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ســمو محافــظ الجنوبيــة يشــرف أول مجالس “^” بمشــاركة مســؤولين ونــواب وبلديين

افتتاح مشروعات استثمارية وسياحية بالشراكة مع “الخاص”

^التـــأم أول مجالـــس “البالد” 
الرمضانيـــة عبـــر االتصـــال المرئـــي 
بتشـــريف مـــن محافـــظ الجنوبيـــة 
ســـمو الشـــيخ خليفـــة بن علـــي بن 
خليفـــة آل خليفة وبمشـــاركة عدد 
مـــن المســـؤولين بجهـــات حكومية 
مختلفة وشخصيات نيابية وبلدية 
وفعاليـــات اجتماعيـــة معروفة من 

المحافظة الجنوبية.
وكشـــف ســـمو محافـــظ الجنوبيـــة 
إلـــى  تتطلـــع  المحافظـــة  أن  عـــن 
افتتـــاح العديـــد مـــن المشـــروعات 
االستثمارية والسياحية خالل هذا 
العام بالشراكة مع القطاع الخاص، 
موضحـــا أن المشـــروعات التنموية 
فـــي المحافظـــة الجنوبيـــة غطـــت 
الجوانـــب العمرانيـــة واالقتصادية 

والتراثية والتعليمية.
الجنوبيـــة  المحافظـــة  إن  وقـــال 
تحتضن معظم المناسبات الدولية 
التي تقام على أرض المملكة ومنها 
معـــرض البحرين الدولـــي للطيران 
وغيرها، مؤكدا أنه ال تأثير لجائحة 

لكورونـــا علـــى المســـتوى التنمـــوي 
في المحافظة.

وكان رئيس مجلـــس إدارة “البالد” 
افتتـــح  قـــد  الشـــعلة  عبدالنبـــي 
مجلـــس “البـــالد” الرمضاني مســـاء 
أمـــس، مؤكـــدا أن تنظيـــم صحيفة 

“البالد” مبادرة المجلس الرمضاني 
االفتراضي يهدف في األساس إلى 
إحياء تراث المجالـــس الرمضانية 
التـــي تعثـــرت فـــي العـــام الماضـــي 
بســـبب  أيًضـــا  العـــام  هـــذا  وفـــي 

الجائحة.

سمو محافظ الجنوبية متحدًثا في أول مجالس “البالد” الرمضانية عبر االتصال المرئي

جاللة الملك مستقبال القائد العام لقوة الدفاع وسمو رئيس الحرس الوطني ووزير الداخلية ورئيس جهاز المخابرات الوطني

المنامة - بنا

اســـتقبل عاهـــل البـــالد القائـــد األعلـــى 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، فـــي قصـــر الصافرية أمس، 
البحريـــن  دفـــاع  لقـــوة  العـــام  القائـــد 
المشـــير الركن الشـــيخ خليفة بن أحمد 
آل خليفـــة، ورئيـــس الحـــرس الوطنـــي 
ســـمو الفريـــق أول ركن الشـــيخ محمد 
بن عيســـى آل خليفـــة، ووزير الداخلية 
الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفة، 
ووزيـــر شـــؤون الدفـــاع الفريـــق الركن 
جهـــاز  ورئيـــس  النعيمـــي،  عبـــدهللا 
عـــادل  الفريـــق  الوطنـــي  المخابـــرات 
الفاضل، ورئيس هيئـــة األركان الفريق 
الركـــن ذيـــاب النعيمـــي، ورئيـــس األمن 
العـــام الفريـــق طـــارق الحســـن، ومدير 
أركان الحـــرس الوطنـــي اللـــواء الركـــن 

الشـــيخ عبدالعزيز بن سعود آل خليفة، 
االســـتراتيجي  األمـــن  جهـــاز  ورئيـــس 
الشـــيخ أحمد بن عبدالعزيز آل خليفة، 
أطيـــب  الملـــك  إلـــى جاللـــة  رفعـــوا  إذ 
التهانـــي والتبريـــكات بمناســـبة قـــدوم 

شهر رمضان المبارك.
وأعـــرب جاللتـــه عـــن اعتـــزازه بجميـــع 
المســـلحة ومختلـــف  منتســـبي قواتنـــا 
األجهـــزة األمنية لمـــا يبذلونه من جهود 
كبيرة لحماية وحدتنا الوطنية، والذود 
التـــي  واإلنجـــازات  المكتســـبات  عـــن 
حققتها البحرين وشعبها الكريم، مشيًدا 
جاللتـــه بالعمـــل الـــدؤوب والمتواصـــل 
الـــذي يقومون به فـــي مواجهة جائحة 
كورونـــا، مـــن أجل الحفـــاظ على صحة 
شـــكره  عـــن  معرًبـــا  الجميـــع،  وســـالمة 

وتقديـــره لولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة، على الجهود اإلنســـانية 
يبذلهـــا  التـــي  المخلصـــة  والوطنيـــة 
البحريـــن  لفريـــق  قيادتـــه  فـــي  ســـموه 
الوضـــع  متطلبـــات  مـــع  التعامـــل  فـــي 
فيـــروس  لجائحـــة  والتصـــدي  الراهـــن 
كورونـــا المســـتجد )كوفيـــد 19(، مقدًرا 
جاللتـــه العطـــاء النبيـــل لـــكل العامليـــن 
فـــي الصفـــوف األماميـــة مـــن الكـــوادر 
الطبية والتمريضية والفرق المســـاندة، 
الوطنيـــة  الحملـــة  علـــى  والقائميـــن 
للتطعيـــم لحمايـــة البحريـــن وأهلها من 
الوبـــاء العالمـــي، وشـــاكًرا جاللته كذلك 
الذيـــن  والمقيميـــن  المواطنيـــن  جميـــع 

بادروا بأخذ التطعيم المضاد.

ـــة الملـــك يشـــكر جميـــع المواطنيـــن والمقيميـــن المبادريـــن بأخـــذ التطعيـــم جالل
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المنامة - وزارة الداخلية

تـــرأس وزيـــر الداخليـــة الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة رئيـــس 
مجلـــس الدفاع المدني، أمس، اجتمـــاع المجلس، والذي عقد عبر تقنية 
االتصـــال المرئـــي. واطلـــع المجلس، في مســـتهل اجتماعـــه، على نتائج 
أعمال االجتماع الطارئ الذي عقدته اللجنة برئاســـة رئيس األمن العام، 
وتدارســـها انعكاســـات حـــادث منشـــأة نطنـــز النوويـــة اإليرانيـــة وما قد 

يترتب عليه من تداعيات سلبية على صحة وسالمة المواطنين.
ومـــن جهتـــه، أكد المبعـــوث الخاص لشـــؤون المنـــاخ الرئيـــس التنفيذي 
للمجلـــس األعلـــى للبيئـــة محمـــد بـــن دينـــة، أنـــه لم يتـــم رصـــد أي خطر 
إشـــعاعي علـــى األشـــخاص أو البيئـــة ضمـــن حـــدود مملكـــة البحرين أو 

مياهها اإلقليمية.

ال رصد ألي إشعاع جراء حادث نطنز

)٠٦(



اســـتقبل عاهـــل البـــاد القائـــد األعلـــى 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة، في قصـــر الصافرية أمس، 
القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير 
الركـــن الشـــيخ خليفـــة بـــن أحمـــد آل 
خليفة، وسمو الفريق أول ركن الشيخ 
محمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة رئيس 
الداخليـــة  ووزيـــر  الوطنـــي،  الحـــرس 
الشـــيخ راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفة، 
ووزيـــر شـــؤون الدفـــاع الفريـــق الركن 
عبدهللا النعيمـــي، ورئيس جهاز األمن 
الوطني الفريق عادل الفاضل، ورئيس 
هيئـــة األركان الفريق الركـــن ذياب بن 
صقـــر النعيمـــي، ورئيـــس األمـــن العام 
الفريـــق طارق حســـن الحســـن، ومدير 
أركان الحـــرس الوطنـــي اللـــواء الركن 
الشيخ عبدالعزيز بن سعود آل خليفة، 
ورئيـــس جهـــاز األمـــن االســـتراتيجي 
الشـــيخ أحمد بن عبدالعزيز آل خليفة، 
إذ رفعـــوا إلـــى جالـــة الملـــك أطيـــب 
التهانـــي والتبريـــكات بمناســـبة قدوم 
المبـــارك، ســـائلين هللا  شـــهر رمضـــان 
تبـــارك وتعالـــى أن يعيـــد هـــذا الشـــهر 
الكريم على جالة الملك بوافر الصحة 
والسعادة، وأن يحفظ جالته ويرعاه 

ويســـدد خطـــاه ويديـــم علـــى مملكـــة 
البحرين وشعبها العزيز في ظل قيادة 
جالتـــه الحكيمة نعمـــة األمن واألمان 

والرخاء والتقدم.
وبادلهم صاحب الجالة الملك التهاني 
بهذه المناســـبة المباركة، داعًيا المولى 
تعالى أن يعيدهـــا على الجميع بالخير 

والبركات والمسرات.

كما أعرب جالتـــه عن اعتزازه بجميع 
منتســـبي قواتنـــا المســـلحة ومختلـــف 
مـــن  يبذلونـــه  لمـــا  األمنيـــة  األجهـــزة 
جهود كبيرة لحماية وحدتنا الوطنية، 
والـــذود عـــن المكتســـبات واإلنجازات 
التي حققتها البحرين وشعبها الكريم، 
الـــدؤوب  بالعمـــل  جالتـــه  مشـــيًدا 
والمتواصـــل الـــذي يقومـــون بـــه فـــي 

مواجهـــة جائحـــة كورونـــا، مـــن أجـــل 
الحفاظ على صحة وســـامة الجميع، 
معرًبـــا عن شـــكره وتقديره لولي العهد 
رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، على 
الجهود اإلنسانية والوطنية المخلصة 
التي يبذلها ســـموه فـــي قيادته لفريق 
البحريـــن فـــي التعامـــل مـــع متطلبات 

لجائحـــة  والتصـــدي  الراهـــن  الوضـــع 
)كوفيـــد  المســـتجد  فيـــروس كورونـــا 
19(، مقـــدًرا جالته العطاء النبيل لكل 
العامليـــن فـــي الصفـــوف األمامية من 
الكـــوادر الطبية والتمريضيـــة والفرق 
الحملـــة  علـــى  والقائميـــن  المســـاندة، 
الوطنيـــة للتطعيـــم لحمايـــة البحريـــن 
وأهلهـــا مـــن الوبـــاء العالمـــي، وشـــاكًرا 

المواطنيـــن  جميـــع  كذلـــك  جالتـــه 
والمقيمين الذين بادروا بأخذ التطعيم 

المضاد.
كمـــا كلف جالـــة الملك القائـــد األعلى 
الحضـــور نقـــل تحياته وتهانيه بشـــهر 
رمضـــان المبـــارك إلـــى جميـــع رجالنـــا 
البواســـل فـــي مختلـــف مواقـــع عملهم 

السامية داخل المملكة وخارجها.

المنامة - بنا

مساع مقدرة لسمو ولي العهد رئيس الوزراء للتخلص من الوباء
جاللــة الملــك: نعتــز بجهــود منتســبي قواتنــا المســلحة فــي حمايــة وحدتنــا الوطنيــة

المنامة - بنا

اســـتقبل عاهل الباد صاحب الجالة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
فـــي قصـــر الصافريـــة أمـــس، رئيـــس 
المحكمـــة الدســـتورية الشـــيخ خليفة 
خليفـــة،  آل  عبـــدهللا  بـــن  راشـــد  بـــن 
ونائب رئيس المجلس األعلى للقضاء 
التمييزالمستشـــار  محكمـــة  رئيـــس 
العـــام  والنائـــب  البوعينيـــن،  عبـــدهللا 
علـــي البوعينين، الذين رفعوا لجالته 
التهانـــي والتبريـــكات بمناســـبة شـــهر 
رمضـــان الكريـــم، ســـائلين المولـــى عز 
وجـــل أن يعيد هذه المناســـبة الطيبة 
على جالته بدوام الصحة والســـعادة 
وأن يحفـــظ مملكة البحرين وشـــعبها 
الوفـــي ويديـــم عليهمـــا نعمـــة األمـــن 

والرخاء والتقدم.
وبادلهـــم جالـــة العاهـــل التهاني بهذا 
الشـــهر الفضيـــل، ســـائًا هللا ســـبحانه 
المناســـبة  هـــذه  يعيـــد  أن  وتعالـــى 
الكريمة على مملكتنـــا العزيزة بالخير 

والبركات.
وأعرب صاحـــب الجالة عـــن تقديره 
علـــى  القضائيـــة  الهيئـــات  لرؤســـاء 
فـــي  المخلصـــة  الوطنيـــة  جهودهـــم 
خدمـــة الوطـــن والمواطـــن وتحملهـــم 
المســـؤولية واألمانـــة لتحقيق العدالة 
وتأمين حقوق المواطنين والمقيمين 
والدفاع عن قضاياهـــم وفق القانون، 
مؤكـــًدا الـــدور المهم الـــذي تضطلع به 
الســـلطة القضائيـــة في تعزيـــز مبادئ 
علـــى  والحفـــاظ  والمســـاواة  العـــدل 

الحقوق والحريات.

جاللـــــة الملـــك: نقــــــدر جهــــــود رجـــــاالت القضـــــــاء فـــي خدمـــــــة الوطــــــن والمـــواطـــــــن

دور مهم للسلطة القضائية في تعزيز العدل والمساواة
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جاللة الملك يستقبل القائد العام لقوة الدفاع ورئيس الحرس الوطني 
ووزير الداخلية ورئيس جهاز المخابرات الوطني

جاللة الملك يستقبل رؤساء السلطة القضائية



استقبل عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، 
فـــي قصـــر الصافريـــة أمـــس، رئيس 
المجلس األعلى للشـــؤون اإلسالمية 
الشـــيخ عبدالرحمـــن بـــن محمـــد بـــن 
راشـــد آل خليفـــة، ورئيـــس مجلـــس 
راشـــد  الشـــيخ  الســـنية  األوقـــاف 
الهاجـــري، ورئيس مجلـــس األوقاف 
الصالـــح، حيـــث  الجعفريـــة يوســـف 
الملـــك خالـــص  إلـــى جاللـــة  قدمـــوا 
التهاني وأطيب التبريكات بمناســـبة 
شـــهر رمضـــان الكريـــم، ضارعين إلى 
المولـــى جل جالله أن يحفظ جاللته 
ويوفقـــه لمـــا فيـــه الخيـــر والصـــالح 
لهـــذه البـــالد الغاليـــة، وأن يعيد هذه 
المناسبة المباركة على جاللته بدوام 
الصحـــة وموفور العافيـــة، وأن يديم 
األمـــن واألمان واإلســـتقرار والرخاء 
علـــى مملكـــة البحرين وعلى شـــعبها 

الوفي الخير والتقدم واالزدهار.
وأعرب الشيخ عبدالرحمن بن محمد 
بن راشد آل خليفة عن خالص الشكر 
علـــى توجيهـــات جاللتـــه  والتقديـــر 
المســـاجد  بفتـــح  الكريمـــة  الســـامية 
والجوامـــع لجميع الفـــروض اليومية 
وصالة الجمعة وصالة التراويح في 
شهر رمضان المبارك، ما يؤكد حرص 
واهتمـــام جاللتـــه بتوفيـــر األجـــواء 
اآلمنـــة للمواطنيـــن والمقيمين ألداء 
شـــعائرهم العباديـــة في أمـــن وأمان 
وصحـــة وســـالمة لـــكل ما فيـــه خير 

البالد والعباد.
ورحـــب صاحـــب الجاللـــة بالجميـــع، 
وبادلهم التهاني بهذا الشهر الفضيل، 
أن  وتعالـــى  ســـبحانه  هللا  ســـائاًل 
يتقبـــل من الجميـــع الصيـــام والقيام 
هـــذه  يعيـــد  وأن  األعمـــال،  وصالـــح 
المناسبة الطيبة على شعب البحرين 

والمقيمين على أرضها الغالية باليمن 
والمســـرات وعلـــى األمتيـــن العربيـــة 

واإلسالمية بالعزة واألمن والسالم.
وأشـــاد جاللتـــه بالـــدور المهـــم الـــذي 
يضطلع به المجلس األعلى للشـــؤون 
الديـــن  خدمـــة  فـــي  اإلســـالمية 
اإلســـالمي الحنيـــف ونشـــر تعاليمـــه 
الســـمحة والتوعيـــة بثوابتـــه القائمة 
على االعتدال والوسطية ونبذ الغلو 
ـــب، والدعـــوة إلـــى التمســـك  والتعصُّ
قيـــم  وتعزيـــز  الفاضلـــة  باألخـــالق 

األخوة والتكافل والتراحم والتعاون 
بين الجميع.

وأعـــرب جاللته عن تقديـــره للجهود 
الطيبة التي يبذلها مجلسي األوقاف 
العبـــادة،  دور  شـــؤون  رعايـــة  فـــي 
دعـــم  علـــى  المتواصـــل  وحرصهـــم 
الجهود الوطنية في مواجهة جائحة 
كورونـــا من خـــالل حـــث المواطنين 
والمقيميـــن على التقيـــد باإلجراءات 
الوقائيـــة  والتدابيـــر  االحترازيـــة 

المتبعة.

