بداية االجتماع، اســـتعرض ميرزا 
خطـــة العمل األولية التـــي أعدها الفريق 
المختص المشـــترك والتي تضمنت عددا 
من المشاريع والمبادرات المقترحة، ليتم 
تطبيقهـــا على مراحـــل تجريبية ومن ثم 

تنفيذيـــة بتحقـــق جدواهـــا، وناقش أهم 
الفوائـــد التـــي ســـتعود بهـــا علـــى القطاع 
والتي ســـتمكنه من االنضمام إلى السبق 
الوطني والعالمي في التحول إلى حلول 
الطاقة المتجددة واالستفادة من أحدث 
تقنيات كفـــاءة الطاقة، وبـــأن المبادرات 
المقترحـــة فـــي خطـــة العمـــل المعـــدة ال 
تتطلـــب أيـــة تكاليـــف اســـتثمارية أولية 

يتكبدها أصحاب المشاريع الزراعية.
وانتهـــز ميـــرزا الفرصـــة لتســـليط الضوء 
علـــى أبرز اإلنجـــازات التـــي تحققت في 
قطاع الطاقـــة المتجددة وكفاءة الطاقة 

في مملكـــة البحرين في ظـــل توجيهات 
أهـــم  إلـــى  إضافـــة  الرشـــيدة،  القيـــادة 
المبادرات والمشـــاريع التي تعتزم الهيئة 
العمـــل عليها خالل العام والتي ســـتمكن 
الهيئـــة من تقديم الدعـــم الالزم لمختلف 
التـــي  الحكوميـــة  والهيئـــات  الـــوزارات 
أبـــدت اهتمامهـــا وإقبالهـــا على مشـــاريع 
الطاقة المتجددة، بما يســـهم في تحقيق 
األهـــداف الوطنيـــة الموضوعـــة ويصب 

في المصلحة الوطنية العامة.
وبـــدوره، نـــوه أبوالفتـــح بخطـــة العمـــل 
المعـــّدة ومدى اتســـاقها مـــع الرؤية التي 

يعمـــل قطـــاع الزراعـــة والثـــروة البحرية 
لتحقيقهـــا، انطالًقـــا مـــن األهميـــة التـــي 
توليهـــا القيـــادة الرشـــيدة بهـــذا القطـــاع 
وأهميـــة تفعيل مفاهيم االســـتدامة فيه، 
وذلـــك لكونـــه إحـــدى الركائز األساســـية 
لتحقيـــق األمـــن الغذائـــي فـــي المملكـــة، 
مؤكًدا أن كافة الجهود تركز على تطوير 
القطـــاع وتمكين المزارعيـــن من تحقيق 
وفـــورات فـــي تكاليف الطاقة للمشـــاريع 
العمليـــات  كفـــاءة  وتحســـين  الزراعيـــة 

الزراعية. 
من جانبها، أشـــادت الشـــيخة مـــرام بنت 
عيســـى آل خليفـــة بخطة العمـــل األولية 
التـــي اســـتعرضها ميرزا وبالجهـــود التي 
بذلها الفريق المشـــترك لوضـــع المبادرات 
وذكـــرت  فيهـــا،  المتضمنـــة  والمشـــاريع 
أن المبـــادرة الوطنيـــة تطمح إلـــى تنفيذ 
التطبيقـــات الحديثـــة للطاقـــة المتجددة 
فـــي المجال الزراعي وعلى نطاق واســـع 
لتحقيـــق  الحلـــول  أفضـــل  باعتبارهـــا 

مستقبل مستدام.

أكـــد  محافـــظ محافظـــة العاصمة الشـــيخ 
هشـــام بـــن عبدالرحمـــن آل خليفة حرص 
المحافظـــة الكبيـــر على االحتفـــاء بحلول 
شـــهر رمضـــان المبـــارك مـــن خـــالل تنظيم 
واإلنســـانية  الخيريـــة  المبـــادرات  وتبنـــي 
والمجتمعية التي تنســـجم مع روح الخير 
والعطـــاء في الشـــهر الفضيل، مـــن أبرزها 

األهالـــي  علـــى  الغذائيـــة  الســـالل  توزيـــع 
ووجبات إفطـــار صائم علـــى المحتاجين، 
التوعويـــة  الفعاليـــات  مـــن  عـــدد  وإقامـــة 
مـــع  والتعـــاون  بالتنســـيق  واالجتماعيـــة 
الجهـــات ذات الصلة، وذلـــك ضمن برنامج 
أمـــة محمد )صلـــى هللا عليه وســـلم( الذي 
علـــى  العاشـــر  للعـــام  المحافظـــة  تنظمـــه 

التوالي.

جاء ذلك خالل تســـليم الشـــيخ هشـــام بن 
عبدالرحمـــن آل خليفـــة الســـالل الغذائيـــة 
إلـــى  الداعمـــة،  الجهـــات  مـــن  المقدمـــة 
الجمعيـــات ومؤسســـات المجتمـــع المدني 
واألســـر  المحتاجيـــن  علـــى  لتوزيعهـــا 
المتعففـــة، إذ أشـــار معاليـــه إلـــى مواصلـــة 
المحافظة عادتها السنوية بتنظيم مشروع 
إفطـــار صائم، حيـــث من المقـــرر أن توزع 

15 ألـــف وجبـــة إفطار صائم فـــي مختلف 
مناطق العاصمة خالل الشـــهر الفضيل مع 
األخـــذ باإلجـــراءات االحترازيـــة والتباعد 
المحافظـــة  أطلقـــت  كمـــا  االجتماعـــي، 
اإللكترونيـــة،  رمضـــان  شـــهر  إمســـاكية 
والتـــي يمكن الحصـــول على نســـخة منها 
عبـــر الموقع اإللكترونـــي للمحافظة. وبين 
المحافـــظ، أن “برنامـــج أمـــة محمد )صلى 

هللا عليـــه وســـلم( في نســـخته هـــذا العام 
عبـــر  توعويـــة  محاضـــرة  إقامـــة  يشـــمل 
االتصـــال المرئـــي حول التغذيـــة والصحة 
خالل شـــهر رمضـــان المبـــارك بالتعاون مع 
واالجتماعيـــة  الصحيـــة  الشـــؤون  إدارة 
توزيـــع  إلـــى  إضافـــة  الداخليـــة،  بـــوزارة 
القرقاعون على األطفال مرضى السرطان 

ابتســـامة  مبـــادرة  مـــع  مشـــترك  بتعـــاون 
لدعـــم أطفـــال مرضـــى الســـرطان، كما تم 
رصـــد جوائز قيمـــة لمســـابقات المحافظة 
اإللكترونيـــة المتنوعة التي تســـتمر طوال 
الشـــهر الفضيل حيث ســـيتم اطالقها عبر 
cg_( حســـاب المحافظة علـــى انســـتغرام

.)@bahrain

المنامة - هيئة الطاقة المستدامة

المنامة- محافظة العاصمة

زيادة زراعة 1000 من أشجار الظل والصديقية للبيئية بتقاطع الجنبية
ا في مشروع التجميل بالمرحلة األولى خلف: الوزارة قطعت شوًطا مهًمّ

قـــال وزير األشـــغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيـــط العمراني عصـــام خلف إنه 
تـــم االنتهاء مـــن إضافة 1000 شـــجرة 
مـــن أشـــجار الظـــل والصديقـــة للبيئيـــة 
المزروعـــات  تكثيـــف  أعمـــال  ضمـــن 
لمشـــروع  الخضـــراء  والمســـطحات 

تجميل وتشجير تقاطع الجنبية.
وأوضـــح خلـــف أن مســـاحة المشـــروع 
البالغـــة نحـــو 120 ألف متـــر مربع تمت 
األشـــجار  أنـــواع  بمختلـــف  زراعتهـــا 
والشـــجيرات المزهرة بأشكال هندسية 
مثلثـــات  تغطـــي  جميلـــة،  وطبيعيـــة 
الجنبيـــة  بتقاطـــع  المحيطـــة  المنطقـــة 
وإنشـــاء  الـــري،  بشـــبكات  وإمدادهـــا 
المصـــارف الزراعيـــة التحتيـــة لتجميـــع 
المياه الصـــرف الزراعي، ضمن المرحلة 

المخطط لها.
قـــام  تفقديـــة  جولـــة  فـــي  ذلـــك  جـــاء 
بهـــا الوزيـــر خلـــف للمشـــروع لالطـــالع 
علـــى ســـير أعمـــال تكثيـــف المزروعات 
والمســـطحات الخضراء، يرافقه وكيل 
الوزارة لشـــؤون البلديات الشيخ محمد 

إدارة  ومديـــر  خليفـــة  آل  أحمـــد  بـــن 
ورئيـــس  بوحجـــي  يوســـف  المشـــاريع 
قســـم إنتاج النباتـــات التجميلية بإدارة 

المشاريع عباس عرفات.
بتكثيـــف  الزيـــارة  فـــي  الوزيـــر  ووجـــه 
وزيـــادة أعـــداد المســـطحات الخضراء 
األشـــجار  أنـــواع  مختلـــف  وزراعـــة 
نســـبة  لزيـــادة  المزهـــرة  والشـــجيرات 
فـــي  بالنباتـــات  الخضـــراء  المســـاحات 
تقاطـــع  ومثلثـــات  الدائريـــة  المواقـــع 
مشـــاريع  أحـــد  يعتبـــر  الـــذي  الجنبيـــة 
الوزارة ضمـــن االســـتراتيجية الوطنية 

للتشـــجير بهـــدف التوســـع فـــي الرقعـــة 
الخضراء في المملكة.

وأشـــار إلـــى أن الـــوزارة قطعت شـــوًطا 
تقاطـــع  تجميـــل  مشـــروع  فـــي  مهًمـــا 
الجنبيـــة بالمرحلـــة األولـــى وهـــو أحـــد 
التجميـــل  لعمليـــات  المهمـــة  المشـــاريع 
الـــوزارة  اســـتراتيجية  مـــن  المنبثقـــة 
لتكثيـــف التشـــجير والتحضيـــر وزيادة 
الرقعة الخضراء في الشوارع الرئيسية 
تعمـــل  التـــي  والتقاطعـــات  والمياديـــن 

عليها الوزارة.
وقـــال خلـــف “تـــم االنتهـــاء مـــن أعمال 

األرضيـــة  المصـــارف  شـــبكات  تركيـــب 
األرضيـــة  الخزانـــات  مـــن  وملحقاتهـــا 
الرئيســـة  الـــري  شـــبكات  وتمديـــدات 
والفرعية ومحطات المضخات كمرحلة 
إنجـــاز  نســـبة  وبلغـــت  اإلنشـــاءات، 
المشـــروع حوالـــي 100 % والـــذي تـــم 

االنتهاء منه في 14 أبريل 2020”.
واكـــد الوزيـــر أن الـــوزارة تعتمـــد فـــي 
تكثيـــف  علـــى  اســـتراتيجيتها  تطبيـــق 
زراعة أشـــجار الظـــل والصديقة للبيئية 
حيـــث  البحرينـــي  للمنـــاخ  والمناســـبة 
تمـــت زراعـــة أعـــداد مـــن أشـــجار الظل 
فـــي المثلثـــات والمســـاحات المفتوحة 
فـــي مشـــروع تجميـــل تقاطـــع الجنبية 
باســـتخدام أنواع مختلفة من األشجار 
المزهـــرة  االكاســـيا  أشـــجار  مثـــل 
وأشـــجار  والهبســـكس  والفايكـــس 
واألكاســـيا والشـــجيرات المزهـــرة مثل 
الياســـمين الهنـــدي والجاتروفـــا والتـــي 
تتميـــز ألزهارهـــا الزاهيـــة إضافـــًة إلـــى 
مغطيـــات التربـــة والنباتـــات المتســـلقة 
مســـاحة  زيـــادة  بغـــرض  والزاحفـــة 

المسطحات الخضراء.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

مواصلة دعم حملة التطعيم والتصدي لمخالفات السكن
أكد محافظ الشمالية علي العصفور استمرار 
المحافظة في دعم الحملة الوطنية للتطعيم 
ضد فيـــروس كورونا كوفيد - 19، وذلك من 
خـــالل مبادرتهـــا التي أطلقتهـــا عبر المجلس 
التنسيقي تحت شعار “يدًا بيد لنهزم جائحة 

كورنا”.
جـــاء ذلك خـــالل ترؤســـه اجتمـــاع المجلس 
التنســـيقي للمحافظة، حيث أشـــاد العصفور 
بالجهـــود لتي يبذلهـــا فريـــق البحرين الطبي 
والعاملـــون فـــي الصفوف األماميـــة للتصدي 
لجائحة كورونا، وبوعي المجتمع البحريني، 
لتحقيـــق النجاحـــات المتقدمة فـــي مواجهة 

الجائحة.
ودعا المحافظ أعضاء المجلس إلى استمرار 
دعم الحملة الوطنية للتطعيم ضد فايروس 
كورونـــا كوفيـــد - 19 فـــي مختلـــف األجهزة 
الموظفيـــن  وتوجيـــه  بإرشـــاد  الحكوميـــة 

مـــن  انطالقـــًا  وذلـــك  للتطعيـــم،  بالمبـــادرة 
الواجـــب الوطنـــي لتوعية المجتمـــع وتأمين 

صحة وسالمة الجميع.
وبحـــث المجلس في إطار حملـــة المحافظة 
لدعـــم الجهـــود الوطنيـــة للتصـــدي لجائحـــة 
لمواجهـــة  الالزمـــة  االجـــراءات   ، كورونـــا 
المخالفـــات وتداعياتها بما من شـــأنه حماية 
الســـالمة العامـــة ، كما تم بحـــث جهود الحد 
مـــن حالـــة االكتظـــاظ فـــي الســـكن الجماعي 
الوافـــدة، داعيـــا ألهميـــة  للعمالـــة  المشـــترك 
علـــى  للمحافظـــة  القانـــون  بإنفـــاذ  االلتـــزام 

األرواح والممتلكات العامة.
إلـــى ذلـــك، أكـــد المجلـــس اســـتمرار المبادرة 
التـــي أطلقتها المحافظـــة بالتعاون مع وزارة 
اإلســـكان في عـــرض الحاالت اإلنســـانية من 
الشـــمالية  بالمحافظـــة  اإلســـكانية  الطلبـــات 
العزيمـــة،  لـــذوي  العاجلـــة  الحلـــول  وإيجـــاد 

الخدمـــات  مـــن  االســـتفادة  مـــن  لتمكينهـــم 
و  المتحققـــة  بالنتائـــج  منوهـــًا  اإلســـكانية، 

تفاؤل أصحاب الحاالت اإلنسانية.
اســـتعراض  فـــي  أعمالـــه  المجلـــس  وتابـــع 
نتائـــج الترويج للبرنامـــج الوطني للتوظيف 
فـــي نســـخته الثانيـــة فـــي مختلـــف مناطـــق 

المحافظـــة، وبرنامج المحافظة خالل شـــهر 
رمضـــان المبـــارك الـــذي سيشـــمل “ مســـابقة 
والمجلـــس  رمضـــان”  فـــي  األكبـــر  الرابـــح 
الرمضانـــي للمحافظـــة الشـــمالية، فيمـــا هنـــأ 
المحافـــظ أعضـــاء المجلـــس بمناســـبة قرب 

حلول الشهر الفضيل.

المنامة - وزارة الداخلية

“تنسيقي الشمالية”: 
إيجاد الحلول اإلسكانية 
العاجلة لذوي العزيمة

توجيهات جاللة العاهل... للصيادين عرفان
Û  بالتأكيــد، كان ملــف الصياديــن البحرينييــن وال يزال، مــن الملفات

التي حظيت باالهتمام الشــخصي من جانب عاهل البالد صاحب 
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، وولــي العهــد رئيــس 
مجلــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل 
خليفــة، وحيــن نقف أمام توجيهات جاللــة الملك بدعم الصيادين 
وتلبيــة كافــة احتياجاتهــم والحفــاظ علــى اســتقرارهم األســري، 
فذلــك كلــه جــزء ال يتجــزأ مــن اهتمــام الدولــة بمختلــف شــرائح 

المجتمع.
Û  ولنعد إلى شهر ديسمبر من العام 2020، حين عقد وزير الداخلية

الفريق أول الشــيخ راشــد بن عبدهللا آل خليفة، لقاًء مع عدد من 
البحارة الذين تعرضوا الســتهداف ألرواحهم وأرزاقهم من جانب 
الســلطات القطريــة، وفيــه أكد الوزيــر أن حــق الصيادين محفوظ 
ولن يضيع وسيقوم الجميع بالواجب تجاههم، ال سيما وأن جاللة 
العاهــل حــرص على التواصل مع المواطنين والنظر في قضاياهم 
ومساعدتهم، وما يسعدنا اإلشارة إليه أن الوزير وهو يتحدث عن 
الممارســات القطريــة، ســاق مغاصات عرف بها أهــل البحرين منها 
نيــوه الرميحــي، نيــوه المعاودة، نيــوه العماري، هيــر بالخرب، هير 
أم العرشــان، هير بن زيان، فشــت الديبل، وهو المكان الذي يوجد 
فيه كوكب، كانت تذهب له سفن الغوص البحرينية للتزود بالماء، 

وهي مناطق بحرينية مارس فيها الصيادون مهنتهم منذ القدم.
Û  إذن، لقــد مثلــت قضيــة الصياديــن البحرينييــن واســتهدافهم مــن

جانب السلطات القطرية بشكل ممنهج ومتكرر عالمات استفهام 
كبيــرة تتمحــور علــى دوافع اســتمرار هذا االســتهداف للمواطنين 
فــي أرزاقهــم، وشــغلت المجتمــع البحرينــي ال ســيما وأن شــريحة 
الصياديــن هــي فئة توارثــت المهنة على مســتوى دول الخليج أًبا 
عــن جــد، إال أن كل ذلــك أثبــت أن المجتمــع البحرينــي المتكاتــف 
المتعاضــد يشــد أزر بعضــه بعــض، كيــف ال ونحن رأينــا توجيهات 
جاللــة عاهــل البــالد في تقديم الدعــم والمســاندة للصيادين تأتي 
فــي أعلــى هــرم اهتمامــات القيــادة.. فجاللــة الملــك كان وال يزال 
يتابع الموضوع من كل زواياه، ويتواصل مع المسؤولين ويطمئن 
علــى أوضــاع الصياديــن الذين تعرضوا لضرر كبير ال ســيما أولئك 
الذيــن تعرضــوا للســجن والتوقف لمــدد مختلفة ودفعــوا غرامات 
األحكام المستغربة من دولة جارة، باإلضافة إلى أن بعضهم حتى 
لم يتســلم قاربه المحتجز في قطر لمدد طالت إلى شــهور، فكيف 
يعيش هذا الصياد وقاربه مصدر رزقه ليس في يده؟ ناهيك عن 
توقيــف العمال الوافدين العاملين لدى الصيادين وتســفيرهم إلى 
بلدانهــم دون مراعــاة ال للجانــب اإلنســاني وال األخوي وال اإلداري 

لمثل هذه الحاالت.
Û  علــى العمــوم، مــا أود قولــه هــو أن توجيهــات جاللــة العاهــل أيده

هللا، لهــا الجانــب المضيء الذي نشــر الفرحة والســرور في نفوس 
الصيادين وذويهم بل بلغت الفرحة بيوت كل البحرينيين خصوًصا 
وأننــا نعيــش فــي ظروف اســتثنائية بســبب جائحــة كورونا أثرت 
على كل المفاصل، والبد أن نكرر ونشكر هللا سبحانه وتعالى على 
نعمــة اهتمام قيادتنا حفظهــا هللا بتقديم الدعم الذي يوصف بأنه 
األكثر تميًزا على مستوى العالم في بلد صغير، منذ بدء الجائحة، 
فالعيــش الكريــم واالســتقرار وســعادة األســرة البحرينيــة، هــو ما 
عهدنــاه مــن جاللــة العاهــل “بوســلمان”، ومــن المجتمــع البحريني 

الذي كما قلت، يقدم أروع صور التكاتف والتالحم.

عادل المرزوق



وكالة سبوتنيك الروسية 

صحيفة الشرق األوسط اللندنية 

صحيفة النهار اللبنانية 

ثلث الصفحة األولى من صحيفة القبس الكويتية عن المنتدى

صحيفة عكاظ السعودية 

اهتمام إعالمي عربي ودولي بمداخالت تركي الفيصل في منتدى “^”
كبريـــات الصحـــف ووكاالت األنبـــاء المعروفـــة نشـــرت تغطيـــات موســـعة عـــن الفعاليـــة
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قناة روسيا اليوم

تغريدة لألمير سطام بن خالد آل سعود

تقرير بالفيديو لصحيفة القبس الكويتية 

موقع )سي إن إن( األميركي

صحيفة الشرق األوسط بالنسخة االنجليزية 

صحيفة الشرق األوسط اللندنية 

تقرير بموقع موقع )سي إن إن( باللغة العربية 

صحيفة الراي الكويتية 

صحيفة الراي الكويتية 

تغريدة خالد الهباس األمين العام المساعد للشؤون السياسية 
باألمانة العامة لجامعة الدول العربية

حظيت المناقشات بمنتدى صحيفة البالد باهتمام وتغطية وتداول واسع في وسائل 
اإلعالم الخليجية والعربية والدولية.

وركـــزت كبريـــات الصحـــف العربيـــة ووكاالت األنبـــاء العالميـــة على مـــا ورد في كلمة 
رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية صاحب السمو 

الملكي األمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود.
وأفـــردت الصحـــف الورقية والمواقع اإللكترونية االخبارية مســـاحات كبيرة لتغطية 
محتوى المنتدى، من أبرزها اقتراح األمين العام األسبق لجامعة الدول العربية عمرو 
موســـى، خصوًصـــا اقتراحه تشـــكيل تجمـــع عربي مـــواٍز لالجتماعـــات التفاوضية في 

فيينـــا.  كمـــا ركزت الصحف ووســـائل اإلعـــالم على تأكيد رئيس مجلـــس إدارة تحرير 
قناة العربية الكاتب عبدالرحمن الراشد ضرورة تكثيف الجهود العربية لتعديل مسار 
االتفاق النووي، ودعوة أستاذ علم االجتماع بجامعة الكويت المفكر محمد الرميحي 

للتصدي لألكاذيب اإليرانية عبر العمل الدبلوماسي والضغط عبر “اللوبيات”.

محرر الشؤون المحلية



توجــه عــدد مــن أصحــاب الفضيلة العلمــاء وأعضاء مجلــس النواب ورؤســاء المآتم 
وفعاليات مجتمعية بالشــكر واالمتنان والعرفان لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيســى آل خليفة على توجيهات جاللته الســامية بفتح الجوامع والمســاجد 
لجميــع الفــروض وصالتــي الجمعــة والتراويــح، وفتح المآتم إلحياء مناســبات شــهر 
رمضــان المبارك، مؤكدين ضــرورة توخي اإلجراءات واالحترازات الالزمة الصادرة 

من الفريق الطبي للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد 19(.

مـــن جانبـــه، قـــال رئيـــس مجلـــس إدارة 
الجمعية االسالمية عبداللطيف المحمود 
إن “التوجيهـــات الملكيـــة الســـامية تأتـــي 
الكبيـــرة  والجهـــود  المســـاعي  ظـــل  فـــي 
التـــي بذلتهـــا وتبذلهـــا الحكومـــة منذ بدء 
بـــدًءا  اليـــوم،  وحتـــى  الجائحـــة  انتشـــار 
مـــن تقديـــم الفحوصـــات بشـــكل مجانـــي 
وانتهـــاء بتوفيـــر العديد مـــن التطعيمات 
اســـتثناء؛  دون  والمقيميـــن  للمواطنيـــن 
بهـــدف تحصين المجتمـــع من خالل تلقي 
التطعيمـــات الالزمـــة بهـــدف القضاء على 
الفيـــروس وعـــودة الحيـــاة الطبيعية إلى 

سابق عهدها”.
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  أكـــد  جهتـــه،  مـــن 
حســـينية البنائيـــن بالمحرق أحمـــد البناء 
أن الخطـــوة مـــن جاللـــة الملـــك أتـــت في 
شـــهر  حلـــول  حيـــث  المناســـب،  الوقـــت 
البركـــة والغفـــران وهـــو رمضـــان المبـــارك 
الذي يعكف العالم اإلســـالمي على إحياء 
لياليـــه وأيامه بالصلوات واألدعية والذكر 
أن  خصوصـــا  الكريـــم،  القـــرآن  وقـــراءة 
البشـــرية اآلن تحتـــاج كثيـــرا للجـــوء للـــه 
ســـبحانه وتعالـــى والتضرع لـــه لتخليص 

العالم من وباء كورونا.
وختـــم “نأمل أن تفتـــح دور العبادة ومنها 
الحســـينيات على مدار العام مع التشديد 
فـــي عمليـــة التقيـــد باالحتـــرازات الطبية 
حســـب توصيات الفريـــق الوطني الطبي، 
والـــذي نقـــدم لـــكل فـــرد منهم كل الشـــكر 

والتقدير”.
مـــن جهتـــه، رفـــع رئيـــس هيئـــة المواكـــب 
الحســـينية أســـمى آيات الشـــكر والتقدير 
واالعتـــزاز إلـــى صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
بمناسبة إصداره التوجيه الملكي السامي، 
مشيدا في الوقت نفسه بجهود سمو ولي 
العهـــد رئیـــس مجلـــس الـــوزراء الكبيـــرة 
البحريـــن،  فـــي قيـــادة فريـــق  والموفقـــة 
والجهـــود  ســـموه  بتوجيهـــات  ومنوهـــا 
الكبيرة للحكومة بتوفير جميع اإلمكانات 
والتســـهيالت إلقامـــة الصلـــوات وإحيـــاء 
الشـــعائر والمناســـبات بشكل آمن وصحي 

للجميع في ظل الظروف الراهنة.
وقـــال الواعـــظ الشـــرعي بـــوزارة العـــدل 
والشـــؤون اإلســـالمية واألوقـــاف فاضـــل 
فتيـــل “لقـــد عـــم الفـــرح والســـرور أرجـــاء 
البالد مذ صدرت التوجيهات السامية من 
لـــدن جاللة الملك بفتـــح الجوامع والمآتم 
األخـــذ  مـــع  المبـــارك  رمضـــان  شـــهر  فـــي 
نســـتغرب  وال  الصحيـــة  باالحتياطـــات 
ذلـــك من األب العطوف الـــذي عود أبناءه 
علـــى مثـــل هذه القـــرارات الحكيمـــة التي 
الحنيـــف وشـــعائرنا  مـــع ديننـــا  تتماشـــى 
المقدسة وعاداتنا وتقاليدنا التي نعتُز بها 

في هذا البلد المعطاء”.
إلى ذلـــك، أكـــدت الهيئة العامـــة للمواكب 
الملكيـــة  “التوجيهـــات  أن  الحســـينية 
الســـامية تعكس حـــرص واهتمـــام جاللة 
الملك، بإعـــالء القيم اإلســـالمية، وتلمس 
جاللته ألهمية إحياء المناسبات والشعائر 
رمضـــان  شـــهر  خـــالل  الســـيما  الدينيـــة 
المبـــارك”، مقـــدرًة عالًيـــا هـــذه التوجيهات 
الملكية السديدة التي تؤكد التزام مملكة 
البحريـــن بالمبـــادئ اإلســـالمية، فـــي ظل 
الظروف االستثنائية التي يشهدها العالم 

أجمع نتيجة جائحة )كوفيد 19(.
وأشـــادت الهيئـــة بالجهود الحثيثـــة التي 
يبذلهـــا فريـــق البحريـــن الطبـــي للتصـــدي 
لجائحـــة “كوفيـــد 19”، بقيـــادة ســـمو ولي 
العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء، والتي كان 

لها األثـــر اإليجابي والكبير في المحافظة 
المواطنيـــن  وســـالمة  صحـــة  علـــى 
والمقيميـــن على هـــذه األرض الطيبة منذ 
بدء الجائحة، وســـعيه الدؤوب لتســـخير 
جميـــع إمكانات وجهـــود الحكومة لضمان 

استمرار الحياة الكريمة والصحية.
ودعت الهيئة العامة للمواكب الحســـينية 
والعمـــل  التعـــاون  إلـــى  المآتـــم  جميـــع 
المشـــترك مع الجهـــات المعنيـــة، وااللتزام 
مـــع  الصـــادرة،  التوجيهـــات  بمضاميـــن 
التقيـــد بالتعليمات واإلرشـــادات الصادرة 
عـــن الفريـــق الطبي، ومـــا توضحـــه إدارة 
اشـــتراطات  مـــن  الجعفريـــة  األوقـــاف 

وقرارات تنظيمية.
للمواكـــب  العامـــة  الهيئـــة  واختتمـــت 
التـــزام  أن  مؤكـــدًة  بيانهـــا  الحســـينية 
مســـؤولي ومرتادي المآتم باالشـــتراطات 
الصحيـــة والتدابير االحترازية، وتعاونهم 
مـــع الجهـــات المعنيـــة، من شـــأنه أن يعزز 
قوة المنظومة الصحيـــة بمملكة البحرين 
لمكافحـــة الفيـــروس، وتســـاعد في عودة 

الحياة تدريجًيا إلى طبيعتها.
كمـــا أكـــد عضو مأتـــم أبو الفضـــل العباس 
خالد العليـــوات أن “التوجيه ليس بغريب 
الملـــك؛ ألنـــه رجـــل تذليـــل  علـــى جاللـــة 
الصعاب، وخير دليل على ذلك توجيهات 
جاللتـــه في بداية الجائحـــة، حيث أصدر 
االقتصـــاد  لدعـــم  الســـامية  توجيهاتـــه 
المملكـــة  وزارات  جميـــع  إلـــى  الوطنـــي 
المواطنيـــن مـــن أعبـــاء  للتخفيـــف علـــى 

جائحة كورونا”.
الســـكران،  عبداللطيـــف  المستشـــار  أمـــا 
فأشـــار إلـــى أن “عبـــارات الـــوالء والشـــكر 
والثنـــاء مازالـــت تتواصـــل للقائد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
واليـــوم نشـــهد هـــذا االهتمـــام البالـــغ مـــن 
العبـــادة  ودور  المســـاجد  بفتـــح  جاللتـــه 
مشـــمولًة بالمآتـــم أمام األجـــواء التعبدية 

في شهر رمضان المبارك شهر القرآن”.
وتقـــدم رئيـــس مســـجد حســـينية الحالـــة 
الشـــكر  بخالـــص  عبدالكريـــم  محمـــد 
والتقديـــر إلى صاحب الجاللة الملك على 
توجيهات جاللته بالسماح لفتح المساجد 
والحسينيات خالل شهر رمضان المبارك، 
مضيفا “والشكر موصول لسمو ولي العهد 
رئيس الوزراء على جهوده المتواصله في 
ســـبيل مكافحة فيـــرورس كورونا وعودة 
الحيـــاة طبيعية فـــي المجتمـــع البحريني 

مـــن خـــالل فتـــح المســـاجد والمآتـــم مـــع 
االلتزام باشتراطات السالمة”.