جاللة الملك المفدى يستقبل رئيس المجلس األعلى للشئون اإلسالمية ورئيسي مجلسي األوقاف

المنامة - بنا

دور مهم لـ “األعلى اإلسالمي” في نشر االعتدال ونبذ التعصب
جاللـــة الملـــك: جهـــود مقـــدرة لمجلســـي األوقـــاف فـــي رعايـــة شـــؤون دور العبـــادة

سمو محافظ الجنوبية: نقف على مقربة في متابعة االحتياجات اإلسكانية لألهالي
مدينـــة خليفـــة تشـــهد وتيـــرة متســـارعة... ومشـــروعات فـــي البحيـــر ووادي الســـيل والحجيـــات

التقـــى محافظ الجنوبية ســـمو الشـــيخ خليفة 
بـــن علي بـــن خليفـــة آل خليفة وزير اإلســـكان 
باســـم الحمر عبـــر تقنية االتصـــال المرئي “عن 
بعـــد”، بحضور نائب محافـــظ الجنوبية العميد 
عيســـى ثامر الدوســـري وعدد من المســـؤولين 
فـــي كال الجانبيـــن، إذ تنـــاول ســـموه جملة من 
الموضوعـــات المتعلقـــة باحتياجـــات األهالـــي 
اإلسكانية في عدد من المشروعات المقامة أو 

المزمع إنشاؤها في نطاق المحافظة.
وفـــي بدايـــة االجتمـــاع، أثنـــى ســـمو محافـــظ 
مكتســـبات  مـــن  تحقـــق  مـــا  علـــى  الجنوبيـــة 
وإنجـــازات في المجال اإلســـكاني؛ بفضل دعم 
واهتمـــام عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة، مثنًيا ســـموه على 
متابعـــة ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء صاحـــب 
بـــن حمـــد آل  الملكـــي األميـــر ســـلمان  الســـمو 
خليفة لمستجدات إنشاء المدن والمشروعات 
تطلعـــات  يحقـــق  بمـــا  المختلفـــة  اإلســـكانية 
المواطـــن؛ باعتبارهـــا الركيزة األســـاس لعملية 
التنميـــة والبنـــاء فـــي مملكـــة البحريـــن، منوًها 
ســـموه بـــأن المحافظـــة الجنوبيـــة تشـــهد نمًوا 
متســـارًعا فـــي مّعدل المشـــروعات اإلســـكانية 
المدرجة على قائمة التنفيذ، والتي تعد أولوية 

قصوى لدى أهالي المحافظة.
بعدهـــا، اطلع ســـموه على عرض مرئـــي لوزارة 
االســـكان عـــن المشـــروعات اإلســـكانية القائمة 
وفـــي مقدمتهـــا مشـــروع مدينة خليفـــة، الذي 
يعـــد مـــن أهـــم وأبـــرز المشـــروعات اإلســـكانية 
وفـــرادة  موقعـــة  لتميـــز  نظـــًرا  النموذجيـــة؛ 
تصاميمـــه العمرانيـــة ومـــا يشـــمله مـــن مرافق 
وخدمـــات أساســـية لخدمـــة عمـــوم قاطنيـــه، 
عمـــل  وتيـــرة  يشـــهد  المشـــروع  بـــأن  منوًهـــا 
متسارعة بفضل جهود وزارة اإلسكان الرامية 
إلـــى إنجازه وفـــق الهدف المـــراد الوصول إليه 
بمتابعة حثيثة من المحافظة لتحقيق تطلعات 

األهالي.
إلـــى شـــرح يتضمـــن خطـــط  واســـتمع ســـموه 
ومستجدات المشـــروعات اإلسكانية الجديدة 
الجنوبيـــة  المحافظـــة  فـــي  تنفيذهـــا  المزمـــع 
والتي شملت: البحير، وادي السيل، الحجيات، 
مؤكـــًدا ســـموه أن المحافظـــة الجنوبيـــة تقـــف 

على مقربة في متابعة االحتياجات اإلسكانية 
لألهالـــي، وذلـــك من خالل التواصـــل الدائم مع 
األهالي واطالعهم المســـتمر على مســـتجدات 
المشـــروعات القائمـــة عبـــر اللقـــاءات الدوريـــة 
والجـــوالت  معهـــم،  المتواصلـــة  االفتراضيـــة 

الميدانية المتعاقبة.
كمـــا أشـــاد ســـمو محافـــظ الجنوبيـــة بمتابعـــة 
والطاقـــم  اإلســـكان  بوزيـــر  متمثلـــة  الـــوزارة 
اإلداري والفني للوزارة، مثنًيا على دور الوزارة 
المحوري والتنموي الرامي لخدمة المواطنين، 
مؤكًدا ســـموه أن جملة المشروعات اإلسكانية 
المقامـــة فـــي المحافظـــة الجنوبيـــة تعد محط 
إشـــادة نظيـــر اهتمـــام الوزيـــر المتواصـــل فـــي 
االطالع على احتياجات المحافظة اإلسكانية.

مـــن جانبـــه، عبـــر وزيـــر اإلســـكان عـــن شـــكرة 
وتقديـــره لمتابعـــة واهتمام محافـــظ الجنوبية 
ســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن علـــي آل خليفة في 

المشـــترك؛  الخدمـــي  والتنســـيق  التواصـــل 
للوقـــوف علـــى آخـــر مســـتجدات المشـــروعات 
اإلســـكانية المقامـــة فـــي المحافظـــة وحـــرص 
احتياجـــات  ومتابعـــة  إيصـــال  علـــى  ســـموه 

مواطني المحافظة.
وخـــالل اللقـــاء، قـــدم مديـــر إدارة الخدمـــات 
بالمحافظـــة  باإلنابـــة  واالســـتثمار  الهندســـية 
الجنوبيـــة محمـــد النعيمـــي عرًضـــا مرئًيـــا عـــن 
متابعة طلبـــات المواطنين الـــواردة عن طريق 
مواقع التواصل اإللكتروني للمحافظة، إضافة 
إلـــى عـــرض مرئـــي عـــن أبـــرز نتائـــج الزيـــارة 
الميدانيـــة التي يقوم بها فريق الرصد الخدمي 
خـــالل الجـــوالت الميدانيـــة لمشـــروعي مدينة 
خليفـــة اإلســـكاني ووادي الســـيل والحجيات، 
وكذلـــك متابعـــة الخطـــط العامـــة فـــي مدينـــة 
المواطنيـــن  احتياجـــات  تلبـــي  التـــي  خليفـــة 

والمقيمين في المدينة.

المنامة - وزارة الداخلية

 عبدالرحمن بن محمد:
 نقدر فتح المساجد والجوامع لجميع 
الفروض وصالتي الجمعة والتراويح

مشروعات الجنوبية محط 
إشادة نظير اهتمام وزير 

اإلسكان المتواصل 

نقدر دور الوزارة المحوري 
والتنموي الرامي لخدمة 

المواطنين
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خطوات الُمشاركة في اإلجتماع االفتراضي للجمعية العمومية العادية 

1.1 تبدأ عملية التسجيل للمشاركة في اإلجتماع االفتراضي 
للجمعية العمومية العادية من تاريخ 15 أبريل2021 وتستمر 
لغاية الساعة 12.00 ظهرًا من تاريخ 20 أبريل 2021، وعلى 

األعضاء الراغبين في المشاركة في هذا اإلجتماع التسجيل عبر 
موقع الغرفة على الرابط التالي:

https://www.bahrainchamber.bh/fs/AGM/agm.php

 1 التسجيل المبدئي:

1.2 يقوم فريق من إدارة خدمة العمالء باإلتصال هاتفيًا 
باألعضاء المسجلين عبر اتصال مرئي للتأكد من قانونية 

ُمشاركة العضو الُمسجل وتأكيد تسجيله.

2.1 ينتهي موعد التسجيل للمشاركة في اإلجتماع اإلفتراضي 
للجمعية العمومية العادية في تمام الساعة 12.00 ظهرًا بتاريخ 

20 أبريل 2021، ولن تقبل أي استمارات للتسجيل عبر موقع 
الغرفة سالف الذكر بعد هذا الموعد.

2 المشاركة في اإلجتماع اإلفتراضي

2.2 يقوم فريق من إدارة خدمة العمالء بارسال رابط الُمشاركة 
في هذا اإلجتماع اإلفتراضي إلى جميع األعضاء الذين تم تأكيد 

تسجيلهم عبر البريد اإللكتروني من الساعة 12.00 ظهرًا حتي 
الساعة 2.00 مساًء بتاريخ 20 أبريل 2021.

3.1 يرجى من جميع األعضاء الدخول عبر الرابط الُمرسل 
للمشاركة في هذا اإلجتماع اإلفتراضي لبدأ االجتماع في 

تمام الساعة 9.00 مساًء.

3 االجتماع اإلفتراضي

3.2 يقوم فريق الدعم التقني بإصدار تقرير بشأن المشاركين في 
هذا االجتماع اإلفتراضي، ويعلن رئيس اإلجتماع النصاب 

القانوني لعقد االجتماع وسيحتسب نصاب المشاركة لألعضاء 
المشاركين المبينة أسماؤهم على شاشة الُمشاركة.

3.3 في حالة الحاجة للتصويت سيقوم فريق الدعم التقني 
بارسال رابط التصويت اإللكتروني عبر البريد اإللكتروني لجميع 

األعضاء المشاركين في االجتماع عند اإلعالن عن بدأ التصويت.

3.4 على األعضاء الدخول على رابط التصويت اإللكتروني 
والقيام بالتصويت على بند االجتماع.

3.5 يقوم فريق الدعم التقني بإصدار تقرير بنتائج التصويت، 
ويقوم كل من مندوب وزارة الصناعة والتجارة وُمدقق 

الحسابات الخارجي بالتأكد من النتائج، ومن ثم يقوم رئيس 
االجتماع باإلعالن عن نتائج التصويت.
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“البـــاد”  مجالـــس  أول  التـــأم   ^
الرمضانيـــة عبـــر االتصال المرئي بتشـــريف 
من محافظ الجنوبية ســـمو الشـــيخ خليفة 
بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفة وبمشـــاركة 
حكوميـــة  بجهـــات  المســـؤولين  مـــن  عـــدد 
وبلديـــة  نيابيـــة  وشـــخصيات  مختلفـــة 
وفعاليات اجتماعية معروفة من المحافظة 

الجنوبية.
وكشـــف ســـمو محافـــظ الجنوبيـــة عـــن أن 
المحافظـــة تتطلـــع إلـــى افتتـــاح العديد من 
والســـياحية  االســـتثمارية  المشـــروعات 
القطـــاع  مـــع  بالشـــراكة  العـــام  هـــذا  خـــال 
الخاص، موضحا أن المشـــروعات التنموية 
فـــي المحافظة غطـــت الجوانـــب العمرانية 

واالقتصادية والتراثية والتعليمية.
وقال ســـموه إن المحافظـــة تحتضن معظم 
المناســـبات الدوليـــة، التي تقـــام على أرض 
الدوليـــة  الطيـــران  ومعـــرض  الجنوبيـــة 
وغيرهـــا، مؤكدا أنه ال تأثير لجائحة كورونا 

على المستوى التنموي في المحافظة.
جـــاء ذلـــك ردا على ســـؤال رئيـــس مجلس 
إدارة صحيفـــة “البـــاد” عبدالنبـــي الشـــعلة 
بشأن المشروعات االستثمارية والسياحية 

في المحافظة. 
وأشـــاد ســـموه بتوجيهات صاحـــب الجالة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة عاهـــل 
البـــاد المفـــدى حفظه هللا ورعـــاه وصاحب 
بـــن حمـــد  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  خليفـــة  آل 
الـــوزراء حفظـــه هللا في إحياء المناســـبات 
العالميـــة علـــى أرض المحافظـــة، فضا عن 
المشروعات األخرى كمركز البحرين الدولي 
الجديـــد للمعارض والمؤتمرات الذي ســـيتم 
افتتاحـــه خال الســـنوات المقبلـــة، ما يؤكد 

أن للمحافظة مكانة دولية وليس محلية.
ولفت سموه إلى أن افتتاح هذه المشروعات 
يســـتقطب الزوار والمســـتثمرين، خصوصا 
أن مســـاحة المحافظة كبيـــرة وهناك مجال 
لدعم التنمية االســـتثمارية التـــي تقام فيها 
مثـــل هـــذه المشـــروعات ومنهـــا الســـياحية 
واالستثمارية التي تدعم الحركة السياحية 

والنمو االستثماري.
وأضـــاف ســـموه: “متفائل بافتتاح مشـــروع 
مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات 
الجديـــد بالصخيـــر والمشـــروعات األخـــرى 

التـــي ترفـــع مـــن نهضـــة البلد، ونتشـــرف أن 
تكون الجنوبية أرضا تقوم فيها المناسبات 
الدوليـــة الناجحـــة علـــى المســـتوى األمنـــي 
والتنظيمـــي، والتـــي جعلـــت البحريـــن على 
الخارطـــة العالميـــة فـــي المجـــال الرياضـــي 

والسياحي”.
وقـــال ســـموه: “هنـــاك جهـــود بـــارزة لرجال 
األمـــن والمتطوعين والمســـتثمرين وجميع 
الفعاليـــات  هـــذه  فـــي  المجتمـــع  مكونـــات 
تقـــوم  شـــركات  هنـــاك  أن  مبينـــا  المهمـــة”، 
بتطويـــر المرافـــق المهمـــة كبـــاج الجزائـــر 
كوجهـــة  )إدامـــة(  شـــركة  مـــن  وتطويرهـــا 
اســـتثمارية دائمة، فضا عـــن التطوير الذي 

تشهده جزر حوار ومنطقة الرفاع.
الشـــخصي  حرصـــه  إلـــى  ســـموه  وأشـــار 
والمسؤولين في المحافظة على زيارة هذه 
المشـــروعات ميدانيا؛ للتأكد من اســـتكمال 
الرفعـــة  تحقـــق  التـــي  الخدمـــات  جميـــع 
للمواطنيـــن، الفتـــا إلى عدم تأثيـــر الجائحة 

على المشروعات التنموية بأنواعها.
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سمو محافظ الجنوبية متحدًثا عبر االتصال المرئي

سمو محافظ الجنوبية يشرف أول مجالس “^” الرمضانية بمشاركة مسؤولين ونواب وبلديين

توجيهات جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء جعلت “الجنوبية” حاضنة للفعاليات

“البـــاد”  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  افتتـــح   ^
عبدالنبي الشـــعلة مجلس “البـــاد” الرمضاني برفع 
البـــاد  إلـــى عاهـــل  والتبريـــكات  التهانـــي  أصـــدق 
صاحـــب الجالـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
وإلـــى ولـــي العهد رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة بمناســـبة 

حلول شهر رمضان المبارك.
كما رفع التهاني إلى محافظ الجنوبية سمو الشيخ 
خليفـــة بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة وألهالـــي 
الوفـــي  البحريـــن  ولشـــعب  الجنوبيـــة  المحافظـــة 

النبيل.

وابتهـــل الشـــعلة إلـــى الخالـــق أن “يوفقنـــا جميًعـــا 
لتجـــاوز محنـــة جائحـــة كورونـــا فـــي أســـرع وقت 

ممكن”.
وقـــال الشـــعلة إن تنظيـــم صحيفة “البـــاد” مبادرة 
المجلـــس الرمضاني االفتراضـــي يهدف إلى إحياء 
تـــراث المجالس الرمضانية التـــي تعثرت في العام 

الماضي وفي هذا العام أيًضا بسبب الجائحة.
وأضـــاف “نهدف من خال هـــذه المبادرة إلى صون 
قيم التواصل بين أفراد المجتمع، ولو كان ذلك عبر 
األثيـــر في الوقت الراهـــن، مع االلتـــزام بمقتضيات 
ضـــرورات  تفرضهـــا  التـــي  االجتماعـــي  التباعـــد 

الجائحة”.
وشـــكر الشـــعلة ســـمو محافـــظ الجنوبيـــة لتلبيتـــه 

الدعوة وتشريف مجلس “الباد” الرمضاني.
وقـــال الشـــعلة مخاطبـــا المحافـــظ “إنـــه منـــذ تقلـــد 
ســـموكم زمـــام المســـؤولية فقد شـــهدت المحافظة 
علـــى  ملحوًظـــا  وتطـــوًرا  واســـًعا  نمـــًوا  الجنوبيـــة 
األصعدة كافة، وعلى مستوى اإلدارة بشكل خاص، 
وما حققتموه وأنجزتموه من مشروعات ومبادرات 
إداريـــة وتنظيميـــة وتنمويـــة وعمرانيـــة، أصبحـــت 

عبدالنبي الشعلة مفتتحا مجلس “البالد”تشكل هذه اإلنجازات مسيرة خير زاخرة”.

المجتمعي الـــتـــواصـــل  ــم  ــي ق ــس  ــري ــك ت ــى  ــل ع ــة  ــص ــري ح الــصــحــيــفــة  ــة:  ــل ــع ــش ال

مجلس “^” إلحياء تراث رمضاني تعثر بسبب كورونا

^  قال محافظ الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة 
آل خليفـــة إن المحافظة حرصت خال جائحة كورونا على تحويل 
أغلـــب الخدمات الى خدمات الكترونية، مؤكـــدا أن أغلب الخدمات 
التقليديـــة أصبحـــت من الماضـــي، وان التحول الرقمـــي بالمحافظة 
الجنوبيـــة جاء حرصا علـــى التواصل مع المواطنيـــن، كما أن أبواب 
المحافظة مفتوحة للجميع بالحضور الشخصي أو االتصال المرئي. 
وأضاف ســـموه في رده على ســـؤال رئيس التحريـــر مؤنس المردي 
بمجلس “الباد” الرمضاني عبر االتصال المرئي عن  التحول الرقمي 
للمحافظـــة أن المحافظـــة تحـــرص علـــى تجديد مســـتوى التواصل 
مـــع المواطنين مثل االســـتثمار فـــي برنامج “تواصـــل” وهو المنصة 

الرئيسة  لتلقي شكاوى المواطنين.
واوضـــح ”ان  المحافظـــة فازت بجائزة التميـــز ألفضل أداء حكومي 

لعـــام 2020 وتشـــرفنا بتســـلم الجائـــزة مـــن ســـمو ولي العهـــد رئيس 
الـــوزراء فـــي الحفـــل الـــذي أقيم عـــن بعد العـــام الماضـــي، حيث ان 
هـــذه الجائـــزة تهـــدى للمواطنيـــن الذين حرصـــوا علـــى التواصل مع 

المحافظة”. 
وأشـــار ســـموه الى تطبيق” الجنوبية” والذي يتيـــح خدمة المحادثة 
الفوريـــة، فضـــا عـــن وجـــود خدمـــات إلكترونيـــة أخرى مثـــل موقع 
المحافظـــة اإللكترونـــي والمجلـــس االفتراضي للمحافظة وسلســـلة 
أخرى من الخدمات الرقمية التي تحرص المحافظة على االستثمار 

فيها للتواصل مع المواطنين.
وأكـــد أن التحـــول الرقمـــي هـــدف كبيـــر للمحافظة، حيـــث تم  رصد 
340 شـــكوى مـــن برنامج تواصل و805 محادثـــة فورية عبر تطبيق 
)الجنوبيـــة(، حيـــث بلغـــت عدد الطلبات المســـتلمة مـــن خاله 5207 

وذلـــك خال العام الماضي، مشـــيرا الى وجود  12 منصة إلكترونية 
للمحافظـــة عبـــر قنوات االنســـتغرام والموقـــع االلكتروني ويوتيوب 

تويتر وغيرها من البرامج وجميعها متاحة للمواطنين.
وذكـــر ســـموه “ان هناك فريـــق متكامل للرد الفوري علـــى المواطنين 
هاتفيا او الكترونيا او عبر البريد اإللكتروني مع الحرص على ضمان 

الرد الفوري”. 
واعتبـــر  ســـموه أن التحـــول الرقمي أمر البد منـــه، وخصوصا خال 
فتـــرة كورونا  التي شـــهدت تفاعا مـــن المتابعيـــن والمواطنين عبر 

هذه القنوات وفي مختلف المناسبات طيلة العام.
ولفـــت إلـــى وجود عدد مـــن البرامـــج التـــي تتيحها هـــذه المبادرات 
الرقميـــة عبـــر منصـــات المحافظة، مثل نشـــر اإلمســـاكية الرمضانية 

والمبادرات الخيرية التي تقوم بها الصناديق الخيرية.

فريق متكامل للرد الفوري على المواطنين هاتفيا أو عبر المنصات اإللكترونية



^ استهل مجلس “البالد” الرمضاني 
انعقـــاده األول بتقديـــم نفحـــة رمضانيـــة 
قدمهـــا رئيـــس مجلـــس األوقاف الســـنية 

الشيخ راشد الهاجري.
“البـــالد”  ادارة  مجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
عبدالنبي الشعلة: ألن هذا المجلس يلتئم 
في بدايـــة هذا الشـــهر الفضيل فقد جرى 
التنســـيق مـــع الشـــيخ الهاجـــري بتعطيـــر 
هذا المجلس بنفحـــات رمضانية وكلمات 

إيمانية طيبة لنبدأ بها أولى مجالسنا.
وقـــال رئيـــس مجلـــس األوقـــاف الســـنية 
الشـــيخ راشـــد الهاجري إن لشـــهر رمضان 
المبـــارك فرصـــا عظيمـــة، وأبـــواب الخيـــر 
مشـــرعة لكل إنســـان، الســـيما أن األبواب 

تسع كل هذه الطاقات والقدرات.

 جـــاء ذلك فـــي مجلس صحيفـــة “البالد” 
الرمضانـــي األول عبـــر االتصـــال المرئـــي، 
بتشـــريف مـــن محافـــظ الجنوبيـــة ســـمو 

الشيخ خليفة بن علي آل خليفة. 
ودعـــا ألن “ال يفّوت اإلنســـان على نفســـه 

الشـــهر  هـــذا  فـــي  ليرتفـــع  الفـــرص  هـــذه 
الصيـــام  عبـــر  أكثـــر  هللا  إلـــى  ويتقـــرب 

والقيام”.
ورفع الهاجري أصدق التهاني والتبريكات 
إلـــى عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة وإلـــى ولـــي 
الســـمو  الـــوزراء صاحـــب  رئيـــس  العهـــد 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة 
وإلى ســـمو محافظ الجنوبية وإلى شعب 
البحريـــن بمناســـبة قـــدوم شـــهر رمضـــان 

المبارك.
وفـــي ختـــام حديثـــه، دعـــا هللا عـــز وجل 
أن “يبـــارك أعمارنا وأوقاتنا وشـــهرنا وأن 
يرفـــع الوباء عن بـــالد المســـلمين والعالم 

أجمعين”.

الشيخ راشد الهاجري

الهاجري: على المسلم انتهاز األيام المباركة ليضيف إلى رصيده يوم القيامة
أبواب الخير مشرعة في الشهر الفضيل
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سمو محافظ الجنوبية متحدًثا إلى المشاركين بمجلس “البالد” الرمضاني

مجلـــس  رئيـــس  شـــكر   ^  
الشـــعلة  عبدالنبـــي  “البـــالد”  إدارة 
بنـــك البحريـــن اإلســـالمي بقيـــادة 
الرئيـــس التنفيـــذي حســـان جـــرار 
لمشاركته في أول مجالس “البالد” 
المجلـــس  ورعايتـــه  الرمضانيـــة 

بانطالقته.
وقـــال إن رعايـــة البنـــك لألمســـية 
وحرصـــه  اهتمامـــه  علـــى  يـــدل 
علـــى توفيـــر كل أنـــواع الخدمات 
المحافظـــة  ألهالـــي  المصرفيـــة 
الجنوبيـــة والمشـــاركة فـــي أفراح 
والتفاعـــل  والتجـــاوب  المجتمـــع، 

مـــع قضايـــاه، خصوًصـــا في شـــهر 
رمضان المبارك.

الرئيـــس  تحـــدث  جهتـــه،  مـــن 
التنفيذي لبنك البحرين اإلسالمي 

حســـان جـــرار قائـــال إن البنك يعد 
األقدم في البحرين، إذ أســـس في 
بنـــك  أول  باعتبـــاره   1979 العـــام 

إسالمي في المملكة.

ا  وأكـــد جـــرار أن مـــن المهـــم جـــدًّ
تعزيز حضور البنك في المحافظة 
للبنـــك حضـــوًرا  إن  إذ  الجنوبيـــة، 
جيـــًدا فـــي المحافظـــة مـــن خالل 
والرفـــاع،  فرعـــي مدينـــة عيســـى 
الفًتا إلى أن األهم من عدد الفروع 
هو نوعيتها كما هو الحال في فرع 
الرفـــاع، وهو األول مـــن نوعه في 
البحريـــن؛ إذ يحتـــوي علـــى مقهى 
مملوك ألحد الشـــباب البحرينيين، 
كمـــا يحتـــوي علـــى وجهـــة رقمية 
متكاملـــة، ويعتبـــر الفرع مـــن أكبر 

حسان جرارالفروع في مملكة البحرين.

المملكــة عمــوم  فــي  للبنــك  األكبــر  الرفــاع  فــرع  جــرار: 

تعزيز حضــور “البحريــن اإلسالمي” في “الجنوبيـة”

“البحرين 
اإلسالمي” أول 

بنك إسالمي 
واألقدم وتأسس 

في 1979

الشعلة يشكر 
جرار لرعاية 
البنك أول 

مجالس “^” 
الرمضانية 

ســـمو  الجنوبيـــة  محافـــظ  قـــال   ^
الشـــيخ خليفـــة بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل 
خليفة ان المجلس التنســـيقي للمحافظة 
من المجالس المهمة وذلك لتنوع الجهات 
الممثلـــة له والمنبثقة مـــن غالبية الجهات 

الخدمية واألهلية.
جـــاء ذلك ردا على ســـؤال رئيـــس تحرير 
صحيفة البالد مؤنـــس المردي عن أهمية 
المجلـــس التنســـيقي للمحافظة الجنوبية 

وإنجازاته.
وأكمـــل أن المحافظة اســـتطاعت تحقيق 
الكثيـــر فـــي هـــذا المجلـــس، ومنهـــا رصد 
شـــكاوى المواطنيـــن والتعبيـــر عنهـــا فـــي 
االجتماعـــات، مؤكـــدا أن أغلب الشـــكاوى 

تسلم للجهات الخدمية.

وقـــال إن  للمجلـــس دورا فاعال في تلبية 
المشـــاريع  وكل  المواطنيـــن  احتياجـــات 
مثل ســـوق الرفاع الجديـــد وتطوير عين 
الحنينية وعين أم غويفة، وإنشاء المركز 
ومتابعـــة  خليفـــة  مدينـــة  فـــي  الصحـــي 

احتياجات األهالي بمدينة عيسى.
وذكر ســـموه ان المجلس ســـاهم في رفع  
مســـتوى الســـالمة في مناطق المحافظة 
فـــي جميـــع  المشـــاة  كمشـــروع خطـــوط 

انحاء المحافظة.

عبدالنبي الشعلة ومؤنس المردي وراشد الغائب بمجلس “ الرمضاني^”

رصد شــكاوى المواطنيــن والتعبير عنها فــي االجتماعات
“التنسيقي” ساهم في رفع مستوى السالمة

ســـمو  الجنوبيـــة  محافـــظ  قـــال   ^
الشـــيخ خليفـــة بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل 
خليفـــة إن “التـــراث والتاريـــخ جـــزء مـــن 
توجيهـــات  بتنفيـــذ  ونتشـــرف  مجتمعنـــا 
جاللـــة الملـــك وســـمو ولـــي العهـــد رئيس 
احتياجـــات  لمتابعـــة  الـــوزراء  مجلـــس 
المواطنيـــن، التي من ضمنهـــا احتياجات 
أهالي المحافظـــة الجنوبية للحفاظ على 

تراث وتاريخ المنطقة”.
وقـــال فـــي رده علـــى ســـؤال اإلعالمـــي 
إبراهيـــم التميمـــي عـــن أهـــم المبـــادرات 
الثقافيـــة والتراثيـــة للمحافظة “تشـــرفت 
بزيـــارة مجالـــس األهالـــي، وتحدثـــوا عن 
أهمية تطوير األماكن التراثية في الرفاع 

وعسكر ومدينة عيسى”.
وتابع سموه “هناك خطط تنموية لتطوير 
هـــذه األماكـــن بالشـــكل األمثل، مـــن بينها 
عين الحنينـــة التي تعتبر من أهم المعالم 

البحريـــن؛ ألنهـــا مصـــدر للعطـــاء والمـــاء، 
وعين أم غويفة والمناطق التاريخية في 
مدينة عيســـى ومنطقة عســـكر”، مشـــيدا 
في هـــذا الصدد بتوجيهـــات ممثل جاللة 
الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب 
ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمـــد آل خليفة، 
الداعم الكبيـــر للتراث والثقافة من خالل 
تشجيعه للمورثات التاريخية والشعبية.

وأضاف “حرصـــت المحافظة على إحياء 
بالشـــعر  واالهتمـــام  )العرضـــة(  مـــوروث 
والتـــراث كإصـــدار كتاب )الرفـــاع عز بين 
الماضـــي والحاضـــر(، وهـــو يوثـــق تاريخ 
الرفاع وأبرز مراحلها من تعليم ومدارس 

وصحة”.

 إبراهيم التميمي

خطــط لتطويــر أماكن تراثيــة بالرفــاع وعســكر و ”المدينة”
عين الحنينية من أهم المعالم ومصدر للعطاء والماء

ســـمو  الجنوبيـــة  محافـــظ  أكـــد   ^
الشـــيخ خليفـــة بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل 
خليفة أن مدينة خليفة مشـــروع إسكاني 
رائـــد وواعـــد يحقـــق طموحـــات األهالي، 
خـــالل  الكبيـــرة  المـــدن  مـــن  وســـتكون 

السنوات المقبلة. 
وأبدى سموه حرصه على دعم المبادرات 
الخضـــراء وتعزيـــز المبـــادرات الصديقـــة 

للبيئة واستخدام الطاقة البديلة.
وقال ســـموه “تشـــرفت بأن أكـــون منظما 
الفتتـــاح المدينـــة في العـــام 2017 عندما 
تشرفنا باستقبال جاللة الملك الذي أطلق 
اســـم الوالـــد المغفـــور له بـــإذن هللا تعالى 
صاحب الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن 

سلمان آل خليفة طيب هللا ثراه”.
وقـــال ســـموه “فخـــورون بوجـــود مدينة 
خليفـــة التـــي تضـــم مشـــروعات ضخمـــة 
مدينـــة  مركـــز  رأســـها  وعلـــى  متكاملـــة، 
المتوقـــع  مـــن  حيـــث  الصحـــي،  خليفـــة 
افتتاحه هذا العام، وتم االنتهاء منه في 

زمن قياسي”.
وأرجع ســـموه اإلنجازات فـــي المحافظة 
إلى تواصل المواطنين مع المحافظة في 

إبداء اقتراحاتهم وشكاواهم.
 وأضاف “ألهالي الجنوبية أقول إن هذه 
المـــكان مكانكـــم.. والبـــاب مفتـــوح لكم.. 
وأنا ابنكم.. وخدمتكم شرف لي.. وأمانة 
وثقـــة.. أســـال هللا أن يوفقنـــي لخدمـــة 

بلدنـــا ومجتمعنـــا فـــي ظل قيـــادة جاللة 
الملـــك المفدى وســـمو ولـــي العهد رئيس 

الوزراء”.
وأشـــار إلـــى مشـــروع مدرســـة الشـــيخة 
الشـــاملة  خليفـــة  آل  حمـــد  بنـــت  مـــوزة 
للبنـــات، فضـــال عـــن المســـاجد والجوامع 
والمتنزهـــات  والحدائـــق  تفتـــح  التـــي 
والمماشـــي ومختلـــف المرافـــق الخدمية 
مـــع  تتماشـــى  التـــي  واالجتماعيـــة، 
احتياجـــات األهالـــي في مدينـــة خليفة، 
وهـــي مشـــروعات كبيـــرة علـــى األصعدة 
األمنيـــة والصحيـــة والتعليميـــة، وهو ما 
يدل على النمو الذي تشهده هذه المدينة 

وإقبال المواطنين عليها.

شرفها جاللة العاهل باالفتتاح ... وأطلق اسم األمير الراحل عليها
مدينة خليفة نموذجية وصديقة للبيئة...واألكبر خالل سنوات

منسق مجلس “البالد” الرمضاني: رئيس قسم الشؤون المحلية والمحتوى اإللكتروني راشد الغائب «

التغطية: إبراهيم النهام )محرر جودة المحتوى(، وسعيد محمد وليلى مال الله وأحمد مهدي. «

إخراج وتنفيذ الملحق: قسم اإلنتاج الفني. «

اإلسناد التقني: رئيس قسم الموقع اإللكتروني سعيد المبارك، عبدالله عيسى، أيمن يعقوب، سيدعباس هاشم، عباس إبراهيم «

إدارة “التويتر”: حسن عدوان «

إدارة “االنستغرام”: زينب العكري «

التحرير والتصحيح:  رئيس قسم الديسك المركزي والمتابعة حسين الغديري، جاسم اليوسف، كميل عاشور «

الخدمات والتموين: رئيسة الموارد البشرية والخدمات منى المطلق «

إنتاج مقاطع الفيديو القصيرة: رئيس فريق صحافة الفيديو أحمد كريم، محمد الدرازي «

التصوير: مشرف قسم التصوير رسول الحجيري وخليل إبراهيم وفريق من تلفزيون البحرين. «

اإلحصاءات الرقمية: مسؤول التسويق الرقمي حامد المحاري. «

السكرتارية: سميرة المبروك. «

تصميم إعالنات الشاشات المضاءة: كوثر جاسم.  «

فريق التغطية



تـــرأس وزير الداخلية الشـــيخ راشـــد 
بـــن عبدهللا آل خليفـــة رئيس مجلس 
اجتمـــاع  أمـــس،  المدنـــي،  الدفـــاع 
تقنيـــة  عبـــر  عقـــد  والـــذي  المجلـــس، 
وزيـــر  بمشـــاركة  المرئـــي،  االتصـــال 
وشـــئون  األشـــغال  ووزيـــر  النفـــط، 
العمرانـــي،  والتخطيـــط  البلديـــات 
ووزير الصناعة والتجارة والســـياحة، 
ووزير شـــئون اإلعالم، ووزير شـــئون 
الكهرباء والماء، ورئيس األمن العام، 
المنـــاخ  لشـــئون  الخـــاص  والمبعـــوث 
الرئيـــس التنفيـــذي للمجلـــس األعلى 

للبيئة.
وفـــي بدايـــة االجتمـــاع، رحـــب وزير 
الدفـــاع  مجلـــس  رئيـــس  الداخليـــة، 
إلـــى  منوهـــا  باألعضـــاء،  المدنـــي، 
فـــي  يأتـــي  المجلـــس  اجتمـــاع  أن 
اإلقليميـــة  المخاطـــر  دراســـة  إطـــار 
وانعكاســـاتها المحتملـــة على ســـالمة 
وخطـــط  والمقيميـــن،  المواطنيـــن 

وإجراءات حماية السالمة العامة.
وقـــد اطلـــع المجلـــس، فـــي مســـتهل 
اجتماعه، على نتائج أعمال االجتماع 
الطـــارئ الذي عقدتـــه اللجنة الوطنية 
لمواجهة الكوارث برئاسة رئيس األمن 
العـــام، وتدارســـها انعكاســـات حـــادث 
منشأة نطنز النووية اإليرانية وما قد 
يترتب عليه من تداعيات سلبية على 
صحـــة وســـالمة المواطنيـــن، حيـــث 
أشـــار رئيـــس األمن العام إلى دراســـة 

اللجنـــة ألهمية الجاهزيـــة العامة في 
وتشـــكيل  االســـتراتيجي  المخـــزون 
فريـــق لمراجعة اإلجـــراءات وإطالق 
خطة إعالمية لتوعية الجمهور بشأن 

الحوادث اإلشعاعية.
ومـــن جهتـــه، أكـــد المبعـــوث الخاص 
التنفيـــذي  الرئيـــس  المنـــاخ  لشـــئون 
للمجلـــس األعلـــى للبيئـــة محمـــد بـــن 
مبـــارك بـــن دينة، أنه لـــم يتم رصد أي 
خطـــر إشـــعاعي علـــى األشـــخاص أو 
البيئة ضمن حدود مملكة البحرين أو 
مياهها اإلقليمية، نظرًا لبعد المنشـــأة 
اإليرانيـــة المذكـــورة، وعـــدم اتصالها 
بـــأي مجرى مائي، مؤكـــدًا اتخاذ كافة 
أي  لرصـــد  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 

تلوث وإشـــعاعي، والتعامـــل مع مثل 
هذه الحوادث.

وقـــد أشـــار رئيـــس مجلـــس الدفـــاع 
المدنـــي إلـــى أهميـــة الوقـــوف علـــى 
العامـــة  الجاهزيـــة  مســـتويات 
لحمايـــة  المطلوبـــة  واإلجـــراءات 
حمايـــة  شـــأنه  مـــن  بمـــا  الســـالمة 
والتعامـــل  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
اآلمن مع كافة التهديدات والمخاطر، 
ودراسة استعدادات مختلف الجهات 
من حيث سرعة االســـتجابة والقدرة 
علـــى العمـــل فـــي إطـــار منظومـــة من 
أي  الحتـــواء  والتنســـيق  التعـــاون 

متغيرات.
كما بحث مجلس الدفاع المدني، في 

اجتماعـــه أمـــس، المالجـــئ الخاصـــة 
مـــن  والحكوميـــة وأن تكـــون جـــزءا 
المســـتقبلية،  اإلســـكانية  المشـــاريع 
حيـــث تم تقديم إيجـــاز، حول إصدار 
دليل شامل للمتطلبات الفنية الخاصة 
بالمالجـــئ ومراكـــز اإليـــواء، وإطالق 
حملة توعويـــة للمواطنين والمقيمين 
بكيفيـــة التصرف اآلمـــن في مواجهة 
الظروف المحتملـــة وتنفيذ إجراءات 
أنـــه  موضحـــا  والســـالمة،  الحمايـــة 
جـــار العمـــل على إصـــدار هـــذا الدليل 
والـــذي يتضمـــن المواصفـــات الفنيـــة 
واللوجستية للمالجئ ومراكز اإليواء 

وتصنيفها وتجهيزاتها.
وفي هذا السياق، أكد رئيس المجلس، 

أن المالجئ جزء أساســـي من الخطة 
العامـــة للدفـــاع المدنـــي لمواجهـــة أي 
تسرب أو تلوث كيماوي، مشددا على 
أهميـــة تكامـــل اإلجـــراءات المطلوبة 
للتعامل مع هذه التحديات من خالل 
مـــن  التأكـــد  تتضمـــن  شـــاملة  خطـــة 
إجراءات الســـالمة، الفًتـــا إلى أهمية 
االســـتراتيجية  تحديـــث  مواصلـــة 
الوطنيـــة لمواجهـــة الطـــوارئ ووضع 
االستباقية،  والسيناريوهات  الخطط 
االســـتجابة  ســـرعة  إلـــى  باإلضافـــة 
إن  حيـــث  اإلشـــعاعية،  للطـــوارئ 
والتحديـــات  اإلقليميـــة  الظـــروف 
التـــي تصاحبها، تســـتوجب الجاهزية 

الالزمة للتعامل معها.