وأعـــرب عبدالغني الحايكـــي من مأتم أبو 
الفضـــل العبـــاس عن بالغ شـــكره وتقديره 
إلى “جاللـــة الملك على توجيهه الســـامي 
هـــذا  والمآتـــم،  المســـاجد  فتـــح  بإعـــادة 
التوجيـــه الـــذي أدخـــل الفرحة والســـعادة 
فـــي قلـــوب المواطنيـــن خاصة أننـــا على 
أبواب الشـــهر الكريم شهر رمضان المبارك 
اتخـــاذ  والبـــركات”، مؤكـــدا  الخيـــر  شـــهر 
اإلجراءات الوقائية والتدابير االحترازية 
كافـــة خـــالل أداء الصلـــوات؛ حفاظا على 

سالمة وصحة المصلين.
وأثنـــت حســـينية الحـــاج عبـــاس العرادي 
علـــى  عـــراد  قريـــة  فـــي  المآتـــم  وجميـــع 
بافتتـــاح  الســـامية  الملكيـــة  التوجيهـــات 
المســـاجد والمآتـــم خـــالل شـــهر رمضـــان 
المبارك، مع االلتزام باالحترازات الصحية 
الوطنـــي  الفريـــق  توجيهـــات  وجميـــع 
لمكافحة جائحة كورونا بقيادة سمو ولي 

العهد رئيس الوزراء.
وصرح مممثل الحســـينية محمد العرادي 
بأن رواد مآتم عراد ملتزمون باإلرشادات 
الطبيـــة، وســـوف يحريصون علـــى تأكيد 
الســـماح فقـــط للحاصليـــن علـــى التطعيم 
بالمشـــاركة فـــي الفعاليـــات المقامـــة فـــي 
أخـــذ  الســـتكمال  الجميـــع  داعًيـــا  المأتـــم 
الجرعات المقررة مـــن اللقاح الذي توفره 
وزارة الصحـــة مجانـــا لجميـــع المواطنين 

والمقيمين.
كما قدمت إدارة مأتم الســـكران بالمحرق 
الشـــكر والثنـــاء لجاللـــة العاهـــل لتفضلـــه 
بإصـــدار األمـــر الســـامي بفتـــح المســـاجد 
ودور العبـــادة مشـــمولًة بالمآتم في شـــهر 
الخطـــوة  هـــذه  وتأتـــي  الكريـــم  رمضـــان 
الكريمة تأكيًدا لالهتمام الملكي بالشـــعب 

ومناسباته.
فيما نوه ميثم الدغاس بتوجيهات جاللة 
الملـــك بافتتـــاح المســـاجد والمأتـــم وفـــق 
الضوابط الصحية المتبعة، مؤكدا أن هذا 
القـــرار يعكـــس اهتمام جاللـــة الملك لدور 
العبـــادة، وأن هـــذا األمر يبعـــث في قلوب 
البهجـــة واالرتيـــاح خصوًصـــا  المؤمنيـــن 
أن لشـــهر رمضـــان مكانة عظيمـــة ومنزلة 

رفيعة.
إن  العصفـــور  مجيـــد  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
فـــي  المســـاجد  بفتـــح  الملكـــي  التوجيـــه 
شـــهر رمضـــان المبـــارك في جميـــع أوقات 
الفرائـــض والتعبد ليال، وفتـــح المآتم في 
المناســـبات الدينيـــة يؤكد حـــرص جاللته 
علـــى ممارســـة العبـــادة فـــي أجـــواء آمنة 
فـــي شـــهر هللا الفضيـــل والتقـــرب لله في 
وقـــت رمضان اســـتجابة الدعـــاء، وهو ما 
يدعم جهـــود المملكة في مجابهة جائحة 

كورونا.
وأضـــاف “نحـــن المســـلمين نعتقـــد أن أي 
خطـــط نقوم بها تحتاج إلى تســـديد إلهي 

للوصـــول لتمـــام النجـــاح والتوفيـــق، لقـــد 
جـــاء هـــذا التوجيـــه الملكـــي الكريـــم بعد 
أن تلقـــت نســـبة عاليـــة مـــن المواطنيـــن 
والمقيميـــن للتطعيمـــات، وهذا مـــا يوازن 
وســـالمة  صحـــة  علـــى  الحفـــاظ  بيـــن 
المواطنيـــن والمقيميـــن وأداء شـــعائرهم 
الملـــك  العباديـــة، وتؤكـــد حكمـــة جاللـــة 
الحاجة التعبدية لله عز وجل في مملكتنا 

الغالية”.
واعتبـــر عضـــو المجلس األعلى للشـــؤون 
صـــدور  محمـــد  بـــن  جميـــل  اإلســـالمية 
التوجيهـــات الملكية الســـامية “أنباء خير 
وبشـــرى إلـــى الشـــعب الوفي، الذي ســـعد 
بعـــودة العبادات في دور العبادة مع قيود 
االحترازات الطبية من أجل محاربة وباء 
كورونـــا، مؤكـــدا أن “ملف األزمة تحت يد 
أمينـــة وهـــي يـــد صاحـــب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا”.

مـــن جهتـــه، رفـــع محمد الســـكران باســـم 
إدارة مأتـــم الســـكران بمحافظـــة المحرق 
بتفضلـــه  البـــالد  لعاهـــل  والثنـــاء  الشـــكر 
بإصـــدار األمـــر الســـامي بفتـــح المســـاجد 
ودور العبـــادة مشـــمولًة بالمآتم في شـــهر 
رمضـــان الكريـــم وقـــال إن هـــذه الخطوة 
الكريمـــة تأتـــي تأكيـــًدا االهتمـــام الملكـــي 

بالشعب ومناسباته.
وأشـــاد المحامي والمحكم الدولي محمد 
بوحســـين باالهتمام الملكي السامي الذي 
يوليه جاللة الملك لشـــعبه وقيم مجتمعه 
البحرينـــي، وقـــال “إن حرص جاللته على 
فـــي شـــهر هللا  المســـاجد والمآتـــم  فتـــح 
الكريـــم يأتـــي رغبـــة مـــن جاللته فـــي أن 
تكتمـــل متطلبـــات روحانيـــة هـــذا الشـــهر 
العظيـــم ومناجاته وتوفيـــر كل الممكنات 
والتســـهيالت إلحيـــاء أيامـــه ولياليـــه في 
فيهـــا  ويذكـــر  ترفـــع  أن  هللا  أذن  بيـــوت 

اسمه”.
أن  الكوهجـــي  حمـــد  النائـــب  أكـــد  فيمـــا 
البحريـــن باتت أقرب مـــن أي وقت مضى 
لتجـــاوز األزمـــة الحالية والتعافي ســـواء 
االجتماعـــي وعودة الحيـــاة إلى طبيعتها، 

أو التعافي االقتصادي.
ومـــن جانبـــه، ذكـــر النائـــب أحمد الســـلوم 
أن التوجيهـــات الملكيـــة الســـامية تأتـــي 
في ظل المســـاعي التي بذلتهـــا الحكومة 
منـــذ بدء الجائحة ولغايـــة اآلن، والهادفة 
إلـــى تحصيـــن المجتمـــع من خـــالل تلقي 
جـــاءت  والتـــي  الالزمـــة  التطعيمـــات 
التوجيهـــات الملكيـــة الســـامية بمجانيـــة 
التطعيـــم لجميـــع المواطنيـــن والمقيميـــن 
علـــى  القضـــاء  بهـــدف  اســـتثناء  دون 
الفيروس وعودة الحياة الطبيعية إلى ما 

كانت عليه.
وأكـــد أن االشـــتراطات التنظيميـــة التـــي 
تتيـــح دخـــول المســـاجد والجوامع خالل 
شـــهر رمضـــان تأتـــي فـــي ســـياق أهميـــة 

أخـــذ التطعيمـــات الالزمـــة لمنـــع انتشـــار 
الفيـــروس من جهـــة، ولتحصين الفرد من 
انتقـــال العـــدوى والتخفيـــف بقـــدر كبيـــر 
من التعرض ألعراض شـــديدة من شـــأنها 
المساهمة الفعالة في الحفاظ على صحة 

الجميع.
وأكد عضو مجلس الشورى فؤاد الحاجي 
األول  الراعـــي  هـــو  الملـــك  جاللـــة  أن 
علـــى  والحريـــص  المواطنيـــن،  لمصالـــح 
أمنهـــم الصحي واالجتماعي، مشـــيًرا إلى 
أن توجيهاتـــه الســـامية أدخلـــت الســـرور 
والســـعادة علـــى المواطنيـــن والمقيميـــن، 
وهـــي محـــل إشـــادة وتقديـــر عالييـــن من 
الجميـــع، وتجســـد النهج الســـامي لجاللة 
حـــق  وتأكيـــد  العبـــادة،  دور  رعايـــة  فـــي 
إقامة الشـــعائر الدينية وفق ما نص عليه 

الدستور وميثاق العمل الوطني.
ونـــوه بالحـــرص والمتابعة المســـتمرة من 
ســـمو ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء، 
ومـــا يوليـــه مـــن اهتمـــام مباشـــر باتخـــاذ 
تضمـــن  التـــي  واإلجـــراءات  الخطـــوات 
حصـــد  فـــي  البحريـــن  مملكـــة  اســـتمرار 
نجاحهـــا وتميزهـــا في مكافحـــة فيروس 
كورونـــا، مقـــدًرا الجهـــود التـــي يقـــوم بها 
فريـــق البحريـــن في مختلف المؤسســـات 
من أجل ضمان صحة وسالمة المواطنين 

والمقيمين.
وأشـــار الحاجـــي إلـــى أن المجلس األعلى 
للشـــؤون اإلســـالمية وإدارتـــي األوقـــاف 
مســـاعي  يبذلـــون  والجعفريـــة  الســـنية 
قـــرارات  لتطبيـــق  ومشـــكورة  حثيثـــة 
الفريق الوطنـــي الطبي للتصدي لفيروس 
ومســـؤولي  إدارات  وتوجيـــه  كورونـــا، 
لضـــرورة  والمآتـــم  والمســـاجد  الجوامـــع 
االلتزام باالحترازات المعتمدة، بما يحمي 

ويضمن سالمة وصحة الجميع.
للهيئـــة  العـــام  األميـــن  رفـــع  مـــن جانبـــه، 
العليـــا لحســـينيات المحـــرق نـــادر حســـن 
أســـمى آيـــات الشـــكر والتقديـــر واالعتزاز 
بمناســـبة  الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب  إلـــى 
إصـــداره التوجيـــه الملكي الســـامي، وإلى 
ســـمو ولي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء 
على جهود ســـموه الكبيـــرة والموفقة في 
قيادة فريق البحرين، مشـــيدا بتوجيهات 
ســـموه والجهود الكبيرة للحكومة بتوفير  
إلقامـــة  كافـــة  والتســـهيالت  اإلمكانـــات 
الصلـــوات وإحيـــاء الشـــعائر والمناســـبات 
بشـــكل آمـــن وصحـــي للجميـــع فـــي ظـــل 

الظروف الراهنة.
وقـــال عبدهللا المقابـــي إن توجيه “جاللة 
الملـــك بفتـــح المســـاجد وتأكيـــد االلتـــزام 
واالحتـــرازات الوقائيـــة، وفتح المآتم في 
المناسبات الدينية محط نظر البحرينيين 
وتثميـــن لتلك الخطـــوة المباركـــة واللفتة 
األبوية اإلنســـانية الرحيمة من لدن عاهل 
البـــالد، وإننـــا نرفـــع كل تمنياتنـــا لجاللتـــه 
هـــذه  علـــى  والتقديـــر  والشـــكر  بالخيـــر 

اللفتـــة العظيمـــة واألمـــر الســـامي الرفيع 
والـــذي أفـــرح الشـــعب وقـــر بهـــا العيـــون 
المتطلعة للقيام والصيـــام”، مؤكدا أهمية 
بـــذل الجميـــع لكل الجهـــود لتطبيق جميع 
بـــكل  االحترازيـــة وااللتـــزام  اإلجـــراءات 

التوجيهات الرسمية.
وتقدم رئيس مأتم القصاب غالب العلوي 
بجزيـــل الشـــكر والثنـــاء لجهـــود صاحـــب 
توجيهاتـــه  إصـــدار  فـــي  الملـــك  الجاللـــة 
الكريمة بفتح المآتم الحسينية والمساجد 
والجوامـــع وذلـــك فـــي بـــادرة تعبـــر عـــن 
بمتابعـــة  الملـــك  جاللـــة  اهتمـــام  مـــدى 
تمنيـــات وتطلعات أبناء شـــعبه األوفياء، 
مؤكـــدا  أهميـــة حـــرص الجميـــع باتخـــاذ 
جميـــع اإلجراءات االحترازيـــة والوقائية؛  
لمواجهـــة جائحـــة كورونـــا والحفاظ على 

سالمة المرتادين.
وأشـــار محمـــد التوبالنـــي إلـــى أن مملكة 
البحريـــن وللـــه الحمد تســـير فـــي االتجاه 
الصحيـــح بفضـــل رعايـــة واهتمـــام جاللة 
الملـــك، وبناء على ذلك تم تحقيق العديد 
من النجاحات على ارض الواقع خصوصا 

خالل فترة جائحة كورونا.
المأتـــم  رؤســـاء  شـــكر  جانبهـــم،  مـــن 
والحســـينيات، فـــي بيـــان موّقـــع، جاللـــة 
جاللتـــه  توجيهـــات  علـــى  البـــالد  عاهـــل 
السامية بفتح الجوامع والمساجد لجميع 
الفـــروض وصالتـــي الجمعـــة والتراويـــح، 
شـــهر  مناســـبات  إلحيـــاء  المآتـــم  وفتـــح 

رمضان المبارك، وفيما يلي نص البيان:
“يطيب لنا أن نتقدم بأســـمى آيات الشـــكر 
صاحـــب  حضـــرة  مقـــام  إلـــى  والعرفـــان 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
عاهـــل البالد المفـــدى حفظـــه هللا ورعاه، 
لنرفـــع  المباركـــة  الفرصـــة  هـــذه  ونغتنـــم 
إلـــى مقـــام  أجمـــل التهانـــي والتبريـــكات 
جاللته بمناسبة قرب حلول شهر رمضان 
المبـــارك، وإلـــى شـــعب البحريـــن الكريـــم، 
سائلين المولى العلي القدير أن يديم على 
بالدنا الغاليـــة مملكة البحرين نعمة األمن 

واألمان واالستقرار والتقدم.
نرفـــع  الفضيـــل،  الشـــهر  ونحـــن نســـتقبل 
األكـــف بالدعـــاء إلـــى جاللتـــه حفظه هللا 
الصحـــة  ودوام  العمـــر  بطـــول  ورعـــاه 
العهـــد  فـــي  تعيـــش  فبالدنـــا  والعافيـــة، 
مرحلـــة  لجاللتـــه،  الزاهـــر  اإلصالحـــي 
متجـــددة مـــن البنـــاء والنهضـــة، وتحقيق 
تطلعـــات المواطنيـــن جميًعـــا لغـــد أفضل، 
وإننـــا نثمـــن عالًيا اهتمـــام قيـــادة جاللته 
بوضع الخطط والبرامـــج الكفيلة بصيانة 
المجتمع وحمايته من آثار جائحة كورونا 
)كوفيـــد 19(، ويتجلـــى ذلـــك فـــي أعمـــال 
برئاســـة  التنســـيقية  اللجنـــة  وإنجـــازات 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء، حفظه هللا، وقيادة سموه، جهود 
الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا، 
عـــالوة علـــى كل القطاعـــات التـــي عملت 
ومازالت تعمـــل وفق أعلى درجات األداء 
والحـــرص والتنفيـــذ المـــدروس للقرارات 
الهادفـــة نحـــو مزيد مـــن الضمانـــات التي 

تحقق سالمة الجميع.
ومـــع التوجيهـــات الملكية الســـامية بفتح 
المآتم في المناســـبات الدينيـــة المتعارف 
عليهـــا للحاصلين علـــى التطعيـــم المضاد 
يوًمـــا   14 مـــرور  بعـــد  لفيـــروس كورونـــا 
الضوابـــط  وفـــق  الثانيـــة  الجرعـــة  علـــى 
واالحتـــرازات الطبيـــة الالزمـــة، فإننا نعبر 
عـــن جزيـــل الشـــكر والتقديـــر واالمتنـــان 
والعرفـــان لجاللـــة الملـــك المفدى ولســـمو 
الـــوزراء،  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
ومـــا  األمنيـــة  الجهـــود  بكافـــة  مشـــيدين 
تتضمنه من مبادرات وطنية جادة تسهم 
في تعزيـــز األمن وحماية االســـتقرار، كما 
نعـــرب عن تقديرنا في هذا الشـــأن لوزارة 
العـــدل والشـــؤون اإلســـالمية واألوقـــاف 
وإدارة األوقاف الجعفرية، فهذه الخطوة 
والقيـــم  المعانـــي  كل  تجســـد  المباركـــة 

الســـامية في المجتمـــع البحريني إلحياء 
المناســـبات الدينيـــة بالوجه الـــذي يضمن 
راحـــة وســـالمة الجميـــع وبمـــا يتماشـــى 
مـــع إجـــراءات وتدابيـــر الفريـــق الوطنـــي 

لمكافحة كورونا.
لقـــد مـــن هللا علينـــا بكـــرم جاللـــة الملـــك 
المفـــدى، أيـــده هللا وتوجيهاتـــه الســـامية 
علـــى  الغريـــب  باألمـــر  وليـــس  الكريمـــة، 
قيـــادة جاللتـــه حفظه هللا ورعـــاه، تقديم 
كل الدعم والتســـهيالت لـــدور العبادة من 
جوامع ومســـاجد ومآتم ومواكب كســـمة 
تتفرد بها مملكة البحرين، سائلين المولى 
جـــل وعال أن ينعـــم علينا جميًعـــا ببركات 
شـــهره المعظـــم، كمـــا نهيـــب بالمواطنيـــن 
باإلرشـــادات  التـــام  االلتـــزام  والمقيميـــن 
تهـــدف  التـــي  االحترازيـــة  واإلجـــراءات 
إلى ســـالمتهم وســـالمة أســـرهم بالدرجة 
األولـــى، ونبتهل إلى هللا ســـبحانه وتعالى 
أن يعيـــد علينا شـــهر رمضـــان المبارك في 
خير وســـالم وأمـــن وأمان. مبـــارك عليكم 

الشهر الكريم”.

الموقعون:

ماهر عبدالجبار العريض
مأتم العريض

 
خليل إبراهيم المنصور

مأتم مدن
 

فيصل صالح الخور
مأتم بن زبر

 
محمد أحمد بن سلوم

مأتم بن سلوم
 

سيد محمود السيد حسين
مأتم الحاج عباس - المنامة

 
فيصل حسن بن رجب

مأتم بن رجب
 

سلمان محمد علي الجيش
مأتم الجشي البالد القديم

 
علي حسن محمود
مأتم حسن محمود

 
غالب مختار العلوي

مأتم القصاب
 

نبيل عبدالحسين النوخذه
مأتم رأس رمان

 
محمد عباس بلجيك

مأتم العجم الكبير
 

عبدهللا أحمد جاسم الحايكي
مأتم منصور بن نايم

 
علي أحمد الحايكي

مأتم علي بن أحمد الحايكي

عطيه السكران
مأتم وليد الكعبة

 
خليفه جاسم السكران

مأتم شباب الحسن الزكي

 
سيد أسعد

مأتم الكراشيه
 

محمد عبدالرضا عبدالكريم
مأتم سيد محمود

 
حمزة حسن حاجي حسن الشهابي

مأتم الشهابي

 جميل أحمد الصائغ
مأتم الصاغة

 
أحمد البناء

مأتم البنائين

 
حجي عباس العرادي

مأتم حجي عباس العرادي

 علي أحمد عيد
مأتم شباب عراد

 
علي حسن عبدالحي العرادي

مأتم حجي راشد العرادي
 

األميـــن العـــام للهيئـــة العليـــا لحســـينيات 
مدينة المحرق

نادر حسن
 

محمد حسن العرادي
مأتم عراد

عبدالغني الحايكي
مأتم أبو الفضل العباس

سيد محمود
مأتم الحاج عباس

 محمد عبدالرضا عبدالكريم
مسجد حسينية الحالة

سيد جعفر مهدي الشرف
مأتم مقابة

 
يوسف الموالي

مأتم المقشع
 

علي منصور النايم
مأتم بن نايم

 
علي عبدالرضا العصفور

مأتم الدراز الكبير
 

عبدهللا وإبراهيم عبدالعزيز الجنوساني
مأتم جنوسان

 
نصر أحمد المحارب

مأتم المحارب

الشيخ محمد المدني 
الشيخ كاظم الحواج 

الشيخ عبدهللا المقابي 
الشيخ أحمد سلمان المخوضر 

الشيخ محمد التوبالني 
الشيخ فاضل فتيل

السيد جميل المصلي
الشيخ جواد بوحسين 

محمد التوبالنيالدكتور احمد البناء

السيد غالب العلوي .

الحاج محمد عبدالرضا

السيد جعفر الشرف

السيد محمود السيد حسينمحمد رضا  فاضل فتيلعبداللطيف المحمود

خالد العليوات

خليفة جاسم السكران

علي حسن محمود

محمد السكران

نادر حسن امين

علي منصور النايم

محمد العرادي

سيد جميل محمد

فيصل الخور

محمد المدني

عبدالغني الحايكي

خليل إبراهيم

محمد عباس بلجيك

عبدالله الجنوساني

كاظم الحواج

مجيد العصفور

عبداللطيف السكران

ماهر العريض

ميثم الدغاس

عبدالله المقابي

نصر المحاري

محمد احمد بن سلوم

يوسف الموالي

علي عبدالرضا العصفورأحمد المخوضر فيصل حسن بن رجبجواد بوحسين
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محرر الشؤون المحلية

الجعفرية: التوجيهات الملكية أشاعت البهجة لدى المواطنين
رفع رئيس األوقاف الجعفرية يوسف الصالح أسمى آيات الشكر والتقدير 
واالعتزاز إلى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
بمناســبة صدور التوجيه الملكي الســامي بفتح الجوامع والمساجد لجميع 
الفــروض اليوميــة وصــالة الجمعــة وصــالة التراويــح فــي شــهر رمضــان 
المآتــم والحســينيات مــع وجــوب تطبيــق اإلجــراءات  المبــارك وافتتــاح 

االحترازية الالزمة للحد من انتشار فيروس كورونا.

كمـــا رفـــع رئيس األوقـــاف الجعفرية 
فائق الشكر والتقدير إلى ولي العهد 
صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 

آل خليفة على جهود ســـموه الكبيرة 
والموفقـــة في قيادة فريق البحرين، 
الكبيـــرة  والجهـــود  وللتوجيهـــات 
للحكومـــة بتوفيـــر كافـــة اإلمكانيات 

الصلـــوات  إلقامـــة  والتســـهيالت 
وإحياء الشـــعائر والمناسبات بشكل 
ظـــل  فـــي  للجميـــع  وصحـــي  ٓامـــن 

الظروف الراهنة.
القـــرارات  هـــذه  أّن  الصالـــح  وأكـــد 
تعكـــس مـــا يوليـــه جاللـــة الملك من 

فـــي  العبـــادة  لـــدور  دائمـــٍة  رعايـــٍة 
مملكتنـــا الغالية، ال ســـيما توجيهات 
بافتتـــاح  الكريمـــة  الملـــك  جاللـــة 
الجوامع والمســـاجد إلقامـــة الصالة 
في كافـــة الفروض، منوهـــًا بأن هذه 
التوجيهات الكريمة أشـــاعت البهجة 
المواطنيـــن  نفـــوس  فـــي  والســـرور 
الذيـــن يتوســـمون خيـــرًا مـــن هـــذه 
بالثنـــاء  قوبلـــت  التـــي  القـــرارات 

واالستحسان من الجميع.
كمـــا نـــوه رئيـــس األوقـــف الجعفرية 

األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  بجهـــود 
الشـــيخ  اإلســـالمية  للشـــئون 
عبدالرحمـــن بن محمد بن راشـــد آل 
خليفـــة، ورئيـــس المجلـــس األعلـــى 
الوطنـــي  الفريـــق  رئيـــس  للصحـــة 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا الفريـــق 
طبيـــب الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــدهللا 
آل خليفـــة ووزيـــر العـــدل والشـــئون 
اإلســـالمية واألوقـــاف الشـــيخ خالد 
بـــن علـــي آل خليفة فـــي تهيئة كافة 
الســـبل لتنفيذ التوجيهات الســـامية 

وجعلها موضع التنفيذ، سائالً المولى 
عز وجل أن “يديم على جاللة الملك 
موفـــور الصحـــة والســـعادة وطـــول 
العمـــر، وأن يمـــده بعونـــه وتســـديده 
لخيـــر وصالح هـــذا الوطـــن المعطاء 
هـــذه  يعيـــد  وأن  الكـــرام  وأبنائـــه 
المناسبات الكريمة على جاللة الملك 
وســـمو ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء وشـــعبنا العزيـــز واألمتيـــن 
العربية واإلســـالمية أعوامـــًا مديدة 

باليمن والخير والبركات”.

المنامة - األوقاف الجعفرية

انعكاًسا لما يوليه 
جاللته من رعاية 

دائمة لدور العبادة

الحاجي: تجسد النهج السامي لجاللته في رعاية دور العباد

فـــؤاد  الشـــورى،  مجلـــس  عضـــو  أشـــاد 
الملكيـــة  بالتوجيهـــات  الحاجـــي،  
الســـامية من لدن عاهـــل البالد  صاحب 
آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة 
خليفـــة ، بافتتـــاح الجوامـــع والمســـاجد 
والمآتـــم خـــالل شـــهر رمضـــان المبـــارك 
وفـــق الضوابـــط واإلجـــراءات الصحية 
المعتمـــدة مـــن الفريـــق الوطنـــي الطبي 
للتصـــدي لفيروس كورونـــا )كوفيد 19(، 
معربـــا عن خالـــص التهانـــي والتبريكات 
إلى جاللة العاهل، بمناســـبة قرب حلول 

شهر رمضان المبارك.
وأكـــد الحاجـــي أن جاللـــة الملـــك ، هـــو 

المواطنيـــن،  لمصالـــح  األول  الراعـــي 
الصحـــي  أمنهـــم  علـــى  والحريـــص 
واالجتماعي، مشـــيرا إلـــى أن توجيهاته 

والســـعادة  الســـرور  أدخلـــت  الســـامية 
وهـــي  والمقيميـــن،  المواطنيـــن  علـــى 
محل إشـــادة وتقدير عالين من الجميع، 
وتجســـد النهـــج الســـامي لجاللتـــه فـــي 
رعايـــة دور العبـــاد، والتأكيـــد علـــى حق 
إقامة الشعائر الدينية وفق ما نص عليه 

الدستور وميثاق العمل الوطني.
والمتابعـــة  الحـــرص  الحاجـــي  وثمـــن 
المستمرة من لدن صاحب السمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء، وما يوليه 
مـــن اهتمـــام مباشـــر باتخـــاذ الخطوات 
اســـتمرار  تضمـــن  التـــي  واإلجـــراءات 
فـــي حصـــد نجاحهـــا  البحريـــن  مملكـــة 

وتميزها في مكافحـــة فيروس كورونا، 
مقـــدرا الجهـــود التـــي يقـــوم بهـــا فريـــق 
البحريـــن فـــي مختلف المؤسســـات من 
أجـــل ضمان صحة وســـالمة المواطنين 

والمقيمين.
وأشـــار إلى أن المجلس األعلى للشؤون 
اإلســـالمية وإدارتـــي األوقـــاف الســـنية 
حثيثـــة  مســـاع  يبذلـــون  والجعفريـــة 
الفريـــق  قـــرارات  لتطبيـــق  ومشـــكورة 
لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي 
ومســـؤولي  إدارات  وتوجيـــه  كورونـــا، 
الجوامـــع والمســـاجد والمآتـــم لضـــرورة 
بمـــا  المعتمـــدة،  باالحتـــرازات  االلتـــزام 
يحمي ويضمن سالمة وصحة الجميع.

المنامة - بنا

فؤاد أحمد الحاجي



تحــــــــري هـالل رمضــــان ... ليلــــــة اإلثنيــــــن
أعلن المجلس األعلى للشــؤون اإلســامية أن هيئة الرؤية الشــرعية ســتعقد 
جلستها بقاعة االجتماعات بمبنى المجلس األعلى للشؤون اإلسامية مساء 
يــوم األحــد 29 شــعبان 1442هـــ الموافــق 11 أبريــل 2021م، لتلقــي األنبــاء 
والشــهادات برؤيــة هــال شــهر رمضان المبــارك من داخل البــاد، أو األخبار 

من العالم اإلسامي بثبوت دخول الشهر الفضيل.

ودعـــا المجلس فـــي بيان، ممـــن لديه 
إلـــى  الهـــال،  شـــهادة تتعلـــق برؤيـــة 
الشـــرعية  الرؤيـــة  بهيئـــة  االتصـــال 

لإلباغ عن ذلك مشكورا ومأجورًا.
وفيما يلي نص البيان:

والصـــاة  العالميـــن،  للـــه رب  الحمـــد 
والســـام على رســـوله األمين، وعلى 

آله وصحبه أجمعين أما بعد..

فقـــد فـــرض هللا الصيام وجعلـــه ركنًا 
وفضلـــه  العظيـــم،  ديننـــا  أركان  مـــن 
على الشـــهور فاختصه بنـــزول القرآن 
الكريـــم كتـــاب يهـــدي للحـــق، وينيـــر 
طريـــق الخيـــر، ويقـــود إلـــى الصراط 
المســـتقيم. قال تعالى )شـــهر رمضان 
الـــذي أنـــزل فيه القـــرآن هـــدى للناس 
وبينـــات مـــن الهـــدى والفرقـــان فمـــن 

شهد منكم الشهر فليصمه( صدق هللا 
العظيم.

أيها اإلخوة المسلمون.. فإن المجلس 
األعلى للشـــؤون اإلســـامية ليعلن مع 
إطالة شهر رمضان المبارك، أن هيئة 
جلســـتها  ســـتعقد  الشـــرعية  الرؤيـــة 

بقاعـــة االجتماعـــات بمبنـــى المجلس 
األعلى للشؤون اإلسامية مساء يوم 
األحد ليلة االثنين 29 شعبان 1442هـ 
لتلقـــي  2021م  أبريـــل   11 الموافـــق 
األنباء والشهادات برؤية الهال داخل 
الباد أو األخبار من العالم اإلســـامي 

بثبوت دخول الشـــهر الفضيل، فنرجو 
ممـــن تكـــون لديـــه شـــهادة أو نبـــأ عن 
باالتصـــال  يســـارع  أن  الهـــال  رؤيـــة 
بهيئـــة الرؤيـــة الشـــرعية لإلبـــاغ عن 

ذلك مشكورًا ومأجورًا.
ســـائلين هللا العلـــي القديـــر أن يعيننا 
على أن نجعل من هذا الشـــهر الكريم 
شـــهرًا للـــه، يشـــعر فيه الغنـــي بحاجة 
الفقيـــر، ويلتمـــس فيه المســـلم ثواب 
هللا ومغفرته بالعبادة الحقة والقدوة 
الصادقـــة، واإلفاضـــة ما أنعـــم هللا به 
عليـــه مـــن خيـــر حتـــى يعـــم اآلخرين 
حولـــه ممن هم في حاجة إلى عطائه 

وبذلـــه، وأن يهله علـــى بادنا وجميع 
والرحمـــة  بالخيـــر  المســـلمين  بـــاد 
والبـــركات، ويحفـــظ مملكـــة البحرين 
ويديـــم عليهـــا وعلـــى شـــعبها الوفـــي 
الرخـــاء والنماء واالســـتقرار في ظل 
حضـــرة صاحـــب الجالـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، عاهـــل الباد 
المفـــدى حفظـــه هللا ورعـــاه، ويســـدد 
بقيـــادة  الرشـــيدة  حكومتـــه  خطـــى 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان 
بن حمـــد آل خليفة، ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء حفظه هللا ورعاه، إنه 

سميع الدعاء.

الجفير - المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية

ال صحـة لالدعــاءات بشـــأن الظـــروف الصحيــة للنــزالء
ــة لــمــركــز جـــو دقــــة االحــــتــــرازات ــن ــد فـــي زيــــــارة غــيــر مــعــل ــرصـ “حـــقـــوق اإلنــــســــان” تـ

صرحت رئيســة المؤسســة الوطنية لحقوق اإلنســان ماريا خوري بأن وفدا من المؤسســة قام بزيارة غير معلنة إلى مركز اإلصاح والتأهيل 
في منطقة جو، وذلك لاطاع على آلية واجراءات الزيارات للنزالء الذين تلقوا التطعيم المضاد لفيروس كورونا، التي أعلنت عنها اإلدارة 

العامة لإلصاح والتأهيل في وقت سابق.

وفـــد  “التقـــى  خـــوري:  وقالـــت 
المؤسســـة مـــع مســـؤولي المركز، 
علـــى  كثـــب  عـــن  االطـــاع  وتـــم 
اإلجـــراءات االحترازية والتدابير 
زيـــارة  خـــال  الازمـــة  الوقائيـــة 
أهالي النـــزالء من أجل االطمئنان 
عليهـــم وعلى ظروفهـــم الصحية، 
مـــع  المؤسســـة  التقـــى وفـــد  “مـــا 
عـــدد من النـــزالء وذويهم بشـــكل 
عـــن  عبـــروا  والذيـــن  عشـــوائي، 
ســـعادتهم بمبادرة المركز لتنظيم 

هـــذه الزيارات، وأبـــدوا ارتياحهم 
لإلجـــراءات الصحيـــة والوقائيـــة 
انتشـــار  مـــن  للحـــد  المتخـــذة 

الفيروس”.
وأكـــدت خـــوري أن مـــا يثـــار مـــن 
ادعاءات حول الظروف الصحية 
اإلصـــاح  مراكـــز  فـــي  للنـــزالء، 
مـــن  لـــه  أســـاس  ال  والتأهيـــل، 
الصحة، موضحة بأن المؤسسة - 
كجهة مســـتقلة ومحايـــدة - تتابع 
جميع اإلجـــراءات والتدابير التي 

اتخذتهـــا اإلدارة  العامة لإلصاح 
والتأهيـــل للتعامل مـــع أي حاالت 
قائمة أو مخالطة ، بين النزالء منذ 
بداية ظهور الجائحة في المملكة، 
وعلى علم بكافة اإلجراءات التي 
تتـــم أوال بـــأول، منها على ســـبيل 
المثـــال ال الحصـــر: إخضاع جميع 
النزالء الجدد للفحص، وإجراءات 
العزل وتطبيـــق إجراءات التباعد 
االجتماعي داخل المراكز، ووقف 
كافة الزيارات باستثناء الزيارات 

للنـــزالء، الذيـــن أخـــذوا التطعيـــم 
المضـــاد للفيروس علـــى أن يكون 
أهاليهـــم أو مـــن يـــودون زيارتهم، 
قد أخذوا التطعيم كذلك، بجانب 
إجرائهم فحًصا مختبريًا لفيروس 

كورونا قبل الزيارة.
وفـــد  أن  الـــى  خـــوري  ولفتـــت 
تفقـــده  خـــال  مـــن  المؤسســـة 
للمركـــز على أرض الواقع يرى بأن 
االحترازيـــة  االجـــراءات  تطبيـــق 
ينفذ بشكل دقيق ومهني لحماية 

صحـــة وســـامة النـــزالء واالفراد 
وجميـــع مرتادي المركـــز في إطار 
الجهود الوطنية لمكافحة جائحة 
كورونـــا، مضيفة بـــأن هناك مركزا 

للحجـــر بطاقـــم طبـــي متخصص 
مجهز بكافـــة التجهيـــزات الطبية 
الازمة، وعيادة طبية تعمل على 
مدار الســـاعة، فضا عـــن عمليات 
التعقيم المستمرة لكافة المنشآت 
والمرافق التابعة لها، وأن الرعاية 
الصحيـــة مســـتمرة ولـــم تتوقـــف 

لجميع النزالء.
ودعت رئيسة المؤسسة الوطنية 
لحقوق اإلنسان، النزالء وأهاليهم 
أو مـــن يـــودون زيارتهـــم الى أخذ 
التطعيم المضاد لفيروس كورونا 
وذلك بهـــدف تعزيز فرص العودة 
للزيارات بالطريقة التقليدية بدال 

من االتصاالت المرئية.

ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

ماريا خوري

“اإلسالمي” 
يدعو كل من يراه 

لإلبالع في “الرؤية 
الشرعية”
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على اإلدارة األميركية التعاون مع البحرين في حربها ضد اإلرهاب

أشاد سفير الواليات المتحدة األميركية األسبق في المنامة سام زاخم، بما اتخذته مملكة البحرين من إجراءات وإصاحات تشريعية وقانونية لضمان 
حماية حقوق اإلنسان في المملكة، والمتمثلة في إنشاء األمانة العامة للتظلمات في وزارة الداخلية ووحدة تحقيقات خاصة في مكتب المدعي العام، 
إلى جانب إقرار قوانين مهمة مثل؛ رفع سن األحداث إلى الثامنة عشرة وإقرار قانون األحكام البديلة والتقليل من دور االعترافات كدليل على اإلدانة.

وفـــي مقالـــة لـــه بمجلـــة “ناشـــيونال 
إنترســـت” األميركيـــة، دعـــا الســـفير 
زاخـــم المســـؤولين األميركييـــن إلى 
“إعـــادة التـــوازن” فـــي نهجهـــا تجـــاه 
جميـــع  فليـــس  اإلنســـان،  حقـــوق 
المتظاهريـــن مـــن أصحـــاب األفـــكار 
مشـــيرًا  الســـامية،  “الجيفرســـونية” 

إلى ســـعي البحرين الجـــاد لمواجهة 
التحديـــات بشـــكل علنـــي وشـــفاف، 
وهـــو مـــا يتطلـــب تعاونـــًا أكثـــر مـــن 

اإلدارة األميركية.
الرئيـــس  مقولـــة  زاخـــم  واســـتذكر 
ريغـــان  رونالـــد  األســـبق  األميركـــي 
العـــام 1987 بأنه “بجميع المقاييس، 

البحرين هي أفضـــل صديق ألميركا 
فـــي العالـــم اليـــوم”، مضيفـــًا؛ واليوم 
وبعـــد مـــرور أربعـــة وثاثيـــن عاًمـــا، 
فإن تقييمه أكثر صدًقا من أي وقت 

مضى.
كافـــح  “ومثلمـــا  أنـــه  إلـــى  وأشـــار 
األوروبيون واألميركيون للســـيطرة 
علـــى بـــاء اإلرهابيين فـــي بلدانهم، 
فـــإن المؤسســـات البحرينيـــة تكافح 
ضـــد هـــذا التهديد، فهـــو تحد صعب 
ووجـــودي، ومثـــل ما هـــو الحال في 
المجتمعـــات التعددية في كل مكان، 

تؤكد البحرين بأنه عمل مستمر”.
وأوضـــح الســـفير أن البحريـــن هـــي 
حاضنة متعـــددة األعراق والطوائف 
يســـعى فيهـــا الغالبيـــة العظمـــى من 
المواطنيـــن إلى تحســـين أوضاعهم 
واجتماعًيـــا،  وسياســـًيا  اقتصادًيـــا 
فالنـــاس عاشـــوا مـــع بعض في 
قـــرون، وتشـــكل  لعـــدة  ســـام 
بالتفاعـــل  الحديـــث  تاريخهـــم 
القيـــم والنمـــاذج السياســـية  مـــع 

واالقتصادية الغربية.
العقـــد  مـــدى  وعلـــى  أنـــه  منوهـــًا 
الماضـــي، عمـــل قـــادة البحرين بعزم 
علـــى جعـــل ممارســـاتهم فـــي مجال 
حقوق متفقة مـــع المبادئ والمعايير 
أن  “ورغـــم  أنـــه  مضيفـــًا  الدوليـــة، 
العديد من المتشككين يتجاهلوا 
اإلصاحـــات،  هـــذه  مثـــل 
يجـــب عـــدم رفضها 

با مبـــاالة”، موضحًا أنه وعلى مدى 
الســـنوات العشـــر الماضيـــة، اتخذت 
حكومـــة البحرين إجـــراءات جريئة 
ومنســـقة، ففي عام 2011، أصدرت 
اللجنة البحرينية المســـتقلة لتقصي 
الحقائـــق )لجنـــة بســـيوني( تقريرها 
عـــن االضطرابـــات التـــي وقعت في 
ذلك العام وقدمـــت توصيات بعيدة 
منهـــا  العديـــد  تنفيـــذ  وتـــم  المـــدى، 
تشـــمل إعادة الموظفين المفصولين 
إلى وظائفهم وتعويض أسر ضحايا 
العنـــف وتنظيـــم تدريب فـــي مجال 
حقـــوق اإلنســـان للشـــرطة وقـــوات 
األمن وفصل أو ســـجن أفراد قوات 
األمـــن بســـبب االســـتخدام المفـــرط 

للقوة.
أن  زاخـــم  ســـام  الســـفير  وأضـــاف 
الحكومـــة ذهبت إلى أبعـــد من ذلك 
بأن أنشـــأت األمانة العامة للتظلمات 
ووحـــدة  الداخليـــة  وزارة  فـــي 
تحقيقات خاصة في مكتب المدعي 
المخالفـــات  فـــي  للتحقيـــق  العـــام 
الرســـمية ومقاضـــاة مرتكبيها، ومنذ 
إنشـــائها تعاملـــت هـــذه الهيئـــات مع 
آالف الشـــكاوى وفرضـــت عقوبـــات 
على مئات مـــن الموظفين المكلفين 
بتطبيـــق القانون والذيـــن تبين أنهم 
انتهكـــوه، كمـــا تم إجـــراء إصاحات 
قانونيـــة مهمة رفعت ســـن األحداث 
الثامنـــة عشـــرة وتنـــص علـــى  إلـــى 
دور  مـــن  وتقلـــل  بديلـــة  أحـــكام 

االعترافات كدليل على اإلدانة.
ولفـــت أيضًا إلى أن البحرين طورت 
مـــن فهمهـــا لقضايـــا حقوق اإلنســـان 
اآلن  وتوجـــد  معهـــا،  والتعامـــل 
إجـــراءات غيـــر مســـبوقة للحماية 
والمســـاءلة  والرقابـــة  القانونيـــة 

كافـــة  مـــن  المواطنيـــن  لحمايـــة 
التجـــاوزات ، واألهـــم مـــن ذلـــك أن 
قيادتها بداية من جالة الملك تدرك 
الحاجـــة إلى المزيد من التوســـع في 
حماية الحقوق المدنية والسياسية.

كل  ورغـــم  أنـــه  زاخـــم  وأســـتنكر 
فبعـــض  اإليجابيـــة،  التطـــورات 
أبـــدا،  يرضـــوا  لـــن  المنتقديـــن 
وسيســـتمرون فـــي وصـــف البحرين 
بالمنبـــوذة، ويبقـــى منهجهـــم “الـــكل 
يقـــوم  ألنـــه  مضلـــاً،  شـــيء”  ال  أو 
علـــى افتـــراض الذنـــب، وأن حكومة 
البحريـــن عازمـــة على اإلســـاءة إلى 
حقـــوق مواطنيهـــا وأن اإلجـــراءات 
التصحيحية ال تمثل سوى محاوالت 
إلرضاء منتقديهـــا وإخفاء الحقيقة، 
موضحًا أن مثل هذا المنهج يتجاهل 
حقيقـــة أنه ال توجـــد دولة خالية من 
النقـــد، وأنها تطبق معايير أداء تبدو 
أعلى من تلك التي يلتزم بها جيران 

البحرين.
وأبدى السفير األميركي األسبق في 
البحريـــن قلقـــه مـــن أن االنتقـــادات 
تفتقـــر إلـــى الســـياق وأنهـــا تجانـــس 
العديـــد  أن  موضحـــًا  المحتجزيـــن، 
من الســـجناء البارزين فـــي البحرين 
ارتكبـــوا أفعـــاال ســـيئة، وقـــد خطط 
البعـــض منهـــم أعمـــال عنـــف  ونفـــذ 
باســـتخدام عبوات ناســـفة متطورة 
أســـفرت عـــن مقتـــل العشـــرات مـــن 

اآلخـــر  والبعـــض  الشـــرطة،  رجـــال 
هـــم أعضـــاء فـــي جماعـــات صنفتها 
الواليات المتحدة على أنها منظمات 
ضدهـــم  واألدلـــة  أجنبيـــة،  إرهابيـــة 
غامـــرة وليســـت نتيجـــة اعترافـــات 
باإلكـــراه، فهـــم متطرفـــون عنيفون؛ 
مســـلحون ومدربـــون وممولـــون من 

قوى أجنبية معادية.
واختتم الســـفير ســـام زاحـــم مقالته 
األميركييـــن  المســـؤولين  بدعـــوة 
إلـــى “إعـــادة التـــوازن” فـــي نهجهـــم 
تجـــاه حقـــوق اإلنســـان، موضحًا أن 
الدعـــوة المبدئيـــة للحقـــوق المدنية 
والسياســـية المعترف بها عالمًيا أمر 
ال بد منه، لكن العالم مكان فوضوي، 
جميـــع  وليـــس  مهمـــة  والحقائـــق 
المتظاهريـــن مـــن أصحـــاب األفـــكار 

“الجيفرسونية” السامية.
وذكـــر أنـــه في الوقـــت الذي تســـعى 
البحريـــن فيه جاهدة “لمواجهة هذه 
التحديـــات بشـــكل علني وشـــفاف”، 
فـــإن اتبـــاع الواليات المتحـــدة لنهج 
أكثر تعاوًنا وأقل خصومة من شـــأنه 

أن يؤدي إلى نتائج أفضل.
بالذكـــر أن ســـام زاخـــم كان  جديـــر 
عـــن  النـــواب  مجلـــس  فـــي  عضـــًوا 
منصـــب  وشـــغل  كولـــورادو،  واليـــة 
ســـفير الواليات المتحدة في مملكة 
البحريـــن مـــن 1986 إلـــى 1989 في 

عهد الرئيس رونالد ريغان.

المنامة - بنا

مقولة ريغان 
“البحرين هي 
أفضل صديق 

ألمريكا في العالم 
اليوم” أكثر صدًقا 

من أي وقت مضى

السجناء البارزون 
في البحرين 

متطرفون عنيفون 
ومسلحون 

وممولون من قوى 
أجنبية معادية

سفير واشنطن األسبق يطالب مسؤولي بالده بـ “إعادة التوازن” في نهجهم تجاه حقوق اإلنسان



تزكية رئيسة النواب في عضوية المجموعة االستشارية الدولية
فــي إنجــاز جديــد للدبلوماســية البرلمانيــة البحرينيــة، فــي ظــل المســيرة التنمويــة الشــاملة لعاهــل البــاد 
صاحــب الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، قامــت المجموعــة البرلمانيــة العربيــة بتزكيــة رئيســة 
مجلــس النــواب  فوزيــة بنت عبدهللا زينل  رئيســة اللجنة التنفيذية للشــعبة البرلمانيــة لعضوية المجموعة 
االستشــارية الرفيعة المســتوى المعنية بمحاربة اإلرهاب والتطرف العنيف لاتحاد البرلماني الدولي، كما 
تم اختيارعضو مجلس الشورى عضوة في مكتب النساء البرلمانيات العضو هالة رمزي ، والنائب عبدهللا 
الــذوادي فــي مجموعــة العمــل حــول العلــم والتكنولوجيــا باالتحــاد البرلمانــي العربــي، وذلــك كممثلين عن 

المجموعة البرلمانية العربية.

  جـــاء ذلـــك خالل مشـــاركة العضو 
النائـــب  فخـــرو  محمـــد  جمـــال 
الشـــورى،  مجلـــس  لرئيـــس  األول 
والمستشـــار راشـــد محمد بو نجمة 
األمين العـــام لمجلس النواب أمين 

للشـــعبة  التنفيذيـــة  اللجنـــة  ســـر 
البرلمانية، في االجتماع التنسيقي 
العربيـــة،  البرلمانيـــة  للمجموعـــة 
والـــذي عقد صباح امـــس الخميس 
العربيـــة  اإلمـــارات  دولـــة  فـــي 

المتحدة، برئاســـة رئيـــس المجلس 
االتحـــادي بدولة اإلمـــارات العربية 
المتحدة الشـــقيقة رئيـــس االتحاد 

البرلماني العربي صقر غباش.
 وقـــد تـــم فـــي االجتمـــاع التوافـــق 

علـــى قائمـــة المرشـــحين مـــن قبـــل 
العربية  الجيوسياســـية  المجموعة 
اجتماعـــات  النعقـــاد  اســـتعدادًا 

الجمعيـــة 142 لالتحـــاد البرلمانـــي 
الدولـــي التي ســـتنعقد خالل شـــهر 
افتراضـــي.  بشـــكل  المقبـــل  مايـــو 

حيث تم اختيار ممثلين للمجموعة 
عضويـــة  فـــي  العربيـــة  البرلمانيـــة 
الهيئـــات التابعة لالتحـــاد البرلماني 
الدولـــي، فـــي: اللجنـــة التنفيذيـــة، 
ولجنة حقوق اإلنسان للبرلمانيين، 
األوســـط،  الشـــرق  شـــئون  ولجنـــة 
البرلمانييـــن  منتـــدى  ومجلـــس 
احتـــرام  تعزيـــز  ولجنـــة  الشـــباب، 
القانون اإلنســـاني الدولي، ومكتب 
واألمـــن  للســـلم  الدامـــة  اللجنـــة 
الدولييـــن، ومكتب اللجنـــة الدائمة 
للتنمية المستدامة، ومكتب اللجنة 

الدائمة لشئون األمم المتحدة.

االجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية العربية

القضيبية- مجلس النواب

منتدى “^” ناقــش موضوعــات عربيــة حيويـــة
اإليـــرانـــي ــووي  ــنـ الـ ــمــلــف  ال عـــن  ــات  ــاوض ــف م أي  فـــي  الــخــلــيــج  دول  ــراك  ــ إلشـ الــبــوعــيــنــيــن: 

أكـــد رئيـــس لجنة الشـــؤون الخارجية 
محمـــد  الوطنـــي  واألمـــن  والدفـــاع 
المنتـــدى  “أن  البوعينيـــن  السيســـي 
الحـــواري الذي نظمتـــه صحيفة البالد 
حيويـــة  عربيـــة  موســـوعات  ناقـــش 
عبر اســـتضافة أكثر من ٦٠ شـــخصية 
عربيـــة ووطنية أبرزها رئيس مجلس 
إدارة مركـــز الملـــك فيصـــل للبحـــوث 
صاحـــب  اإلســـالمية  والدراســـات 
الســـمو الملكـــي األمير تركـــي الفيصل 
بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود، وأمين عام 
جامعة الـــدول العربية األســـبق عمرو 
موســـى لنقـــاش التحديـــات المتعلقـــة 
يتعلـــق  فيمـــا  اإلقليمـــي  بالمشـــهد 
األميركيـــة،  الخليجيـــة  بالعالقـــات 
وأهميـــة الملـــف النـــووي اإليرانـــي مع 

ضـــرورة إشـــراك دول الخليـــج العربي 
فـــي أي اتفاق نـــووي إيراني.وبين “أن 
التـــي  المتصاعـــدة  اإليرانيـــة  التهديـــدات 
تهدف إلى زعزعة أمن واســـتقرار الخليج 
العربـــي خصوصـــا فـــي ســـعيها المســـتمر 
المتـــالك ســـالح نـــووي إيرانـــي وتطويـــر 
منظومـــة صاروخيـــة باليســـتية ألهـــداف 
للعيـــان  ظاهـــرة  اليـــوم  باتـــت  عدائيـــة، 
وعلـــى المجتمـــع الدولي إعـــادة النظر في 
اآلليـــة المناســـبة للتعاطي مـــع الجمهورية 
اإليرانيـــة خصوصـــا فـــي ضـــرورة إشـــراك 
دول الخليـــج العربـــي فـــي أي مفاوضـــات 

عن الملف النووي اإليراني”.
وأضاف “أن حصول إيران على أي أسلحة 
متطـــورة تهـــدد األمـــن والســـالم الدولـــي 
ســـباق  فـــي  تصعيديـــة  طفـــرة  ستشـــكل 
التســـليح لـــدول الخليـــج العربـــي بهـــدف 
حفـــظ أمنهـــا واســـتقرارها فـــي مواجهـــة 

المطامع واإلرهاب اإليراني”.
الســـابق  الرئيـــس  “دعـــوة  علـــى  شـــدد 
دول  الســـعودية  العامـــة  لالســـتخبارات 
الخليج العربي لضرورة االســـتعداد لكافة 
االحتمـــاالت خصوصـــا احتماليـــة حصول 
إيران على األســـلحة النوويـــة، األمر الذي 
يمثـــل أكبر تهديـــد للمنطقـــة والعالم اجمع 
وتحويلهـــا لبؤرة صـــراع إقليمي بين دول 
المنطقة، األمر الذي يســـتدعي إشـــراك كل 
دول الخليـــج العربـــي فـــي أي مفاوضـــات 
دولية تتعلـــق بالملفات النوويـــة اإليرانية 
بأمـــن  تتعلـــق  مفاوضـــات  أنهـــا  حيـــث 

المنطقة”.
اإليرانيـــة  التدخـــالت  “أن  إلـــى  وأشـــار 
الســـافرة في الشؤون الداخلية للعديد من 
الدول العربية كانت مســـتمرة وعلى مدى 
ســـنوات عديدة، من خـــالل زرع الفتن في 
محـــاوالت إليجـــاد نفـــوذ إيرانـــي في تلك 

العواصـــم العربيـــة عـــن طريـــق المرتزقـــة 
اإليرانيـــة، األمر الذي يكشـــف للعالم أجمع 
النوايـــا اإليرانيـــة الخبيثـــة فـــي انتهاجهـــا 
بمنهج إرهابي يســـتهدف الخليج والعرب 
والعالم اجمع وفق نظام إرهابي متطرف”.
وأكد “أن الخطـــورة الكبيرة التي تتمحور 
تجعلنـــا  اإليرانـــي  النـــووي  الملـــف  خلـــف 
كممثليـــن للشـــعب البحرينـــي نشـــدد على 

ضـــرورة أن تكون الـــدول الخليجية طرفًا 
فـــي أي اتفاق دولي قادم مـــع إيران، مهما 
كانـــت أطرافه لكـــون دول الخليج العربي 
هـــي األولى بالدخول في تلك المفاوضات 
مع وجود تحـــركات إيرانية مســـتمرة في 
اســـتهداف أمـــن واســـتقرار دول الخليـــج 
خصوصا عبر التدخل السافر في الشؤون 
الداخليـــة لتلـــك الـــدول، وتهديـــد المالحة 
البحريـــة، وتطويـــر الصواريخ البالســـتية، 
المســـلحة  اإلرهابيـــة  المليشـــيات  ودعـــم 
والتـــي هـــي أمـــور ال تقـــل خطـــورة عـــن 
البرنامـــج النـــووي اإليرانـــي، األمـــر الـــذي 
يســـتوجب معهـــا وقفة دولية جـــادة لكبح 
والتوســـعية  الفوضويـــة  األحـــالم  تلـــك 
التـــي تطمح لها الجمهوريـــة اإليرانية عبر 

استهداف منطقة الخليج العربي”.
وبيـــن “أن دول الخليـــج العربـــي تربطهـــا 
عالقـــات سياســـية واســـتراتيجية وأمنية 

الغـــرب  فـــي  العظمـــى  بالـــدول  متميـــزة 
والشـــرق كالواليـــات المتحـــدة األميركيـــة 
والمملكـــة المتحـــدة و روســـيا االتحاديـــة 
وجمهورية الصين الشـــعبية، نظرا لطبيعة 
التحديـــات العســـكرية واألمنية والصحية 
مـــع  الخليـــج،  منطقـــة  فـــي  والمالحيـــة 
وجـــود العديد مـــن الدول التي تســـتهدف 
أمـــن الخليـــج واســـتقراره وتعمـــل بشـــكل 
مســـتمر علـــى زعزعـــة اســـتقرار المنطقـــة 
مـــع  العالقـــات  تعزيـــز  يســـتدعي  ممـــا 
الـــدول الصديقـــة والتي تدعـــم التوجهات 
العالمية واالتفاقيات الدولية قي الحفاظ 
علـــى اســـتقرار المنطقـــة ورفـــد المســـاعي 
الدبلوماســـية الهادفة لنشر مبادئ السالم، 
علـــى  تتوافـــق  ومســـاعي  مبـــادئ  وهـــي 
أساســـها كافة الـــدول الديموقراطية التي 
تهـــدف لتعزيـــز الســـالم الدولـــي وتوفيـــر 

الحياة الكريمة واآلمنة لشعبها”.
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محرر الشؤون المحلية

“نبيها حلوة ونظيفة” تحط رحالها في سلماباد
ـــات ـــى الطرق ـــورش وعل ـــام ال ـــة أم ـــيارات المهمل ـــكلة الس ـــن مش ـــص م التخل

نظمت بلدية الشمالية حملة توعوية 
في منطقة ســـلماباد الصناعية بشأن 
لظاهـــرة  الســـلبية  باآلثـــار  التنبيـــه 
المهملـــة، ضمـــن حملتهـــا  المركبـــات 
ونظيفـــة(،  حلـــوة  )نبيهـــا  الوطنيـــة 
بالبلديـــة  العمـــل  فريـــق  تواصـــل  إذ 
مـــع الـــورش وأصحـــاب الكراجـــات، 
لاللتـــزام  توجيههـــم  علـــى  وحـــرص 
لســـنة   )10( رقـــم  النظافـــة  بقانـــون 

.2019

وتهـــدف الحملـــة إلـــى التخلـــص من 
أمـــام  المهملـــة  الســـيارات  مشـــكلة 
الـــورش وعلـــى الطرقـــات، كما ســـلم 
فريـــق الحملة المطبوعات التثقيفية 
والتوعويـــة بلغـــات عدة بشـــأن بنود 
الحفـــاظ  النظافـــة ومعاييـــر  قانـــون 
المنطقـــة  فـــي  العـــام  المظهـــر  علـــى 

والسيارات السكراب والمهملة.
وضمـــن هـــذا اإلطـــار حثـــت البلديـــة 
أفراد المجتمع خصوصا المسؤولين 

خدمـــة  وكراجـــات  الـــورش  عـــن 
الســـيارات فـــي المنطقـــة الصناعيـــة 
إلـــى أهميـــة العنايـــة بالمركبات على 
تركهـــا  وعـــدم  أنواعهـــا،  اختـــالف 
مهملة في الشـــوارع مغطاة باألتربة، 
العـــام  المظهـــر  يشـــوه  الـــذي  األمـــر 
للمنطقة، ويساهم في تلويث البيئة، 
واإلضرار بصحة وسالمة المواطنين 
أصحابهـــا  ويعـــرض  والمقيميـــن، 

حملة توعوية في منطقة سلماباد الصناعيةلغرامات تصل إلى 300 دينار.

الجنبية - بلدية الشمالية

 

فـــي إطـــار جهـــود قيـــادة خفر 
الســـواحل في تنفيذ الحمالت 
البحريـــة والبريـــة الهادفة إلى 
للقـــرارات  المخالفيـــن  ضبـــط 
الوزارية الصادرة بشأن تنظيم 
عمليـــة الصيـــد للحفـــاظ علـــى 
الثـــروة البحريـــة، فقـــد تمكنت 
دوريات اإلســـناد البري التابعة 
للقيـــادة من ضبط قـــارب على 
الروبيـــان  مـــن  كميـــات  متنـــه 
هـــذه  فـــي  صيـــده  المحظـــور 
بموجـــب  العـــام  مـــن  الفتـــرة 

فـــي  الصـــادر  الـــوزاري  القـــرار 
هذا الشـــأن، وذلك على ساحل 
فـــي  تـــم  كمـــا  صالـــح،  النبيـــه 
واقعـــة أخرى ضبـــط كمية من 
ذات  فـــي  بمركبـــة  الروبيـــان 
المنطقـــة، حيث قـــدرت الكمية 
المضبوطـــة فـــي الواقعتيـــن بـ 

800 كيلوغرام.
اإلجـــراءات  اتخـــاذ  وجـــار 
تمهيـــدًا  الالزمـــة،  القانونيـــة 
لعـــرض القضتين علـــى النيابة 

العامة.

ضبط 800 كيلوغرام روبيان

“الثروة الحيوانية”: إجراءات فورية الصطياد الكالب الضالة في الناصفة
أكدت وكالة الثروة الحيوانية في وزارة األشــغال وشــئون البلديات 
والتخطيط العمراني أنها تتعامل بشكل مستمر مع الباغات الواردة 
إليها بخصوص تجمعات الكاب الضالة في مختلف مناطق البحرين 

حيث تتخذ اإلجراءات الازمة فور ورود هذه الباغات.

تعقيبهـــا  فـــي  الوكالـــة  وأشـــارت 
علـــى شـــكوى مواطن مـــن منطقة 
الناصفة مجمع 733 عن تجمعات 
الـــكالب الضالـــة أنهـــا قـــد قامـــت 
باتخـــاذ الـــالزم فـــور تلقـــي البالغ 
قبـــل  مـــن   03/04/2021 بتاريـــخ 
المختصـــة،   Black Gold شـــركة 
بهـــا  المنـــوط  الشـــركة  بـــان  علمـــا 
جمـــع الكالب قـــد غطـــت بالغات 
ســـابقة قي نفس المنطقة من عام 
2020 تحديدا شـــهر أكتوبر وهي 
مســـتمرة فـــي حملتهـــا الصطيـــاد 
فـــي  وتعقيمهـــا  الضالـــة  الـــكالب 

المنطقة.
وتحـــث وكالـــة الثـــروة الحيوانية 
المواطنين والمقيمين على تقديم 
البالغات الخاصة بالكالب الضالة 
حيـــث  الســـكنية  المناطـــق  فـــي 

أصبحت متاحة إلكترونيًا حاليًا. 
جمـــع  خدمـــة  تقديـــم  ويعتمـــد 
فـــي  الضالـــة  الـــكالب  واصطيـــاد 
المناطق السكنية على االستجابة 
لبالغـــات المواطنيـــن والمقيميـــن 
علـــى أرض مملكة البحرين، حيث 
يمكن تقديم البالغ إلكترونًيا عبر 
ملئ االســـتمارة الخاصـــة بتقديم 
بـــالغ عـــن وجـــود الـــكالب الضالة 
يتـــم  و  الســـكنية  المناطـــق  فـــي 
تقديـــم البالغـــات إلكترونيـــا على 
مدار الســـاعة طوال أيام االسبوع 
رســـالة  المشـــتكي  إرســـال  عبـــر 
واتس أب على الرقم 38099994 
حيـــث ســـيقوم النظـــام بالـــرد آليا 
عبر إرســـال رابط اســـتمارة يقوم 
و  مباشـــرة،  بملئهـــا  المشـــتكي 
 Black  ســـتقوم الشـــركة المعنية

مـــلء  فـــور  الـــالزم  بعمـــل   Gold
االســـتمارة  إلكترونيـــا باإلضافـــة 
إلى االســـتمرار فـــي خدمة تقديم 
المباشـــر  باالتصـــال  البالغـــات 
بالخـــط الســـاخن 17155363 من 
يـــوم الســـبت إلـــى الخميـــس مـــن 

الساعة 7 صباحا الى 3 ظهرا.
أمـــا بخصوص مصنـــع الرمال في 
المنطقـــة فـــإن أمانـــة العاصمة قد 
أكدت أن المصنع المذكور مرخص 
وقديـــم وقبل إنشـــاء البيوت في 

المنطقة.

المنامة- وزارة األشغال وشؤون البلديات
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^قـــال مواطنون متضررون مـــن تربية أغنام 
في بيت بمجمع 603 بمنطقة مهزة لصحيفة البالد 
بـــأن صاحب العقار الـــذي حّوله إلى حظيرة لتربية 
المواشـــي قـــد نكث باالتفـــاق مع األهالي لتســـوية 
ـــا وإزالـــة الحظيـــرة ممـــا اضطرهم  الموضـــوع وديًّ

للجوء مجدًدا إلى مركز الشركة.
بالمنطقـــة  الشـــخصيات  مـــن  عديـــًدا  أن  وذكـــروا 
توّســـطوا لتســـوية الموضوع، ومـــن أبرزهم عضو 
مجلـــس أمانـــة العاصمة عبدالواحـــد النكال، حيث 
أعطـــي صاحـــب العقـــار مهلة شـــهر ونصف الشـــهر 

لإلزالة، ولكنه لألسف لم يلتزم بما تم االتفاق به.
وأشاروا إلى أن بالغهم ضد مخالفة صاحب العقار 

قد وصلت نيابة الوزارات.
وناشدوا النيابة العامة بتسريع البت في الموضوع 

مـــن أجـــل القضـــاء علـــى مشـــكلة صحيـــة وبيئيـــة 
يواجهها األهالي، حيث يعاني الســـكان من التلوث 
والضوضـــاء، ومـــن بيـــن األضـــرار ظهـــور أمـــراض 

جلدية بأجسام بعض سكان المجمع )مرفق صورة 
ضوئيـــة مـــن تقرير طبـــي عن مرض جلـــدي يعاني 
منه أحد السكان بسبب الحظيرة غير المرخصة(. 

وطالـــب األهالـــي بتحـــرك أكثر جدية مـــن الجهات 
الرســـمية التنفيذيـــة، وعلـــى رأســـها وزارة الصحة 
وأمانـــة العاصمة، والتي لم تحـــرر أي مخالفة ضد 

هـــذه الحظيـــرة المخالفة، وأكدوا ضـــرورة تطبيق 
أمانة العاصمة لما ينص عليه القانون.