وفيمـــا أكد وزير األشـــغال على وضع 
موضـــوع المالجئ في االعتبار خالل 
التنظيميـــة  االشـــتراطات  تحديـــث 
للمبانـــي، أشـــار وزيـــر الكهربـــاء إلـــى 
بشـــكل  الخطـــط  مراجعـــة  ضـــرورة 
االســـتجابة  وتحقيـــق  جماعـــي 

السريعة.
وفـــي ختـــام االجتمـــاع، أعـــرب وزير 
الدفـــاع  مجلـــس  رئيـــس  الداخليـــة، 
المدني عن شـــكره وتقديـــره ألعضاء 
المجلـــس وحرصهـــم علـــى التواصـــل 
والتنســـيق حـــول كل مـــا مـــن شـــأنه 
زيادة معدالت األمن والسالمة لجميع 

المواطنين والمقيمين.

 الشيخ راشد بن عبدالله يترأس اجتماع مجلس الدفاع المدني
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جامعة البحرين تستعرض خططها التطويرية
اعتمـــــــاد الميــــزانـيــــــــة للسـنـتـيـــــــن المــالـيـتـيــــــــن 2021 - 2022

برئاســـة وزيـــر التربيـــة والتعليـــم ماجـــد 
النعيمـــي رئيـــس مجلـــس أمنـــاء جامعـــة 
البحريـــن، عقـــد مجلـــس أمنـــاء الجامعـــة 
اجتمـــاع دورة انعقـــاده العاديـــة الثامنـــة 
العمـــل  وزيـــر  بحضـــور  أمـــس،  عشـــرة 
والتنميـــة االجتماعيـــة، جميـــل حميـــدان، 
ووزير شـــؤون الشـــباب والرياضـــة، أيمن 
المؤيـــد، ورئيـــس جهـــاز الخدمـــة المدنية 
أحمـــد الزايـــد، ورئيـــس جامعـــة البحرين 
لشـــؤون  العـــام  والمديـــر  حمـــزة،  ريـــاض 
المدارس بـــوزارة التربية والتعليم محمد 
جمعـــة، واألمين العـــام المســـاعد للتقييم 
لمجلـــس  العامـــة  باألمانـــة  واالعتماديـــة 
التعليم العالي، منى البلوشـــي، والشـــيخة 
طفلـــة بنـــت محمـــد آل خليفـــة، ومنصور 
ســـرحان. وقـــد اســـتهّل رئيـــس المجلـــس 
التهانـــي  آيـــات  أســـمى  برفـــع  االجتمـــاع 

الرشـــيدة،  القيـــادة  إلـــى  والتبريـــكات، 
البحريـــن،  مملكـــة  وشـــعب  والحكومـــة، 
بمناســـبة حلـــول شـــهر رمضـــان المبـــارك، 
ســـائالً المولى جلت قدرته أن يعيد الشهر 
الكريـــم علـــى مملكـــة البحريـــن وقيادتهـــا 
وشعبها بالخير والُيمن والبركات. وبعدها 
انتقـــل المجلـــس للمصادقـــة علـــى محضر 
االجتماع الســـابق المنعقد في التاسع من 

ديسمبر 2020، واالطالع على سير العمل 
ومـــا تـــم تنفيـــذه مـــن قـــرارات االجتمـــاع 

السابق.
وقـــد قّدم رئيـــس الجامعة عرضـــًا مفصالً 
التـــي  البحريـــن  جامعـــة  تطويـــر  لخطـــة 
ُعرضـــت أمـــام المجلـــس األعلـــى لتطوير 
التعليـــم والتدريب، شـــارحًا بنـــود الخطة 
وما ترمـــي إليه، لتواصل الجامعة تقدمها 

والبحثيـــة،  األكاديميـــة  الجوانـــب  فـــي 
وتطبيق أفضل الممارسات العالمية.

باســـتكمال  الجامعـــة  المجلـــس  وكّلـــف 
األدوات القانونية الالزمة إلصدار اللوائح 
فـــي كافـــة المجاالت وإرســـالها إلـــى جهاز 
الخدمة المدنية. كما اســـتعرض المجلس 
الشـــراكات ومذكرات التفاهم واتفاقيات 
التعـــاون التي تعتزم الجامعة توقيعها مع 
الـــوزارات وكبريات المؤسســـات الوطنية 
أشـــاد  وقـــد  العالقـــة.  ذات  والعالميـــة 
المجلـــس بالخطوات التي تأخذها جامعة 

البحرين لالرتقاء بالشأن األكاديمي.
باعتمـــاد  اجتماعـــه  المجلـــس  واختتـــم 
ميزانية جامعة البحريـــن وكلية البحرين 
 2021 الماليتيـــن  للســـنتين  للمعلميـــن 
الماليـــة  وزارة  تعميـــم  وفـــق  2022م   -
واالقتصـــاد الوطنـــي بخصـــوص اعتمـــاد 

الميزانية العامة للدولة.

ماجد النعيمي يترأس مجلس أمناء جامعة البحرين

الصخير - جامعة البحرين

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

الدعـــم  فريـــق  إجـــراءات  ضمـــن 
التقني للتعليم اإللكتروني بمدرسة 
االســـتقالل الثانويـــة للبنـــات، لدعم 
المجـــال  فـــي  المدرســـة  منتســـبات 
التقنـــي، لخدمـــة وديمومـــة عمليـــة 
التعلـــم عن بعد، التـــي تميزت وزارة 
مملكتنـــا  فـــي  والتعليـــم  التربيـــة 
الحبيبـــة، برســـم صورة مشـــرفة لها 
االســـتثنائية،  الظـــروف  ظـــل  فـــي 

صـــورة  لوضـــع  اجتمـــاع  عقـــد  تـــم 
واضحـــة عـــن كيفية توفيـــر مصادر 
تعلـــم للمعلمـــات يمكـــن اللجـــوء لها 
 4 إصـــدار  تـــم  إذ  وقـــت،  أي  فـــي 
مجـــاالت  تدعـــم  إلكترونيـــة  كتـــب 
مختلفة تـــم تعميمها على المدارس 
لالســـتفادة منهـــا، وتلقت المدرســـة 
أصـــداء إيجابية عبـــر روابط تقييم 

الكتب.

“ثانوية االستقالل” تنتج 4 كتب إلكترونية

المنامة - وزارة الداخلية

اختتمـــت المحافظة الشـــمالية توزيع 
الســـالل الرمضانيـــة علـــى الجمعيات 
الخيريـــة إليصالهـــا لألســـر المتعففـــة 
كورونـــا،  جائحـــة  مـــن  والمتضـــررة 
بتوزيعها أكثر من 1000 سلة غذائية، 
وذلـــك ضمـــن العـــادة الســـنوية التـــي 
بمناســـبة  المحافظـــة  عليهـــا  جـــرت 
حلول شهر رمضان المبارك، وامتدادًا 
للحملـــة الوطنيـــة “فينا خير” برئاســـة 
ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية 
وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء 
المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية.

و قال محافظ الشمالية علي العصفور 
لدى تســـليم المحافظة الدفعة الثالثة 
مـــن الســـالل الغذائيـــة لــــ 5 جمعيـــات 
خيريـــة وهي: جمعية مقابة الخيرية، 
جمعية بنـــي جمرة الخيريـــة، جمعية 
الجنبيـــة  جمعيـــة  الخيريـــة،  البديـــع 
الخيريـــة، جمعية جنوســـان الخيرية، 
إضافـــة لجمعيـــة الصـــم البحرينيـــة ، 
ومركز التعريف باإلســـالم، أن مبادرة 
توزيع السالل الرمضانية خالل الشهر 

الفضيل تأتي انطالقًا من تعزيز العمل 
المجتمـــع،  بيـــن  والتكافلـــي  الخيـــري 
وتأكيدًا لمبدأ الشراكة المجتمعية مع 

مؤسسات المجتمع المدني .
ودعـــا المحافـــظ الجمعيـــات الخيرية 
إلـــى التعـــاون مـــع حملـــة المحافظـــة 
الشـــمالية “ يـــدًا بيـــد لنهـــزم جائحـــة 
كورونا” في نشـــر التوعيـــة بين أفراد 
المجتمع بأهميـــة اللقاح ضد فيروس 
علـــى  للـــرد  حـــوار  وفتـــح  كورونـــا 
تســـاؤالت المواطنين واستفساراتهم 
عن اللقاح بالتعاون مع وزارة الصحة، 

وحثهـــم علـــى االلتـــزام باإلجـــراءات 
الوقائية واالحترازية وصوالً لتحقيق 

المناعة المجتمعية.
مـــن جانبهـــم، عبـــر ممثلـــو الجمعيات 
الخيريـــة عـــن بالـــغ شـــكرهم وعظيم 
امتنانهـــم للمحافظـــة الشـــمالية علـــى 
هـــذه المبـــادرة الخيريـــة، معربين عن 
شكرهم وتقديرهم للمؤسسة الملكية 
لألعمـــال اإلنســـانية في إطـــالق هذه 
الحملـــة الوطنيـــة التـــي ســـاهمت في 
تخفيـــف آثار الجائحـــة على كثير من 

األسر المتضررة والمتعففة.

بتســليمها الدفعة الثالثة على الجمعيات الخيرية ضمن “فينا خير”
“الشمالية” توزع 1000 سلة رمضانية

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  التقـــى 
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  االجتماعيـــة، 
هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل، جميـــل 
حميدان، فـــي مكتبه بالوزارة، رئيس 
الحقوقييـــن  جمعيـــة  إدارة  مجلـــس 
الطيـــب،  الجبـــار  عبـــد  البحرينيـــة، 
وبحضـــور عدد مـــن أعضـــاء مجلس 

إدارة الجمعية.
 وخـــالل اللقاء تم بحث ســـبل تعزيز 
التعاون الثنائي المشترك بين الوزارة 
والجمعيـــة فـــي مختلـــف المجـــاالت 
يتعلـــق  مـــا  خصوًصـــا  المشـــتركة، 
بنشـــر الوعـــي الحقوقـــي والقانونـــي 
والحمايـــة  العمالـــي،  المجـــال  فـــي 

االجتماعية.
 وفـــي هـــذا الســـياق أشـــاد حميـــدان 
بجهود جمعية الحقوقيين البحرينية 
بالقيـــم  الوعـــي  نشـــر  ســـبيل  فـــي 
والمبادئ الحقوقيـــة على الصعيدين 
المحلي والدولـــي، وتقديم الخدمات 
واالستشـــارات القانونية والحقوقية، 
فضالً عن مشاركتها الفاعلة في إبراز 
منجـــزات مملكـــة البحرين في مجال 
الحفاظ على حقوق اإلنسان في هذا 
العهـــد الزاهـــر لعاهـــل البـــالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 

خليفة. 
مـــن جانبهـــم، أعرب رئيـــس وأعضاء 

الحقوقييـــن  جمعيـــة  إدارة  مجلـــس 
البحرينية عن تقديرهم لوزارة العمل 
والتنميـــة االجتماعيـــة وهيئة تنظيم 
ســـوق العمل على جهودهما المبذولة 
العماليـــة  الحقـــوق  وصـــون  لحمايـــة 
التشـــريعات  تعزيـــز  فـــي  ودورهمـــا 
العماليـــة  والقوانيـــن  الوطنيـــة 
المتطـــورة التـــي تتوافق مـــع معايير 
العمـــل الدولية، ومـــا يتعلق بمكافحة 
مـــن  وغيرهـــا  باألشـــخاص،  االتجـــار 
واألنظمـــة  والمبـــادرات  القوانيـــن 
التـــي تعزز حقـــوق اإلنســـان والعمال 
علـــى نحـــو خـــاص وتوفيـــر الحماية 

االجتماعية لهم.

من اللقاء

إشــادة بجهود الجمعية لنشــرها الوعي بالحقوق العمالية
حميدان: تعزيز التعاون بين “العمل” و“الحقوقيين”



المنامة - وزارة الخارجية

الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  اجتمـــع 
عبـــدهللا  الشـــيخ  الدوليـــة،  للشـــؤون 
بـــن أحمد آل خليفة، أمـــس، بالديوان 
العـــام لـــوزارة الخارجيـــة، مـــع ســـفير 
مملكـــة تايلنـــد المعتمـــد لـــدى مملكـــة 

البحرين نا سونخال.
الشـــيخ  رّحـــب  االجتمـــاع،  وخـــالل   
عبـــدهللا بن أحمـــد آل خليفة، بســـفير 
مملكـــة تايلند، مؤكـــًدا عمق العالقات 
التـــي  الوطيـــدة والمتميـــزة  الثنائيـــة 
تربـــط بيـــن البلديـــن الصديقيـــن فـــي 
كافـــة المجـــاالت، مســـتعرًضا الســـبل 
التعـــاون  عالقـــات  بتعزيـــز  الكفيلـــة 
آفـــاق  إلـــى  بهـــا  واالرتقـــاء  القائمـــة، 
أرحـــب، بمـــا يلبـــي المنافع المشـــتركة 

للبلدين والشعبين الصديقين.
 وأكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون 
الدولية، حـــرص مملكة البحرين على 

توطيد العالقات مع دول رابطة دول 
جنوب شرق آســـيا )اآلسيان(، السيما 
بعد انضمام المملكة لمعاهدة الصداقة 
والتعاون في جنوب شـــرق آســـيا بما 
يعـــود بالنفـــع علـــى الجميـــع، متمّنًيـــا 

للسفير دوام التوفيق والسداد.
مملكـــة  ســـفير  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن   

تايلند عن تطلع بالده لتعزيز عالقات 
الصداقـــة مـــع مملكـــة البحريـــن علـــى 
كافـــة األصعدة، متمّنًيـــا للمملكة دوام 

التقدم والرخاء.
 كمـــا تم خـــالل االجتمـــاع، بحث عدد 
محـــل  والموضوعـــات  القضايـــا  مـــن 

االهتمام المشترك.

البلديـــن بيـــن  التعـــاون  تعزيـــز  ســـبل  اســـتعراض 
االرتقاء بالعالقات مع تايلند نحو آفاق أرحب

تنفيذ خطة تطوير دعم الدبلوماسية البحرينية
أجرى وزير الخارجية عبداللطيف الزياني، أمس، 
اللقاء العام الرابع، مع منتسبي وزارة الخارجية، 
عبر االتصال اإللكتروني المرئي، بمناســـبة حلول 

شهر رمضان المبارك.
خالـــص  اللقـــاء  خـــالل  الخارجيـــة  وزيـــر  ورفـــع 
التهانـــي والتبريـــكات إلـــى ملـــك البـــالد صاحـــب 
الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، وإلى 
الـــوزراء صاحـــب  رئيـــس مجلـــس  العهـــد  ولـــي 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، 
وإلى الشـــعب البحرينـــي الكريم، وكل منســـوبي 
يعيـــد  أن  تعالـــى  هللا  ســـائال  الخارجيـــة،  وزارة 
هـــذه المناســـبة بوافر اليمـــن والخيـــر والبركات، 
وأن ينعـــم ســـبحانه على مملكـــة البحرين باألمن 

واألمان والرفعة واالزدهار.
وأعـــرب وزيـــر الخارجية عـــن تقديـــره واعتزازه 
للجهـــود المخلصة الـــذي يبذلها موظفـــو الوزارة، 
واألداء المتميـــز الـــذي يقومون بـــه كفريق واحد 
إلنجـــاز المهام الموكلة إليهم بكل كفاءة واقتدار، 

مشيًدا بالدور المهم الذي قامت به بعثات مملكة 
البحرين في الخارج لتســـهيل عـــودة المواطنين 
البحرينييـــن إلـــى أرض الوطن، فـــي ظل جائحة 

فيروس كورونا المستجد.
واســـتعرض وزيـــر الخارجيـــة اإلنجـــازات التـــي 
حققتهـــا الـــوزارة في اآلونـــة األخيـــرة، حيث تم 
االنتهاء مـــن ورش عمل الخطة الوطنية لحقوق 
اإلنســـان، وبنـــاء قاعـــدة بيانـــات بكافـــة مرئيات 
وتوصيـــات هذه الـــورش، كما تم رصـــد وتجميع 
وتوثيق أكثر من 1700 اتفاقية دولية وأرشفتها 
ضمـــن منظومة خاصة لهـــذه االتفاقيات، إضافة 
إلـــى العمل المســـتمر على إطـــالق حزمة جديدة 
إلـــى زيـــادة  تهـــدف  التـــي  البرامـــج اآلليـــة  مـــن 

اإلنتاجية وتسهيل العمل على الموظفين.

اســـتكمال  فـــي صـــدد  الـــوزارة  أن  إلـــى  وأشـــار 
مراحـــل إعـــادة الهيكلـــة وتطوير تنظيـــم الوزارة 
وهيئاتها وتنفيذ خطة تطوير دعم الدبلوماسية 
البحرينيـــة التـــي تقـــوم على ثالثة محـــاور وهي 
الســـالم وحقـــوق اإلنســـان والتنمية المســـتدامة 
لتحقيـــق االســـتقرار واالزدهـــار فـــي بيئـــة آمنـــة 
ومزدهـــرة وتعزيـــز مكانـــة مملكـــة البحريـــن في 

الساحة الدولية.

التـــي  المتميـــزة  التدريبيـــة  بالبرامـــج  وأشـــاد 
توفرهـــا أكاديميـــة محمـــد بـــن مبـــارك آل خليفة 
للدراسات الدبلوماسية، والتزام موظفي الوزارة 
بإتمـــام ســـاعاتهم التدريبيـــة اإللزامية الســـنوية، 
ممـــا يعكس حرصهـــم علـــى التدريـــب والتطوير 
بتوالـــي تقديـــم  أشـــاد  كـــم  بأدائهـــم،  واالرتقـــاء 
المبـــادرات اإلدارية القيمة من منســـوبي الوزارة 
ممـــا يـــدل علـــى رغبتهـــم وحرصهم علـــى تقديم 

مقترحاتهـــم وأفكارهم لإلســـهام في تطوير بيئة 
العمل وتحسين األداء.

وفـــي ختـــام اللقاء، تحـــّدث وزيـــر الخارجية عن 
أهمية الحرص على المثابرة والعطاء واالحترام 
المتبـــادل وتطوير القـــدرات، مؤكـــًدا أنها عناصر 
بالعمـــل  لالرتقـــاء  ومهمـــة  رئيســـية  ومبـــادئ 
الخارجيـــة،  وزارة  فـــي  واإلداري  الدبلوماســـي 
متمنيا للجميع دوام الصحة والسعادة والتوفيق.