 وقالـــوا إن هـــذا النوع من المخالفـــات يخضع إلى 
قانـــون الصحة العامة رقم )34( لســـنة 2018 وإلى 
الفقـــرة )أ( بالتحديـــد من المادة رقـــم )107( والتي 
تنـــص على يعاقـــب بالحبـــس وبغرامـــة ال تتجاوز 
ثالثمائـــة دينـــار أو بإحـــدى هاتيـــن العقوبتيـــن كل 
ا من األفعال التالية، إذا تســـّبب عنها  من ارتكب أيًّ
ضـــرر علـــى الســـالمة أو الصحـــة العامـــة أو البيئة. 
وللمحكمـــة أن تأمـــر بإزالـــة أســـباب المخالفـــة أو 
موضوعهـــا على نفقـــة المخالف وذلـــك خالل مدة 

تحددها في الحكم:
أ- االحتفاظ بأي نوع من الحيوانات أو الطيور في 

سكن أو حظيرة أو أقفاص أو في حالة أخرى.

مناشــدة النيابة تســريع البت فــي البــاغ.. ومطالبة “الصحــة” وأمانــة العاصمة بتطبيــق القانون

تقرير طبي عن مرض جلدي بمجمع 603 في مهزة.. والسبب حظيرة مخالفة

بدور المالكي

ترحب “البالد” برسائل 
ومساهمات القراء، وتنشر 

منها ما ال يتعارض 
مع قوانين النشر، مع 

االحتفاظ بحق تنقيح 
الرسائل واختصارها.

يرجى توجيه الرسائل إلى 
البريد اإللكتروني أدناه 

متضمنة االسم والعنوان 
ورقم الهاتف.

منازل “435” في جبلة حبشي مهددة بالسقوط
غيـــاب شـــبكة المجـــاري حـــّول البيـــوت لبـــرك ســـباحة

صـــوت  رفـــع   435 مجمـــع  أهالـــي  عـــاود 
الشـــكوى مـــن تســـرب كميـــات كبيـــرة من 
الميـــاه إلى منازلهم، مرجعين الســـبب في 
هـــذه المشـــكلة بســـبب عـــدم إتمـــام وزارة 
األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط 

العمراني مشروع المجاري في المجمع.
ولفـــت األهالـــي إلـــى أن إنجـــازات الوزارة 
على الصعيد المذكور تحتاج إلى لمســـات 
إضافيـــة مـــن أجـــل إنهـــاء المشـــكلة بـــدال 
مـــن محاصرتهـــا، الفتين إلى أن أساســـات 
الميـــاه  هـــذه  بســـبب  تتضـــرر  المنـــازل 

واحتمالية سقوطها أمر واقع.
وتحدثت إحدى العوائل عن هذه المشكلة 
منـــزال  “اشـــترينا  بالقـــول  “البـــالد”،  مـــع 
قبـــل نحـــو ســـنتين بموجـــب حســـن النية 
المفترضـــة بـ 180 ألف دينار وقمنا بصرف 
50 ألف دينـــار للترميم، إال أننا بعد انتهينا 
من عمليات البيع والشراء وإعادة الترميم 
والصيانـــة الشـــاملة فوجئنـــا بظاهـــرة غير 
مقـــدور عليها وهي تدفق ميـــاه من باطن 
األرض التـــي يقيم عليها العقار إلى مرافق 
الســـكن ككل فـــي الطابـــق الســـفلي، وعلى 
إثـــر ذلـــك تواصلنـــا مـــع الجهـــات المعنيـــة 
والمختصـــة في مثـــل هـــذه الظواهر بدءا 
بهيئـــة الكهربـــاء والمـــاء مـــن أجـــل إجراء 
الفحوصات ومعرفة أســـباب تدفق المياه 

من أسفل األرض إلى أعلى المنزل، إال أنها 
فوجنئـــا بإبالغ الهيئـــة لنا أن هذه الظاهرة 
مســـتدامة وال توجـــد حلـــول وال تتعلـــق 
بتســـرب مياه من )الكابـــالت األرضية(، بل 
بتدفـــق ميـــاه جوفيـــة إلى األعلى بســـبب 

عدم وجود مجاٍر”.
وأضافـــت العائلـــة “بعد الصدمـــة الحقيقة 
لجأنا إلى ممثلي المنطقة النيابي والبلدي 
مـــن أجل طلب المســـاعدة لحـــل ما تعانيه 
من مشـــكلة المياه المتدفقة، إال أنهم قالوا 
لنا إنهـــم أوصلوا شـــكوانا للجهات المعنية 

وإنه ال توجد حلول”.
بعدها، لجأت العائلة إلى إحدى الشـــركات 
المتخصصـــة، حيث أجرت فحصا شـــامال 
على المنزل واألرض الواقع عليها، لينتهي 
تقصيهـــا بتقديـــم اقتـــراح كحـــل مؤقـــت 

يخفـــف من تدفـــق الميـــاه إلـــى األعلى أال 
وهـــو حقن األرض بحقـــن كيميائية، إال أن 
هذه الحلول كانت حلوال وقتية ولم تضع 

حال جذريا لما تعانيه العائلة.
وأبلغـــت شـــركات مختصـــة العائلة أنه في 
حـــال لـــم يتـــم وضع حـــل جذري وبشـــكل 
ســـريع للمشـــكلة، فإن المنزل سينهار على 
ســـاكنيه بســـبب تضـــرر أساســـات قواعـــد 

المنزل من المياه.

ما الحل؟ 

الحل وبحســـب إفادات وتقارير الشركات 
وزارة  تقـــوم  أن  فـــي  يكمـــن  المختصـــة 
األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط 
العمرانـــي بإنشـــاء مجاٍر للمنطقـــة الواقعة 
فـــي جبلـــة حبشـــي بمجمـــع 435، وفعـــاًل 
قامـــت الـــوزارة بعمل مجاري لهـــذا المنزل 

أن  إال  المجـــاورة،  المنـــازل  مـــن  وعـــدد 
المشـــكلة مازالت قائمة بســـبب عدم إتمام 

عمليات المجاري في المجمع المذكور.
الوحيديـــن  “لســـنا  العائلـــة:  وأضافـــت 
المتضرريـــن، فهنـــاك الكثيرون في قاطني 
المجمـــع ويلحقهـــم الضـــرر؛ لغياب شـــبكة 
الصـــرف الصحـــي، ونناشـــد ســـمو رئيـــس 
الـــوزراء إلـــى توجيـــه الـــوزارة؛ مـــن أجـــل 

إتمام المشروع في أسريع وقت ممكن”.

^شـــكا طبيـــب استشـــاري يعمـــل فـــي أحـــد المستشـــفيات 
الحكوميـــة، لمـــا قال إنـــه “قد تعـــّرض الضطهاد وترهيـــب”، على 
الرغـــم مـــن خدمتـــه الطويلـــة التـــي تصل إلـــى أكثر مـــن 32 عما 
قضاهـــا في خدمة الوطن، أعطى فيهـــا الكثير دون كلل أو ملل، 
وذلك بشـــهادة جميع المســـئولين وكل من عمل معه، مستشـــهًدا 

ا فوق المعدل المطلوب. بنيله تقييًما سنويًّ
 وبـــدأت معاناتـــه الوظيفيـــة مـــع “تعييـــن مســـئول جديـــد عليـــه 
فـــي عمله، والذي توّلى مهّماته بســـنِّ قرارات عشـــوائية وجائرة 
علـــى معظـــم األطبـــاء ولكنـــي حصلت علـــى النصيـــب األكبر من 
المســـاءالت والتوبيخ بســـبب أو بدون سبب، إلى أن وصل األمر 
إلى عدم صرف مبالغ العمل اإلضافي الذي عملته ولمدة شهرين 
دون وجـــود أي تعميـــم أو حتى مذكرة رســـمية بهذا الشـــأن، مما 
حـــدا بي لكتابة شـــكوى رســـمية عبر برنامج )تواصـــل(، وهو أمر 
أثـــار موجـــة غضب شـــديدة لـــدى المســـئولين وتم توقيـــع جزاء 
إداري قـــاس علـــّي وأنـــا مـــن ذوي الكفـــاءات والســـمعة العاليـــة، 
ويشـــهد علـــى ذلك ملفي الوظيفـــي الناصع والمشـــّرف والذي لم 

يحتـــِو إال علـــى األداء المتمّيـــز والحوافـــز طـــوال مـــدة خدمتي 
الطويلـــة التي تزخر بالمنجـــزات والكفاءة العالية، إال أن كل هذا 
لم يشفع لي، بل زادوا في التعنت واالستكبار وتم التعامل معي 
كشخص أجرم جرًما كبيًرا ال يغتفر، فقط ألنني حاولت المطالبة 

بحقوقي الوظيفية”.
وتابع “إن ما حدث مؤشـــر واضح للتهاون في حقوق الموظفين 
وتجـــاوز كبير فـــي حق من خـــدم الوطن تحت مظلة المشـــروع 
اإلصالحـــي لجاللـــة الملك الـــذي وضـــع خارطة طريق لترســـيخ 
العدالـــة واحتـــرام حقـــوق المواطنيـــن، ولكـــن تجـــاوزات بعـــض 
المســـؤولين قد تصـــل إلى مرحلـــة تطفيش الكفـــاءات وامتهان 
لكرامة الموظفين الذين خدموا البالد ســـنين طويلة، األمر الذي 

يؤّثر سلًبا على الخدمات الطبية لهذا الوطن.
وطالـــب فـــي ختام شـــكواه، المجلـــس األعلى للصحـــة ومجلس 
أمناء المستشفيات الحكومية وجهاز الخدمة المدنية والجهات 

المعنية األخرى بتصحيح ما جرى من خطأ في حقه.
طبيب استشاري في مستشفى حكومي )البيانات لدى محرر الصفحة(

خدم الوزارة 32 عاًما... ولم يصرف له “األوفر تايم” لشهرين

طبيب حكومي: كتبت شكوى في “تواصل”... فعاقبتني “الصحة”

علوي الموسوي

البلـــدي  المجلـــس  عضـــو  أعلـــن 
للمحافظة الجنوبية طالل البشير 
موافقـــة المجلـــس علـــى اقتـــراح 
برغبـــة بشـــأن تخصيـــص قطعـــة 
ألهالـــي  مجلـــس  إلنشـــاء  أرض 
فـــي  مناســـبات”  “صالـــة  الـــزالق 
ذات المنطقـــة، مبينـــا، لقـــد قامت 
لجنة الخدمـــات والمرافق العامة 
والموافقـــة  المقتـــرح  بمناقشـــة 
عليـــه باإلجمـــاع خـــالل اجتمـــاع 
اللجنـــة ثم تم أحالتـــه إلى مكتب 
وزير األشغال وشـــؤون البلديات 
بتوصيـــة  العمرانـــي  والتخطيـــط 

بعد موافقة أعضاء المجلس.
أعدهـــا  دراســـة  أن  أوضـــح  و 
المجلـــس قدمت عـــدة مقترحات 
ضـــرورة  فيهـــا  أكـــدت  مهمـــة، 
تخصيص قطعة ألنشـــاء مجلس 
ألهالـــي الزالق “ صالة مناســـبات، 
المنطقـــة  اهالـــي  لخدمـــة  وذلـــك 
وحاجتهم الى مثـــل هذه الصالة، 
كمـــا تطرق المقتـــرح إلى عدد من 
االسباب التي تشـــير الى ضرورة 
أنشـــاء الصالة ومنها خلو منطقة 
الزالق من وجود مجلس لألهالي 
ويقتصـــر   “ مناســـبات  صالـــة   “
االمـــر على وجـــود صاالت خاصة 
برســـوم قـــد ال يســـتطيع البعـــض 

استئجارها.
وشـــدد علـــى أنـــه توجـــد حاجـــة 
ملحـــة إلنشـــاء مجلـــس لألهالـــي 
متعـــددة  مناســـبات”  “صالـــة 
األغـــراض تخدم اهالـــي المنطقة 
في كثير من المناسبات كاألفراح 
وتقديم التعازي وإقامة الندوات 
والمحاضرات واللقاءات الثقافية 
مردفـــا،  وغيرهـــا،  واالجتماعيـــة 
ويوجـــد مســـتثمر على اســـتعداد 
الصالـــة  بنـــاء  تكاليـــف  لتحمـــل 
بجميـــع مرافقها في حـــال إيجاد 

األرض المناسبة.

إلنشاء صالة مناسبات بالزالق.. ومستثمر سيبنيها

طالل البشير

عبدالواحد النكال

تقرير طبي عن المرض الجلديحظيرة المواشي المخالفة

شكوى لوزارة الصحة بنظام تواصلرقم البالغ لدى نيابة الوزارات 

بدور المالكي

ا أمامــي وأمام أمه وأخوانه بســبب  “ال أعــرف أيــن اّتجــه ومــن يمــد يــد العــون لــي إلنقاذ طفلــي البالغ 6 ســنوات الذي يمــوت يوميًّ
إصابته بفشل كلوي، وحاجته المستعجلة لزراعة كلى”، بهذه الكلمات لّخص أب متقاعد معاناة ابنه مع المرض.

راتبـــي  ســـوى  أملـــك  “ال  وأضـــاف 
التقاعـــدي الضئيـــل الـــذي أعـــول بـــه 
أســـرة متكونـــة مـــن 7 أفـــراد منهم 5 
أبناء، وأقـــف عاجًزا، حتـــى أصبحت 
اإلحبـــاط  مـــن  نعانـــي  وعائلتـــي  أنـــا 
واالنكســـار والضغوط النفســـية لعدم 

قدرتنا على فعل أي شيء”.
تحتفـــظ  الـــذي  المواطـــن  ويقـــول 
“البـــالد” بهويتـــه “طفلـــي الصغير ولد 
بكليـــة واحدة إلصابتـــه بعيب خلقي 
منذ والدتـــه، وكان يعانـــي من مرض 
مناعـــي نـــادر اســـمه )مـــرض بهجـــت( 

الذي تسّبب له بعد ذلك بفشل كلوي، 
وكان يخضع منذ 2018 وحتى اليوم 
للعالج من خالل غسيل الكلى بشكل 

يومي يستمر من 8 إلى 10 ساعات.
فـــي  بدايـــة  يتعالـــج  “كان  وتابـــع 
المستشفى العسكري، ثم تم تحويله 
للعالج بمجمع السلمانية الطبي، وتم 
متابعـــة حالته هناك جيًدا، ولكن عدم 
وجـــود متبرع كلى تســـبب في زيادة 
معاناتـــه علـــى الرغـــم مـــن محاوالت 
الصحـــة  ووزيـــرة  الصحـــة  وزارة 
مشـــكورة في إيجاد متبرع ولكن كل 

المحـــاوالت باءت بالفشـــل، ومع هذا 
لم نستسلم ولم نترك باًبا لمسئول لم 
نطرقـــه ولكـــن ال حياة لمـــن تنادي، إذ 
إن عالج ابني متوافر بالخارج فقط”.
وختـــم “حالـــة طفلـــي تـــزداد ســـوًءا 
يوًمـــا بعـــد آخر وهنـــاك تقاريـــر طبية 
تثبـــت وتشـــرح حالتـــه، وكلـــي أمـــل 
بمساعدة المسئولين وأفراد المجتمع 
ورفـــع  ابنـــي  عـــالج  فـــي  البحرينـــي 
العـــذاب والمعانـــاة التي يعيشـــها منذ 

أربع سنوات ولحد اآلن”.
)البيانات لدى محرر الصفحة(

والده المتقاعد: ولد بكلية واحدة... ومعاناته مستمرة منذ 4 سنوات

عمره 6 سنوات ويعاني من الفشل الكلوي وعالجه بالخارج

البشير: خلو 
المنطقة من 
وجود مجلس 

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

للتواصل: 17111483

حققوا لهم احتياجاتهم
في الســـنوات القليلة األخيرة بدأ عدد من المواطنين الذين قاموا 
بجمـــع “جـــم روبيـــه لهم” خالل ســـنوات العمـــر، أو اآلخريـــن الذين 
اتجهـــوا لالقتراض من المصارف التجارية، بدأوا يقبلون على بناء 
مساكنهم الخاصة على شكل مبان مكونة من ثالثة طوابق، وذلك 
إلقامـــة أبنائهـــم فيهـــا كما كان معروفـــا قبال في البحريـــن بـ “البيت 
العـــود”، والهـــدف األول من ذلك لم شـــمل جميع أفراد األســـرة في 
مبنـــى واحد وليس من أجل االســـتثمار أو التأجير، وثانيا تخفيف 
العبء الكبير على وزارة اإلسكان، وفي نفس الوقت هذه مبادرات 

جميلة من أولياء األمور المقتدرين.
لكـــن اإلشـــكالية الكبـــرى التـــي تواجـــه هـــؤالء الرســـوم المرتفعـــة 
جـــدا التي تفرضها وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيط 
العمرانـــي علـــى المبانـــي االســـتثمارية المكونـــة من ثالثـــة طوابق، 
وذلـــك مقابـــل توفيـــر البنيـــة التحتيـــة فـــي المنطقـــة وعلـــى وجه 
الخصوص في المجمعات السكنية واألخرى االستثمارية المشتركة 
الجديـــدة، فهل يعقـــل أن مبنى مكون من ثالثة أدوار يلزم صاحبه 

بدفـــع مبلـــغ 7800 دينار بحســـب المســـاحة المتريـــة للمبنى مقابل 
توفيـــر تلـــك الخدمات، وبالفعل تقـــوم الوزارة بالتنســـيق مع باقي 
الـــوزارات األخرى ذات العالقـــة بتوفير الكهربـــاء والماء فقط، أما 
باقـــي الخدمـــات األخرى مثـــل توصيل شـــبكات الصـــرف الصحي 
وتبليط الشـــوارع فهي تحتاج سنوات حتى يتم إنجازها، ويشمل 
ذلك جميع المباني الســـكنية واالســـتثمارية فـــي المنطقة ولكم أن 
تتخيلوا مدى المعاناة اليومية لتلك األســـر وما تواجهه من مشـــقة 
الطرق، إضافة إلى دفع مبلغ 40 دينارا كرسوم نصف شهرية مقابل 

القيام بشفط “بالعات” مبانيهم وذلك من جيوبهم الخاصة.
وعليـــه وكما هو حاصل في أغلـــب دول الخليج العربي التي تقوم 
مســـبقا بتوفير جميع خدمات البنية التحتيـــة والفوقية، المطلوب 
من األشـــغال توفير تلـــك الخدمات وإعطاء هـــذا الموضوع أهمية 
قصـــوى طالمـــا أن المواطنيـــن دفعـــوا كل االلتزامـــات المالية التي 
عليهم وينتظرون تحقيق ذلك وهم على أحر من الجمر. وعســـاكم 

عالقوة.

a.aziz.aljowder
@gmail.com

عبدالعزيز الجودر

من هو المفكر؟
“المفكـــر” لقب ُيخلع علـــى الكاتب أو الباحث المتميز بســـعة أفقه في طرح 
أفـــكار جديدة وتجديدية مهمة في المجال المعرفي الذي اختص به؛ ولئن 
كان هذا اللقب أكثر شـــيوعًا في عالم السياســـة، فإنه يصح - في تقديرنا - 
إطالقه على الباحث أو الكاتب المتميز في أي مجال من المجاالت العلمية 
اإلنســـانية األخرى، كاالقتصاد واللغة والفلســـفة والتاريخ واالجتماع وعلم 
النفس والجغرافيا السياسية، ومع أنه ال ُيعرف على وجه الدقة متى ظهر 
هذا اللقب/ المصطلح في ثقافتنا السياســـية العربية، إال أننا نرجح ظهوره 

خالل النصف الثاني من القرن العشرين. 
والالفت أنه بعد أن كانت فئة محدودة من الكّتاب والباحثين السياســـيين 
الكبار هي التي تســـتأثر بهذا اللقب الذي أطلقه عليهم المنشغلون بالقضايا 
السياسية؛ بات هذا اللقب ُيطلق منذ نحو ثالثة عقود ونيف على كثرة من 
الكّتاب السياسيين، حتى لو كانت األفكار التي يقدمونها عادية أو مجترة، 
ويكتســـب الكاتب هـــذا اللقب إما بفضل فئة محدودة من أوســـاط الكّتاب 
والناشـــرين السياسيين شـــاءوا خلعه عليه، أو ألنه هو نفسه يرغب في أن 
يقرن اســـمه بـ “مفكر” جراء تضحم في الذات لديه، وأنت لو قرأت كتابات 
ومؤلفـــات العديد من الكّتاب والمثقفيـــن العرب من “المفكرين” المزعومين 
وقارنتهـــا بكتابات كثـــرة من الكّتاب العرب المتميزيـــن المجهولين لوجدت 
كتابـــات هؤالء أكثـــر عمقًا مقارنة بكتابات أولئك متوســـطة المســـتوى، بل 
تضاهـــي كتاباتهـــم في مســـتواها الكثير من المفكريـــن الفعليين إن لم تفق 
بعضهـــم، لكـــن ألنهـــم لم يســـعوا لنيل هـــذا اللقـــب، وألنهم أيضًا لـــم يحظوا 
بتسليط األضواء اإلعالمية والثقافية على كتاباتهم وإنتاجاتهم التأليفية؛ 
فإنهـــا تبـــدو أشـــبه بالمجهولة أو المهمشـــة؛ ومـــن ثم ال تجد في األوســـاط 
الثقافيـــة السياســـية واإلعالمية من يخلع عليها لقـــب “مفكر”، خصوصا إذا 

ما كانت نفوسهم تأبى اللهث وراء هذا “اللقب السامي”.

والحاصل أن إشكالية من يستحق اللقب ومن ال يستحقه ستظل قائمة  «
مادامت المعايير العلمية الموضوعية في إطالقه صارمة ُيفترض أن 

تختص بها المؤسسات األكاديمية والعلمية لو كانت تعتني بذلك.

رضي السّماك

فرحة التراويح
عمـــت الفرحة والســـعادة وارتســـمت كل مظاهـــر البهجة والســـرور على 
جميـــع المواطنيـــن والمقيمين بمجرد ســـماع توجيهـــات حضرة صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفـــة عاهل البـــالد المفدى حفظه 
هللا ورعـــاه بفتح الجوامع والمســـاجد لجميع الفروض وصالتي الجمعة 
والتراويح في شـــهر رمضـــان المبارك، والتي عكســـت جوانب مهمة من 
جوانـــب قيادة جاللته الحكيمة ومن أهمها تلمس نبض الناس والتقدير 
الكبير لمشـــاعرهم والحرص علـــى تلبية احتياجاتهـــم وتطلعهم إلحياء 
شـــهر رمضـــان الفضيل كمـــا ينبغـــي وبما يليق مـــع منزلتـــه ومكانته في 
قلوب الجميع، والعمل وفق أســـس ســـديدة ورؤى طموحة وبتوجيهات 
رفيعـــة بمـــا يضمن المضي بمســـيرة الخير والرخاء في شـــتى المجاالت 
والقـــدرة علـــى مواجهة كل الصعاب والتحديات، ومـــن الجوانب المهمة 

األخرى أنها تؤكد القرب والتواصل الدائم بين جاللته وشعبه.
هـــي توجيهات ســـامية تقدم برهاًنا جديـــًدا على النجـــاح الكبير لجهود 
وإدارة صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة ولي 
العهـــد رئيـــس مجلس الوزراء فـــي مواجهة جائحة كورونـــا )كوفيد 19( 
واســـتمرار المســـيرة الباهـــرة للفريـــق الوطني الذي يضـــع كل اإلمكانات 
ويتخـــذ كل مـــا يلزم من إجـــراءات وتدابير لتظل الحيـــاة على صورتها 
الطبيعيـــة دون منغصـــات حقيقيـــة كما حدث ويحدث فـــي معظم دول 
العالـــم، ما يدل على أن إدارة األزمـــة تقوم على نهج فريد من صنع هذا 
الفريـــق الوطني وفـــي ظل متابعة دائمة ودعم متواصل من ســـمو ولي 
العهـــد رئيـــس الوزراء لكي تصـــل للنهاية التي يتمناهـــا الجميع بالقضاء 

على هذه الجائحة والمرور منها بسالم.
الجميع يعرف أن اتخاذ مثل هذه التوجيهات ليس سهاًل، حيث تتخذ بعد  «

دراسات عميقة للمرحلة الراهنة من األزمة وما ينبغي فعله وما سيتم 
اتخاذه من تدابير لتؤتي التوجيهات أكلها وثمارها في توفير أجواء الطاعة 

وأداء الصلوات في المساجد واكتساب المزيد من الحسنات في هذا الشهر 
الفضيل وبما ال يتصادم مع اإلجراءات االحترازية الالزمة، فهي ثقة من 

جاللة الملك المفدى في وعي جميع المواطنين والمقيمين وفي التزام 
المصلين باإلجراءات المعمول بها واالشتراطات التي تم وضعها لنتقدم 

خطوات وخطوات في سبيل تجاوز تلك المحنة.

Ata2928@gmail.com

عطا الشعراوي

اســـتمراًرا لجهـــود الحكومـــة البحرينيـــة لتوفير الغـــذاء والمـــواد الضرورية 
للمواطنيـــن، تقوم وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديات والتخطيـــط العمراني 
بتنفيذ مشـــروعات تســـهم في تحقيق األمن الغذائي بالتعاون والتنسيق مع 
وزارة المالية واالقتصاد الوطني وشركة ممتلكات وبمتابعة وإشراف اللجنة 
الوزارية للمشـــاريع التنموية والبنية التحتية، ومنها تأســـيس شـــركة للغذاء 
تضم قطاعي الزراعة واالســـتزراع الســـمكي وبمشـــاركة أصحاب المهن من 
مزارعين وصيادين، وإنشاء شركة قابضة الستثمار وتطوير المركز الوطني 
لالســـتزراع البحري بمنطقة رأس حيان، وتهدف هذه المشاريع لزيادة ورفع 
مســـتوى اإلنتاج الزراعي والسمكي، وذلك بالتعاون مع المنظمات اإلقليمية 

والدولية في مجال استدامة الغذاء.
ومشـــاريع األغذية من المشـــاريع المهمـــة والحياتية لإلنســـان واالقتصادية 
للبـــالد، حيث يزداد الطلب المحلي والعالمي على مختلف أنواع األغذية مع 
النمو بعدد السكان، وترتفع أسعار الغذاء بالرغم من وجود زيادة في اإلنتاج 
وذلك بســـبب الزيادة في الطلب على الغذاء وزياد أسعار األسمدة وتكاليف 
إنتاجها، وتعمل دول العالم ومنها مملكة البحرين على حماية نفسها وشعبها 

من إمكانية النقص في األغذية وصدمات األسعار، ومحاولة تأمين الكميات 
المطلوبـــة مـــن األغذية المتنوعة للحفاظ على المخـــزون الغذائي في البالد، 
ويشـــكل الجوع وســـوء التغذية الخطر األول على صحة اإلنســـان، وتشـــير 
تقديرات 2018م إلى أن )821( مليوًنا في العالم يعانون من نقص التغذية.

إن ُحســـن اســـتخدام المـــواد الغذائيـــة وعدم إهدارها ُيســـاهم فـــي إدامتها، 
وُيمثل الغذاء أحد أهداف التنمية المســـتدامة، وهو “إنهاء الجوع وتحقيق 
األمن الغذائي وتحســـين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة”، وهذا يتطلب 
تغييـــًرا في النظم الغذائية والزراعة العالميـــة ومضاعفة اإلنتاجية والزيادة 
في االستثمار الزراعي، وذلك من أجل حصول اإلنسان على الطعام الُمغذي 
اآلمـــن وضمان اســـتدامة الغذاء، مع تصحيح وإزالـــة العوائق التجارية بين 

جميع الدول لضمان سير العمل في أسواق السلع الغذائية.

إن إنشاء المشاريع الغذائية في البحرين من الجهود الكبيرة وذات األهمية التي  «
تبذلها الحكومة البحرينية لضمان حصول جميع مواطنيها والمقيمين على ما 
يكفي من الغذاء وبالجودة العالمية بانتظام لتحقيق األمن الغذائي، ولتحسين 

نوعية حياة المواطنين ليعيشوا في نعيم العافية وبصحة مستدامة.

عبدعلي الغسرة

توفير الغذاء الُمستدام

الجهـــود التـــي تبذلها أجهزة الدولـــة كمنظومة متكاملـــة في مواجهة 
الجائحـــة الصحيـــة “كوفيـــد 19” كبيـــرة وجبـــارة يراهـــا ويالمســـها 
الجميـــع، مواطنين ومقيمين، وهذه داللـــة واضحة على أن الحكومة 
الرشيدة استشعرت المسؤولية واالهتمام وجعلت صحة اإلنسان من 

أولوياتها.
فعندمـــا تقوم الدولة بكل هذا العمـــل الكبير والمتميز من أجل ضمان 
حيـــاة صحية ســـليمة للجميع، فيجب علينا كأفـــراد في هذا المجتمع 
أن نكون على قدر كاف من الوعي والمسؤولية في مجابهة فيروس 
كورونـــا لمحاولة تقليل عدد اإلصابات والتقليل من األضرار الصحية 

واالقتصادية أيضًا.
ففـــي هذه المرحلة التي نالحظ فيها ارتفاع عدد المصابين بفيروس 
كورونـــا البـــد مـــن تحقيـــق مفهـــوم الشـــراكة المجتمعية، وهـــو المبدأ 
الـــذي يجب على جميـــع أفراد المجتمع العمل علـــى تعزيزه والتعاون 

والتنســـيق فيما بينهم للحد من انتشـــار هذا الوباء. إن مســـألة تعزيز 
مفهوم الشـــراكة المجتمعية داخل المجتمع والعمل على نشره كقيمة 
ومبـــدأ ســـلوكي مهـــم، يحتاج إلـــى تضامن أفـــراد المجتمـــع بمختلف 
شـــرائحه، وهـــذا مـــا نتمنى تحقيقـــه لبلدنـــا الغالي البحريـــن، وعندما 
نحقـــق هـــذا المفهـــوم علـــى أرض الواقع وأنـــا على ثقة بـــأن المجتمع 
البحرينـــي مجتمـــع واع وقادر على تحقيق هذا المبدأ، فإننا ســـنثبت 
للجميـــع أننـــا مجتمع متماســـك يســـتطيع أن يتجـــواز هـــذه الجائحة 

الصحية والظروف االستثنائية.
وهـــذا مـــا يفرض أمامنا تســـاؤالً حـــول كيفية مجابهة هـــذه الظروف 
الصحيـــة ليكـــون الجواب هـــو الوعي الكامل من المجتمـــع بأهمية ما 
تتخـــذه الدولة من إجـــراءات وقائية يجب علينا جميعـــًا االلتزام بها 
كونهـــا أصبحت واجبـــا وطنيا البد من تحقيقـــه للمحافظة على بلدنا 

وأنفسنا وإنسانيتنا.

د. خالد زايد

الشراكة المجتمعية مبدأ مهم يجب تحقيقه
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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
PARS INTERNITIONAL HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17814777  or  HAMAN74@GMAIL.COM 

TAKE AWAY RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36201441  or  KFALKHAJA@HOTMAIL.COM 

RADWAN GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17644345  or  RADHWANBAKERY@GMAIL.COM 

NEW AL RABEEH GATE DENTAL CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17410200  or  NISARTA@GMAIL.COM 

Kuwayed Electronics 
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36656519  or  A1IMAN1995@HOTMAIL.COM 

International union of abu dhabi for car spare parts 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66736666  or  XC2@LIVE.COM 

UNITED AQUACULTURE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CUSTOMER SERVICES COORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17730091  or  ZUHAIR@TCCLH.COM 

Kamran Khan Real Estate Co. SPC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17330570  or  ALTASHREEQ@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

EVER FINE TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17227206  or  haneefgeepas@gmail.com 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 13109226  or  CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

Multi Frame Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39471786  or  multiframecontracting@gmail.com 

Al Jad Building Materials .Co.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17410216  or  ABHILASHPKT@GMAIL.COM 

Sabhan Car Care 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39845552  or  JALEELKATTILPEEDIKA@GMAIL.COM 

Chemco Plastic Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17464159  or  BIMAL@CHEMCOGROUP.COM 

Bright Light trading w l l 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39581767  or  BRIGHTLIGHTTRADINGWLL@HOTMAIL.COM 

HASHEM ALORDON RESTAURANTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PURCHASING MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 33060088  or  NAGEHFARES0@GMAIL.COM 

MANSOUR SONS FOR REAL ESTATE AND EXHIPITIONS ORGANIZING CO S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  RENT COLLECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 35108365  or  GAMILMOHEB@GMAIL.COM 

Ever Plas Co W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 17830115  or  SAYEDCITY@HOTMAIL.COM 

Fresh Kitchen W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39674317  or  ammad@mpiwll.com 

WALKMAN CLEANING COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 13691113  or  SABT001@LIVE.COM 

KARAK SHAMS AL RIFFA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39892221  or  SHAHANAIQBAL820@GMAIL.COM 

AL RAFEEQ TOWER EXCAVATION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39000116  or  MOSAWI67@HOTMAIL.COM 

SADIQ ABAD CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35060195  or  WEAKPOINT37@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17704231  or  tarrek530@gmail.com 

RAPCO CONTRACTING WLL 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 13629000  or  info@rapcobahrain.com 

AARKOSS CO. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 36133210  or  RAJEEV@GREENGROVES.NET 

Mohammad shahzad mohmmmad MUSHTAQ for Fashion Design company - B 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39690038  or  SHAMEER67@HOTMAIL.COM 

THE PERFECT DESIGN FOR KITCHENS W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33334579  or  METWALLYM48@YAHOO.COM 

ANWAR ALGALLAF MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33564990  or  ANWAR.ALGALLAF@GMAIL.COM 

Professional Way Contracting W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of
  HEAVY EQUIPMENT OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contact
 17822161  or  INFO@PWCBH.COM 

AlBastaki services maintenance 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33555506  or  HR.CLEANING.CAREER@GMAIL.COM 

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

  DIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17559999  or  JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM 

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com.biz 

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

CIRCLE INTEGRATED SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

Honey well contracting 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33366467  or  NAILABUTT1974@GMAIL.COM 

Fida Al Zaina Sweets 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR SALES 
 suitably qualified applicants can contact

 38748461  or  AHMEDGHASIMI526953@GMAIL.COM 

BODY & MIND MENS SPA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 34380063  or  VICTORIAFIONA2015@YAHOO.COM 

BODY & MIND LADIES SPA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34380063  or  VICTORIAFIONA2015@YAHOO.COM 

VIII Octo cafe 
has a vacancy for the occupation of

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

SHEZA PROPERTIES S.P.C OWNED BY SHAJI PANIKAVEETTIL MOHAMEDKUTTY 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 34346635  or  SHAJIPM127@GMAIL.COM 

HEALTH & SAFETY CONTRACTING TECHNOLOGY spc owned by HESHAM ATEYAH AHMED ALHAYKI 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17660059  or  PLATINUM.ASC@GMAIL.COM 

AGS ALGOSAIBI WLL 
has a vacancy for the occupation of

  BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17564336  or  JALABBAD@ALGOSAIBI.COM.SA 

Golden Connections for Electrical Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WIREMAN(ELECTRICAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33440279  or  SINOALAN180@GMAIL.COM 

M.B.C.E SPECIALIZED CONSTRUCTION OWNED BY AWAL COMMERCIAL SERVIC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17230808  or  NAEEM6683@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17319999  or  INFO@DTS.BH 

SALWA HADEEL FASHION S.P.C OWNED BY MOHAMMED YOUSUF 
has a vacancy for the occupation of

  SALES WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33511220  or  KMYOUSUF2001@YAHOO.COM 

Solo key to solutions promoter  .Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17643128  or  SLYGOK@YAHOO.COM 

MULTI MODEL FREIGHT SOLUTIONS  WLL 
has a vacancy for the occupation of

  EXECUTIVE COORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33502217  or  BIJESH@MULTIMODEL.NET 

TURATH MANDALI RESTAURANT FOR GRILLS AND IRANIAN FOOD 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39468278  or  ALI.QASSIM7@GMAIL.COM 

ALTAFF TRADING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33823387  or  ALTAFFTRADING@GMAIL.COM 

VIOLET AUTO POLISHING 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 37778877  or  VIOLET_BAH@HOTMAIL.COM 

Kowaid bakery 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39412001  or  FAISALABDULLA265@GMAIL.COM 

DREAM UP INTERIOR DECOR CO. Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 34035317  or  SURMASYL16@GMAIL.COM 

Digital Scope W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DIRECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17404071  or  ACCOUNT@MEDIASTOREBH.COM 

AL SHIRAWI U.S.CHILLERS (L.L.C) - FOREIGN BRANCH COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39460303 

Magic Bubbles TRADING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39808365  or  MASOOMADOC2014@GMAIL.COM

ARAB BIRYANI EXPRESS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 35326286  or  ELLIEBSERVICES@GMAIL.COM 

SMART MOVE TRADING AND CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38881061  or  SANAMSHERY@YAHOO.COM 

HM Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 39800939  or  FAWAZ@HMTRADINGBH.COM 

MUROOQ ALAAISH RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 32236446  or  HAMED103@HOTMAIL.COM 

BARKI BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33494698  or  NIAZBARKI@YAHOO.COM 

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

  ANALYST(MARKETING RESEARCH) 
 suitably qualified applicants can contact

 77921100  or  info@ambhco.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36650780  or  ALDOSERIICC@GMAIL.COM 

LINEN THINGS TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 37228824  or  KHULOODJG@HOTMAIL.COM 

GARAGE ALSAHAM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66332355  or  WOW2007_112@HOTMAIL.COM 

EDIHT FOR DESIGN 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39390595  or  MOHAMED.ALFARDAN97@GMAIL.COM 

EDIHT FOR DESIGN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39390595  or  MOHAMED.ALFARDAN97@GMAIL.COM 

RAMADA HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact
 17742000  or  hr2@ramadabahrain.com 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  INSULATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

GULF DIWANIYA TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17311114  or  GST@BATELCO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

Global condor Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17830010  or  MAJED.LMRA@GMAIL.COM 

ALMOAYYED CLEANING & MAINTENANCE W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

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

ALMOAYYED CLEANING & MAINTENANCE W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

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

L.S.S TECHNOLOGIES W .L .L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17464006  or  RQAMBER@AMJPROJECTS.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

MIDDLE EAST FOUNDATIONS - BAHRAIN W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17210471  or  BILL@MEFBAHRAIN.COM 

CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17468532  or  MSYED@ABAHSAIN.COM 

CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17468532  or  MSYED@ABAHSAIN.COM 

JALAL SCHINDLER LIFTS & ESCALATORS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17536956  or  RASHID_BUALI@JALAL.COM 

AL HAIBA ELECTRCAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 33116174  or  ABBAS-86@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17244026  or  MZH75@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17244026  or  MZH75@HOTMAIL.COM 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 13109226  or  CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

Relay Engineering Limited 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39980260  or  ANDREW.WRANKMORE@RELAY-ENGINEERIN.COM 

Bright Future Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 33174675  or  ISHAQ.DISPATCHGLOBAL@GMAIL.COM 

Bright Future Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 33174675  or  ISHAQ.DISPATCHGLOBAL@GMAIL.COM 

PETROFAC INTERNATIONAL - BAHRAIN S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  QUALITY INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39277797 

Real Value Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36767312  or  INFO@REALVALUECONTRACTING.COM

Jumami juices 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17691692  or  SIGNATURECAFE.BH@GMAIL.COM 

Aswartha Technical Services WLL 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39360795  or  GANRAJU@ASWARTHA.COM 

KHALIL EBRAHIM JUMA   SABAH (138184) 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 37783904  or  SABAHKHALIL42@GMAIL.COM 

LINE SPACE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  LINESPACEBH@GMAIL.COM 

IRIZ FACILITIES SUPPORT COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17540940  or  PARGAIN.CONTRACTING@GMAIL.COM 

SHAMS ALMADINA SUPERMARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17663539  or  MAHMOODESA151@YAHOO.COM 

BLACK BUILDING CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 39264460 

AL-RAWABI SCHOOL 
has a vacancy for the occupation of

  SAFETY & SECURITY OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

 17505252  or  AWATIFRADHI@GMAIL.COM

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

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39833841  or  ABDULHADIJAFFARALI@GMAIL.COM 

AHMED ALI HASAN BUTI( ZAINAT ALBAHAR / 6965 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39645124  or  FATIMA_AHMED81@YAHOO.COM 

AL-AHLIA CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 

Golden Diyar construction 
has a vacancy for the occupation of

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

CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17468532  or  MSYED@ABAHSAIN.COM 

CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17468532  or  MSYED@ABAHSAIN.COM 

CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17468532  or  MSYED@ABAHSAIN.COM 

MAKTOOM TRADING AND CONTRACTING CO LLC BRANCH OF A FOREIGN COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 39613999  or  MAKTOOM@MAKTOOMCO.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 36758776  or  MULANASERVICES@GMAIL.COM 

MARMARIS GROUP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17554414  or  MOHD.MARMARIS@BATELCO.COM.BH 

BAHRAIN ASPHALT ESTABLISHMENT B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

Al Manartain Company And Ali Alsheab Group Wll 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17590097  or  SAAMI@ALMANARATIAIN.COM 

YOUSIF ABDULWAHAB ALHAWAJ 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17230088  or  alhawaj@batelco.com.bh 

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

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

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

AHMED OMAR TRADING & CONTRACTING EST .W L L 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17258545  or  admin@AHMEDOMER.COM 

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

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

PANORAMA CONTRACTING & ENGINEERING SERVI 
has a vacancy for the occupation of

  BLACKSMITH 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

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

  LIGHT VEHICLES DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

Uco Engineering W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (OPERATIONS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17700266  or  MKAIKSOW@BAKGROUP.NET 

AFAAQ ALKALIJ EXCAVATION & BUILDING EQUIPMENTS RENNTAL BSC closed 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

AFAAQ ALKALIJ EXCAVATION & BUILDING EQUIPMENTS RENNTAL BSC closed 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

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

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

Devji & Co. 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 17104751  or  PDEVJI@DEVJI.COM 

Devji & Co. 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER(JEWELLERY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17104751  or  PDEVJI@DEVJI.COM 

ALRIFFA CARPENTRY & DECORATION EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39259633  or  MHD11136@GMAIL.COM 

RATILAL BAKWANJI JEWELLERY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17276531  or  RATILALB22231@YAHOO.COM 

ABDULLA BADER AIRCONDITIONING & REFRIGERATION 
has a vacancy for the occupation of
  MECHANIC (AIR-CONDITIONING) 

 suitably qualified applicants can contact
 39420674  or  abdullabadereid@yahoo.com 

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

  DIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17559999  or  JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM 

STAR TECHNICAL TRADING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SAFETY OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

 17783780  or  STARTECH@BATELCO.COM.BH 

ALSALAM GAS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 13307772  or  HR@SALAMGAS.COM 

ALSALAM SOLAR & AC SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 13307772  or  cv@SALAMGAS.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

Abu Alhasanain Foodstuff Center 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17341297  or  ABEDALIABDULKARIM@GMAIL.COM 

AWAL PALACE CERAMICA 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17643110  or  ba7r6565@hotmail.com 

GALALI COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17671246  or  ISAALI1956@GMAIL.COM 

AUTHENTIC JEANS 
has a vacancy for the occupation of

  RETAIL TRADE SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17291474  or  ranyeh10@gmail.com 

Colors House for Advertising 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17311114  or  CHIRMAN@GSTGULF.COM 

STATION SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17414909  or  MOHAMMEDSALMAN1@HOTMAIL.COM 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

FLORA CONTRACTING MAINTENCE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17623882  or  accounts@florabh.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33229773  or  HAMALRASHID@YAHOO.COM 

AWAL GULF MANUFACTURING CO. B.S.C.( C ) 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17738333  or  khalid@awalgulf.com.bh 

ALRUKN ALAALI  CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 33369554  or  mohd_kd2@hotmail.com 

ALANAQAH COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN (GROCERY OR COLDSTORE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17254343  or  albaroon.manpower@yahoo.com 

AL SAQI SWEET WATER AND ICE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(MECHANICAL MACHINERY)GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 17786040  or  MARZOOQB@BATELCO.COM.BH 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17820974  or  ISMCOBH@GMAIL.COM 

KUWAIT PHONE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33107107  or  zuhair@nypd-bh.com 

ROMOOSH BEAUTY & SLIMING CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33110336  or  BEAR.9@HOTMAIL.COM 

FLAG PIRATE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 32122226  or  pirateshipservice@gmail.com 

AL ZAWRAA KITCHEN & RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17404225  or  S.ANWAR7777@gmail.com 

HALAHT ALABD ASALEH COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17691899  or  five_star_center@hotmail.com 

MAYURA SUPERMARKET AND CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39450511  or  wssbahrain@yahoo.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17343981  or  MUBARAK@olympic.bh 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17343981  or  MUBARAK@olympic.bh 

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

  SAFETY OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

 17343981  or  MUBARAK@olympic.bh 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33040002  or  smalco.bh@hotmail.com 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17224578  or  INFO@JANIKINGBAHRAIN.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17244026  or  MZH75@HOTMAIL.COM 

Promag Technical Services W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17713866  or  febin@promagbahrain.com 

Bella casa CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 66951515  or  ISABINHINDI@GMAIL.COM 

MALAK ALNOOR COLDSTORE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39883277  or  IBRAHIMTP8@HOTMAIL.COM 

EAST MALKIYA CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39334472  or  SAKKERMP@GMAIL.COM 

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

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

ALDANA ALUMINUM FACTORY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SHEET METAL WORKERS (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17700911  or  bahrain91992@gmail.com 

MEMO EXPRESS 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE BOY / FARRASH 
 suitably qualified applicants can contact

 17233351  or  FUAD.ABUL@HOTMAIL.COM 

ALBANOOSH COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39660585  or  info@albanoosh.co 

ALMASHRIQ KITCHENS 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR SALES 
 suitably qualified applicants can contact

 17620026  or  alkhshram@gmail.com 

HUSAIN ALSAEGH Garage 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34550746  or  AL-SAHRE2010@HOTMAIL.COM 

AWAL GULF MANUFACTURING CO. B.S.C.( C ) 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17738333  or  khalid@awalgulf.com.bh 

AWAL GULF MANUFACTURING CO. B.S.C.( C ) 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(COOLING DEVICE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17738333  or  khalid@awalgulf.com.bh 

Al Karawan Property Management 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17771347  or  ALKARAWAN_DC@HOTMAIL.COM 

MOHAMMED JAWAD ISA CONTRACTING GROUP . W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17171677  or  info@mjawad.com 

SUN LIGHT ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17241477  or  SUNLIGHTEC@BATELCO.COM 

Luzon Food Stuff 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33833449  or  ABDULMAHDI731@GMAIL.COM 

NEW JUMBO WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17251721  or  INFO@JUMBOGOLD.COM 

MUNICH CONSTRUCTION EST. 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 39477811  or  MUNICHCONSTRUCTION@YAHOO.COM 

ESSA ALNACHAS CAR SERVICE GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17554401  or  ALNACHAS33@GMAIL.COM 

ALKUFOOF CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39872272  or  JAFFAR72@LIVE.COM 

Manama Packaging Industry W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  QUALITY INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17675246  or  MFIAKRAM@GMAIL.COM 

NATIONAL READYMIX CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17211211  or  HASHIM.ALI@NCCBAHRAIN.COM 

AL ANJOM AL ZAHERA BUILDING MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 33795726  or  ALANJOMALZAHERA@GMAIL.COM 

AL ANJOM AL ZAHERA BUILDING MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(DECOR) 
 suitably qualified applicants can contact

 33795726  or  ALANJOMALZAHERA@GMAIL.COM 

SHEELAS CAKES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39611232  or  SHEELASCAKES@GMAIL.COM 

LAVANYA CONSTRUCTIION & PEST CONTROL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39211175  or  NADER.MODAWEB75@GMAIL.COM 

Hearty Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34443540  or  NABEEL.FAQIHI@GMAIL.COM 

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

  SITE ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contact

 17401013  or  SANTEC.GLORVS@GMAIL.COM 

AL-MOAYYED COMPUTER SYSTEMS spc 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17700777  or  MA123@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

AL-MOAYYED COMPUTER SYSTEMS spc 
has a vacancy for the occupation of

  SYSTEM ANALYST 
 suitably qualified applicants can contact

 17700777  or  MA123@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

AL-MOAYYED COMPUTER SYSTEMS spc 
has a vacancy for the occupation of

  DATABASE ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17700777  or  MA123@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

ALMOAYYED INDUSTRIAL CONTRACTING AND MAINTENANCE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38888838  or  alihassan@almoayyedintl.com.bh 

DADABHAI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  hrd@dadabhaiconstruction.com 

BRIGHT ALKALEEG FOR Welding Smithery & Fabric Ation 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17342874  or  BRIGHTALKALEEJ@GMAIL.COM 

QUALITY INDUSTRIAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of
  DIRECTOR OF INDUSTRIAL AREAS 

 suitably qualified applicants can contact
 33887719  or  qualityindustrials@gmail.com 

AREENA CONTRACTOR GROUP CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

Follow ME Cafe 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 66630006  or  IMOHAMMEDSAEED@GMAIL.COM 

MANNA STONE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39828148  or  MIRZA.ABDULLAALI@EWA.BH 

AL -SADAH KITCHEN COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants can contact
 36684495  or  Alsada.kitchen@gmail.com 

ALSAYED HASHIM ALSAYED ASHOOR ALSAYED HA 
has a vacancy for the occupation of

  SLAUGHTERER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 38800474  or  SAYEDBAH@HOTMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17783886  or  info@batsco.net 

BANANA SWEET 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39464141  or  BANANASWEET41@GMAIL.COM 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

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

TOMORROW SALON 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 33799702  or  PARTHADOCUMENTS1@GMAIL.COM 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

FILE CONSTSRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39053163  or  FILECONT@BATELCO.COM.BH 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  INSULATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

GULF FENCING & SPECIALIST SURFACING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17591197  or  JALIL@BATELCO.COM.BH 

DIRECT BUILDERS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33864666  or  LAZURD.SERVICES@GMAIL.COM 

DIRECT BUILDERS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33864666  or  LAZURD.SERVICES@GMAIL.COM 

G4S SECURE SOLUTIONS BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

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

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

Ever Fine Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17227206  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

Promag Technical Services W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17713866  or  febin@promagbahrain.com 

Promag Technical Services W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17713866  or  febin@promagbahrain.com 

PAL PAL GENERAL TRADING Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34199522  or  SALMAN.SABRI8477@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

AL SUHBA REAL ESTATE CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17776338  or  ONLINEFAKHROO@YAHOO.COM 

AVENUES CONSTRACTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17300011  or  JAFFAR.SABBA@HOTMAIL.COM 

ALI MOHAMMAD JAMAL RASHT 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17230410  or  MAHMOODILLEMSANY.SALEH68@GMAIL.COM 

Almurbati auto services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33445448  or  HANIALMURBATI@GMAIL.COM 

MICRO HARD INFORMATION SYSTEMS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17294620  or  impres@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33040002  or  smalco.bh@hotmail.com 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17224578  or  INFO@JANIKINGBAHRAIN.COM 

Beard Trimmer Saloon 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 39874614  or  BALAL_AMAN@HOTMAIL.COM 

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

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

Firdous star auto spare parts 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33171722  or  QAMARMOHAMMAD84@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

Shamal electro mechanical contracting company WLL 
has a vacancy for the occupation of

  AIR-COND. SHEET-METAL INSTALLER 
 suitably qualified applicants can contact

 33348546  or  yaqoobi@hotmail.com 

Design Creative  W L L 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER(INTERIORS) 
 suitably qualified applicants can contact

 77006661  or  JALIL@DESIGNGRAFIX.COM 

GHAREEB EXPRESS RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact

 66648111  or  SAMIALMULLA15@GMAIL.COM 

APOLLO WELDING & FABRICATION 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39120178  or  antakia2@gmail.com 

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

  EXECUTIVE EMPLOYEE 
 suitably qualified applicants can contact
 17246808  or  METEE@METEEBAH.COM 

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

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17610666  or  pro@ramadamanama-citycentre.com 

Manhaten city contracting co wll 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17760191  or  MANHATENGROUP@HOTMAIL.COM 

TITUS CONSTRUCTION AND TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39411822  or  nooraaljalahma@hotmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 13691113  or  YASEENSABT@HOTMAIL.COM 

ALJAMEEL CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact
 17213003  or  JAMEEL@AL-FAWZ.COM 

I - fix 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36363633  or  MAHMOOD.HILAL@GMAIL.COM 

Clean and green services 
has a vacancy for the occupation of

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

MIRACLE CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33330363  or  MAHMOODESA151@YAHOO.COM 

ESTERAHT AL QADHI CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33999975  or  AAMER6060@GMAIL.COM 

SHADOWTECH FURNITURE WORKSHOP W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17456268  or  SHADOWTECHADV@GMAIL.COM 

TAKE CARE PUBLIC UTILITY CLEANING CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17230908  or  TAKECAREBAHRAIN@GMAIL.COM 

GULF INTERNATIONAL CENTER FOR LEGAL BUSINESS SOLUTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  LEGAL CONSELLOR 
 suitably qualified applicants can contact

 77341888  or  MOHD_BR@HOTMAIL.COM 

BOROOJ ALSALAM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36444518  or  ZUHAR.MAKKI@GMAIL.COM 

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

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17710271  or  hrvp@alghalia.com 

REHAN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33312408  or  AFRIDI.CONSTRUCTION@GMAIL.COM 

Al Adil Super Market Co Wll 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17295879  or  HASSAN@ARABASIAN.COM 

FATTO 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17710271  or  hrvp@alghalia.com 

GOLDEN ROCK GYM 
has a vacancy for the occupation of

ADMINISTRATOR 
suitably qualified applicants can contact

34386811  or  WADICOM2010@HOTMAIL.COM

BALLOONS CORNER TRADING
has a vacancy for the occupation of

WORKER
suitably qualified applicants can contact

33593752  or  MRS_IMTIAZ08@HOTMAIL.COM
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عيسى بن سلمان يشهد السباق الختامي للموسم

بحضـــور رئيـــس الهيئـــة العليـــا لنـــادي 
راشـــد للفروسية وســـباق الخيل سمو 
الشـــيخ عيسى بن ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة ونائب رئيس المجلس األعلى 
للبيئـــة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي 
راشـــد للفروسية وســـباق الخيل سمو 
الشـــيخ فيصـــل بـــن راشـــد آل خليفة، 
نظـــم نادي راشـــد للفروســـية وســـباق 
الخيـــل عصـــر أمس الســـباق الختامي 
لموسم السباقات 2020/2021 والذي 
الفخـــري  الرئيـــس  كأس  علـــى  أقيـــم 
لنادي راشـــد للفروسية وسباق الخيل 
ســـمو الشـــيخ عبـــدهللا بن عيســـى آل 
خليفـــة  وكؤوس أنجال ســـموه ســـمو 
الشـــيخ حمـــد بـــن عبدهللا بن عيســـى 
آل خليفـــة وســـمو الشـــيخ عيســـى بن 
عبـــدهللا بن عيســـى آل خليفة وســـمو 
الشـــيخ محمد بن عبدهللا بن عيســـى 
آل خليفـــة، وكأس مجموعـــة زيـــد بن 
ذيب الكبرا للصناعة والتجارة وكأس 
المالك وكأس أســـطبل الروضة وذلك 
علـــى مضمـــار ســـباق النـــادي بمنطقـــة 
الرفـــة بالصخيـــر، وبحضـــور عـــدد من 
الجهـــات  وممثلـــي  الســـمو  أصحـــاب 

الراعية للسباق.
وكان الشـــوط األول أقيـــم على كأس 
“نتـــاج  األولـــى  الفئـــة  لجيـــاد  المـــالك 
محلـــي” مســـافة 2000 متـــر والجائزة 
900 دينـــار وفاز به الحصان “الطارق” 
ملـــك KHK ريســـنغ وبقيـــادة الفارس 

حسين مكي والمضمر هشام الحداد.
كأس  علـــى  الثانـــي  الشـــوط  وأقيـــم 
العربيـــة  البحريـــن  لخيـــل  الروضـــة 
األصيلـــة »الواهـــو« مســـافة 1400 متر 
وأســـتطاع  دينـــار،   1500 والجائـــزة 
الحصـــان المرشـــح الثانـــي “الحمداني 
علـــى  الثانـــي  فـــوزه  انتـــزاع   ”1746

التوالي هذا الموسم. 

وأقيم الشوط الثالث على كأس سمو 
الشـــيخ حمـــد بـــن عبدهللا بن عيســـى 
آل خليفـــة لجيـــاد الدرجـــات الثانيـــة 
والثالثـــة والرابعـــة والمبتدئـــات »نتاج 
محلـــي« مســـافة 1400 متـــر والجائزة 
“وي  الحصـــان  دينـــار، وتمكـــن   2000
وون إت ســـيكس تايمـــز” مـــن تحقيق 
الفـــوز بجـــدارة ليكـــون آخـــر الفائزين 

بكؤوس أشواط الفرسان المتمرنين.
للجيـــاد  الرابـــع  الشـــوط  وأقيـــم 
مســـافة  محلـــي”  “نتـــاج  المبتدئـــات 
دينـــار،   2000 والجائـــزة  متـــر   1600
دي  ميوزيـــك   “ الحصـــان  وأســـتطاع 
فيكتوريـــوس  ألســـطبل   “ النـــوي 
وبقيادة إدنسون رودرغز إنتزاع فوزه 
األول بعدما حســـم المنافســـة الثنائية 

التـــي دارت بينه والحصان “ العافور “ 
ألسطبل العفو بفارق نصف طول.

انتصارات مثيرة

وأقيـــم الشـــوط الخامس علـــى كأس 

عبـــدهللا  بـــن  عيســـى  الشـــيخ  ســـمو 
بـــن عيســـى آل خليفـــة لجيـــاد ســـباق 
التوازن “مســـتورد” مسافة 1400 متر 
والجائـــزة 2000 دينـــار، وأســـتطاعت 
ســـتار”  “أوشـــن  المرشـــحة  الفـــرس 

الفـــارس  وبقيـــادة  العفـــو  ألســـطبل 
الياباني دايســـكي فوكوموتو تحقيق 
هـــذا  التوالـــي  علـــى  الثانـــي  فـــوزه 

الموسم.
وأقيم الشـــوط الســـادس علـــى كأس 
عبـــدهللا  بـــن  محمـــد  الشـــيخ  ســـمو 
بـــن عيســـى آل خليفـــة لجيـــاد ســـباق 
التوازن “مســـتورد” مسافة 1600 متر 
والجائـــزة 2000 دينـــار، وأســـتطاعت 
الفـــرس “هابـــي كـــراف” انتـــزاع الفوز 

عبر انطالقتها القوية.
كأس  علـــى  الســـابع  الشـــوط  وأقيـــم 
الكبـــرا  ذيـــب  بـــن  زيـــد  مجموعـــة 
الفئـــة  لجيـــاد  والتجـــارة  للصناعـــة 
الثانية “مســـتورد” مســـافة 1000 متر 
وأســـتطاع  دينـــار،   3000 والجائـــزة 

الحصـــان المرشـــح األول “فـــور ويـــل 
درايـــف” تأكيـــد جدارتـــه بعـــد شـــوط 
مثيـــر بين مجموعة مـــن أبطال جياد 

السرعة.
واألخيـــر  الثامـــن  الشـــوط  وأقيـــم 
على كأس ســـمو الشـــيخ عبـــدهللا بن 
الدرجـــة  لجيـــاد  خليفـــة  آل  عيســـى 
 2400 مســـافة  “مســـتورد”،  األولـــى 
متـــر والجائزة 3000 دينـــار، وجاءت 
النتائـــج متماشـــية مـــع الترشـــيحات 
المرشـــح  الحصـــان  أســـتطاع  حيـــث 
“ميـــدال وينـــر” تأكيد تفوقـــه بتتويج 

موسمه بالفوز الثالث على التوالي.

تتويج الفائزين

وقد تســـلم ســـمو الشـــيخ عيســـى بن 
كأس  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان 
مجموعة زيد بن ذيب الكبرا للصناعة 
والتجارة من رئيس المجموعة السيد 
زيـــد بـــن ذيب الكبـــرا، فيما قام ســـمو 
الشـــيخ حمـــد بـــن عبدهللا بن عيســـى 
آل خليفة بتقديم كأس ســـمو الشيخ 
عبـــدهللا بـــن عيســـى آل خليفـــة إلـــى 
سمو الشيخ ســـلطان الدين بن محمد 
بن ســـلمان آل خليفـــة، كما قدم كأس 
ســـموه إلى ســـمو الشـــيخ ســـلمان بن 
محمد بن عيســـى آل خليفـــة، ثم قام 
ســـمو الشـــيخ عيســـى بن عبـــدهللا بن 
عيسى آل خليفة بتقديم كأس سموه 
الـــى المالك الفائز أبراهيـــم العفو، كما 
قـــدم كأس ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن 
عبدهللا بن عيسى آل خليفة إلى سمو 
الشـــيخ ســـلمان بن محمد بن عيســـى 
آل خليفة، فيمـــا قام المدير التنفيذي 
لنادي راشـــد للفروسية وسباق الخيل 
الشـــيخ ســـلمان بن راشـــد بـــن محمد 
آل خليفـــة بتقديـــم كأس المـــالك إلى 
المضمـــر الفائـــز هشـــام الحـــداد، كمـــا 
قدم كأس الروضة إلى المضمر الفائز 

يوسف البوعينين.

سمو الشيخ عيسى بن سلمان في المقصورة الرئيسية

سمو الشيخ عيسى بن سلمان خالل التتويج سمو الشيخ عيسى بن سلمان مع كبار الحضور

سمو الشيخ عيسى بن سلمان خالل متابعته للسباق

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

سبورت

Sports@albiladpress.com
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ــؤوس ــك ــر ال ــات تــحــصــد آخـ ــب ــط ــة... و7 إس ــح ــرش ــم ــة لــلــجــيــاد ال ــوي انـــتـــصـــارات ق

“ام كي اي آر” يرعى جائزة “أهل الخيل”
عبدالرحيــم: دعــم وإبــراز المبــادرات المحلية للقطــاع الرياضي

أعلـــن “ام كي اي آر” أنه ســـيكون من رعاة 
جائـــزة أهـــل الخيل األولى مـــن نوعها في 

المملكة.
وتأتـــي هـــذه الجائـــزة كتعبيـــر عـــن أهمية 
رياضـــة الفروســـية، واإليمان الراســـخ من 
قبـــل ملـــك مملكـــة البحرين جاللـــة الملك 
ورئيـــس  خليفـــة  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد 
المجلـــس األعلى للشـــباب والرياضة، قائد 
الحركـــة التطويريـــة في قطاع الفروســـية 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة 
هـــذه  فـــي  الفاعليـــن  الُمشـــاركين  بقـــدرة 
الرياضة من تحقيق أفضل النتائج إلثراء 
الســـباقات المحليـــة التي تعكـــس بدورها 
اســـم ومســـتوى المملكـــة في المشـــاركات 

والمحافل العالمية.

وعلق محمد عبدالرحيم مالك اسطبل “ام 
كي اي آر” على هذه الرعاية “سعيدون في 
“ام كي اي آر” برعايتنا لجائزة أهل الخيل 
وهـــي أحـــدث جائـــزة تطلـــق فـــي قطـــاع 
الفروســـية، وكمـــا هـــو الحـــال دائًمـــا نحن 
فـــي “ام كي اي آر” نعمـــل على دعم وإبراز 
المبـــادرات المحليـــة التـــي تســـلط الضوء 

على القطاع الرياضي في المملكة”.
أهـــل  برنامـــج  ومعـــدة  مقدمـــة  وأعربـــت 
الخيـــل هـــدى الخالـــدي عن شـــكرها لــــ “ام 
كي اي آر” عن شـــكرها للرعـــاة على إظهار 
مدى اهتمامهم بقطاع الفروسية ودعمهم 
الالمحدود في ســـبيل النهوض بالمستوى 

الرياضي في المملكة.
مـــن جانبـــه، أعـــرب خالـــد عبدالرحمن عن 
إعجابه الشديد ببرنامج أهل الخيل، وقال 

”برنامـــج أهل الخيل مميـــز ويحتوي على 
مساحة إعالمية جميلة تطرح التطور في 

سباقات الخيل على المضمار البحرين“.
وقـــدم خالد خالص الشـــكر لـــأب الروحي 
“كمـــا أطلق عليـــه“ الرئيس الفخـــري لنادي 
راشـــد للفروســـية وســـباق الخيل صاحب 

الســـمو الشـــيخ عبـــدهللا بـــن عيســـى بـــن 
ســـلمان آل خليفـــة علـــى دوره في تحقيق 
نادي راشـــد للفروســـية نجاحـــات متميزة 
على الصعيديـــن المحلي والعالمي، بقيادة 
وإشـــراف رئيس الهيئة العليا لنادي راشـــد 
للفروســـية وســـباق الخيل صاحب السمو 
الشـــيخ عيســـى بـــن ســـلمان بـــن حمـــد آل 

خليفة.
وأشـــار إلـــى الصيت الـــذي حققتـــه مملكة 
البحريـــن فـــي المضاميـــر العالميـــة بفضل 
المشـــاركات لإلســـطبالت البحرينيـــة مثل 
“العاديات” بقيادة ســـمو الشيخ عيسى بن 
ســـلمان بن حمد آل خليفة و”فيكتوريس” 
لأعمـــال  الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  بقيـــادة 
اإلنســـانية وشؤون الشباب صاحب السمو 
 ”KHK”الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة و

المجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  بقيـــادة 
األعلى للشـــباب والرياضـــة، رئيس اللجنة 
األولمبية البحرينية صاحب السمو الشيخ 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة، وبقيـــة الفرق 
التـــي تمثـــل المملكة خير تمثيـــل في ظل 
العهـــد الزاهر لعاهل البالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبمتابعة 
مـــن ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 

صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفة.