وزير الخارجية في اللقاء العام الرابع
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سياسة ثابتة حيال دعم جهود نزع أسلحة الدمار الشامل
اللجنـــة الوطنيـــة تبحـــث الموضوعـــات المدرجـــة علـــى جـــدول أعمالهـــا

عقدت اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال األسلحة 
الكيميائية وتدمير تلك األســلحة اجتماعها األول بعد إعادة تشــكيلها، عبر االتصال 
اإللكتروني المرئي، برئاسة مساعد وزير الخارجية عبدهللا الدوسري، رئيس اللجنة 
الوطنيــة، بمشــاركة أعضــاء اللجنــة الممثليــن عــن الــوزارات والجهــات الحكوميــة 
كــوزارة الداخليــة وقوة دفــاع البحرين ووزارة الصحــة ووزارة الصناعة والتجارة 
والســياحة ووزارة المواصــات والمجلــس األعلــى للبيئــة والهيئــة الوطنيــة للنفــط 

والغاز، وهيئة الكهرباء والماء وجامعة البحرين.

مســـاعد  نقـــل  االجتمـــاع،  بدايـــة  وفـــي 
وزيـــر الخارجيـــة رئيس اللجنـــة الوطنية 
بشـــأن حظر اســـتحداث وإنتاج وتخزين 
واســـتعمال األســـلحة الكيميائية وتدمير 
تلـــك األســـلحة تحيـــات وزيـــر الخارجية 
جهاتهـــم  ولجهـــود  لجهودهـــم  تقديـــرا 
الحكوميـــة في دعم مســـيرة عمل اللجنة 
بمناســـبة  األعضـــاء  هنـــأ  كمـــا  الوطنيـــة، 

حلول الشهر الكريم، وقدم رئيس اللجنة 
التهنئة لألعضاء على اختيارهم لعضوية 
اللجنـــة الوطنيـــة حيـــث أكـــد علـــى رؤية 
اللجنة والتي تتلخص في تأكيد السياسة 
الثابتـــة لمملكة البحرين في دعم الجهود 
الراميـــة إلى نزع أســـلحة الدمار الشـــامل 
ووســـائل إيصالها ومنع انتشارها، مشيرًا 
إلـــى أن رســـالة اللجنة تهدف إلـــى تعزيز 

التعـــاون الوطنـــي والدولـــي مـــع الجهات 
المختصة للحد من انتشار أسلحة الدمار 

الشامل ووسائل إيصالها.
وخالل االجتماع، بحثت اللجنة الوطنية 
جـــدول  علـــى  المدرجـــة  الموضوعـــات 
األعمـــال، حيث تم تقديم نبـــذة تعريفية 
عـــن اللجنـــة والـــدور الكبيـــر التـــي قامت 
بـــه مملكـــة البحريـــن فـــي ســـبيل تنفيـــذ 
االلتزامـــات الدولية المنصوص عليها في 
االتفاقيات والمعاهـــدات الدولية، كما تم 
اســـتعراض تقرير زيارة مفتشين الوكالة 
الدوليـــة للطاقـــة الذرية لمملكـــة البحرين 
2021م  3-2 فبرايـــر  الفتـــرة مـــن  خـــالل 
والتـــي تهـــدف إلـــى التأكـــد مـــن االمتثال 
الدولي لعملية نزع أسلحة الدمار الشامل، 
كمـــا تم اســـتعراض الطلبات الـــواردة إلى 
اللجنة الوطنية مـــن المنظمات اإلقليمية 

المعنيـــة  للجهـــات  وإحالتهـــا  والدوليـــة 
إلبداء مرئياتها في هذا الشأن.

وزيـــر  مســـاعد  شـــكر  الختـــام،  وفـــي 
التزامهـــم  علـــى  األعضـــاء  الخارجيـــة 
وجهودهـــم المبذولة والتي ســـاهمت في 
تحقيق هذه اإلنجازات، متمنيا لهم دوام 
التوفيـــق والنجـــاح لما فيه رفعـــة لمملكة 

البحرين.
وتجدر اإلشارة إلى أنه تم تشكيل اللجنة 
الوطنية بشـــأن حظر اســـتحداث وإنتاج 
وتخزين واســـتعمال األسلحة الكيميائية 
وتدمير تلك األسلحة اسنادًا إلى القانون 
حظـــر  بشـــأن   2009 لســـنة   )51( رقـــم 
اســـتحداث وإنتـــاج وتخزين واســـتعمال 
تلـــك  وتدميـــر  الكيميائيـــة  األســـلحة 
األســـلحة، والذي صـــدر تنفيـــذًا التفاقية 
وتخزيـــن  وإنتـــاج  اســـتحداث  حظـــر 

واســـتعمال األســـلحة الكيميائية وتدمير 
تلـــك األســـلحة، والتـــي صادقـــت عليهـــا 
مملكة البحرين في العام 1997م. وصدر 
قانـــون تشـــكيل العضويـــة الحالية بســـنة 
2017 بعضويـــة 11 عضـــو مـــن مختلـــف 

الجهات الوطنية ذات الصلة.
وتعـــد اللجنـــة هـــي نقطـــة االتصـــال بين 
مملكـــة البحرين ومنظمة حظر األســـلحة 

للطاقـــة  الدوليـــة  والوكالـــة  الكيميائيـــة 
الذريـــة والمنظمـــات الدولية ذات العالقة 
بأسلحة الدمار الشامل، يتم خاللها تبادل 
المعلومـــات الالزمـــة، ومتابعـــة عمليـــات 
التفتيش التي تقوم بها المنظمات، وذلك 
فـــي حـــدود مـــا نّصت عليـــه التشـــريعات 
الوطنية لمملكة البحرين وبالتنســـيق مع 

الجهات المختصة في المملكة.

المنامة - وزارة الخارجية

مساعد وزير الخارجية مترئًسا اجتماع اللجنة الوطنية 

وزير الخارجية يستعرض 
إنجازات الوزارة باآلونة 

األخيرة

“الهالل األحمر” يشارك بورشة “المفاوضات اإلنسانية”
ــال الخيـــري ــن فـــي المجـ ــراء واالختصاصييـ ــن الخبـ ــو 20 مـ ــاركة نحـ مشـ

شـــاركت جمعية الهالل األحمـــر البحريني 
“المفاوضـــات  عـــن  عمـــل  ورشـــة  فـــي 
اإلنســـانية”، جـــرى خاللهـــا تعزيـــز قـــدرات 
فـــي  اإلغاثيـــة  المنظمـــات  فـــي  العامليـــن 
مختلـــف  مـــع  التفـــاوض  تقنيـــات  مجـــال 
احتـــدام  مناطـــق  فـــي  الفاعلـــة  الجهـــات 
المســـاعدات  إيصـــال  بهـــدف  الصراعـــات 
اإلنسانية للمتضررين والمنكوبين بأقصى 

فاعلية ممكنة.
كما جـــرى تدريب المشـــاركين على كيفية 
اجتياز العقبات البيروقراطية التي تجعل 
للمســـاعدة  المحتاجيـــن  إلـــى  الوصـــول 
أمـــرًا صعبـــًا، وتقديـــم أمثلة عـــن األوضاع 
الشـــائكة التـــي تعتري تقديم المســـاعدات 
في كثير من األحيان وتتطلب مفاوضات 
مع أطراف مختلفة بما فيها أطراف النزاع 

المسلح.
وجرى تنظيم الورشـــة عبر تقنية االتصال 

المرئي لمدة 3 أيام من بعثة اللجنة الدولية 
للصليـــب األحمـــر فـــي الكويـــت، والهيئـــة 
واالتحـــاد  الخيريـــة  لألعمـــال  العمانيـــة 
الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل 
األحمـــر، وجـــرى بثها مـــن اســـتوديو مركز 
االختصـــاص فـــي المفاوضـــات اإلنســـانية 

في جنيف.
وجمعـــت ورشـــة العمـــل أكثـــر مـــن 20 من 
المجـــال  فـــي  واالختصاصييـــن  الخبـــراء 

اإلنســـاني والخيـــري واســـتهدفت تعزيـــز 
القـــدرات التفاوضية للجمعيـــات الخيرية 
العمانيـــة والهيئات الوطنية للهالل األحمر 
الخليجـــي،  التعـــاون  مجلـــس  دول  فـــي 
وشـــارك فيهـــا مـــن طـــرف جمعيـــة الهالل 
األحمـــر البحريني كل مـــن نيلوفر جهرمي 

ومحمد البصري وعلي أحمد مدن.
الدولـــي  االتحـــاد  بعثـــة  رئيـــس  وقـــال 
لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر 

لـــدول مجلس التعـــاون الخليجـــي  فوزي 
أميـــن، في كلمة له إن الورشـــة تهدف إلى 
الوصـــول إلـــى هـــدف شـــامل للمفاوضات 
المحايـــدة  الحمايـــة  لضمـــان  اإلنســـانية 
النزاعـــات  مـــن  المتضرريـــن  للمدنييـــن 
المســـلحة وغيرهـــم من األشـــخاص الذين 
أصبحـــوا عاجزين عن القتـــال، على النحو 
الدولـــي  القانـــون  فـــي  عليـــه  المنصـــوص 
اإلنســـاني وقانون حقوق اإلنسان وقانون 

الالجئين.
أال  أهميـــة  علـــى  الورشـــة  ركـــزت  كمـــا 
يكـــون العاملـــون فـــي المجـــال اإلنســـاني 
والمســـاعدون مســـتهدفين في النزاعات، 
كمـــا ال يجـــب منعهـــم مـــن الوصـــول إلـــى 
المنكوبيـــن، مـــع االلتـــزام بمســـاعدة عمال 
اإلغاثـــة في تحســـين مهاراتهـــم للتفاوض 
مع مختلـــف األطراف الفاعلـــة في حاالت 

الطوارئ اإلنسانية.

المنامة - جمعية الهالل األحمر البحريني

المنامة - بنا

ســـفارة  بأعمـــال  القائـــم  قـــدم 
مملكة البحرين في دمشق علي 
التفويـــض  أوراق  محمـــود،  آل 
الخاصة بمتابعـــة أعمال مكتب 
الجمهوريـــة  لـــدى  البحريـــن 
اللبنانيـــة إلـــى مديـــرة المراســـم 
الخارجيـــة والمغتربين  بـــوزارة 
بالجمهورية اللبنانية عبير علي.

وجرى خالل اللقاء، التأكيد على 
عمـــق العالقـــات األخويـــة بيـــن 
مملكـــة البحريـــن والجمهوريـــة 
المشـــترك  والحـــرص  اللبنانيـــة، 
على االرتقاء بمجاالت التعاون 
المشـــترك على كل المستويات، 
المشـــتركة  للمصالـــح  خدمـــة 

للبلدين والشعبين الشقيقين.

القائم بأعمال سفارة البحرين بدمشق 
يقدم أوراق التفويض لـ “خارجية بيروت”

المنامة - وزارة الخارجية

اجتمـــع وكيـــل وزارة الخارجية للشـــؤون 
الدوليـــة، الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمـــد آل 
خليفـــة، مـــع ســـفير مملكـــة هولنـــدا لـــدى 
دولـــة  فـــي  المقيـــم  البحريـــن،  مملكـــة 
الكويت، لورينز ويستهوف، عبر االتصال 

اإللكتروني المرئي.
وفي بداية االجتماع، هنأ الشيخ عبدهللا 
بن أحمد آل خليفة، ســـفير مملكة هولندا 
علـــى تعيينه كســـفير معتمد لـــدى مملكة 
الصداقـــة  بعالقـــات  مشـــيًدا  البحريـــن، 
بيـــن  تجمـــع  التـــي  المتناميـــة  والتعـــاون 
البلدين الصديقين، وما تشهده من تطور 

وتقدم في مختلف المستويات.
وأكـــد وكيـــل وزارة الخارجيـــة للشـــؤون 
الدوليـــة، حـــرص مملكـــة البحريـــن علـــى 
والتنســـيق  التعـــاون  عالقـــات  تعزيـــز 
مـــع مملكـــة هولنـــدا، بمـــا يحقـــق المنافـــع 
والتطلعـــات المشـــتركة، متمنًيـــا للســـفير 

التوفيق والسداد في مهام عمله.
مـــن جانبه، أعرب سســـفير مملكة هولندا 
عن تطلع بالده لتطوير عالقات الصداقة 
مـــع مملكـــة  القائمـــة  الوثيقـــة  والتعـــاون 
البحريـــن فـــي كافـــة المجـــاالت، متمّنًيـــا 

للمملكة دوام الرقي واالزدهار.
شـــهد االجتمـــاع بحث عدد مـــن مجاالت 
تبـــادل  إلـــى  إضافـــة  الثنائـــي،  التعـــاون 
وجهـــات النظر والتنســـيق حـــول القضايا 

ذات االهتمام المشترك.

وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية مجتمعا مع السفير الهولندي

عبداهلل بن أحمد يستقبل السفير الجديد للدولة الصديقة
تطوير عالقات الصداقة مع هولندا

من اللقاء
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كشف رئيس هيئة الطاقة المستدامة عبدالحسين ميرزا عن أن تطبيق مبادرات 
الخطــة الوطنيــة لكفــاءة الطاقة ســيمكن الحكومة مــن توفير 230 مليــون دينار 

سنوًيا.
وأكــد أن وزارة الصناعــة والتجارة والســياحة أعدت دليل مواصفات اســتخدام 
واســتيراد الســيارات الكهربائيــة، وســيتم العمــل بهــذا الدليــل في يوليــو المقبل، 
مشــيًرا إلــى أن الدليــل يحــدد المواصفــات المناســبة للســيارات الكهربائيــة التــي 

تتناسب مع بيئتنا في البحرين.
ولفت ميرزا، في اإليجاز اإلعالمي الحكومي الذي نظمه مركز االتصال الوطني، 
إلــى أن الخطــة الوطنيــة للطاقــة المتجــددة والخطــة الوطنيــة لكفــاءة الطاقــة 
عامــالن أساســان فــي التغيــرات والتطــورات في المشــهد الطاقــوي، موضًحا أن 
تكامــل الجهــود مكــن المملكــة مــن الحصــول علــى الموافقــات المطلوبــة لتحقيق 
نسبة 70 % من الهدف الوطني األول للطاقة المتجددة، وأنه تم البدء في تنفيذ 

عدد من المبادرات المدرجة في الخطتين. 

شروط محددة الستيراد السيارات الكهربائية من يوليو
ميـــرزا: توفيـــر 230 مليـــون دينـــار ســـنويا مـــن اســـتهالك الطاقـــة بحلـــول 2025

علوي الموسوي

المشروعات الرائدة

وســـتكون هنـــاك مشـــروعات رائـــدة في 
خصوصـــا،  المتجـــددة  الطاقـــة  مجـــال 
باإلضافـــة إلى موافقة جهـــات عليا على 
عـــدد مـــن المشـــروعات التـــي ســـتدخل 
الجـــاري  العاميـــن  فـــي  التنفيـــذ  حيـــز 
والمقبـــل، إلـــى جانـــب تبنـــي الحكومـــة 
هيئـــة  قدمتهـــا  ومقترحـــات  مبـــادرات 
علـــى  للتغلـــب  المســـتدامة  الطاقـــة 
مثـــل  المســـاحة  محدوديـــة  تحديـــات 
مبـــادرة االســـتفادة مـــن أســـطح المباني 
المشـــغلة  المســـاحات غيـــر  واســـتخدام 
في مشـــروعات البنية التحتية كتركيب 
األلـــواح الشمســـية على خزانـــات المياه 
وفـــوق الممرات الخدمية ألنابيب توزيع 
الميـــاه ودمج حلـــول الطاقـــة المتجددة 
المرافـــق  وتصاميـــم  الجســـور  فـــي 

الترفيهية كالحدائق والمتنزهات.
الوطنيـــة  الخطـــة  أن  ميـــرزا  وأوضـــح 
 3 حـــول  تتمحـــور  المتجـــددة  للطاقـــة 
سياســـات رئيســـة، و7 مشـــروعات، وأن 
الهدف الوطني يســـتهدف زيادة نصيب 
الطاقـــة المتجـــددة مـــن المزيـــج الكلـــي 
للطاقة بنسبة 5 % أي بما يعادل حوالي 
250 ميغـــاوات بحلـــول 2025 وبنســـبة 
10 % بحلول العام 2035، حيث تشـــكل 
الجـــزء  الشمســـية  الطاقـــة  مشـــروعات 
األكبـــر مـــن هـــذه النســـب نظـــًرا للموقـــع 
الجغرافي والظـــروف المناخية المؤاتية 

لذلك.
وقـــال إنـــه وفـــي الوقـــت الحالـــي يبلـــغ 
إجمالـــي إنتـــاج الكهربـــاء فـــي البحريـــن 
نحـــو 3920 ميغاوات مـــن الطاقة يومًيا 
من محطـــات الغاز الطبيعي، ومن خالل 
المتجـــددة  للطاقـــة  الوطنيـــة  الخطـــة 
نهـــدف إلـــى مشـــاركة محطـــات الطاقـــة 
إلعـــادة  اإلنتـــاج،  هـــذا  فـــي  المتجـــددة 
توجيه استخدامات الغاز الطبيعي الذي 
يتـــم توفيـــره ليتم اســـتخدامه في دعم 
وكذلـــك  األخـــرى،  االقتصاديـــة  الركائـــز 
تقليل الذروة القصوى لالســـتهالك الكلي 
للكهربـــاء وهـــو مـــا تمكنـــت الهيئـــة مـــن 
رصـــده، إذ تـــم تســـجيل انخفـــاض فـــي 

للســـنوات  المتوقعـــة  القصـــوى  الـــذروة 
الثـــالث الماضيـــة علـــى الرغم مـــن النمو 
الـــذي  المطـــرد  واالقتصـــادي  الســـكاني 
ذلـــك  يعـــد  حيـــث  المملكـــة،  شـــهدته 
مؤشـــًرا مهًما حـــول فعاليـــة المقترحات 
والسياســـات والمبـــادرات التـــي عملـــت 
مختلـــف  مـــع  بالتعـــاون  الهيئـــة  عليهـــا 
الجهـــات الحكوميـــة األخـــرى والقطـــاع 

الخاص.

ركائز 2030 

وأكـــد رئيـــس هيئـــة الطاقة المســـتدامة 
أن مملكـــة البحرين ماضية في النهوض 
بقطاع الطاقة المســـتدامة وتعزيز دوره 
الرائـــد في جعـــل البحرين مركـــًزا للتميز 
فـــي مجاالت الطاقة المتجـــددة وكفاءة 
الطاقـــة ومثـــااًل يحتـــذى به فـــي تحقيق 
التنمية المســـتدامة الشـــاملة، بما يسهم 
 2030 البحريـــن  رؤيـــة  تحقيـــق  فـــي 
وبمـــا يحقق تنويـــع الركائـــز االقتصادية 

للمملكة.
فـــي اإليجـــاز اإلعالمـــي  وشـــدد ميـــرزا 
الحكومـــي الـــذي نظمـــه مركـــز االتصال 
الطاقـــة  هيئـــة  مـــع  بالتعـــاون  الوطنـــي 
المســـتدامة ضمـــن سلســـلة اإليجـــازات 
االتصـــال  عبـــر  تعقـــد  التـــي  الحكوميـــة 
المرئـــي، علـــى أن الهيئـــة تمضـــي بثبات 
المتعلقـــة  الوطنيـــة  األجنـــدة  لتحقيـــق 
الطاقـــة  وكفـــاءة  المتجـــددة  بالطاقـــة 
وتعزيز مفاهيم االســـتدامة من خاللهما 
كإحدى الركائز الرئيسة لتحقيق الخطط 
أســـاس  وكعنصـــر  التنمويـــة،  الوطنيـــة 
لتحقيـــق عـــدد مـــن التزامـــات المملكـــة 
الوطنيـــة واإلقليميـــة والدوليـــة، خاصة 
تلـــك التـــي ُتعنـــى بالتنميـــة المســـتدامة 

وجهود التصدي للتغير المناخي، إضافة 
لمـــا تشـــكله مـــن عنصـــر مؤســـس لبيئـــة 
اقتصادية حيوية وجاذبة لالستثمارات 
العالميـــة فـــي هـــذه المجـــاالت الصديقة 

للبيئة.
وفيمـــا يتعلـــق باالســـتفادة مـــن أســـطح 
المباني، أوضح بأن الهيئة سارت بوتيرة 
إيجابيـــة وتوســـعية في مبـــادرة تركيب 
أنظمـــة الطاقـــة الشمســـية الموزعة على 
أســـطح المبانـــي الحكوميـــة مـــن خـــالل 
القطـــاع  لهـــا  يتقـــدم  عامـــة  مناقصـــات 
الخـــاص مـــن دون أي كلفـــة اســـتثمارية 
على الجهـــات الحكومية، كما وتم حصر 
المباني الحكومية التي يمكن االستفادة 
منهـــا لتركيب أنظمـــة الطاقة الشمســـية 
علـــى أســـطحها وقـــد بلـــغ عددهـــا 535 

مبنى. 

8 مدارس

وفـــي هذا الســـياق، ذكر ميـــرزا أن هيئة 
الطاقة المســـتدامة وبالتعاون مع وزارة 
التربيـــة والتعليم قامـــت بطرح مناقصة 
عامة لتركيـــب أنظمة الطاقة الشمســـية 
على أســـطح مباني 8 مـــدارس حكومية 
كمشـــروع تجريبـــي مـــن دون أي كلفـــة 
اســـتثمارية أو مصاريـــف تتحملها وزارة 
التربيـــة والتعليـــم، حيـــث ضمـــت هـــذه 
المدارس الثمـــان 20 مبنى تم تضمينهم 
لتركيـــب أنظمة الطاقة الشمســـية عليها 
من خالل المناقصة، وذلك مقابل تعرفة 
تطرحها الشـــركات المتقدمة بالعطاءات 
علـــى المناقصة، على أن تكـــون التعرفة 
أقـــل مـــن التعرفـــة الحكوميـــة، وبذلـــك 
مـــن المتوقع أن تنخفـــض كلفة الكهرباء 
علـــى هذه المدارس بنحو 30 %، بحيث 

تقوم الشركة الفائزة بالمناقصة بتركيب 
النظام وتمويلـــه وإدارته وتأمين أعمال 

الصيانة على مدى 20 عاًما. 
ولفـــت إلـــى أن هـــذه المناقصـــة دشـــنت 
المرحلـــة األولـــى مـــن المشـــروع، ويتـــم 
العمـــل حالًيا على مجموعـــة من المباني 
والمســـاحات التابعـــة لـــوزارات وهيئات 
وذلـــك  أخـــرى،  حكوميـــة  ومؤسســـات 
التـــي وافقـــت  الثانيـــة  ضمـــن المرحلـــة 
علـــى المضـــي فيهـــا اللجنـــة التنســـيقية 
برئاســـة ســـمو ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء، إذ ســـجلت الهيئـــة طلبـــات من 
مـــا يزيـــد عـــن 23 جهـــة حكوميـــة أبدت 
بطـــرح  رغبتهـــا  الجهـــات  خاللهـــا  مـــن 
مبانيها والمساحات المتوافرة لديها في 
مناقصـــات عامة لتركيـــب أنظمة الطاقة 
بذلـــك  لهـــا  ليتســـنى  عليهـــا،  الشمســـية 
تحقيق المنافع والوفورات التي ستعود 
عليهـــا من هذه األنظمة، وبما يســـهم في 
دعم تحقيق األهداف الوطنية المتعلقة 

بالطاقة المتجددة. 
وأضاف رئيس هيئة الطاقة المســـتدامة 
أن الهيئـــة لمســـت اهتماًمـــا كبيـــًرا فـــي 
فيـــه،  واضًحـــا  ونمـــًوا  القطـــاع،  هـــذا 
المناقصـــات  هـــذه  مثـــل  علـــى  وإقبـــااًل 
ومشـــروعات الطاقة المتجـــددة عموما، 
ما يجعـــل الهيئة حريصة على العمل مع 
المقاولين والمســـتثمرين واالستشاريين 
وتشـــجيعهم على االســـتثمار في مجال 
الطاقة المتجددة واإلسهام في النهوض 
به وتحقيق األهداف الوطنية التنموية.

وفي هذا الصدد أكد أن الهيئة استقبلت 
مبعوثيـــن  برئاســـة   2020 العـــام  خـــالل 
اقتصادييـــن لعـــدد مـــن ســـفارات الدول 
الشـــقيقة والصديقة لـــدى المملكة وفود 

فـــي  للبحـــث  كبـــرى  عالميـــة  شـــركات 
الفرص االستثمارية في مجاالت الطاقة 
المتجـــددة وكفاءة الطاقـــة في المملكة، 
ومنهـــا الســـفارة المصريـــة والبريطانيـــة 

والبلغارية.

البحث عن أراٍض

وقـــال رئيـــس هيئـــة الطاقة المســـتدامة 
لجنـــة  تشـــكيل  شـــهد   2020 العـــام  إن 
عمل مشـــتركة برئاســـة الهيئة وعضوية 
عـــدد من الجهـــات الحكوميـــة المختصة 
لدراســـة وتقييم مجموعـــة من األراضي 
مناطـــق  مختلـــف  فـــي  والمســـاحات 
المملكـــة وفـــي الميـــاه اإلقليميـــة التابعة 
مشـــروعات  فـــي  منهـــا  لالســـتفادة  لهـــا 
الطاقـــة المتجـــددة، بحيث ترفـــع الهيئة 
مقترحات اللجنة المشـــتركة إلى اللجنة 
الوزاريـــة للمشـــروعات التنموية والبنية 
التحتيـــة للبحث في إمكانية اســـتخدام 
هذه المســـاحات في مشـــروعات الطاقة 
المتجددة كمبادرة لتنويع حلول التغلب 

على محدودية المساحة. 
وكشف ميرزا النقاب عن أن الهيئة عملت 
علـــى تطويـــر نظـــام “شـــهادات الطاقـــة 
المتجـــددة” الذي تم الموافقـــة عليه من 
قبل مجلس الوزراء، في خطوة ســـباقة 
المنطقـــة  دول  بيـــن  البحريـــن  لمملكـــة 
لتطبيـــق مثـــل هـــذه المبـــادرات الرائـــدة 
عالمًيا، إذ تمنح هذه الشـــهادات للجهات 
المســـتثمرة في أنظمة الطاقة الشمسية 
من خالل تســـجيل إنتاجهـــم من الطاقة 
المتجددة لدى هيئة الطاقة المســـتدامة 
عن طريق منصة إلكترونية تقوم الهيئة 
بإدارتهـــا، ومن ثـــم تقوم الهيئـــة بتقييم 
ورصـــد كمية الطاقة المنتجة واعتمادها 

في صـــورة “شـــهادة الطاقـــة المتجددة” 
ومـــن ثم منحها للمســـتثمرين عن كل )1 
ميغاوات/  ســـاعة(، وبذلك يمكن التحقق 
من تقاريـــر إنتاج الطاقـــة ومصداقيتها، 
ويمكن للمســـتثمرين بيع هذه الشهادات 
على الجهـــات التي تريد االســـتفادة من 
الطاقـــة النظيفـــة مـــن دون أن تنتجهـــا 

بنفسها.

أنظمة إلكترونية 

وأكـــد رئيـــس هيئـــة الطاقـــة المســـتدامة 
أن المنصـــة اإللكترونيـــة لنظام شـــهادات 
الطاقـــة المتجـــددة تمكـــن المســـتثمرين 
والمؤسســـات التمويلية من تقييم فرص 
مشـــروعات  فـــي  والتمويـــل  االســـتثمار 
التحقـــق  وكذلـــك  المســـتدامة،  الطاقـــة 
مـــن الطاقـــة المنتجة عن طريـــق برنامج 
وأدوات موثوقـــة ومعتمـــدة، حيـــث يتم 
العمـــل حالًيا على تنفيـــذ المرحلة األولى 
تجريبيـــة  صـــورة  فـــي  البرنامـــج  مـــن 
مـــن خـــالل تســـجيل عـــدد محـــدود مـــن 
أنظمـــة الطاقـــة الشمســـية ويتـــم تقييـــم 
النظـــام من حيـــث مرونتـــه فيمـــا يتعلق 
وامتثالـــه  والتعامـــل  التطبيـــق  بســـهولة 
ألفضل الممارســـات والتجـــارب الدولية، 
وســـتتضمن المرحلـــة األولـــى التجريبية 
تحديد قابلية توســـعة النظـــام وتطبيقه 
على الصعيد الوطني ليشـــمل بذلك كافة 
أنظمة الطاقة الشمسية في المملكة، كما 
أنـــه ســـيمنح الفرصة للبحـــث في جدوى 
تطبيق حلول الــــ “BlockChain” لضمان 
الشـــفافية وإمـــكان التتبـــع والتحقق من 

كل شهادة.
الطاقـــة  “شـــهادات  نظـــام  أن  وأضـــاف 
أخـــرى  منافـــع  ســـيحقق  المتجـــددة” 
تمكـــن المســـتخدمين مـــن تخطي بعض 
التحديـــات التـــي قـــد تحـــد مـــن قدرتهم 
مـــن االســـتفادة مـــن الطاقـــة المتجـــددة 
مثل محدودية المســـاحة لديهم لتركيب 
القيـــود  أو  الشمســـية  الطاقـــة  أنظمـــة 
التقنيـــة أو الماليـــة، إذ سيســـمح لهم هذا 
النظـــام مـــن االســـتثمار فـــي مشـــروعات 
الطاقـــة المســـتدامة، مـــن خـــالل شـــراء 
“شـــهادات الطاقة المتجددة”، وسيســـهم 
ذلـــك فـــي تحقيـــق الهـــدف الســـابع مـــن 
الخاصـــة  المســـتدامة  التنميـــة  أهـــداف 
باألمـــم المتحـــدة والتي التزمـــت مملكة 

البحرين بتحقيقها. 
حالًيـــا  العمـــل  يجـــري  أنـــه  وأضـــاف 
وبالتنســـيق مع وزارة األشـــغال وشؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي إلعداد 
سياسات مكملة لدليل المباني الخضراء، 
حيث ســـيتم من خاللها تصنيف المباني 
والميـــاه،  للطاقـــة  توفيرهـــا  بحســـب 
اإللزاميـــة  لالشـــتراطات  ومطابقتهـــا 
واالختياريـــة المندرجة في دليل المباني 
الخضـــراء، مؤكًدا أن سياســـات تصنيف 
المباني الخضراء ستكون إحدى األدوات 
المهمة واألساســـية لتقييم االستثمارات 
فـــي المبانـــي المختلفـــة، وكذلـــك تحديد 
العوائـــد االســـتثمارية مـــن دمـــج حلـــول 
الطاقة المتجددة في المباني وتطبيقات 

تقنيات تحسين كفاءة الطاقة فيها.
وقـــال إن الهيئـــة أعـــدت وبالتعـــاون مـــع 
لـــدى  اإلســـتراتيجي  التخطيـــط  مكتـــب 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزارة 
والتخطيـــط العمراني سياســـات لتنظيم 
مبـــادرة التبريـــد المركـــزي، والتـــي تعـــد 
كإحدى المبادرات المهمة وذات اإلســـهام 
الرئيـــس فـــي تحقيـــق الهـــدف الوطنـــي 
وأن  خاصـــة  الطاقـــة  كفـــاءة  لتحســـين 
التبريـــد يشـــكل مـــا يقـــارب 60 % مـــن 
االســـتهالك الكلي للمنشـــآت والمنازل، إذ 
يتم حالًيا مراجعة السياســـات العتمادها 

مطلع العام المقبل.
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تطوير وتسريع خدمات المساجد والمآتم والوقفيات
الحســـيني: تهيئـــة الســـبل إلنجـــاز المشـــروعات عبـــر التنســـيق مـــع المتبرعيـــن

قــام مديــر إدارة األوقــاف الجعفريــة محمــد الحســيني بزيــارة ميدانيــة لعــدد مــن 
قــرى المنطقــة الغربيــة شــملت قــرى المالكيــة ودار كليب وصــدد، لاطــاع ميدانًيا 
علــى احتياجــات دور العبــادة والعقــارات الوقفيــة بمعية النائب محمــود البحراني 

وبحضور عدد من ممثلي المؤسسات األهلية.

رئيـــس  تحيـــات  اإلدارة  مديـــر  ونقـــل 
الصالـــح  يوســـف  الجعفريـــة  األوقـــاف 

وأعضاء المجلس ألهالي المناطق.
وأكـــد أن الزيـــارات تعكس حـــرص إدارة 
األوقـــاف الجعفرية على تعزيز التواصل 
مـــع  يتماشـــى  بمـــا  المباشـــر  الميدانـــي 

توجيهات القيادة الرشيدة.
وشـــملت الجولـــة زيـــارة مســـجد األميـــر 
صـــدد،  ومقبـــرة  الجبـــور  ومأتـــم  زيـــد 
وتـــم تأكيـــد أهميـــة التنســـيق والتعـــاون 
المشـــترك وتلبيـــة تطلعـــات األهالـــي في 
وتذليـــل  اإلدارة،  اختصاصـــات  إطـــار 

المشـــروعات  تواجـــه  التـــي  الصعـــاب 
ودور  الدينيـــة  والخدمـــات  الوقفيـــة 
العبـــادة ومتابعـــة مراحـــل البنـــاء لبعض 
المشروعات قيد التشـــييد االطالع على 
احتياجـــات األهالي من خـــالل التواصل 

المباشر.
ووجـــه األقســـام ذات العالقـــة بـــاإلدارة 
التنفيذية إلى إعداد تقارير باالحتياجات 
المرصـــودة في ضوء الزيارة لمناقشـــتها 
وإيجاد الحلول المناسبة. وأكد الحسيني 
أن اإلدارة تواصـــل العمـــل علـــى تطويـــر 
وتســـريع الخدمـــات المقدمـــة للمســـاجد 

والمآتـــم والعقارات الوقفيـــة وبما يحقق 
الخيـــر والنماء للجهـــات الموقوفة عليها 

وفق القوانين واألنظمة. 
كمـــا نـــوه بأهميـــة الشـــراكة المجتمعيـــة 

مـــع أصحاب األيـــادي البيضـــاء الراغبين 
فـــي دعم دور العبادة وتهيئة كل الســـبل 
إلنجاز المشـــروعات من خالل التنســـيق 

مع المتبرعين وأهالي المنطقة.

مدير األوقاف الجعفرية والنائب محمود البحراني يتفقدان العقارات الوقفية

المنامة - األوقاف الجعفرية

المنامة - بنا

ــاف  واألوقـ اإلســامــيــة  والــشــؤون  الــعــدل  وزارة  أعلنت 
المتخذة  االحترازية  لإلجراءات  المتابعة  في ضوء  أنه 
الدينية  والشعائر  الصاة  أداء  لضمان  العبادة  دور  في 
وبما يحفظ الصحة العامة وسامة المصلين، فقد تبين 
مخالفة 4 مساجد لاشتراطات الصحية المقررة بالشكل 

الذي يعد أداء الصاة فيها خطرًا على المصلين.

القائمين  لــتــراخــي  ونـــظـــرًا 
ــاجــــد  ــمــــســ ــ ــى هـــــــــذه ال ــ ــلـ ــ عـ
فــــي تــنــفــيــذ اإلجــــــــــراءات 
ــلــك  ــي ت ــ ــ االحــــــتــــــرازيــــــة ف
المساجد خصوصا المتعلقة 
التطعيم  شـــهـــادة  بــفــحــص 
ــــك  ــذل ــد الــــــدخــــــول وكــ ــ ــن عــ
ــمــقــررة  اتـــخـــاذ الــمــســافــة ال
ــتــبــاعــد بـــيـــن الــمــصــلــيــن،  ــل ل
ــررت الـــــــوزارة بعد  ــ فــقــد قـ
الوطني  الفريق  اســتــشــارة 
لفيروس  للتصدي  الــطــبــي 

4 مــســاجــد  كــــورونــــا غـــلـــق 
فـــي مــحــافــظــتــي الــمــحــرق 
ــمــدة أســبــوع  والــجــنــوبــيــة ل
المعنية  الفرق  حتى تتمكن 
ــدى انـــتـــشـــار  ــ مــــن تـــتـــبـــع مــ
العدوى والقيام بعملية تتبع 
القيام  وكذلك  المخالطين، 
والــتــأكــد  الــتــعــقــيــم  بعملية 
مــــن اتــــخــــاذ اإلجــــــــــراءات 
صحيح  بشكل  االحترازية 
في هذه المساجد ووضعها 

موضع التنفيذ.

غلق 4 مساجد بعد مخالفتها اإلجراءات االحترازية

المنامة - نهرا

كشـــفت الهيئـــة الوطنيـــة لتنظيم 
أن  الصحيـــة  والخدمـــات  المهـــن 
الهيئـــة تمكنـــت من ضبـــط وافدة 
متلبســـة بمزاولـــة الطب البشـــري 
في صالون نســـائي دون ترخيص 
من خـــالل مزاولة تقديم خدمات 
المداخـــالت التجميليـــة )الفيلـــرز( 

و)البوتكس( دون تصريح.
التنفيـــذي  الرئيـــس  وأوضحـــت 
أن  الجالهمـــة،  مريـــم  للهيئـــة 
الحالـــة المذكـــورة تضمنـــت عـــدًدا 
مـــن المخالفـــات القانونيـــة، والتي 
تتمثـــل فـــي مزاولـــة مهنـــة الطب 
البشـــري بدون ترخيـــص ومزاولة 
ترخيـــص،  دون  الصيدلـــة  مهنـــة 
وإدارة وإنشاء مركز صيدلي دون 
ترخيص، وتقديم خدمات صحية 
بدون ترخيـــص، إضافة إلى إدارة 

مؤسسة صحية دون ترخيص.
وأشـــارت إلـــى أنـــه بعد التنســـيق 
للتحقيقـــات  العامـــة  اإلدارة  مـــع 

واألدلـــة الجنائية بنـــاء على ورود 
معلومـــات بشـــأن ممارســـة مهنـــة 
ترخيـــص  دون  البشـــري  الطـــب 
مـــن قبـــل مخالفـــة وهـــي أجنبيـــة 
الجنســـية، من خـــالل اإلجراءات 
فـــي  والبوتوكـــس  الفلـــت  حقـــن 
صالـــون والكائن بمنطقـــة العدلية 
الضبـــط  بمحاضـــر  والمثبـــت 
القضائـــي بعـــد االســـتعانة بمصدر 

رسمي.