وأكد على دعمهـــم الدائم لمواءمة رياضة 
الفروســـية وتغطية الجوانـــب كافة، وعن 
اعتزازهـــم لالنضمام لهذا اإلنجـــاز، مؤكًدا 
المؤسســـات  هـــذه  مثـــل  اســـتمرارية  أن 
التـــي تدعم رياضة الفروســـية تعزز فرص 

الرياضة في مملكة البحرين.

خالد عبدالرحيم

محمد خالد



أســدل فرســان مملكة البحرين الناشــئين الستار على مشــاركتهم الناجحة 
في موسم بطوالت قفز الحواجز بمسابقتي الناشئين في الفترة الصباحية 
علــى كــؤوس بطولة ألبا للقفز، والتي شــهدت إثارة وتشــويق وندية عالية 
في المسابقتين ضمن البطولة الحادية عشرة واألخيرة بروزنامة االتحاد 
الملكي، مقدمين مســتويات فنية راقية وعالية المســتوى عكســت التطور 
الكبير الذي تشهده رياضة قفز الحواجز بالمملكة وتؤكد على وجود قاعدة 

واسعة من الفرسان الصغار. 

  أصغر يحلق بكأس “مسابقة 

التأهل لمرحلة التمايز”

 وكانـــت الكلمـــة األخيـــرة فـــي أولى 
المســـابقات للفـــارس حســـين أصغـــر 
عندمـــا تمكـــن مـــن التأهـــل لمرحلـــة 
المركـــز  علـــى  للمتعادليـــن  التمايـــز 
األول وهم 3 فرســـان: حسين أصغر، 

هانـــي  وحســـن  الرميحـــي  ســـلطان 
اليابـــس، وأنهـــى أصغر مســـلك هذه 
المســـابقة بزمن بلغ 36.62 ثانية مع 
جـــواده كاتاليـــا، تارًكا المركـــز الثاني 
ألقـــرب منافســـيه الفـــارس ســـلطان 
بريســـفول،  جـــواده  مـــع  الرميحـــي 
الذي أنهى المســـلك بزمن بلغ 46.41 
ثانية مع خمســـة أخطاء، في المركز 

الثالث الفارس حســـن هاني اليابس 
مع جـــواده يونيك بزمـــن بلغ 49.07 
ثانيـــة و12 خطـــأ، في المركـــز الرابع 
والخامس جاء الفارس علي حسين 
بزمـــن  أســـمر  الجـــواد  مـــع  البقالـــي 
44.53 ثانية ومع الجواد ماي بريشز 
بزمن بلـــغ 47.38 ثانية، وفي المركز 
الســـادس الفارس ســـلطان الرميحي 
مـــع جواده وولـــدر بزمن بلـــغ 51.67 

ثانية. 

  أصغر يعتلي منصة تتويج 

المسابقة الثانية 

 وأثبت أصغر إمكاناته العالية مجدًدا 
ومـــا يمتلكه من قدرات عندما أحكم 
الســـيطرة على منافســـات المســـابقة 
المســـتوى  الناشـــئين  لفئـــة  الثانيـــة 
مرحلتيـــن(  علـــى  )مســـابقة  الثانـــي 
وارتفـــاع الحواجز 115 ســـم ســـرعة 
المســـلك 350 متـــر/  دقيقـــة، عندمـــا 
تمكـــن مـــن اعتـــاء منصـــة التتويج 
كاتاليـــا  جـــواده  مـــع  األول  بالمركـــز 
مرة أخـــرى منهًيا المســـلك بزمن بلغ 
34.72 ثانيـــة ودون أخطـــاء، إذ كان 
هـــو آخـــر الفرســـان المشـــاركين فـــي 
هذه المسابقة، وقبل دخوله للميدان 
كان الفارس علي حسين البقالي هو 
المتصدر رغم أن لديه 4 أخطاء، ولم 

يتمكـــن أي فارس من إنهاء المســـلك 
مـــن دون أخطاء حتى لحظة دخول 
الفـــارس أصغـــر الـــذي كســـر النتيجة 
وقلبها لصالحه مزيًحا البقالي للمركز 
الثانـــي مع جواده ماي بريشـــز، الذي 
حقق أسرع وقت في المسابقة وبلغ 
33.60 ثانيـــة ولكن مع أربعة أخطاء 
وضعتـــه فـــي المركـــز الثانـــي، وفـــي 
المركـــز الثالـــث مـــرة أخـــرى الفارس 
علـــي البقالـــي الـــذي تألـــق فـــي هـــذا 

اليـــوم وتميز بما قدمه من مســـتوى 
فنـــي مميز مع ختام الموســـم وأنهى 
المســـلك بزمـــن بلـــغ 34.64 ثانية مع 
الجـــواد أنجـــل آي مع أربعـــة أخطاء، 
فـــي المركز الرابع والخامس الفارس 
سلطان الرميحي مع الجواد وولدور 
وأربعـــة  ثانيـــة   38.06 بلـــغ  بزمـــن 
أخطاء ومع الجواد بريســـفول بزمن 

بلغ 39.54 ثانية و4 أخطاء. 

تغطية - اللجنة االعالمية

أصغر يحرز كأس المسابقتين األولى والثانية

 تتويج الفارس حسين أصغر بطاًل للمسابقة األولى والثانية

عـــزز الرفـــاع صدارتـــه لـــدوري ناصر بن 
حمد الممتـــاز، بعد أن حقق فوزا جديدا، 
على حساب النجمة بهدفين دون مقابل، 
الطرفيـــن،  التـــي جمعـــت  المبـــاراة  فـــي 
خليفـــة  مدينـــة  اســـتاد  علـــى  الجمعـــة، 
الرياضيـــة، ضمـــن منافســـات الجولة 14 

للمسابقة.
وتقـــدم الرفـــاع بهـــدف مـــن كـــرة ثابتـــة 
نفذها بحرفنة الاعب كميل األسود في 
الدقيقـــة )34( مـــن زمـــن الشـــوط األول، 
قبـــل أن يســـجل مهدي حميـــدان الهدف 
الثانـــي في الشـــوط الثانـــي، وبالتحديد 
عنـــد الدقيقـــة )73( مـــن زمـــن المبـــاراة. 
وألغى حكم المباراة هدًفا لاعب الرفاع 
البديل ســـيد هاشـــم عيســـى؛ بإشارة من 
الحكم المســـاعد الثاني أحمد سيف عند 

الدقيقة )81(؛ بداعي التسلل.

وصل الرفاع بهذا الفوز إلى النقطة )37(، 
فيما بقي النجمة برصيد )13( نقطة.

أدار المبـــاراة الطاقـــم التحكيمي المكون 

من حكم الســـاحة أحمد خليـــل، وعاونه 
ســـلمان طاسي وأحمد ســـيف، والحكم 

الرابع محمد خالد.

من مباراة الرفاع والنجمة

ــل وحـــمـــيـــدان ــي ــم كـــســـب الــنــجــمــة بـــهـــدفـــي ك
الرفاع يعزز صدارته بفوز ثنائي

تعـــادل المالكيـــة والبديـــع ســـلبيا بـــا 
أهـــداف، فـــي المبـــاراة التـــي جمعـــت 
الطرفيـــن، الجمعة، على اســـتاد مدينة 
افتتـــاح  ضمـــن  الرياضيـــة،  خليفـــة 
منافســـات الجولـــة 14 لـــدوري ناصـــر 
بـــن حمد الممتـــاز لكرة القدم للموســـم 

الرياضي 2020 - 2021.
وجـــاءت المبـــاراة هادئـــة فـــي معظـــم 
مجرياتهـــا على مـــدار الشـــوطين، ولم 
تشـــهد العديـــد مـــن الفـــرص الســـانحة 
للتهديـــف، ســـوى 3 محـــاوالت تقريًبـــا 
فـــي الشـــوط الثانـــي للبديـــع تألـــق من 
خالهـــا حارس المالكية محمد مرهون 
فـــي حماية مرمـــاه، في حيـــن تواصل 
عجز الطرفين عن هز الشـــباك؛ لتنتهي 

المباراة سلبية ويتقاسما النقاط.
إلـــى  التعـــادل  بهـــذا  وصـــل  المالكيـــة 

النقطة 12، فيمـــا وصل البديع إلى 11 
نقطة.

التحكيمـــي  الطاقـــم  المبـــاراة  أدار 

المكـــون مـــن حكـــم الســـاحة عبـــدهللا 
قاسم، وعاونه صاح جناحي وجاسم 

حسن، والحكم الرابع وليد محمود.

من مباراة المالكية والبديع

فــي افتتــاح الجولــة 14 لــدوري ناصر بــن حمــد الممتاز
المالكية والبديع يتعادالن سلبًيا
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الفرسان الناشئون 
يختتمون مشاركتهم 

في موسم القفز

أحمد مهدي

سبورت

دون الاعـــب علي منفردي اســـمه من ذهـــب في بطولة أبوظبـــي العالمية لمحترفي 
الجوجيتســـو، حينمـــا أحرز ميدالية فضية للحزام األســـود في فئـــة 69 كغ.  ويعتبر 
هذا اإلنجاز فريد من نوعه لرياضة مملكة البحرين، باعتبار أن منفردي أول بحريني 
يفوز بميدالية في بطولة المحترفين، باإلضافة إلى أن الفضية جعلت منفردي يتربع 
علـــى عرش لعبة الجوجيتســـو في القارة اآلســـيوية ومملكة البحريـــن وبالمرتبة 26 
عالمًيا. وفي فئة األساتدة ببطولة أبوظبي العالمية للجوجيتسو حقق فريق منفردي 

3 ميداليات، ذهبيتين لسينا منفردي وهشام نور وميدالية فضية لفادزيم بوخاو. 

منفردي يحرز فضية عالمية في الجوجيتسو

تختتـــم الســـبت منافســـات الجولـــة 14 
لدوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم 
للموســـم الرياضي 2020 - 2021، وذلك 

بإقامة 3 مباريات.
يلعـــب المنامـــة مـــع األهلـــي عنـــد 5.10 
عصـــًرا علـــى اســـتاد البحريـــن الوطني، 
الرفـــاع  يلعـــب  التوقيـــت  ذات  وفـــي 
الشـــرقي مـــع الحد على اســـتاد الشـــيخ 
علـــي بـــن محمد آل خليفـــة. وعند 7.45 
مســـاًء يلعب المحرق مع البسيتين على 
استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة.

فـــي المبـــاراة األولـــى، يدخـــل المنامـــة 
نقطـــة   26 برصيـــد  الوصافـــة  صاحـــب 
نقطـــة.   14 يملـــك  الـــذي  األهلـــي  أمـــام 
ويقـــود المنامـــة المدرب الســـوري هيثم 
جطـــل الذي فـــاز فـــي الجولـــة الماضية 
علـــى الحـــد بهـــدف دون رد، فيما تعادل 
األهلي مع المالكية سلبًيا. وفي المباراة 
 25( الشـــرقي  الرفـــاع  يهـــدف  الثانيـــة، 
نقطـــة( لتحقيق فـــوز جديد أمـــام الحد 
)18 نقطة( الســـاعي للعـــودة إلى النتائج 

الشـــرقي  الرفـــاع  ويقـــود  اإليجابيـــة. 
موتـــروك  فلوريـــن  الرومانـــي  المـــدرب 
الـــذي حقق فـــوزا ثمينا على البســـيتين 
في الجولة الســـابقة، فيما الحد المدرب 
الوطنـــي محمد الشـــمان. وفي المباراة 
والبســـيتين  المحـــرق  يهـــدف  الثالثـــة، 
إلـــى تعويـــض نتيجتهمـــا فـــي الجولـــة 
الماضيـــة، خصوًصـــا بعـــد تعثرهما أمام 
النجمـــة والرفاع الشـــرقي على التوالي. 
يقود الفريقين مدربان وطنيان: عيسى 
الســـعدون مع المحرق وعدنان إبراهيم 
مع البسيتين. ويملك المحرق 19 نقطة، 
المركـــز  فـــي  نقـــاط   8 البســـيتين  فيمـــا 

األخير.
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ديربي العاصمة.. 
والرفاع الشرقي 
والمحرق يالقيان 

الحد والبسيتين

أحمد مهدي | تصوير: رسول الحجيري

مناسبة النجاح الباهر الذي حققته النسخة 50 من بطولة بريف

ماكغريغور وآلفيس يهنئان خالد بن حمد

هنـــأ بطل العالم الســـابق في الـــوزن الخفيف 
برياضـــة فنون القتال المختلطة للمحترفين، 
المقاتـــل االيرلندي كونر ماكغريغور والاعب 
الدولي البرازيلي داني آلفيس، ســـمو الشيخ 
األول  النائـــب  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  خالـــد 
لرئيـــس المجلـــس االعلى للشـــباب والرياضة 
رئيس اللجنة األولمبية البحرينية، بمناســـبة 
النجـــاح الباهر الذي حققته النســـخة 50 من 
بطولة بريف لفنون القتال المختلطة، والتي 
نظمتهـــا منظمة بريـــف بالتعاون مع المجلس 
واالتحـــاد  القتاليـــة  لأللعـــاب  البحرينـــي 
البحرينـــي لفنـــون القتـــال المختلطـــة، ضمن 
فعاليـــات “مملكـــة الكومبات” فـــي الفترة ١٨ 
مـــارس - ١ إبريـــل، بالســـاحة المقابلـــة لقلعة 

عراد األثرية بمحافظة المحرق. 
وقال ماكغريغور: “إن ســـمو الشـــيخ خالد بن 
حمد آل خليفـــة صنع فرصة عظيمة لرياضة 
فنـــون القتـــال المختلطـــة من خـــال إطاق 
ســـموه لبطولـــة بريـــف، التـــي اســـتطاعت أن 
تؤكد حضورها على الساحة العالمية، وتتميز 
بطابعهـــا الخـــاص من خـــال الزيـــارات التي 
قامت بها فـــي مختلف مدن وعواصم بلدان 
العالم، ومنحها الفرص للشباب الموهوب في 

هذه الرياضة، ليبدؤوا مسيرتهم االحترافية 
عبـــر هذا التجمع الرياضـــي”، مضيفا أن دعم 
ســـمو الشـــيخ خالد بن حمـــد آل خليفة منح 
زخمـــا كبيرا لرياضة فنـــون القتال المختلطة 
فـــي العالم، متمنيا فـــي الوقت ذاته التوفيق 

والنجاح لبطولة بريف.
 ومـــن جهتـــه، قـــال آلفيـــس: “أهنـــىء ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة باللحظة 
التاريخيـــة التـــي كتبتهـــا بطولـــة بريـــف في 
ســـماء رياضـــة فنـــون القتـــال العالميـــة عبـــر 
وصولهـــا إلـــى النســـخة ٥٠. فالنجـــاح الـــذي 
حققتـــه هـــذه البطولـــة جـــاء بفضـــل الرعاية 
والدعـــم المتواصـــل مـــن قبل ســـمو الشـــيخ 

خالـــد بن حمـــد آل خليفة لهذه البطولة، التي 
كتبـــت قصـــة تميـــز فـــي هـــذه الرياضـــة مـــن 
خال االهداف التي رســـمها ســـموه للبطولة، 
والتي لم تقتصر فقط على الجانب الرياضي 
ذات  لتكـــون  ذلـــك  تعـــدى  وإنمـــا  فحســـب، 
طابـــع اقتصـــادي واســـتثماري وعنصر جذب 
للســـياحة الرياضيـــة للبلد المضيـــف”، مؤكدا 
أن سموه ســـخر بطولة بريف لتكون حاضنة 
للمواهـــب والعناصر المميزة من الشـــباب من 
مختلف البلـــدان، ومنحتهـــم فرصة الدخول 
الشـــيقة،  الرياضـــة  بهـــذه  االحتـــراف  لعالـــم 
متمنيـــا فـــي الوقـــت ذاتـــه ان تحقـــق بريـــف 

المزيد من النجاحات.

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

سمو الشيخ خالد بن حمد



international@albiladpress.com 16
السبت 10 أبريل 2021 - 27 شعبان 1442 - العدد 4561

تفاوض في فيينا وتناور بمستوى أعلى من تخصيب اليورانيوم

إيران تواصل بيع النفط لفنزويال وسط صمت إدارة بايدن

تواصل إيران تنفيذ إجراءات واســـعة 
لخرق العقوبات األميركية، إذ أرســـلت 
3 شـــحنات مـــن البنزيـــن إلـــى فنزويال 
المتعطشة للوقود في األشهر األخيرة، 

وسط صمت أميركي مستغرب.
ولـــم تقـــم إدارة بايـــدن بفعـــل شـــيء 
إلـــى  يشـــير  ممـــا  الناقـــالت،  لوقـــف 
العقوبـــات،  فـــرض  حيـــال  تحفظهـــا 
وذكاء المناهضيـــن للواليات المتحدة 
فـــي التهرب منها، وفقًا لما ذكره موقع 

“صوت أميركا”.
وقامـــت ســـفينتان مملوكتـــان لشـــركة 
وهمـــا  الوطنيـــة،  اإليرانيـــة  الناقـــالت 
فاكســـون وفورتشـــن، بتســـليم مئـــات 
اآلالف مـــن براميـــل البنزيـــن اإليراني 
إلى مدينـــة بويرتو ال كروز الفنزويلية 
فـــي نهايـــة ينايـــر وبداية فبرايـــر. كما 
سلمت الناقلة الثالثة للشركة الوطنية 
اإليرانيـــة للناقـــالت، 270 ألـــف برميل 
أخـــرى من البنزين إلـــى مدينة بويرتو 

كابيلو في 20 فبراير.
وجـــاء التأكيـــد مـــن وكالـــة “رويتـــرز” 
لألنباء، التي نقلت معلومات عن عدد 
مـــن األشـــخاص والمصـــادر الذيـــن لم 

تسمهم على علم بالشحنات اإليرانية.
وفيمـــا تلوح بـــوادر على إحـــراز تقدم 
وطهـــران  واشـــنطن  عـــودة  لجهـــة 
الـــذي   2015 للعـــام  النـــووي  لالتفـــاق 
تحللـــت منه إدارة الرئيـــس االميركي 
مايـــو  فـــي  ترامـــب  دونالـــد  الســـابق 
بتصعيـــد  إيـــران  وقابلتـــه   2018
انتهاكاتهـــا النوويـــة، أعلـــن المتحدث 
باســـم لجنة األمن القومي والسياســـة 
الخارجية بمجلس الشورى اإلسالمي 
)البرلمان( أبوالفضل عموئي، أن إنتاج 

اليورانيـــوم المخصـــب بنســـبة 20 % 
فـــوردو  منشـــآت  فـــي  بدقـــة  يجـــري 

النووية.
اليورانيـــوم  والعـــودة عـــن تخصيـــب 
إلى مســـتوى 3.6 بالمئة وفق االلتزام 
المنصـــوص عليـــه فـــي اتفـــاق 2015، 
األميركيـــة  الشـــروط  مـــن  واحـــد 

والدولية للعودة لالتفاق.
ونقلت وكالة “مهر” لألنباء عن عموئي 
قولـــه “بهـــدف مراقبـــة تنفيـــذ قانـــون 
المبـــادرة اإلســـتراتيجية برفع الحظر، 

قـــام 12 نائبـــا، معظمهـــم مـــن لجنتـــي 
األمن القومي والطاقة يومي األربعاء 
ألربعـــة  تفقديـــة  بزيـــارة  والخميـــس 
مواقـــع نوويـــة فـــي أصفهـــان ونطنـــز 
“اطلـــع  مضيفـــا  وفـــوردو”،  وخنـــداب 
الوفـــد البرلمانـــي فـــي موقـــع اصفهان 
علـــى وحدات إنتاج القضبـــان وألواح 

الوقود”.
الوفـــد  أعضـــاء  شـــاهد  “كمـــا  وتابـــع 
البرلمانـــي فـــي موقع أصفهـــان عملية 
اســـتكمال مصنع اليورانيوم المعدني، 
قانـــون  مـــن   4 المـــادة  تنـــص  حيـــث 
المبـــادرة اإلســـتراتيجية علـــى إكمال 
هذا المصنع في غضون خمسة أشهر”.

أنـــه خـــالل زيـــارة  وأوضـــح عموئـــي 
مجمـــع الشـــهيد أحمـــدي روشـــن فـــي 
نطنز، لوحظ أنـــه تطبيقا للمادة 3 من 
قانون المبادرة االســـتراتيجية إللغاء 
الحظـــر، تم مؤخرا تركيـــب ألف جهاز 
طـــرد مركـــزي “آي آر 2 إم” فـــي هـــذا 
الموقـــع، كمـــا تـــم تركيب سلســـلة من 
164 جهـــاز طـــرد مركـــزي مـــن الجيل 
الســـادس في موقـــع نطنز خالل فترة 

قانونية مدتها ثالثة أشهر.

طهران - وكاالت

أوسلو ـ وكاالت

أعلنت شرطة النرويج أنها فرضت 
غرامـــة علـــى رئيســـة الـــوزراء إرنا 
ســـولبرغ؛ لعـــدم التزامهـــا بقواعـــد 
الخاصـــة  االجتماعـــي  التباعـــد 
بفيروس كورونا عند تنظيم تجمع 

عائلي لالحتفال بعيد ميالدها.
وذكر رئيـــس الشـــرطة النرويجية 
سور-إســـت أولـــي ســـايفرود فـــي 
مؤتمـــر صحافـــي أمـــس الجمعـــة، 
أن الغرامـــة تبلـــغ 20 ألـــف كرونـــة 
نرويجيـــة، مـــا يعـــادل نحـــو 2300 

دوالر أميركي.
وكانت الشـــرطة قـــد حصلت على 

مـــن  المخالفـــة  حـــول  معلومـــات 
ســـولبرغ  ومـــن  اإلعـــالم  وســـائل 
نفسها. وحسب تقارير، فقد عقدت 
عائلة رئيـــس الوزراء تجمعين في 
فبرايـــر لالحتفـــال بعيـــد ميالدهـــا 
الــــ 60، وحضـــر كال الحفلتين أكثر 
انتهـــاك  فـــي  أشـــخاص،   10 مـــن 
للقيـــود المفروضة حاليا في البالد 

الحتواء تفشي الوباء.
يذكـــر أنـــه تـــم تســـجيل 102 ألـــف 
فـــي  كورونـــا  بفيـــروس  إصابـــة 
 684 منهـــا  اآلن،  حتـــى  النرويـــج 

حالة وفاة.

الشرطة النرويجية تفرض غرامة على رئيسة الوزراء

دبي ـ العربية نت

أمـــس  “العربيـــة”،  مصـــادر  أفـــادت 
الجمعـــة، أن القاهـــرة علقـــت مؤقتا 
محادثات تطبيع العالقات مع أنقرة، 
االتصـــاالت  علقـــت  القاهـــرة  وأن 

األمنية مع أنقرة حتى إشعار آخر.
القاهـــرة  أن  المصـــادر  وأضافـــت 
علقـــت االتصـــاالت مع أنقـــرة لحين 
تنفيـــذ المطالـــب المصرية بســـرعة، 
مشـــيرة إلـــى أن تباطـــؤ تركيـــا فـــي 
ســـحب المرتزقـــة مـــن ليبيـــا ســـبب 

تعليق االجتماعات مع مصر.
أنقـــرة  إن  المصـــادر:  وقالـــت 
طلبـــت مزيـــدا مـــن الوقت لســـحب 
مستشـــاريها العسكريين وعناصرها 

مـــن ليبيـــا، فيمـــا طالبـــت مصر 
فـــوري  بانســـحاب  تركيـــا 

غير مشروط من ليبيا.
المصـــادر  وأضافـــت 
علقـــت  أنقـــرة  أن 

عـــددا مـــن أنشـــطة اإلخـــوان، لكـــن 
القاهـــرة طالبـــت بإجـــراءات دائمة، 
كمـــا طالبت القاهرة بتســـليم يحيى 
موسى وعالء السماحي، لكن تركيا 

طلبت التمهل.
وقالـــت المصـــادر: إن تركيـــا تريـــد 
تنفيـــذ المطالـــب بشـــكل تدريجـــي، 
علـــى  بتنفيذهـــا  تمســـكت  ومصـــر 
مرحلتين، مشـــددة على أن الخالف 
حـــول  يقـــع  وأنقـــرة  القاهـــرة  بيـــن 
سرعة تنفيذ اإلجراءات ضد تنظيم 

اإلخوان.
المصـــادر، فقـــد تعهـــدت  وبحســـب 
تركيـــا بتنفيذ مزيد مـــن اإلجراءات 
ضـــد قنـــوات اإلخوان قبـــل نهاية 
رمضـــان، إال أن مصـــر أبلغـــت 
اإلســـراع  بضـــرورة  تركيـــا 
بإجـــراءات ضـــد قنـــوات 

اإلخوان.

القاهرة تعلق مؤقًتا محادثات تطبيع العالقات مع أنقرة

عواصم ـ وكاالت

علـــق المتحـــدث باســـم الرئاســـة الروســـية الكرمليـــن ديمتـــري 
بيســـكوف، الجمعـــة، علـــى تصريحـــات مســـؤول روســـي حـــذر 
فيهـــا من احتمال تكرار مجزرة سريبرينيتســـا التي وقعت في 
تسعينات القرن الماضي في منطقة دونباس، شرقي أوكرانيا.

ويأتـــي هـــذا التطور فـــي وقت ارتفع فيـــه منســـوب التوتر بين 
روســـيا وأوكرانيـــا إلى مســـتوى غير مســـبوق، بعدمـــا أصبحت 
اشـــتدت وتيرة االشـــتباكات بين متمرديـــن انفصاليين تدعمهم 
روســـيا مـــع قـــوات أوكرانيـــا. وقـــال بيســـكوف “إن دول العالـــم 
بأســـرها، بمن فيها روســـيا، ســـتحاول منع تكرار سريبرينيتســـا 
أخرى فـــي أوكرانيا حال اندالع األعمـــال العدائية هناك”. وتابع 
“أوكرانيا تتحول إلى منطقة يحتمل أن تكون متقلبة ومتفجرة، 

لذا فأي دولة مجاورة تتخذ إجراءات لحماية أمنها”.
ولفـــت المتحـــدث إلـــى أن الرئيـــس الروســـي فالديميـــر بوتـــن 
أكـــد للمستشـــارة األلمانيـــة، أن تحركات القوات الروســـية على 
أراضيهـــا، وموســـكو حرة فـــي ذلك. مـــن جهتها، أعلنـــت وزارة 
المتحـــدة  الواليـــات  أن  الجمعـــة،  أمـــس  التركيـــة،  الخارجيـــة 
سترســـل ســـفينتين حربيتيـــن إلـــى البحر األســـود عبـــر مضيق 
البوسفور، على خلفية توتر بين أوكرانيا وروسيا. وذكر مصدر 

فـــي الخارجيـــة التركيـــة “أبلغنا بالطـــرق الدبلوماســـية قبل 15 
يوما طبقا لمعاهدة مونترو أن ســـفينتين حربيتين أميركيتين 
ســـتعبران باتجاه البحر األســـود”. وتابع المصدر أن السفينتين 
ســـتعبران البوســـفور في 14 و15 أبريل إلى البحر األســـود في 
االتجـــاه المعاكـــس. والخميس، أكـــدت المتحدثة باســـم البيت 
األبيـــض أن قلـــق الواليـــات المتحـــدة يـــزداد بســـبب الوجـــود 
المتنامـــي للقـــوات الروســـية علـــى الحـــدود األوكرانيـــة وشـــبه 

جزيرة القرم التي ضمتها روسيا.

سفينتان حربيتان أميركيتان تعبران البوسفور للبحر األسود
حشد عسكري روسي على حدود أوكرانيا

بلفاست ـ أ ف ب

اســـتمرت المواجهـــات بين الشـــرطة التي اســـتخدمت خراطيم 
الميـــاه، ومتظاهرين قاموا برشـــقها بالحجارة وزجاجات حارقة، 
حتى وقت متأخر من ليل الخميس الجمعة في بلفاســـت حيث 
أدى خـــروج بريطانيـــا من االتحـــاد األوروبي إلـــى زعزعة توازن 
محلي هش. وتجمع مئات الشـــبان والمراهقين في منطقة غرب 
المدينة التي تشـــهد توترا سياســـيا متصاعدا مرتبطا ببريكست. 
وذكـــر صحافي مـــن وكالة فرانس بـــرس أن بعضهم كدس قطعا 
مـــن الطوب في عربة ســـوبرماركت. وبدا الســـكان مترددين في 
اإلدالء بـــأي تعليقات. وقام الشـــبان الذين وضعوا كمامات وكان 
بعضهـــم ملثميـــن برشـــق حواجـــز الطـــرق التـــي أقامتها شـــرطة 
مكافحة الشغب بسيارات الند روفر مدرعة، بالحجارة والطوب 
ومفرقعـــات وزجاجات حارقة. وكان دخـــان كثيف يتصاعد في 

بعض األماكن بعد انفجار زجاجات المولوتوف. 
وصـــدت الشـــرطة المســـلحة بهـــراوات ودروع المشـــاغبين بينما 

اكتفى سكان الحي بمراقبة ما يحدث من نوافذ بيوتهم. 
اســـتخدمت الشـــرطة خراطيـــم ميـــاه ضخمـــة عندمـــا حاولـــت 

مجموعة من الرجال اقتحام حاجز بسيارة مخربة بالقوة.
ودعت الشـــرطة بمكبرات الصوت المتظاهرين إلى التفرق تحت 

طائلـــة توقيفهـــم. وحـــذرت شـــرطية مـــن أنـــه “يمكن اســـتخدام 
القـــوة”. ودعـــا رئيـــس الـــوزراء البريطانـــي بوريـــس جونســـون 
ونظيره األيرلندي ميشـــال مارتن والرئيس األميركي جو بايدن 
إلى الهدوء. وأدت أعمال العنف التي وقعت في األيام الماضية 
إلى إصابة أكثر من خمســـين شرطيا وأعادت إلى األذهان ذكرى 
ثالثـــة عقـــود مـــن “االضطرابـــات” بيـــن الجمهورييـــن وخصوصا 
الكاثوليـــك المؤيديـــن إلعادة التوحيد مع أيرلنـــدا، والوحدويين 

البروتستانت، التي أسفرت عن سقوط 3500 قتيل.

حجارة وزجاجات حارقة في أعمال عنف أشعلها بريكست
أعمال عنف جديدة في بلفاست رغم دعوات التهدئة

الخرطوم ـ وكاالت

استبعدت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، “الخيار 
العسكري” لمنع إثيوبيا من مواصلة مشروع بناء سد ضخم على النيل 

يثير توترا حادا مع الدول المطلة على هذا النهر.

هـــذا  ومصـــر  الســـودان  ويعتبـــر 
الســـد الـــذي يجـــري بنـــاؤه تهديدا 
لمواردهما المائية وقد حذرا مرارا 
إثيوبيـــا التـــي أكـــدت عزمهـــا على 
المضـــي قدما بهذا المشـــروع رغم 

الخالف الحاد.
وأكدت مريم الصادق المهدي أمام 
الصحافييـــن “ال مجـــال للحديـــث 
نحـــن  العســـكري.  الخيـــار  عـــن 

الخيـــارات  عـــن  نتحـــدث  اآلن 
السياسية”.

وقالت “سيكون هناك 
واســـع  اســـتقطاب 
للرأي العالمي واألهم 

الـــرأي اإلفريقـــي خاصـــة في دول 
الجـــوار ودول حـــوض النيـــل لمنع 
فـــي  المضـــي قدمـــا  أثيوبيـــا مـــن 
زعزعـــة أمـــن دول مهمـــة، جاراتها 

مصر والسودان”.
ويشـــكل “ســـهد النهضـــة العظيـــم” 
المبنـــي فـــي شـــمال غـــرب إثيوبيا 
بالقـــرب من الحدود مع الســـودان 
علـــى النيـــل األزرق، الـــذي يلتقـــي 
بالنيـــل األبيض فـــي الخرطوم، 
الـــدول  بيـــن  توتـــر  مصـــدر 
الثـــالث منذ وضـــع حجر 
األســـاس له فـــي ابريل 

.2011

السودان يستبعد الخيار العسكري لحل أزمة سد النهضة
سيول - أسوشيتد برس

حـــث زعيم كوريا الشـــمالية كيم جونغ 
أون مواطنيه على االستعداد لمواجهة 
“أزمـــة حـــادة”، عقـــب تحذيـــر منظمات 
حقـــوق اإلنســـان مـــن مواجهـــة البـــالد 
شـــحا كبيرا في المـــواد الغذائية وعدم 
االستقرار االقتصادي. وتحدث الزعيم 
الكـــوري الشـــمالي فـــي مؤتمـــر للحزب 
الحاكـــم وقارن الوضـــع بحالة المجاعة 
التـــي اجتاحـــت البـــالد فـــي تســـعينات 

القرن الماضي.
وكانـــت كوريـــا الشـــمالية قـــد أغلقـــت 
كورونـــا،  جائحـــة  بســـبب  حدودهـــا 
التـــي  الصيـــن  مـــع  التجـــارة  وأوقفـــت 

تعتمد عليها بشكل رئيس.
العقوبـــات  ذلـــك  إلـــى  ويضـــاف 

الدوليـــة  االقتصاديـــة 
البـــالد  علـــى  المفروضـــة 
برنامجهـــا  بســـبب 

النووي.

ودعـــا جونـــغ أون، فـــي اعتـــراف غيـــر 
متوقـــع بالصعوبات، مســـؤولي الحزب 
للوقـــوف بصالبة في وجـــه الصعوبات 
التـــي تواجه الشـــعب. وصـــرح كيم بأن 
هنـــاك العديد من الصعوبـــات والعقبات 
علـــى الطريـــق إلى األمـــام، وأن النضال 
من أجل تحقيق قرارات المؤتمر الثامن 
للحـــزب ليس ســـهال، مؤكـــدا على أنه ال 
يثق أبدا بأي فرصة تظهر بالصدفة، وال 
يوجـــد شـــيء يمكن أن نعتمـــد عليه أو 
نتطلع إليه في أي مكان، بحسب وكالة 

يونهاب الكورية.
ويبـــدو أن تصريحـــات كيـــم تهدف إلى 
التغلب على الصعوبات االقتصادية من 
خـــالل تشـــديد االنضبـــاط الداخلي 
بدال من توقـــع تخفيف العقوبات 
الدولية المفروضة على كوريا 

الشمالية التي طال أمدها.

كيم يلمح إلى مجاعة مميتة في كوريا الشمالية

التحالف يدمر طائرة مسيرة 
باتجاه خميس مشيط

دبي ـ وكاالت

أعــلــن تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة في 
الــيــمــن، أمـــس الــجــمــعــة، عــن تدمير 
ميليشيا  أطلقتها  مــســيــرة  طــائــرة 

الحوثي تجاه خميس مشيط.
ــاوالت  ــحــ “مــ إن  الـــتـــحـــالـــف  وقــــــال 
ــداف  ــهـ ــتـ ــوثــــي السـ ــــحــ ــيــشــيــا ال ــل مــي

المدنيين تعد جرائم حرب”.
“نتخذ اإلجراءات  التحالف  وأضاف 
الــعــمــلــيــاتــيــة الـــمـــنـــاســـبـــة لــحــمــايــة 
القانون  مــع  يــتــوافــق  بما  المدنيين 

الدولي”.

إيران تفرج عن سفينة كورية جنوبية مقابل تعهد بتسلم أموالها المحتجزة

الجيش الروسي يحشد قوات على حدود أوكرانيا النيران تلعق بمقدمة سيارة للشرطة في بلفاست )أ ف ب(

طهران ـ وكاالت : قال مسؤول كوري  «
جنوبي إن إيران أفرجت أمس الجمعة 

عن سفينة كورية جنوبية التي كانت 
تحتجزها مع القبطان منذ يناير، 

وذلك بعد أن تعهدت سول بمحاولة 
اإلفراج عن األموال اإليرانية المجمدة 

في بنوكها بموجب العقوبات 
األميركية. واحتجزت السلطات 

اإليرانية ناقلة المواد الكيماوية في 
مضيق هرمز قبالة سلطنة عمان 

واتهمتها بتلويث المياه بالمواد 
الكيماوية. وأثارت هذه القضية خالفا 

دبلوماسيا بعد أن طلبت إيران من 
كوريا الجنوبية اإلفراج عن 7 مليارات 

دوالر من األموال المجمدة في بنوكها 

بسبب العقوبات األميركية. وفي 

فبراير، وافقت إيران على إطالق سراح 

جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 

20 باستثناء القبطان بعد زيارة نائب 

وزير خارجية كوريا الجنوبية لطهران. 
وقال مسؤول بوزارة الخارجية الكورية 

الجنوبية للصحافيين: إن الجانبين 
اتفقا على عدم الربط بين السفينة 
واألموال وإن كوريا الجنوبية وعدت 
بالمساعدة في اإلفراج عن األموال. 
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم 

نشر اسمه “لقد عبرنا عن استعدادنا 
الراسخ لحل قضية األموال”. وقالت 

وزارة الخارجية الكورية في بيان: إن 
السفينة غادرت إيران بعد استكمال 

اإلجراءات اإلدارية. ولم يشر إلى طلب 
اإلفراج عن األموال. وأوضحت الوزارة 

أن القبطان والبحارة بصحة جيدة.

السفينة غادرت إيران بعد استكمال اإلجراءات اإلدارية

إيران قامت بتركيب ألف جهاز طرد مركزي “آي آر 2 إم” في منشأة نطنز
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الودائــع لــدى المصــارف تصــل إلــى 13.5 مليــون دينــار

ميزانية مكاتب الصرافة بنهاية 2020

بلغــت الميزانيــة الموحــدة لمكاتــب الصرافة العاملة في البحرين بنهاية العام الماضي نحو 93.4 مليون دينار، مســجلة تراجًعا بقرابة 8.4 مليون دينار، أي ما 
نسبته 8.2 %، قياًسا بنحو 101.7 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام 2019، كما تراجعت قياًسا بالربع الثالث من العام الماضي بنسبة 15.1 %. وكانت 
قد تجاوزت الميزانية بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 109.959 مليون دينار، بزيادة بنحو 4.88 مليون دينار، أي ما نسبته 4.6 %، قياًسا بنحو 105.02 

مليون دينار بنهاية الربع الثاني من العام 2020.

نشـــرها  رســـمية  لبيانـــات  ووفًقـــا 
فـــإن  المركـــزي،  البحريـــن  مصـــرف 
الموجـــودات فـــي مكاتـــب الصرافـــة 
بنهايـــة العام الماضي توزعت ما بين 
بنحـــو  المرخصـــة  للمكاتـــب  محليـــة 
73.6 مليـــون دينـــار، و19.8 مليـــون 

دينار تقريًبا للموجودات األجنبية.

موجودات 

المحليـــة  الموجـــودات  وشـــهدت 
العـــام  بنهايـــة  المرخصـــة  للمكاتـــب 
 %  22.2 بنســـبة  تراجًعـــا  الماضـــي 
مقارنة بالربع الثالث من العام 2019، 
كمـــا تراجعـــت علـــى أســـاس ســـنوي 
بنحو 1.3 مليون دينار، أي ما نسبته 

.% 1.7
الموجـــودات  ارتفعـــت  حيـــن،  فـــي 
األجنبيـــة بنهاية العام الماضي بنحو 
4.4 مليون دينار، أي ما نســـبته 28.5 
%، إذ بلغـــت نحو 15.4 مليون دينار 

بالربع الثالث.
المحليـــة  الموجـــودات  واشـــتملت 
لمكاتـــب الصرافة على اآلتـــي: النقد 
ودائـــع  دينـــار،  مليـــون   40.9 بنحـــو 
المكاتـــب المرخصـــة لـــدى المصارف 
التـــي بلغ حجمهـــا 13.5 مليون دينار 
دينـــار  مالييـــن   10 الثالـــث:  )الربـــع 
المحليـــة  والموجـــودات  تقريًبـــا(، 

األخـــرى للمكاتـــب نحـــو 18.9 مليـــار 
دينـــار، أما المســـتحقات المحلية من 
الغيـــر لمكاتـــب الصرافة، فقـــد بلغت 

نحو 268.3 مليون دينار.
المكاتـــب  ودائـــع  شـــهدت  وقـــد 
بنهايـــة  المصـــارف  لـــدى  المرخصـــة 
العـــام الماضي قفزة مـــن 4.5 مليون 
دينـــار بنهاية العـــام 2019 لتصل إلى 
13.5 مليـــون دينـــار، أي بزيادة بنحو 

8.9 مليون دينار في عام واحد.

مطلوبات

وتوزعـــت المطلوبـــات علـــى مكاتب 
الصرافـــة بنهايـــة العـــام الماضـــي، ما 
بيـــن مطلوبـــات محليـــة بنحـــو 86.2 
مليـــون دينـــار )قرابـــة 92.4 مليـــون 
دينـــار بالربـــع الثالـــث(، والمطلوبـــات 
األجنبية نحو 7.1 مليون دينار )نحو 
17.6 مليـــون دينـــار بالربـــع الثالـــث(.  
واشـــتملت المطلوبات المحلية على 

مكاتـــب الصرافـــة علـــى: نحـــو 58.8 
المـــال  رأس  قيمـــة  دينـــار  مليـــون 
المرخصـــة،  للمكاتـــب  واالحتياطـــي 
قيمـــة  دينـــار  مليـــون   15.4 ونحـــو 
القـــروض المحلية لمكاتـــب الصرافة 
من المصـــارف، و25 ألف دينار قيمة 
المســـتحقات المحليـــة مـــن مكاتـــب 
 12.1 ونحـــو  الغيـــر،  إلـــى  الصرافـــة 
مليـــون دينـــار للمطلوبـــات المحليـــة 

األخرى على المكاتب.

أخبار متفرقة

إجمالي قيمة التداوالت ببورصة البحرين

المعـــدن األصفــــر يرتفــع 1 %

أســـبـــوع ــي  ــ ف ــوا 7 مـــايـــيـــن ســـهـــم  ــ ــداولـ ــ تـ الـــمـــســـتـــثـــمـــرون 

ــب ــ ــذه ــ ــف ال ــعـ ــضـ ــن تـ ــ ــي ــ ــص ــ ــرة مـــــن ال ــ ــش ــ ــب ــ بــــيــــانــــات م

“بورصـــة  فـــي  المتداولـــة  األســـهم  كميـــة  بلغـــت 
البحريـــن” خـــالل هـــذا األســـبوع 6 مالييـــن و986 
ألًفـــا و414 ســـهًما بقيمـــة إجماليـــة قدرهـــا مليـــون 
و352 ألًفـــا و555 دينـــاًرا، نفذهـــا الوســـطاء لصالح 

المستثمرين من خالل 255 صفقة.
تداول المســـتثمرون خالل هذا األسبوع أسهم 23 
شـــركة، ارتفعت أسعار أســـهم 5 شركات، في حين 
انخفضـــت أســـعار أســـهم 10 شـــركات، واحتفظت 

باقي الشركات بأسعار أقفالها السابق.
اســـتحوذ علـــى المركـــز األول فـــي تعامـــالت هـــذا 
األسبوع قطاع البنوك التجارية، حيث بلغت قيمة 
أسهمه المتداولة 716 ألًفا و619 ديناًرا أو ما نسبته 
52.98 % مـــن إجمالـــي قيمـــة األســـهم المتداولـــة 
وبكميـــة قدرهـــا 4 ماليين و155 ألًفا و426 ســـهًما، 

تم تنفيذها من خالل 112 صفقة.
أمـــا المرتبـــة الثانية فقـــد كانت مـــن نصيب قطاع 
الخدمات، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 401 
ألـــف و989 دينـــاًرا بنســـبة 29.72 % مـــن إجمالـــي 
قيمـــة األســـهم المتداولـــة فـــي البورصـــة، وبكميـــة 
قدرهـــا مليون و55 ألًفا و336 ســـهًما، تـــم تنفيذها 

من خالل 75 صفقة.
أما على مســـتوى الشركات، فقد جاء البنك األهلي 
المتحد في المركز األول من حيث القيمة إذ بلغت 

قيمة أســـهمه 482 ألًفا و216 ديناًرا وبنسبة 35.65 
% مـــن قيمـــة األســـهم المتداولـــة وبكميـــة قدرهـــا 
مليون و876 ألًفا و63 سهًما، تم تنفيذها من خالل 

52 صفقة.
البحريـــن  شـــركة  الثانـــي  المركـــز  فـــي  وجـــاءت 
آالف   210 قدرهـــا  بقيمـــة  )بتلكـــو(  لالتصـــاالت 
ودينار واحد وبنســـبة 15.53 % من قيمة األســـهم 
المتداولة وبكمية قدرها 374 ألًفا و744 ســـهًما، تم 

تنفيذها من خالل 31 صفقة.
وبالعودة إلى معدالت التداول خالل هذا األسبوع 
مـــن خالل 5 أيام عمل، نجد أن المتوســـط اليومي 
لقيمة األســـهم المتداولة بلغ 270 ألف و511 ديناًرا 
فـــي حيـــن كان المتوســـط اليومـــي لكمية األســـهم 
أمـــا  ســـهًما  و283  ألًفـــا  و397  مليـــون  المتداولـــة 
متوســـط عـــدد الصفقات خالل هذا األســـبوع فبلغ 

51 صفقة.

نزلـــت أســـعار الذهـــب، أمـــس الجمعة، إذ 
عززت بيانات اقتصادية قوية من الصين 
اآلمال في تعاف ســـريع، بيـــد أن المعدن 
األصفـــر بصـــدد االرتفـــاع ما يزيـــد عن 1 
% خالل األســـبوع، مع انخفاض الدوالر 
وعوائد الخزانة األميركية عن مستويات 

مرتفعة بلغتها في اآلونة األخيرة.
وارتفعت أسعار تســـليم بوابات المصانع 
فـــي الصيـــن فـــي مـــارس، بأســـرع وتيرة 
لتفـــوق   ،2018 يوليـــو  منـــذ  ســـنوية 

التقديرات.
ونـــزل الذهـــب فـــي المعامـــالت الفوريـــة 
لألوقيـــة  دوالر   1748.81 إلـــى   %  0.4
)األونصـــة(، بعـــد أن بلغ أعلى مســـتوياته 
1758.45 دوالر  عنـــد  مـــارس  أول  منـــذ 

لألوقية أمس األول )الخميس(.
ونزلـــت العقود األميركيـــة اآلجلة للذهب 

0.5 % إلى 1748.70 دوالر لألوقية.
وقال نائب الرئيس المعني بالسلع األولية 
لدى كوتاك لألوراق المالية رافيندرا راو: 
“الذهب يواجه بعض العوامل المعاكســـة 
بســـبب التفـــاؤل حيـــال قصـــة التعافـــي 
نتيجـــة بيانات قويـــة آتية مـــن الواليات 

المتحدة والصين”.

فـــي   %  1.2 نحـــو  ربـــح  المعـــدن  لكـــن 
األســـبوع الجـــاري، بعـــد خســـائر تكبدهـــا 

على مدى أسبوعين.
وقـــال العضو المنتدب لدى جولد ســـيلفر 
ســـنترال للتداول برايـــان الن: “انخفاض 
الـــدوالر وعوائـــد الخزانـــة ســـاعد الذهب 
مجلـــس  لهجـــة  بجانـــب  األســـبوع  هـــذا 

االحتياطـــي الفيدرالـــي التـــي تميـــل إلى 
التيســـير النقدي، عالوة على ذلك جاءت 
إجراءات العزل العام في أوروبا وأجزاء 
مـــن آســـيا مـــع بعـــض النتائـــج الســـلبية 
للقاحـــات”. وتســـببت بيانـــات اقتصادية 
مدفوعـــة  األخيـــرة،  اآلونـــة  فـــي  قويـــة 
بتدابير تحفيـــز ضخمة، في فتور الطلب 

على الذهب كمالذ آمن.
االحتياطـــي  مجلـــس  رئيـــس  وألمـــح 
األول  أمـــس  بـــاول  جيـــروم  الفيدرالـــي 
)الخميـــس(، إلـــى أن البنـــك المركـــزي في 
غايـــة البعد عـــن خفض دعمـــه لالقتصاد 
األميركي، وحذر من أن الزيادة المرتقبة 
لألســـعار هذا العام من المرجح أن تكون 

مؤقتة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة األخرى، نزلت 
الفضـــة 0.8 % إلى 25.23 دوالر وتراجع 

البالتين 1.2 % إلى 1214.67 دوالر.

المنامة - بورصة البحرين

دبي - العربية.نت

مليارديـــرات   10 أكبـــر  تمكـــن 
علـــى مســـتوى العالم مـــن زيادة 
30 مليـــار  ثرواتهـــم بأكثـــر مـــن 
دوالر خـــالل أيـــام، حيـــث ارتفع 
صافـــي ثروتهـــم مـــن 1201.18 
مليـــار دوالر إلـــى نحـــو 1231.5 
مليـــار دوالر، بزيادة تبلغ قيمتها 
بنســـبة  دوالر  مليـــار   30.32

ارتفاع بلغت 2.54 %.

أعدتهـــا  التـــي  األرقـــام  وفـــق 
“العربية.نت”، فقد اســـتمر جيف 
بيزوس في تصدر قائمة أثرياء 
العالم خالل العام الحالي بثروة 
تبلغ نحو 189 مليار دوالر، لكنه 
تمكن خـــالل األيام الماضية من 
إضافة 3.42 مليار دوالر لثروته، 
لترتفع مـــن 185.58 مليار دوالر 

بنسبة زيادة بلغت 1.84 %.

30 مليار دوالر دخلت جيوب 10 أثرياء في أيام

تراجعت األســـهم األوروبية أمس الجمعة، لكنها على مســـار تســـجيل 
أطول سلســـلة مكاســـب أســـبوعية في أكثـــر من عام، إذ تبـــدد اآلمال 
في تعاف سريع للنمو االقتصادي الشكوك حيال حمالت التطعيم من 

كوفيد - 19 في منطقة اليورو.
ونـــزل مؤشـــر “ســـتوكس 600” األوروبـــي 0.1 % بعـــد أن بلـــغ أعلـــى 
مســـتوى على اإلطالق عند الفتح، بينما تراجع المؤشـــران “فايننشـــال 
تايمـــز 100” البريطانـــي و”داكس” األلماني بنحو 0.1 % و0.2 % على 

الترتيب، وفًقا لـ”رويترز”.

أسبوع حافل ألسواق أوروبا

الخســـائر  مـــن  الرغـــم  علـــى 
الصادمة التي تكبدتها البورصة 
المصرية، إال أنها تمكنت من أن 
األســـبوعية  خســـائرها  تقلـــص 
إلـــى نحـــو 10 مليـــارات جنيـــه 
فقط )ما يعـــادل 636.6 مليون 
دوالر(، مـــع عودة المســـتثمرين 
موجـــة  وتوقـــف  الشـــراء  إلـــى 

البيع العنيفة.
األســـبوعي  التقريـــر  وفـــق 
تراجـــع  المصريـــة،  للبورصـــة 

ألســـهم  الســـوقي  المـــال  رأس 
الشركات المدرجة بنسبة 1.56 
مليـــار   10.2 نحـــو  خاســـًرا   %
جنيه )مـــا يعادل 649.3 مليون 
دوالر(، وذلـــك بعدمـــا هبط من 
جنيـــه  مليـــار   652.5 مســـتوى 
دوالر(  مليـــار   4.2 يعـــادل  )مـــا 
في إغـــالق تعامالت األســـبوع 
الماضي، إلى نحو 642.3 مليار 
جنيه فـــي إغالق تعامالت يوم 

الخميس.

بورصة مصر تقلص خسائر أسبوع “صعب”

ارتفعـــت مبيعات الســـيارات في الصين في مارس مســـجلة مكاســـب 
للشـــهر الثانـــي عشـــر علـــى التوالـــي، إذ تقـــود أكبـــر ســـوق فـــي العالم 

للسيارات تعافي القطاع من جائحة كوفيد - 19.
وكشـــفت بيانـــات من اتحاد مصنعي الســـيارات الصينـــي أن المبيعات 
بلغـــت 2.53 مليـــون ســـيارة في مـــارس، بزيادة 74.9 % على أســـاس 

سنوي.
وزاد مبيعات المركبات التي تعمل بالطاقة المتجددة، منها الســـيارات 
الكهربائيـــة التـــي تعمـــل بالبطاريـــات والهجينـــة التـــي تعمـــل بالبنزين 
والكهربـــاء والمركبات التي تعمل بخاليـــا وقود الهيدروجين، 239 % 

في مارس إلى 220 ألف وحدة.

ارتفاع مبيعات السيارات في الصين 75 %

ارتفـــع الرقم القياســـي العام 
ألسعار األسهم المدرجة في 
بنســـبة  األردنيـــة  البورصـــة 
تـــداوالت  لينهـــي   ،%  0.63
مســـتوى  عنـــد  األســـبوع 

1782.7 نقطة.
وبلـــغ المعدل اليومي لحجم 
التـــداول في بورصـــة عّمان 
الماضـــي  األســـبوع  خـــالل 
نحو 6.6 مليون دينار أردني 
مقارنة مع 11.2 مليون دينار 
الســـابق،  األســـبوع  أردنـــي 

 ،% 40.7 بنســـبة انخفـــاض 
التـــداول  حجـــم  بلـــغ  فيمـــا 
اإلجمالـــي األســـبوعي نحـــو 
33.2 مليـــون دينـــار أردنـــي، 
مليـــون   56.0 مـــع  مقارنـــة 
دينار لألسبوع السابق، فيما 
بلغ عـــدد األســـهم المتداولة 
البورصـــة  ســـجلتها  التـــي 
الماضـــي  األســـبوع  خـــالل 
فبلغـــت 34.2 مليون ســـهم، 
 16090 خـــالل  مـــن  ُنفـــذت 

صفقة.

البورصة األردنية ترتفع 0.63 % في أسبوع

انخفض ســـعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود اآلجلة 
أمس الجمعة بنسبة 0.82 %، ما يعادل 0.53 دوالر، ليصل عند 62.67 

دوالًرا للبرميل.
وتراجـــع ســـعر برميـــل نفـــط خام غـــرب تكســـاس الوســـيط األميركي 
للعقـــود اآلجلـــة بمقـــدار 0.35 دوالر، مـــا نســـبته 0.59 %، ليصـــل إلـــى 

59.25 دوالًرا للبرميل.

انخفاض سعر خام “برنت” بنسبة 0.82 %

على  أمس  اليابانية  األسهم  أغلقت 
ــد الــتــوقــعــات  ــزايـ ــاع، بــفــعــل تـ ــفــ ــ ارت

بإعالن الشركات عن أرباح قوية.
 0.2 بنسبة  )نــيــكــي(  مــؤشــر  وارتــفــع 
 29768.06 مستوى  إلــى  ليصل   ،%
)توبكس(  مؤشر  صعد  بينما  نقطة، 
األوسع نطاًقا بنسبة 0.39 %، لينهي 
 1959.47 مــســتــوى  عــنــد  تـــداوالتـــه 

نقطة.

األسهم اليابانية 
تغلق على ارتفاع

طوكيو - واس
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دينار  مليون 

مليون دينار

أمل الحامد
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كشـــفت مرســـيدس بنز الغطاء عن طراز ســـي أل أس CLS المحّســـن، والتي 
تتطلـــع إلى إعادة تأكيد نفســـها كســـيارة كوبيـــه بأربعة أبـــواب فاخرة. 2022 
CLS تتميز بشـــبكة معدلة ومصد أمامي رياضي. يحتوي النموذج أيًضا على 
 .Spectral blue metallic عجالت معاد تصميمها وطالء جديد أزرق يســـمى
ويمكن للعمالء الذين يبحثون عن شـــيء أكثر حصرية اختيار ألوان ديزاينو 

جديدة األحمر أو األبيض الكشمير ماجنو واألخضر الزمردي.
ا، ولكنهـــا تتضّمـــن عجلـــة قيـــادة جديدة  التغييـــرات الداخليـــة طفيفـــة نســـبيًّ
مـــع لوحة مستشـــعر تكتشـــف اليدين. مـــن المفترض أن يســـاعد ذلك في منع 
التحذيرات الخاطئة عند اســـتخدام تقنية القيادة شـــبه المســـتقلة لســـيارات 
CLS. وأضـــاف المصممـــون الجـــوز البنـــي ذا المســـام المفتوحـــة والزخـــارف 
الخشـــبية ذات اللون الرمادي شـــديد اللمعان باإلضافة إلى تركيبات التنجيد 
باللـــون الرمـــادي والرمـــادي الصهـــاري وســـيينا البنـــي واألســـود. هنـــاك أيًضـــا 
مجموعـــة متنوعـــة مـــن خيـــارات جلـــد النابـــا الجديـــدة ذي اللونيـــن، بمـــا في 
ذلك األحمر واألســـود الكالســـيكي، والبني السرج واألســـود، والبني /األسود، 

واألبيض الغامق /األسود، واألزرق /األسود.

مرسيدس بنز CLS 2022 الجديدة

تعّزز ’جي إم سي‘ مجموعتها من الشاحنات الفائقة الكهربائية عبر الكشف 
 EV جديـــدة، وهي ’هامر )SUV( عـــن مركبة رياضية متعّددة االســـتعماالت
SUV‘ للعـــام 2024 التـــي تظهـــر للمّرة األولى عبر فيلـــم إعالني جديد يخبر 
فيه العب كرة الســـّلة األميركي الشـــهير، ليبرون جايمس، قّصة هذا الطراز 
ق. ويمكـــن لـــكل المهتّمين بهـــذه المركبـــة الجديدة مشـــاهدة عملية  المشـــوِّ

الكشف عنها من خالل الرابط التالي.
ويركِّز اإلعالن الجديد على القدرات الثورية لهذه الـSUV وخصائص ’هامر 
EV‘ الحصريـــة، والتـــي تأتي مع باقة من التقنيات المتطّورة من بينها نظام 
تخّطـــي العوائـــق )Extract Mode( ونظـــام توجيه العجالت للســـير بشـــكل 

.)CrabWalk( 1مائل

عـــن  النقـــاب  جينيســـيس  كشـــفت 
سيارة بمفهوم كهربائي متطور، قبل 
إطـــالق أول ســـيارة كهربائية تحمل 

اسمها في وقت الحق من العام.
ُكشـــف النقاب عن إكـــس، في فعالية 
فـــي  ظهورهـــا  جانـــب  إلـــى  رقميـــة 
حدث حي في لوس أنجلوس، وهي 
“سيارة جران توريزمو كوبيه” عالية 
وخامـــس  ببابيـــن،  المـــزودة  األداء 
سيارة بمفهوم جديد تطلقها العالمة 

التجارية، وفًقا لهيونداي موتور.
وقالـــت الشـــركة إن مفهـــوم اإلضاءة 
ثنائـــي الخـــط، المطبـــق فـــي جميـــع 
أنحاء السيارة من الداخل والخارج، 
ســـيارات  تصميـــم  لغـــة  يعكـــس 
جينيســـيس الكهربائية المســـتقبلية. 
االســـم  أن  الشـــركة  وأضافـــت 
“جينيســـيس إكس” يتكون من كلمة 
“جينيســـيس” وحـــرف “إكـــس” الذي 

يشير إلى “بطل خفي”.

قدمت نيسان “نيســـان باترول نيســـمو 2021” الجديدة األسطورية المستوحاة من 
عالم رياضة الســـيارات بين التصميم الخارجي الملفت واللمســـات الداخلية الفخمة 

مع األداء المتفوق للسيارات الرياضية.
تؤكد نيســـان باترول نيســـمو بنســـختها الجديدة التي تجمع بين المالمح الرياضية 
والتصميـــم الجـــريء على تاريخ نيســـان العريق فـــي مجال رياضة الســـيارات، كما 
تعكس حب المنطقة للسيارات عالية األداء. فقد تم تصميم النسخة الجديدة لتلبي 
احتياجـــات وتطلعـــات العمـــالء الذيـــن يبحثون عـــن التمّيز والفخامـــة التي توفرها 
ســـيارة نيســـان باتـــرول األســـطورية وفـــي الوقت عينـــه يرغبون باختبـــار الحماس 
والتشـــويق الناتجيـــن عن تعزيز األداء وقدرات التحكـــم المتميزة، وزودت بقدرات 

تحكم محسنة وتصميم يوفر راحة إضافية.

”EV SUV جنرال موتورز” تكشف عن “هامر“

جينيسيس تقّدم موديل اكس الكهربائية

نيسان باترول نيسمو الجديدة

تتفوق على سيارات الدفع الرباعي بمساحاتها الكبيرة والذكية

يمكن القول إن سيارة كيا كرنفال هي الفان الكوري األول في البحرين 
والمستمر منذ وصولها، حيث أثبتت على أنها السيارة العائلية المطلقة 
فــي مواجهــة الطلــب المتزايــد علــى ســيارات الدفــع الرباعــي اليــوم، 
خصوصا مع وصول الجيل الثالث منها عند بن هندي للسيارات، والتي 

جعلتها تحت تجربة الصفحة هذا األسبوع.