ضبط صالون يقدم “الفيلرز” 
و“البوتكس” دون ترخيص

المنامة - وزارة الصحة

أصـــدرت وزارة الصحـــة فـــي ضـــوء التنســـيق المســـتمر مـــع وزارة التربية 
والتعليـــم، قـــراًرا يقضـــي بتعليـــق الدراســـة في مدرســـة الروابـــي الخاصة 
)الروضة( إلى تاريخ 21 أبريل الجاري، ومدرســـة جابر بن حيان االبتدائية 
للبنيـــن إلى تاريخ 22 أبريل الجاري، على أن يتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة 

لمواصلة الدراسة لجميع الطلبة عن ُبعد خالل هذه الفترة.
ونـــّص القـــرار الصـــادر عن الوكيل المســـاعد للصحـــة العامة علـــى تأكيد أنه 
ال يعـــاد فتـــح المدرســـتين إال بعـــد أن تتأكـــد إدارة الصحة العامـــة من عدم 
تســـجيل حاالت قائمة جديدة في الفترة المذكورة، والتأكد من اســـتكمال 
مـــدة العـــزل المقررة للحـــاالت القائمـــة ومخالطيهـــم بناء علـــى اإلجراءات 
االحترازيـــة والبروتوكـــول المتبـــع الصادر مـــن قبل الفريـــق الوطني الطبي 
للتصـــدي لفيروس كورونـــا )كوفيد 19(، إضافة إلى انتهاء المدرســـتين من 
تعقيم جميع مرافقهما قبل اســـتئناف الدراســـة، والتأكـــد من خلوهما تماًما 

من أي نواقل للعدوى، وإصدار إذن بفتحهما من اإلدارة المختصة.

“الصحة”: تعليق الدراسة في “الروابي” و“بن حيان”

المانع: تجنبوا خطر التجمعات في رمضان
ال تـتــهـــــاونـــــــوا بــأخــــــــذ التـطـعــيــمــــــات

أكــد وكيــل وزارة الصحــة عضــو الفريــق الوطني الطبي للتصــدي لفيروس كورونا وليــد المانع ما توليــه الحكومة من اهتمام 
ومتابعــة حثيثــة، مــن أجــل حفظ ســامة وأمن المواطنيــن والمقيمين من جائحة كورونــا، معرًبا عن بالــغ تمنياته بأن تتمكن 

مملكة البحرين من الوصول إلى مرحلة التعافي من جائحة كورونا في أقرب فرصة بإذن هللا.

وأضاف أن شـــهر رمضـــان الكريم 
يحمل معه الخيـــر، لذا يجب على 
المجتمـــع البحريني اســـتثمار هذه 
الفرصة بتغيير أنماط الســـلوكيات 
االجتماعية بما يسهم في الحد من 
انتشـــار فيروس كورونا، خصوًصا 
في ظـــل الزيـــادة المضطـــردة في 
عدد الحاالت القائمة، وما تشـــكله 

من تحد وتهديد للصحة العامة.
وشّدد وكيل الصحة على ضرورة 
االلتـــزام التام بالقـــرارات الصادرة 
مؤخـــرا والمتعلقـــة بشـــكل خاص 

بشـــهر رمضـــان، المتمثلـــة بأهمية 
تجنب التجمعات العائلية الكبيرة 
لخطـــورة تلك التجمعـــات ودورها 
فـــي انتقـــال الفيـــروس وهـــي من 
األسباب التي تم رصدها واحتلت 
انتشـــار  فـــي  األولـــى  المرتبـــة 

الفيروس ونقل العدوى.
ودعـــا إلى ضـــرورة عـــدم التهاون 
في أخذ التطعيم المضاد لفيروس 
كورونـــا، واغتنـــام الفرصة الثمينة 
التـــي أتيحـــت للجميـــع علـــى هذه 
األرض الطبيـــة، مـــن لـــدن جاللـــة 

الملك، وتوجيهاته السامية لتوفير 
الصحيـــة  والرعايـــة  التطعيمـــات 
المواطنيـــن  لجميـــع  المجانيـــة 
والمقيمين، بما يمكن البحرين من 

تخطي الجائحة.
وبهذه المناسبة، رفع المانع أصدق 
التهانـــي وأطيب التبريـــكات، إلى 
الجاللـــة  صاحـــب  البـــالد  عاهـــل 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
الـــوزراء  رئيـــس  العهـــد  وولـــي 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان 

رمضـــان  شـــهر  حلـــول  بمناســـبة 
المبـــارك ، ســـائاًل المولى عـــّز وجّل 
أن يعيـــد هـــذه المناســـبة الكريمة 
علـــى الجميع بالصحة والســـعادة، 
وعلـــى البحرين وهي تنعم بالخير 

واألمن واألمان.

المنامة - وزارة الصحة
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أبلغ الرئيس التنفيذي لمستشـــفى اإلرسالية 
األميركيـــة جورج شـــاريان “البـــالد” أن فرع 
المستشـــفى الجديـــد فـــي عالـــي والمتوقـــع 
إنجازه في أكتوبر 2022، ســـيحوي تقنيات 

تواكب أحدث االبتكارات.
ووصف المشروع الجديد بالقول: “سيكون 
أمامكـــم صـــرح طبـــي يســـتدعي الفخر من 
فقـــد  والخليجييـــن،  البحرينييـــن  جانـــب 
شـــملت كل الجوانـــب في المشـــروع أحدث 
وأعلـــى المواصفات العالمية للمستشـــفيات 
الحديثة، وكما قلت لك، إن أســـاس ذلك هو 
التزامنـــا علـــى مـــدى عقد وأكثر مـــن الزمان 
لتوفيـــر خدمـــات صحية مبتكـــرة تنال رضا 
المرضـــى، ولهـــذا نحن نطبق نظًمـــا متقدمة 
ا في رصـــد وتقييـــم رضا العمـــالء بناًء  جـــدًّ

علـــى تقاريـــر دوريـــة واضحة تســـتند على 
المعلومات والبيانات وتحليلها، فال شك أن 
مســـتويات الجودة في القطـــاع الطبي تعد 
ا ألننا نرّكـــز على أهم جوانب  ا جدًّ ركًنـــا مهمًّ

الحياة وهو الصحة”.

وأضـــاف: “إن مشـــروعنا يضـــم 100 ســـرير، 
ووفـــق الخطـــة، فإنـــه إنشـــاءه بالمناصفـــة 
بيـــن مملكـــة البحريـــن والواليـــات المتحدة 
يتوّلـــى  البحرينـــي  فالجانـــب  األميركيـــة، 
تمويـــل األعمـــال اإلنشـــائية، فيمـــا ســـتكون 

تمويـــل  األميركـــي  الجانـــب  مســـؤولية 
الطبيـــة  والمســـتلزمات  التجهيـــزات 

والمعدات”.
ا علـــى ســـؤال يتعلـــق بســـير العمل في   وردًّ
ظـــروف جائحة كورونا أجـــاب: “هناك عمل 

ا، واألمور تســـير بشكل أكثر من  مدهش حقًّ
رائـــع، ودعنـــي أقول أننا حتـــى مع تحديات 
جائحـــة كورونـــا كوفيـــد 19، إال أننـــا نمضي 
علـــى الطريـــق ونتوقـــع أن يكـــون االفتتاح 
فـــي موعده، أي في شـــهر أكتوبـــر من العام 
المقبـــل 2022.. لقـــد عملنا مع وزارة الصحة 
منـــذ والدة فكـــرة إنشـــاء فـــرع عالـــي، وقد 
تشـــرفت بلقاء وزيرة الصحة فائقة ســـعيد 
الصالـــح وبحثنا المشـــروع الجديد وأطلعنا 
الوزيرة على خطة التوســـع والمساهمة في 
تطوير القطاع الصحي في مملكة البحرين، 
وســـمعنا منها الـــكالم الطيب ال ســـيما وأننا 
نتشّرف بأن نكون جزًءا من تنفيذ توجهات 
مملكة البحرين لتقديم مســـتويات متقدمة 
من الخدمات الطبية والعالجية للمواطنين 
المستشـــفى  بـــه  يتمتـــع  بمـــا  والمقيميـــن، 

األميركي من خبرات وكفاءات طبية”.
 وأكد التواصل مع وزارة الصحة والمجلس 
األعلـــى للصحـــة وكذلـــك الهيئـــة الوطنيـــة 
لتنظيـــم المهن الصحيـــة، ونحظى بالتعاون 
والدعـــم من رئيس المجلس األعلى للصحة 
الفريـــق طبيـــب الشـــيخ محمد بـــن عبدهللا 
آل خليفـــة، ورئيس “نهـــرا” مريم الجالهمة، 
التراخيـــص  كل  توافـــر  علـــى  ونحـــرص 
مؤمـــن  والـــكل  األنظمـــة،  مـــع  المتطابقـــة 
بـــأن المشـــروع الجديـــد يدخـــل فـــي إطـــار 
اســـتراتيجية تطوير القطاع الطبي وتعزيز 
كفـــاءة الخدمـــات والمـــوارد الصحيـــة وفق 
المبـــادئ المتبعـــة، ومـــن جانبنـــا أيًضا، نحن 
نؤمن بمد جســـور التعاون والمســـاهمة في 
تبادل الخبرات واإلدارة الحديثة واالرتقاء 

بالخطط والبرامج التطويرية.

الرئيس التنفيذي لـ “اإلرســالية األميركية” جورج شــاريان: مجهز بأعلى المواصفات العالمية

خطة لتزويد فرع المستشفى الجديد في عالي بتقنيات تواكب االبتكارات

سعيد محمد

نموذج تصميم المستشفى الجديد في عالي  جورج شاريان

المنظري يدق ناقوس الخطر: التزموا في رمضان
ـــات فـــــي البحــريـــــن والمنطقـــــة ـــم التطعيمــ ـــا” تستشـــــرس رغــ “كــورونــ

حـــّذر المديـــر اإلقليمـــي لمنظمـــة الصحة 
العالميـــة إلقليم شـــرق المتوســـط، أحمد 
المنظـــري أمـــس، من آثـــار تزايـــد حاالت 
اإلصابـــة بفيروس كورونا كوفيد 19 في 
دول االقليم، موضًحا، أن أكثر من نصف 
بلـــدان االقليـــم عانـــت مـــن هـــذه الزيادة 

المضطردة خالل الفترة الماضية. 
وبّين المنظري خالل اإلحاطة اإلعالمية 
أمـــس األربعـــاء 14 أبريـــل الجـــاري فـــي 
مقرالمكتـــب اإلقليمـــي بالقاهـــرة، أن 12 
بلـــًدا مـــن أصـــل 22 بلًدا في إقليم شـــرق 
الخليجيـــة  الـــدول  ومنهـــا  المتوســـط 
كالبحريـــن والســـعودية أعلنت عن زيادة 
في حـــاالت اإلصابـــة األســـبوع الماضي، 
مقارنـــًة باألســـبوع الذي ســـبقه، كمـــا َأبلغ 
11 بلـــًدا عن زيـــادة في أعـــداد الوفيات، 

مردًفـــا، أن هـــذه الزيـــادة فـــي الحـــاالت 
تشـــّكل اتجاًهـــا يبعـــث على القلـــق، وهو 
أن العديـــد مـــن الناس في جميـــع أنحاء 
اإلقليم ال يزالون غيـــر ُمدركين لخطورة 
الوضـــع، وال يلتزمـــون بالتدابير الوقائية 
التـــي أثبتـــت فعاليتها في وقف ســـريان 
الصحـــة  منظمـــة  أن  معرًبـــا،  العـــدوى، 
العالميـــة قلقة من تفاقـــم الوضع وزيادة 
العـــدوى وعـــدد اإلصابـــات خـــالل شـــهر 
رمضـــان إذا لـــم يلتـــزم النـــاس بالتدابيـــر 
االجتماعيـــة التـــي أثبتت جدواهـــا، علًما 
اإلجـــراءات التي يجب مواصلة تطبيقها 
للمساعدة في احتواء الجائحة تتماشى 
مـــع المبـــادئ األساســـية لإلســـالم، ومنها 
القاعـــدة الفقهيـــة التي تنـــص على أنه ال 

ضرر وال ضرار.
 وأعلـــن المنظـــري، عـــن توفـــر اللقاحـــات 
فـــي جميـــع بلـــدان اإلقليـــم، وأن 21 بلًدا 

مـــن أصـــل 22 بلـــًدا فـــي االقليـــم قدمت 
التطعيمـــات لمواطنيهـــا والمقيمين فيها 
مجانـــا، حيث تلّقـــى الناس أكثـــر من 30 
مليـــون جرعة مـــن لقاحـــات كوفيد - 19 

حتى اآلن في جميع دول اإلقليم.
العالميـــة  الصحـــة  منظمـــة  مديـــر  وكان 

إلقليـــم شـــرق المتوســـط قد وجـــه بيانا، 
دعـــا  المبـــارك  رمضـــان  شـــهر  بمناســـبة 
خالله إلـــى اتباع ُطرق وعـــادات جديدة 
بـــداًل مـــن تقاليدنا االجتماعيـــة المعتادة، 
فـــي إطـــار الجهـــود الراميـــة إلـــى حماية 
ائنا، مطالًبا الجميع بتطبيق  أنفســـنا وأحبَّ
اإلجراءات االحترازية كاملة والمحافظة 
علـــى التباعد عن اآلخرين بمســـافة آمنة 
حتى يتســـنَّى لنا أن نحتفـــل بالعديد من 

المناسبات السعيدة القادمة.
األســـبوع  هـــذا  المنظمـــة  وأصـــدرت   
الممارســـات  بشـــأن  ثـــة  ُمحدَّ إرشـــادات 
الرمضانيـــة المأمونـــة فـــي ظـــل جائحـــة 
كوفيـــد - 19. وتشـــتمل علـــى توصيـــات 
بشـــأن تدابيـــر التباعـــد البدنـــي الواجـــب 
اتباعها أثنـــاء الصالة واإلفطار الجماعي 
الفعاليـــات  مـــن  وغيرهـــا  والعمـــرة، 

االجتماعية أو الدينية.

أحمد المنظري

بدور المالكي

مريم الجالهمة

وليد المانع
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محرر الشؤون المحلية

سيدعلي المحافظة

محرر الشؤون المحلية

“األشغال” تنجز أعمال تسوية طرق ريف باربار
”^“ ــر  ــ ــب ــ ع األهــــــالــــــي  ــوى  ــ ــكـ ــ شـ ــن  ــ ــ م ــن  ــ ــري ــ ــه ــ ش ــد  ــ ــع ــ ب

ــى  ــرة األول ــدائ قــال الممثل الــبــلــدي عــن ال
ــي  ــوداعـ بــالــمــحــافــظــة الــشــمــالــيــة شــبــر الـ
البلديات  ــؤون  وشــ األشــغــال  وزارة  “إن 
أعمال  مــن  انتهت  العمراني  والتخطيط 
تسوية الطرق الترابية لمنطقة ريف باربار 
تعاني  كــانــت  والــتــي  الحديثة،  السكنية 
ارتفاعات  الطريق عن  تدني مستوى  من 

المنازل”.
يأتي ذلك بعد شهرين من شكوى األهالي 
فــي “الـــبـــاد” حـــول تــأخــر أعــمــال تسوية 
الـــطـــرق ومــــا تــتــســبــب فــيــه مـــن إعــاقــة 
المرورية وتطاير األتربة وتشكل  الحركة 
المستنقعات المائية حال هطول األمطار.

ــاز الــمــشــاريــع  ــال الــــوداعــــي: إن إنـــجـ ــ وقـ
الخدمية والتنموية التي تلبي احتياجات 
في  هي  والمعيشية  الحياتية  المواطنين 
الحكومة  إستراتيجية  أولــويــات  مقدمة 
ــنــود بــرنــامــج الــحــكــومــة،  ــمــؤكــدة فـــي ب ال
ــدرج في  ــ ــو مـ ــا هـ ــري بـــنـــاء عــلــى مـ ــجـ ويـ
التنفيذي،  العمل  خطط  بــنــاء  الــبــرنــامــج 
يجري  التي  الخدمية  االحتياجات  وفــق 

تحديدها واستهدافها.
ولفت إلى أن الدائرة األولى شهدت تنفيذ 
عدد من البرامج الخاصة بتسوية الطرق، 
الذي كان آخرها تسوية الطرق في ريف 

باربار بمجمع 524.
وأشار إلى أن المشروع السكني في ريف 
باربار بمجمع 524 من المشاريع الحديثة 
التعمير  أنشطة  بداية  منذ  حرصنا  التي 
ونظمنا  التعميرية،  مراحله  متابعة  على 
زيارات متعددة بمرافقة مهندسي صيانة 

للوضع  المسبق  التقييم  بــهــدف  الــطــرق؛ 
وتــشــخــيــص الــمــتــطــلــبــات واالحــتــيــاجــات 

الخدمية.
وذكر أن األنشطة التعميرية غير الملتزمة 
بالتعمير،  الخاصة  والقوانين  بالضوابط 
ورمــي األنــقــاض في الــطــرق، تسببت في 
السكان؛  لحياة  مائمة  غير  حالة  إيجاد 
بسبب تــراكــم األنــقــاض فــي الــطــرق التي 
ــي إلى  كــانــت تعيق حــركــة دخـــول األهــال

منازلهم.
تولى  المشكلة  ولمعالجة  أنــه  إلــى  وأشــار 
الطرق  بــإدارة مشاريع وصيانة  المهندس 
ــهــاب الـــريـــان مــســؤولــيــة إعــــداد تقرير  إي
فــنــي، اســتــجــابــة لــلــحــرص الــمــســؤول من 
قبل وكيل شؤون األشغال أحمد الخياط 
تيسير  في  العملية  اإلجـــراءات  تبني  في 
مهمة إصدار القرارات الموجهة في خدمة 
للسكان،  الكريمة  الحياة  توفير  متطلبات 
قرار  إصــدار  في  الفعلي  أثــره  انعكس  ما 
بالرمال وتعبيدها بنخالة  الطريق  تسوية 

اإلسفلت المعالج.