في الجيل الثالث هذا اختارت الشركة 
الفائـــق  العملـــي  التطبيـــق  الكوريـــة 
وقابليـــة القيادة الشـــبيهة بالســـيارات 
علـــى ســـيارات الطـــرق الوعـــرة، لكـــن 
بمساحات اكثر واكبر بالطبع، خصوصا 
أطفـــال،   3 مـــن  أكثـــر  لديـــك  كان  إذا 
أو كنـــت بحاجـــة إلـــى نقل أكثـــر من 5 
أشـــخاص دون حل وســـط، مـــع أفكار 
للتخزيـــن فـــي كل مكان، فـــإذا كرنفال 
هـــي االختبـــار الذكـــي واألفضـــل مـــن 
أي ســـيارة دفع رباعي. تقـــول كيا إنها 
تجلـــب المزيد مـــن القيمة والمســـاحة 
والصقل مقابل ســـعرها، وايضا شكلها 
المذهـــل، حيـــث اصبحـــت  الخارجـــي 
كرنفـــال 2021، المبنية على منصة كيا 
متوسطة الحجم الجديدة، أكثر إتقاًنا 
وأكبـــر مســـاحة وأقـــوى مـــن أي وقت 
مضـــى، موفـــرة ســـعة أكبـــر وكفـــاءة 
الســـابقة  الطـــرازات  مـــن  أعلـــى 
فـــي  الحالييـــن  والمنافســـين 
قطاع ســـيارات الفان الصغيرة، 
وهـــذه الســـيارة متاحـــة بعـــدة 
ترتيبـــات للمقاعـــد مؤلفـــة مـــن 
3 أو 4 صفـــوف، وتتســـع لــــ 7 أو 
بالمجمـــل  راكًبـــا   11 أو  ركاب   8

والمزيد.
وتشـــمل أبرز تجهيزاتهـــا التي تخطف 
)الســـلكي(   Apple CarPlay األنظـــار 
مـــن خـــالل شاشـــة وســـائط متعـــددة 
مقـــاس 8 بوصات، وأجهزة استشـــعار 
خلفيـــة لوقـــوف الســـيارات، وقضبـــان 
علـــى الســـقف وجميـــع ميـــزات األمان 
ســـأغطيها  والتـــي  أهميـــة،  األكثـــر 
بالتفصيـــل ضمن قســـم األمـــان والتي 
قمنـــا بتجربتهـــا لمدة أيام في شـــوارع 
البحريـــن بدعوة خاصة من شـــركة بن 

هندي للسيارات.
بحســـب  قدمـــت  الجديـــدة  الكرنفـــال 
االستخدام عند عشاق هذه السيارات 
فـــي المملكـــة، فهـــي فاخـــرة جـــدا عند 
النظـــر إليها ألول مرة، بتصميم خاص، 
لعبت كيـــا بصورة دقيقـــة باإلضاءات، 

خصوصـــا فـــي المقدمـــة، 
حيث تعبر كرنفال عن 
تطّور فلسفة كيا في 

التصميم، وتقديم سيارة مبهرة بصرية 
وذات حضور قـــوي على الطرقات، مع 
أســـطح وتشـــطيبات داخليـــة عصرية، 
أنيـــق ومتيـــن علـــى  مـــع مظهـــر عـــام 
الطرقـــات، ومميز عن ســـواها في فئة 
 )MVP( الســـيارات متعـــددة األغـــراض
المنتشـــرة حـــول العالـــم، وهـــذا يعنـــي 
ومكونـــات  وشاســـيه  جديـــًدا  هيـــكاًل 
تعليق، وتم تغيير شـــكل النسب لتبدو 
أشبه بسيارة الدفع الرباعي، مع غطاء 
محـــرك أطـــول، وبـــروز أمامـــي أقصـــر 

وبروز خلفي أطول قلياًل.
قليـــاًل  أكثـــر  ديناميكيـــة  أيًضـــا  إنهـــا 
مـــن الموديـــل الســـابق، وهو أمـــر جيد 
الســـتهالك الوقـــود وتحســـين الطـــرق 
السريعة وثباتها على الطرق خصوصا 
مـــع وجود الـــركاب، مع معامل ســـحب 
أن  يعنـــي  هـــذا  التصميـــم.  فـــي   0.32
الكرنفال أصبحت اآلن أكثر ديناميكية 
هوائيـــة وهذا في صالح الجميع، وهذا 
بفضـــل عمـــل فريـــق التصميم فـــي كيا 
علـــى ســـيارة كرنفـــال مـــن كل الزوايا، 
ليقـــدم منتًجـــا عالـــي الجودة ال يشـــبه 
أي ســـيارة أخرى في نفس الفئة، وهذا 
أول مـــا يميزهـــا حقا. تـــم تعديل أبعاد 

الكرنفال الجديدة بشكل 
طفيـــف 

فقـــط، علـــى الرغـــم مـــن أنهـــا أطـــول 
بمقـــدار 40 ملم )عنـــد 5155 ملم( أكثر 
من 30 ملم أطـــول )3090 ملم( قاعدة 
عجـــالت، 10 ملـــم أعرض بشـــكل عام 
)عنـــد 1995 ملم( وأطول 20 ملم فقط 

عند 1775 ملم.
منفـــردا  التصميـــم  يكـــون  مـــا  دائًمـــا 
مـــن  ولكـــن  الشـــخصية،  باللمســـات 
المدهـــش أن كيـــا تمكنـــت مـــن إضافة 
المزيـــد مـــن الجاذبيـــة علـــى التصميم 
بدايـــات  مـــن  بمنافســـاتها  مقارنـــة 
قدرتهـــا  تعزيـــز  مـــع  الماضـــي،  القـــرن 
أيًضا كمحـــرك لـ 8 مقاعـــد، وارتفاعات 

ومساحات أكبر من أي وقت مضى.
بأحـــدث  الجديـــدة  كرنفـــال  وتعمـــل 
Smart� الحركـــة نقـــل   مجموعـــات 

stream والتـــي تحســـن مـــن الكفـــاءة 
واألداء في الوقت نفســـه، وتوفر أداء 
سلســـا وســـهال، كمـــا تـــم تزويـــد كافـــة 
المحـــركات بناقل ســـرعة أوتوماتيكي 
بـ 8 ســـرعات، يضمن تقدما سلســـا في 
جميـــع الســـرعات وبهـــدوء تـــام، يالئم 

شخصية السيارة العائلية المعروفة. 
الكرنفـــال  تواصـــل  الداخـــل،  ومـــن 
فـــي  المتمثـــل  كيـــا  اتجـــاه  الجديـــدة 
التصميمـــات الداخلية األنيقـــة للغاية، 
مـــع االســـتمرار فـــي اســـتخدام مـــواد 

العائلـــي،  االســـتخدام  لتحمـــل  متينـــة 
خصوصـــا  الرائعـــة  التفاصيـــل  أحـــد 
هـــي اإلضـــاءة المحيطـــة فـــي األبواب 
حتـــى  وأمـــان،  بســـهولة  تفتـــح  التـــي 
القاعدة تتمتع بتنـــوع رائع في األلوان 
والملمـــس، وال يزال الصـــف الثاني من 
المقاعـــد ينزلـــق ويتكـــئ بثـــالث طرق، 
والقســـم األوسط قابل لإلزالة بسهولة، 
هنـــاك 3 طـــرق للوصـــول إلـــى الصـــف 
الثالـــث، وكلهـــا أســـهل بكثيـــر مـــن أي 
ســـيارة دفـــع رباعـــي، وال يـــزال الصف 
الثالـــث مـــن أفضل الصفـــوف في هذه 
الفئـــة، حيث يتســـع لشـــخصين بالغين 

للرحالت الطويلة.
ومســـاحة تحميـــل الكرنفـــال ضخمـــة 
بالفعل بغض النظر عن تكوين المقاعد، 
وفـــي الموديـــل الجديـــد زادت بمقـــدار 
ارتفـــاع جميـــع  مـــع  أخـــرى  لتـــًرا   179
المقاعد )حتى 1139 لتـــًرا(، و241 لتًرا 
مـــع طي الصـــف الثالـــث )حتـــى 2461 
لتًرا(، وحتى ارتفـــاع الحمولة انخفض 

بمقدار 26 ملم.
بمـــا  مجهـــزة  الجديـــدة  وكرنفـــال 
هوائيـــة،  وســـادات  ســـبع  إلـــى  يصـــل 
إلـــى جانـــب نظـــام “فرامـــل التصـــادم 
المتعدد” والذي يقوم بتشـــغيل فرامل 
الســـيارة تلقائًيـــا عند انفتاح وســـادات 
الهـــواء فـــي التصـــادم األولـــي، لتحمي 
الـــركاب مـــن أي صدمـــات الحقـــة. كما 
“إدارة  نظـــام  علـــى  الســـيارة  تحتـــوي 
ثبات المركبـــة” و”التحكـــم اإللكتروني 
بالثبات”، واللذين يســـاعدان السائقين 
علـــى مواصلـــة التحكم بالســـيارة عند 
الفرملة أو االنعطاف، كما يتألف هيكل 
مـــن  مختلفـــة  درجـــات  مـــن  الســـيارة 

الفوالذ المتطّور عالي التحمل.
تعتبـــر ســـيارات الدفع الرباعـــي جيدة 
للعائالت، ولكن الخيار الجديد ســـيظل 
خيار االنتقال بمساحات أكبر للعائالت 
الكبيـــرة ومن المؤكد أن هذه الســـيارة 

ستكون أول اختياراتكم.

طرحت Bentley نظامها 
الجديد للتجسيد المرئي 

 Bentley Mulliner
Visualiser الذي يسّهل 

اآلن على العمالء 
التنسيق مع الوكالء عن 
بعد، وذلك ألجل تحقيق 

دة  متطّلباتهم المحدَّ
فيما يتعّلق بتخصيص 

سياراتهم.

حصـــدت “MG HS” خمـــس نجوم في اختبارات الـ”EURO – NCAP” شـــهادة 
خاصـــة باختبارات األمان للســـيارات فـــي أوروبا. وتعتمـــد “إم جي HS” على 
محـــرك رباعي األســـطوانات، ســـعة 1500 ســـي ســـي تيربـــو، ينتج قـــوة 169 
“حصان”، وعزم أقصى للدوارن 250 نيوتن/ متر، متصل بنقال حركة سباعي 

السرعات أوتوماتيك.
تقـــدم طـــرازات “إم جـــي HS” موديـــل �2021 الفئـــة األولـــى- بمجموعـــة من 
المواصفات ووســـائل األمن والســـالمة، ومنها “عدد 6 وســـائد هوائية، و نظام 
مراقبة ضغط اإلطارات، وفرامل يد كهربائية، ونظام مراقبة النقطة العمياء، 
ونظـــام التحذيـــر عند فتح األبـــواب فى حال مرور الســـيارات بالقرب، ونظام 
التحذير عند االنعطاف من الحارة المرورية”. وتحتوى “MG HS” على العديد 
مـــن التجهيـــزات والكماليـــات، ومنهـــا “جنـــوط رياضية 18 بوصـــة، ومصابيح 
ا،  ليـــد أماميـــة وخلفية مـــع إضاءة نهاريـــة ومع إمكانيـــة التشـــغيل أتوماتيكيًّ
ا،  ومصابيح ضباب خلفية، وخاصية طي وتسخين المرايات الجانبية كهربائيًّ
ا، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا  وإمكانية فتح الشـــنطة الخلفية أتوماتيكيًّ

خلفية، وفتحات “اكزوز“ مزوجة”.

“إم جي HS” بتجهيزات استثنائية

طارق البحار

تجربة قيادة:
كيا كرنفال 

2021 الجديدة
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مصممة العبايات فاطمة يوسف: انطالقتي كانت في زمن كورونا!
ال تأتي األمور على قد حلمك إنما على قد 
ســـعيك إليها، وإن كنـــت تمتلك في داخلك 
القوة والشـــغف ســـتصل إلى عنان السماء، 
فاطمة يوســـف مصممـــة بحرينية طموحة 
خـــال  مـــن  للعالميـــة  تطمـــح  ومكافحـــة 
تصميمهـــا للعبايـــات الخليجيـــة التي بدأت 
بهـــا منـــذ ثـــاث ســـنوات، درســـت الحقوق 
وأخـــذت البكالوريـــوس إلـــى جانـــب حبها 
للتصميم األزياء.. عن هذا الشغف تحدثت 

معنا وكان لها معنا هدا الحوار السريع:
حدثينا عن بدايتك؟ «

البداية كانت قبل 3 سنوات تقريًبا بمجهود 
شـــخصي حيث بدأت المشـــوار في تطبيق 
األونايـــن،  طريـــق  عـــن  البيـــع  انســـتغرام 
ا أصمم العبايات وأعرضها في نقاط  وحاليًّ

بيع مختلفة. 
ما الصعوبات التي واجهتك؟ «

- الصعوبـــة كانـــت فـــي 2019 فـــي ناحيـــة 
الربـــح، حيث واجهـــت مشـــاكل كبيرة في 
طـــرق الدفع، وهـــذا انتهى اليوم مع الطرق 
الذكيـــة للدفـــع مثـــل البنـــت، أمـــا الصعوبة 

الثانيـــة فكانـــت فـــي اختيـــار األقمشـــة مع 
الوضـــع االقتصـــادي وظروف الســـفر، كان 
عكـــس  علـــى  األقمشـــة  تنـــوع  موضـــوع 
ا لـــم أتأثـــر  الســـنوات الماضيـــة. وشـــخصيًّ
كثيـــًرا بالجائزة، والحقيقيـــة أن انطاقتي 

كانت في زمن الكورونا في 2020.
ما الذي يميزك كمصمم عن غيرك؟ «

األلـــوان  واختيـــار  الموديـــات،  اختيـــار 
أكبـــر  علـــى  والتركيـــز  القمـــاش،  ونوعيـــة 
شـــريحة ممكنـــة مـــن األلـــوان والتصاميـــم 

وبالطبـــع على مصممة العبايات أو مصممة 
األزيـــاء عموًمـــا أن تتحلـــى بمهـــارات فنية 
ممتـــازة فـــي التصميـــم وتنســـيق األلـــوان 
إلـــى جانـــب الصبـــر، والعمـــل فـــي مختلف 
مـــع  العمـــل  أحـــب  ا  وشـــخصيًّ الظـــروف، 

المجموعة بصورة أكثر.
ما طموحاتك؟  «

افتتاح أكبر مصنع لألقمشـــة على مستوى 
الخليج، والمشـــاركة في مسابقات األزياء 

ا،  ســـنويًّ ولنـــدن  باريـــس  مثـــل  العالميـــة 
وتقديـــم العبايـــة البحرينيـــة للمجتمعـــات 

الغربية، فهي شغفي منذ الصغر.
أين ترى نفسك بعد خمس سنوات؟ «

صاحبـــة أكبـــر مصنـــع لألقمشـــة، وتصميم 
الفســـاتين الداخليـــة للعبايـــات والعبايـــات 

البحرينية للعالم.
لقاء طالبة اإلعالم: نور حجاز البلوشي 

جامعة البحرين

كشفت الفنانة سمية الخشاب عن سر فقدانها الكثير من الوزن  «
وظهورها بمظهر رشيق، حيث إن السر هو في فاكهة األناناس، حين 

أشارت إلى أن فاكهة األناناس لها مفعول السحر في التخسيس 
وفقدان الوزن!

١٩

tariq_albahhar

المصممة فاطمة يوسف

ينتظــر الجمهــور العربــي هذا العام متابعة مسلســات خليجية، تحمــل أفكاًرا جديدة ومتنوعة، حيث ســيكون للدراما 
السعودية والكويتية حضور قوي هذا العام في رمضان 2021. قّدم موقع ET بالعربي أبرز المسلسات الخليجية التي 

تّم إنتاجها والتي ستدخل السباق في الماراتون الرمضاني وجاءت بالتالي:

نجوم الخليج في عدد مسلسالت درامية وكوميدية في رمضان 2021
غيــاب النجمــة الكبيــرة ســعاد عبــداهلل عــن مشــاهديها هذا العــام وعــودة حيــاة الفهد

مسلسل اجتماعي يحكي قصة امرأة 
تنجو من حادث حريق مرّوع يطول 
منزلها ويقضي على عائلتها كاملة. 

تبدأ الحًقا أحداث العمل، مع صراعات 
وسط أحداث مشّوقة. يشارك في 

المسلسل كل من هدى حسين، لمياء 
طارق، محمد العلوي، جمال الردهان، 

فوز الشطي، سلوى الجراش.

في إطار كوميدي اليت تدور األحداث 
عن الصراعات الزوجية، والتي تظهر مع 

 مرور الوقت، وتتصاعد مع األحداث.
العمل من بطولة بثينة الرئيسي 

وحسين المهدي.

َتعتبر مارغريت الذي تلعب دورها 
حياة الفهد أن قوتها وتسّلطها 

يعكسان تمّسكها بنظام ال 
يجب التخلي عنه. وخالل سير 
األحداث، سيتطّرق المسلسل 

إلى شرائح وطبقات مختلفة في 
المجتمع بما في ذلك الطبقة 
األرستقراطية. لكن المميز هو 

اختالف الشخصيات النسائية عن 
بعضها البعض، فضاًل عن أن كل 
شخصية بحّد ذاتها ُتعّد أساسيًة 

 في الحبكة. 
يشارك حياة الفهد في البطولة كل 
من حسن البالم، هبة الدري، بشار 

الشطي، وآخرون.

تدور قصته حول مسعود وهو تاجر 
سيارات توفت زوجته وتركت له أربع 

بنات، فقّرر عدم تزويج بناته ألنهن قد 
يطلبن حقهن في الميراث. والعمل 

من بطولة جمال الردهان، وخالد 
المظفر، وشيماء سبت.

تدور أحداث مسلسل الناموس حول 
الحياة التي تعيشها المرأة في المجتمع 
الكويتي. الكثير من الغموض والتشويق 

واإلثارة. تلعب فيه منى حسين دور 
البطولة النسائية وتشاركها أيًضا بثينة 

الرئيسي.

مسلسل خليجي اجتماعي يعود إلى 
حقبة التسعينات من القرن الماضي، 
حيث يرصد واقع العالقات اإلنسانية 

بين أفراد األسرة الواحدة في مواجهات 
مشوقة. العمل من إخراج منير 

الزعبي، وبطولته كل من زهرة عرفات، 
ويعقوب عبد الله، وهبة الدري، وفهد 

البناي، وإيمان الحسيني، وآخرون.

تدور أحداث “يجب الله مطر” حول 
شخصية أب يخرج من السجن، بعد 
قضاء فترة عقوبته، ويفاجأ بمعاملة 
أوالده السيئة له.  العمل من بطولة 

زهرة عرفات وأحمد السلمان ويعقوب 
عبدالله ومرام البلوشي.

تدور أحداثه حول “سعد الفرج” الذي 
تتوفى زوجته ويبتعد عنه أوالده 
ويعيش حالة جحود من أبنائه. 

بالعمل الكثير من الحاالت اإلنسانية 
والموضوعات االجتماعية يتم عرضها 

على 30 حلقة متواصلة.

دراما كوميدية خليجية تطل في 
رمضان بتوقيع داوود حسين 

العودة، الذي يشاركه بطولته كل 
من محمد العجيمي وإبراهيم 

الحربي، بحلقات متصلة منفصلة 
صاغها الكاتب بندر السعيد 

وأخرجها ثامر العسالوي.

يتناول العمل في إطار درامي 
العديد من القضايا االجتماعية، 
باإلضافة إلى مشاكل الشباب، 

واألسر في التربية، وهو من بطولة 
هيا عبد السالم وروان العلي.

من بطولة عبد الناصر درويش وأحمد 
العونان وسلطان الفرج، وتدور أحداثه 

حول عالء الدين الخمسيني الذي 
يعيش مع ابنتيه الشابتين قمر 

وشمس في منطقة “ستي ووك” بدبي.

ينتظر الجمهور السعودي بشكل 
خاص والعربي بشكل عام مسلسل 

“ممنوع التجول” إذ يشهد هذا 
العمل عودة التعاون الفني بين ناصر 
القصبي وفايز المالكي، وتدور أحداث 
المسلسل في قالب كوميدي جديد، 

حول يوميات من المجتمع السعودي 
في ظل انتشار فيروس كورونا، 

والعمل من تأليف خلف الحربي، 
وإخراج أوس الشرقي.

يتناول العمل العديد من الصراعات التي 
تنشأ داخل األسرة الواحدة. والمشاكل 

التي تواجه أفرادها، وهو من بطولة كل 
من الراحل مشاري البالم والذي سيحل 
مكانه نجلة صالح في المشاهد التي لم 

يتم استكمال تصويرها.

تدور األحداث حول أمينة التي تلعب 
دورها إلهام الفضالة المتزوجة من 

رجل بسيط تكتشف الحًقا أنه يخفي 
عنها أسراره ويخبئ أمواله ويحرمها 

من أبسط حقوقها في الحياة. وعندما 
تعرف بأن ثمة من يطارده ويخطط 

لقتله، تقّرر أن تخبئ هذا المبلغ لكي 
تستفيد منه فيما بعد. الحًقا، تتبّدل 
حياة أمينة، وتتزوج من فارس وهو 

رجل مزواج مرتبط بثالث زوجات، 
وتدخل عالمه بما فيه من مشاكل 

وصراعات ومكائد بين الضرائر.

تبدأ أحداثه من الفريج والطموح 
والشهرة وتنتهي بمواقف كوميدية، 

من بطولة أحمد الجسمي وميثاء 
محمد، وجمعة علي، ومروان عبدالله.

مسلسل درامي تدور أحداثه 
في الفترة ما بين الخمسينات 
من القرن الماضي، وصواًل إلى 

فترة السبعينات، حول العالقات 
بين الناس في تلك الحقبة 

وما يميزها من قيم ومبادئ 
ا عن  وخصائص فكرية، تختلف كليًّ

 الزمن الحاضر.
العمل من بطولة جاسم النبهان 

وعبدالرحمن العقل وزهرة عرفات 
والراحل مشاري البالم.

تبدأ األحداث في ستينيات القرن العشرين، 
حيث تتناول معاناة المرأة الكويتية خالل 
عقود، انطالًقا من الستينات حتى العصر 

الجاري، عبر مجموعة من األحداث، خصوًصا 
عندما يقترن الرجل المتفتح بفتاة من بيئة 

محافظة ومنغلقة، المرأة نفسها تعيش حياة جديدة عليها تصيبها بتوترات وتحوالت 
كثيرة. أبرز الممثلين فيه حمد العمالي، شيماء سليمان، جاسم النبهان، عبد الله 

السيف، فوز الشطي، سليمان الياسين،، ويجمع من مصر كل من نهى رأفت، حامد 
الشراب، ندى عادل، وأحمد كشك.

“الناجيـة الوحيـدة”

“وأنا أحبك بعد”

“مارغريت”

“بنات مسعود”

“الناموس”

“يجيب اهلل مطر”“الروح والرية”

“مطر صيف”

“بوطار”

“نبض مؤقت”

“عالء الدين”

“ممنوع التجول”

“بيت الذل”

“أمينة حاف”

 “اللي نحبهم”

“الوصية الغائبة”

“سما عالية“
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أول عملية زراعة رئة في العالم لمريضة كورونا
أصيبــت امرأة يابانية بأضــرار كبيرة في رئتيها بعد أن 
تســلل فيــرس كورونــا إلى جســدها، وإلصــاح الوضع، 
قــام األطبــاء بمــا قالــوا إنهــا أول عملية زراعــة رئة في 

العالم لمصاب بفيروس كورونا عن طريق األنسجة.
وقال مستشفى جامعة كيوتو، وسط اليابان، إن المرأة 
زرع  ســاعة،   11 اســتمرت  جراحيــة  لعمليــة  خضعــت 
خالها فريق طبي قوامه 30 شــخصا أنســجة رئة تبرع 

بها زوجها وابنها، وفق شبكة “سي إن إن” األميركية.
وبات معروفا أن مرض “كوفيد - 19” يســبب تلفا حادا 
فــي الرئة لبعض المصابين به، ولعاجهم تمت عمليات 

زراعة رئات لهم لمساعدتهم على التعافي.
لكــن مستشــفى كيوتو قــال إن هذه الحالــة هي األولى 
التــي يتــم فيها زرع أنســجة الرئة مــن متبرعين أحياء 
إلــى مريــض بـ “كوفيــد - 19”. وقال الدكتور هيروشــي 
العمليــة  إن  العمليــة،  قــاد  الــذي  الصــدر  ديــت، جــراح 
أعطــت بصيــص أمــل للمرضى الذيــن يعانــون من تلف 
حاد في الرئة. وأضاف في مؤتمر صحفي: “أظهرنا أن 

لدينا اآلن خيار زراعة الرئة )من متبرعين أحياء(”.
المريضــة، التــي تــم تحديدهــا فقــط علــى أنهــا امــرأة 

مــن منطقــة كانســاي بغــرب اليابــان، أصيبــت بالمــرض 
أواخــر العــام الماضي، وقضت شــهورا تعتمــد على رئة 

اصطناعية، وفقا لمستشفى جامعة كيوتو.
وتسببت مرض “كوفيد - 19” في أضرار كبيرة لرئتين، 
وتطلبــت عمليــة زرع رئــة حتى تتمكن مــن العودة إلى 

الحياة الطبيعية.
وعرض زوج المرأة وابنها التبرع بأجزاء من رئتيهما.

وال تــزال عمليــات زرع المتبرعيــن المتوفيــن ســريريا 
نــادرة فــي اليابــان، ويعتبــر المتبرعــون األحيــاء خيارا 

أفضل.

أطلــق حــارس النــار علــى رجــل يمثل 
دور لــص، أثنــاء تدريــب فــي شــركة 
علــى  قتيــا  فــأرداه  روســية،  أمنيــة 
الفور، حســبما أكدت تقارير صحافية 

محلية.
عامــا(   23( كوروبكــوف  أوليــغ  وكان 
يلعــب دور اللــص فــي التدريــب، لكــن 
الحــارس اندمج أكثر مــن الازم على 
المزيــف”،  “الســارق  وقتــل  يبــدو  مــا 
نيجنــي  فــي واقعــة شــهدتها مدينــة 

نوفغورود غربي روسيا.
ورصــدت كاميــرات المراقبة الحارس 
يوجه ســاحه نحو كوروبكوف، وهو 
الــذي  التدريــب  أثنــاء  نقــودا  يحمــل 
أجرتــه شــركة رائدة في نقــل األموال 

واألشياء الثمينة.
وحســب صحيفــة “كومسومولســكايا 
برافدا” الروسية، فقد ضغط الحارس 
فأطلــق  الخطــأ”،  “عــن طريــق  الزنــاد 
رصاصة اســتقرت في صــدر الضحية 

ليلفظ أنفاسه األخيرة فورا.

مقتل “لص مزيف” 
أثناء تدريب أمني

ردت الصين بغضب على قرار موقع التواصل االجتماعي “تويتر”، باعتماد 
رمز تعبيري “إيموجي” يشير إلى حركة متنامية مؤيدة للديمقراطية في 
البــاد ودول عــدة فــي آســيا. وتســاءل كثيرون عــن ربط هذا المشــروب 
بالنضــال مــن أجــل الحريــة والديمقراطيــة، وكانــت اإلجابــة أن هــؤالء 
الناشطين متحدون في التعبير عن حبهم للمشروب الذي يحظى بشعبية 

كبيرة في قارة آسيا.

فــي  القصــة  وبــدأت 
أبريــل العــام الماضــي 
عندمــا  “تويتــر”،  فــي 
قوميــون  اتهــم 
ناشــطا  صينيــون 
وصديقتــه  تايلنديــا 
الديمقراطيــة  بدعــم 
كونــغ  هونــغ  فــي 

واستقال تايوان.
وبلغ استخدم الوسم في فبراير الماضي، إثر االنقاب العسكري في مينامار، 

إذ استعان رواد مواقع التواصل بهذا الوسم لحشد الدعم اإلقليمي.
وصــار منــذ ذلــك الوقــت، أداة حيويــة للناشــطين فــي منطقــة جنوب شــرق 
آســيا، لتنظيــم االحتجاجــات. وفــي الذكرى الســنوية النطاق الوســم، أعلن 
“تويتر” تصميم رمز تعبيري “إيموجي”، فيه كوب شــاي الحليب وعليه رمز 

الشاي ومصاصة، وخلفه 3 ألوان.

إيموجي “شاي الحليب” يغضب الصين

من أسبوع أزياء مرسيدس بنز في مدريد )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

أن  مــن  جديــدة  دراســة  حــذرت 
منخفضــة  الغذائيــة  األنظمــة 
مســتويات  مــن  تقلــل  الدهــون 
لــدى  التستوســتيرون  هرمــون 
الرجــال، مــا قــد يزيد مــن مخاطر 
المشــكات  مــن  مجموعــة كاملــة 

الصحية لهم.
بريطانيــون:  باحثــون  ويقــول 
إن انخفــاض مســتويات هرمــون 
بزيــادة  يرتبــط  التستوســتيرون 
مخاطــر اإلصابــة بأمــراض القلــب 

والسكري ومرض الزهايمر.
رجــال،   206 مــن  عينــة  وفــي 
فــي  التغذيــة  خبــراء  وجــد 
األنظمــة  أن  ورسســتر،  جامعــة 
الدهــون  منخفضــة  الغذائيــة 
هرمــون  مســتويات  تخفــض 
إلــى   10 بمعــدل  التستوســتيرون 
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أوِقف رجل سويسري في شمال شرقي 
إســبانيا يوم الخميس بعدما قاد ســيارة 
مسافة 30 كيلومترا بعكس اتجاه السير 
مــع جثــة بجانــب  علــى طريــق ســريع، 
مقعــد الســائق، على ما أعلنت الشــرطة. 
وكان الرجــل البالــغ 66 عاًمــا يقــود فــي 
بــادئ األمــر باتجــاه فرنســا، لكــن عندمــا 
تنبــه إلى وجود حاجز تفتيش للشــرطة 
على الحدود، عاد الســائق أدراجه، وبدأ 
بالقيــادة فــي عكــس اتجاه الســير، على 
مــا أفادت ناطقة باســم شــرطة كتالونيا 

اإلقليمية لوكالة “فرانس برس”.
وبعــد القيــادة ألكثــر مــن 30 كيلومتــًرا 
تحذيــرات  الســائق  خالهــا  “تجاهــل” 
الشــرطة، تــرك الســائق الطريــق الســريع 
وســلك طريًقــا فرعًيــا قبــل أن يحصــل 
معــه حــادث اصطــدام على بعــد حوالي 
20 كيلومتــرا مــن مدينــة جيرونــا، وفق 

بيان الشرطة.

دراسة تحذر: 
“الدايت” يقلل 
هرمون الذكورة

يقود سيارته 
عكس السير مع 

جثة بجانبه
بعــد أن كان مقــررا عرضهــا للبيــع في مزاد 
حظــرت  يــورو،   1500 مــن  يبــدأ  بســعر 
قــد  لوحــة  تصديــر  اإلســبانية  الســلطات 
عشــرات  إلــى  الحقيقيــة  قيمتهــا  تصــل 
المايين من اليوروهات. وقالت السلطات 
اإلســبانية، يــوم الخميــس، إن اللوحــة قــد 
تكــون عمــا مفقــودا لفنــان عصــر البــاروك 
دا  ميريســي  أنجلــو  مايــكل  اإليطالــي 

كارافاجيــو. واللوحــة المرســومة بالزيــت 
علــى ما يبــدو، تصور ممرا خال “محاكمة 

المسيح” يعرض فيه أمام الحشود.
ونســبت اللوحــة التــي يبلــغ ارتفاعها 111 
ســم وعرضها 86 ســم، لمجموعة خوســيه 
دي ريبيــرا، الرســام اإلســباني مــن القــرن 
بأعمــال  مولعــا  كان  الــذي  عشــر  الســابع 

كارافاجيو.

إنقاذ لوحة بعشرات الماليين من البيع بثمن بْخس

صيادان ينظفان شباك الصيد أثناء غروب الشمس على شاطئ في باندا 
آتشيه، إندونيسيا )أ ف ب(

لكن اللوحة رفعت من القائمة النهائية للقطع المعروضة في المزاد بعد حظر السلطات 
اإلسبانية تصديرها المحتمل، مشيرة إلى أدلة أولية لكونها عمال حقيقيا للرسام اإليطالي الشهير، 

وفقا لبيان من وزارة الثقافة اإليطالية. 

غريــب  فيديــو  مقاطــع  أظهــرت 
أمــواال  يعيــد  وهــو  ُملثــم  للــص 
أن  بعــد  مكانهــا،  إلــى  مســروقة 
تبرعــات  أمــوال  أنهــا  اكتشــف 
ُجمعــت لمســجد، كان قــد ســرقها 

في وقت سابق. 
بينمــا  الفيديــو  مقطــع  والتقــط 
مــن  رزمــًة  يحشــر  اللــص  كان 
بريــد  صنــدوق  داخــل  األوراق 
ضحيتــه، مصرحا أنــه ُيعيد المال 
بعــد إدراكــه أنــه كان علــى خطــأ، 
“ذا  لصحيفــة  تقريــر  بحســب 
صــن” البريطانيــة.  جــاء ذلك بعد 
صــورا  الكاميــرات  التقطــت  أن 
للمجــرم الملثم وهو يحمل النقود 

عقب عملية ســطو في برمنغهام، 
أسفرت عن فتح الشرطة تحقيًقا 
مطالبــات  أثــار  مــا  الواقعــة،  فــي 
اللصــوص ســريعا،  علــى  بالعثــور 

في الشبكات االجتماعية.
إن  قيــل  الحيــن،  ذلــك  ومنــذ 
اللصــوص عرفــوا مقــدار الغضــب 
المتزايد بســبب الجريمة، فقرروا 
الليــل إلعــادة  العــودة فــي جنــح 

المال.
المســائي،  الفيديــو  مقطــع  وفــي 
اللصــوص  أحــد  ســماع  يمكــن 
وهــو يقــول “لــم نُكــن لنســرق من 
أبــًدا”، ثــم ألقــى باللــوم  المســجد 

على “المعلومات المغلوطة”.

لص يعيد أمواال اكتشف أنها تبرعات ُجمعت لمسجد

أعـــلـــن قــصــر بــاكــيــنــغــهــام أن 
الملكة  زوج  فيليب  األمــيــر 
إليزابيث الثانية توفي صباح 

أمس الجمعة عن 99 عاما.
ــادر عن  ــيــان صــ ــاء فـــي ب وجــ
الملكة  “تــعــلــن جــالــة  الــقــصــر 
ــاة زوجــهــا  ــ ــى وفـ ــ ــبــالــغ األسـ ب
دوق  فيليب،  األمير  الحبيب 

إدنبرة”. وأضاف أن األمير فيليب الذي ُنقل إلى المستشفى أخيًرا، توفي 
بسام “هذا الصباح في قصر ويندسور”.

وعلى اإلثر ُنكست األعام في القصر وُنشرت مذكرة تعلن وفاة دوق إدنبرة 
على بوابات القصر، بحسب الصور التي بثتها التلفزيونات البريطانية.

الوزراء  رئيس  وأشاد  العالم،  أنحاء  مختلف  من  التعزية  برقيات  وتوالت 
البريطاني بوريس جونسون بـ “حياة األمير فيليب وعمله االستثنائيين”.

وفاة األمير فيليب زوج الملكة اليزابيث الثانية

الرئة من أكثر أعضاء الجسم تضررا من كورونا
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