خطة العمل 

وقال الوداعي حول تفاصيل العمل على 
المشروع: إن خطة العمل وضعت بالعمل 
على ردم وتسوية الطرق في منطقة ريف 
على  باالرتكاز  وذلــك   524 بمجمع  بــاربــار 
المنطقة  فــي  الــطــرق  فــي  القائمة  الحالة 
االنتهاء  فترة  وحدد  جدا،  كبيرة  ألعماق 
من إنجاز العمل في المشروع في األسبوع 
األول من أبريل 2021، وجرى إنجاز العمل 
في وقت قياسي، حيث يجري تشخيص 
االحــتــيــاجــات اإلضــافــيــة بــنــاء على طلب 

السكان الستكمال النواقص إن وجدت.
وأشار إلى أن أبرز المعوقات التي واجهت 
الــمــشــروع تمثلت  تــنــفــيــذ خــطــة  عــمــلــيــة 
الكثيفة في  الــبــنــاء  أنــقــاض  تــواجــد  فــي 
اإلنشاءات  أعمال  عن  الناتجة  الطرقات 
إجــراءات  اتخاذ  تطلب  ما  المنطقة،  في 
المنطقة  بلدية  مــع  بالتعاون  استثنائية 

الشمالية وشركة النظافة.
الموقع  تنظيف  ضمانة  لتعزيز  أنــه  وذكــر 

برفقة  الموقع  في  الحضور  على  حرصنا 
مهندسي صيانة الطرق ومفتشي النظافة 
وموظفي لجنة العمل المباشر في شؤون 

األشغال.
ــى الــمــعــوقــات  ــه إضـــافـــة إلـ ــى أنـ ــفــت إلـ ول
تعد  المنطقة  طبيعة  فــان  إليها  الــمــشــار 
في  زراعية  كونها  بسبب  المعوقات؛  من 
ما  متفككة،  التربة  فإن  وبالتالي  األصــل، 
يتسبب ذلك في إحــداث مصاعب أخرى 

في عملية التسوية الترابية.

استكمال الخدمات

ــال الـــوداعـــي حـــول خــطــة اســتــكــمــال  وقــ
خطة  بــنــاء  إن  المنطقة:  فــي  الــخــدمــات 
الموقع  فــي  الــخــدمــات  بقية  الســتــكــمــال 
تحكمه جملة من اإلجراءات والمتطلبات 
وذلك  التنفيذي،  والقرار  والمالية  الفنية 
يجري  ــتــي  ال الــمــشــاريــع  بــرامــج  تحكمه 
مستوى  عــلــى  لــهــا  والتخطيط  دراســتــهــا 
البرامج الحكومية، التي يجري التخطيط 
إلى جدولة تنفيذها وذلك با شك يجري 
النظر في أمر ضرورتها في مرحلة الحقة.
ــره الـــجـــزيـــل لــلــحــكــومــة  ــكـ ــر عــــن شـ ــبـ وعـ
البلديات  وإلـــى وزيـــر األشــغــال وشـــؤون 
والتخطيط العمراني عصام خلف، ووكيل 
الخياط  األشــغــال أحمد  لــشــؤون  الـــوزارة 
في  واهتمامهم  الــشــديــد،  حرصهم  على 
ــراءات فــي تلبية  اتــخــاذ مــا يــلــزم مــن إجــ
وتيسير  الخدمية  المواطنين  احتياجات 
البيئة  متطلبات  لتوفير  إنــجــازهــا  مهمة 
الــكــريــمــة  والــحــيــاة  للمعيشة  الــصــالــحــة 

للمواطنين.

أثناء أعمال التسوية  الوداعي أثناء متابعته للمنطقة قبل استكمال أعمال البناء

مناقشات في موقع العمل 
الرفاع - بلدية الجنوبية

قال العضو البلدي فاضل العود إنه تقرر 
خال الفترة المنظورة إنشاء ٤٥ موقف 
سيارات على الطريق ٣٦٤٣ مجمع ٢٣٦ 

في منطقة سماهيج.
الطريق،  امتداد  استغال  “تم  وأضــاف 
ــي مــســاحــة تــرابــيــة ســيــتــم رصفها  وهـ
وتهيئتها الستغالها كمواقف نموذجية 
ــخــدمــة األهـــالـــي وتـــحـــل الــكــثــيــر من  ل
لمركباتهم  مواقف  إيجاد  في  معاناتهم 

الخاصة”.
“مــنــاطــق سماهيج  بـــأن  الـــعـــود  وعــلــق 

والــديــر بــحــاجــة مــاســة إلـــى مــثــل هــذه 
الــمــواطــنــون  يطالبنا  إذ  الــمــشــروعــات، 
يــومــًيــا بــتــوفــيــر الــحــلــول لــمــعــانــاتــهــم، 
مكتظة  مــنــاطــق  بعضها  أن  خــصــوًصــا 
ــي ظــل  ــم بـــأنـــه فــ ــتـ ــتـ ــة”. واخـ ــمــ ــ ــدي وقــ
محدودية الموازنات في الفترة الحالية 
تتمثل في  العمل على حلول  يتم  فإنه 
التي  المتوافرة،  المساحات  استغال 
إلى مواقف  يمكن فنًيا ومالًيا تحويلها 
والطلب  الضغوطات  تخفف  ســيــارات 

على المواقف”.

ــة الــمــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة  ــدي ــل ــقــت ب أطــل
حــمــلــتــهــا الــتــوعــويــة لــلــمــوســم الــثــانــي 
شعار  تحت  اإللــكــتــرونــي  الــفــضــاء  عبر 
شهر  حلول  بمناسبة  العطاء”؛  “رمضان 
رمــضــان الــمــبــارك؛ بــهــدف رفــع مستوى 
النظافة  على  الحفاظ  بأهمية  الــوعــي 
والممارسات  السلوكيات  وتبني  العامة 
الــصــحــيــحــة مـــع االلــــتــــزام بــالــقــوانــيــن 

واالشتراطات البلدية.
وصـــرحـــت رئـــيـــس الـــعـــاقـــات الــعــامــة 
البلدية  ــأن  ب أبوالفتح  غـــادة  واإلعــــام 
نشر  على  الفضيل  الشهر  فــي  تحرص 
ــنـــاءة وتـــقـــديـــم الــنــصــائــح  ــبـ ــار الـ ــكــ األفــ
ــزز الـــشـــراكـــة  ــعـ ــي تـ ــتـ واإلرشـــــــــــادات الـ
والمقيمين  المواطنين  مع  المجتمعية 
والطابع  البيئة  على  الــحــفــاظ  بأهمية 
الجنوبية،  للمنطقة  والعمراني  الجمالي 
الـــتـــي هـــي جــــزء مـــن واجـــهـــة مملكة 
تعزيز  جانب  إلى  الحضارية،  البحرين 
الــســلــوكــيــات وتــقــويــمــهــا نــحــو الــقــيــام 
في  المخلفات  برمي  اإليجابية  باألمور 

موضعها الصحيح واألماكن المخصصة 
لــهــا، وعـــدم هــدر الــمــيــاه فــي الــشــوارع، 
أو رمــي أنــقــاض الــبــنــاء والــتــرمــيــم من 
المخصصة  الــحــاويــات  اســتــخــدام  غير 
السلوك  تعزيز  وسائل  من  وغيرها  لها 

الصحيح في المجتمع.
إلى  كــذلــك  تــهــدف  الحملة  أن  وأكـــدت 
عبر  المجتمع  مــع  التواصل  جسور  مــد 
ــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي عبر  وســـائـــل الـ
وصل  حلقة  لخلق  اإللكتروني  الفضاء 
ــائـــل تــوعــويــة  ــــث رسـ مـــع الــجــمــهــور وب

هادفة من أجل تعزيز الوعي العام.

العود: 45 موقفا للسيارات في سماهيج

البلدية الجنوبية تطلق “رمضان العطاء 2”

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

أكد وزير األشغال وشئون البلديات 
خلف  عصام  العمراني  والتخطيط 
قـــدًمـــا في  الــحــكــومــة مــاضــيــة  أن 
ــتـــمـــرار بــتــنــفــيــذ الــمــشــروعــات  االسـ
الــتــطــويــريــة والــتــنــمــويــة مــمــا يؤكد 
لمواصلة  السعي  في  الثابت  النهج 
خال  من  والتطوير  البناء  مسيرة 
والمشروعات  الخطط  جميع  تنفيذ 
ــالـــح الــوطــن  ــتـــي تــصــب فـــي صـ الـ
والـــمـــواطـــنـــيـــن، وذلـــــك مـــن خــال 
الــمــوارد  لكافة  األمــثــل  االســتــغــال 
الــمــالــيــة الــمــتــاحــة وتــوجــيــهــهــا بكل 
أهداف  يدعم  بما  وفاعلية،  كفاءة 
بقيادة  الشاملة  التنموية  المسيرة 
ــاد صـــاحـــب الــجــالــة  ــ ــب ــ عـــاهـــل ال
خليفة،  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 

العهد  المستمرة من ولي  والمتابعة 
رئـــيـــس الــــــــوزراء صـــاحـــب الــســمــو 
ــمــان بـــن حمد  ــر ســل ــيـ الــمــلــكــي األمـ
على  ــاًء  ــن ب أنـــه  ــار  وأشــ خليفة.  آل 
حـــزمـــة الـــمـــشـــروعـــات الــتــطــويــريــة 
األولــى التي تم إطاقها في يوليو 
2018، فإن مجلس الوزراء برئاسة 
العهد  ولــي  الملكي  السمو  صاحب 
رئيس مجلس الوزراء وافق أخيرا 
عــلــى تــمــويــل الــحــزمــة الــثــانــيــة من 
المشروعات التطويرية ذات الطابع 
73 مــشــروًعــا  الــمــتــضــمــنــة  الــبــلــدي 
مليون   42 بــنــحــو  تــقــدر  بــمــيــزانــيــة 
الموارد  إيرادات صندوق  دينار من 

البلدية المشتركة.

خلف: 42 مليون دينار لتنفيذ 73 مشروعا خدميا

البديع - بلدية الشمالية

أطــلــقــت بــلــديــة الــشــمــالــيــة بــالــتــعــاون مع 
المجلس البلدي النسخة الثالثة من حملة 
بمناسبة  الــخــيــر”؛  شهر  فــي  غير  “بيئتنا 
الفضاء  عبر  المبارك  رمضان  شهر  حلول 
زيــادة  هدفها  رسالة  تحمل  اإللكتروني، 
المنزلية  المخلفات  البيئي بقضية  الوعي 
أكدت  كما  البيئة.  على  السلبي  وتأثيرها 
السلوك  تغيير  أهــمــيــة  البيئية  الــحــمــلــة 
المحيط  مـــع  ــعــاقــة  ال فـــي  االجــتــمــاعــي 
المسؤولية  ثقافة  وبناء  لإلنسان،  البيئي 
الحفاظ  في  الشراكة  مبدأ  على  القائمة 
المفاهيم  وتغيير  العامة  النظافة  على 
السائدة في االعتماد على عمال النظافة 
المشتركة  الــمــســؤولــيــة  قــيــم  وتــرســيــخ 
كما  البيئي،  محيطنا  نظافة  صــون  فــي 
بالتعامل  عامة  إرشـــادات  الحملة  تشمل 
رمضان  شهر  فــي  المنزلية  النفايات  مــع 
المدير  المبارك وأوقات إخراجها. وقالت 

الفضالة  لــمــيــاء  الشمالية  لبلدية  ــعــام  ال
األهــداف  مــن  انطاًقا  تأتي  الحملة  “إن 
وزارة  ــرؤيــة  ل المحققة  االســتــراتــيــجــيــة 
والتخطيط  البلديات  وشــؤون  األشــغــال 
العمراني الطموحة في عمل بلدي شامل 
والشراكة  االســتــدامــة  أســاس  على  قائم 
وزيــر  لــتــوجــيــهــات  وتــنــفــيــذا  المجتمعية 
والتخطيط  البلديات  وشــؤون  األشــغــال 
عبدهللا  بــن  عــصــام  المهندس  الــعــمــرانــي 
البلديات  لشؤون  ــوزارة  الـ ووكيل  خلف 
ــشــيــخ مــحــمــد بـــن أحـــمـــد آل خــلــيــفــة،  ال
بضرورة تكثيف حمات التوعية البيئية 
الدينية  الــمــنــاســبــات  جــمــيــع  واســتــغــال 
الفضالة عن تدشين  والوطنية”. وأعلنت 
البيئية  الــرمــضــانــيــة  الــمــجــالــس  فــعــالــيــة 
ــــحــــوار الــرمــضــانــيــة  ــقــات ال بــتــنــظــيــم حــل
النوعية عبر الفضاء اإللكتروني بمشاركة 
ــيــن إلـــى جــانــب  الــمــخــتــصــيــن والــمــســؤول

وأكدت  البيئي.  التطوعي  العمل  نشطاء 
المحوري الذي تضطلع به وسائل اإلعام 
إذكاء  في  االجتماعي  التواصل  ومواقع 
البيئية  والسلوكيات  المفاهيم  وترسيخ 
شرائح  جميع  لدى  والمستدامة  السليمة 
والمعبر  الــمــحــرك  بــاعــتــبــارهــا  الــمــجــتــمــع، 
الحقيقي عن هموم ومشاكل المواطنين.

الفضالــة: حلقات الحــوار الرمضانية عبــر الفضاء اإللكتروني بمشــاركة المختصين
“الشمالية” تطلق “بيئتنا غير في شهر الخير 3”

المستفيدين  الــعــامــر  أحــمــد  الــنــائــب  دعــا 
مــن الــمــشــاريــع اإلســكــانــيــة إلـــى االلــتــزام 
الــتــي حددتها  الــخــاصــة  بــاالشــتــراطــات 
أخـــذ  ضــــــــرورة  ــع  مــ اإلســـــكـــــان،  وزارة 
ــمــوافــقــات الـــازمـــة فـــي حـــال الــرغــبــة  ال
بإجراء أي تغيير هندسي لتعديل البناء، 
من حقوق  التوسعة حق  أّن  إلى  مشيرًا 
المواطن المنتفع، شريطة أال يكون ذلك 

على حساب سامة واستقرار أسرته.
وأكد العامر أّن وزارة اإلسكان ال تعارض 
وحداتهم  فــي  بالتوسع  المنتفعين  حــق 
السكنية، بل حرصت على توفير خيارات 
التوسعة  لضمان  عــدة  وفنية  هندسية 
ــدًا على  ــؤّكـ مـ بــالــوحــدة،  اإلضـــــرار  دون 
ضرورة تكاتف والتزام جميع المواطنين، 
القانونية،  البناء  باشتراطات  والتقيد 
في  السكنية  المناطق  ديمومة  أجل  من 

كنموذج  صورتها  يعكس  وبما  المملكة، 
حضاري يحتذى به.

أّن وزارة اإلسكان تنّظم  العامر  وأوضح 
محاضرات لكافة المنتفعين من الوحدات 
تشرح  للعقد،  توقيعهم  قــبــل  السكنية 
والقانونية  الفنية  الجوانب  كافة  خالها 
التي يجب على المنتفع التقيد بها، ومن 

التغييرات  أعمال  مباشرة  عــدم  ضمنها 
في الوحدة قبل استصدار رخصة البناء، 
التي  الهندسية  األخطاء  أّن  إلى  منّوهًا 
سلبًا  تؤثر  القانوني  غير  البناء  يخلفها 
الــمــنــزل، وتــعــّرض قاطنيه  عــلــى جـــودة 
ــلــحــوادث الــخــطــيــرة، ومــنــهــا مــا يتكرر  ل
المخالفين كالحرائق بسبب  لدى  وقوعه 
أخـــطـــاء فـــي الــتــوصــيــات الــكــهــربــائــيــة، 

ناهيك عن مخاطر سقوط الجدران.
الــعــامــر بالخطط  الــنــائــب أحــمــد  وأشــــاد 
وضعتها  التي  المستقبلية  والــتــصــّورات 
الجهود  تكثيف  بهدف  اإلســكــان  وزارة 
من  والتقليل  اإلسكانية  بالعملية  للدفع 
على  مــشــددًا  الطويلة،  االنــتــظــار  قــوائــم 
ضرورة تقيد المواطنين في االشتراطات 
على  للمحافظة  الـــوزارة،  وضعتها  التي 

سامة الوحدات السكنية.

العامر: “اإلســكان” توفر خيارات هندســية وفنيــة لضمان التوســعة دون اإلضرار بالبيت
تعديل الوحدة حق للمواطن وااللتزام باالشتراطات واجب وطني

إنشاء مشاتل في جميع المحافظات
ــرى  ــة الكبـ ــة خليفـ ــي حديقـ ــات فـ ــجار والمزروعـ ــرة باألشـ ــف: وفـ خلـ

قــــــال وزيـــــــر األشـــــغـــــال وشــــــؤون 
ــبــلــديــات والــتــخــطــيــط الــعــمــرانــي  ال
ــّدت  عــصــام خــلــف إن الـــــــوزارة أعــ
أعــمــال  لــزيــادة  متكاملة  منظومة 
والــمــزروعــات  والتشجير  التجميل 
والميادين  والشوارع  الحدائق  في 
أن  إلى  والتقاطعات، مشيًرا  العامة 
التشجير والتخضير  أعمال  تكثيف 
متكاملة  استراتيجية  وفــق  يسير 
وشـــــؤون  ــال  ــ ــغـ ــ األشـ وزارة  لـــــدى 

البلديات والتخطيط العمراني. 
 وأضاف “أن إنشاء عدد من المشاتل 
كــل محافظة يهدف  فــي  الــزراعــيــة 
وإنشاء  الزراعي  اإلنتاج  زيادة  إلى 
لتخدم  الـــمـــزروعـــات  مــن  مــخــزون 

ــادة الرقعة  ــ ــوزارة فــي زي ــ الـ تــوجــه 
والتقاطعات  بــالــشــوارع  الــخــضــراء 

والحدائق والمنتزهات”.
 جاء ذلك، خال زيارة الوزير خلف 
الكبرى  خليفة  حديقة  مشتل  إلــى 
بمعية  الــجــنــوبــيــة  الــمــحــافــظــة  فــي 
ــشــؤون الــبــلــديــات  وكــيــل الـــــوزارة ل
خليفة  آل  أحمد  بن  محمد  الشيخ 
ومدير عام بلدية المنطقة الجنوبية 
ــطــيــف وعــــــدد مــن  ــل ــدال ــم عــب ــاصـ عـ
مــســؤولــي الــــــوزارة لـــاطـــاع على 

انتهاء العمل من تجهيز المشاتل.
حـــديـــقـــة  ــتــــل  “مــــشــ أن  وأوضــــــــــح 
على  يقام  بــالــرفــاع  الكبرى  خليفة 
ويتميز  مــربــع،  متر   2000 مساحة 

ــار والـــشـــجـــيـــرات  ــ ــجـ ــ ــرة األشـ بــــوفــ
يقام  فيما  ــمــزروعــات،  ال ومختلف 
مــشــتــل الــســلــمــانــيــة فـــي الــحــديــقــة 
متر  ألــف  مساحة  على  السلمانية 
فسائل  لزراعة  منه  ويستفاد  مربع 
نخيل  مــن  نقلها  يتم  التي  النخيل 

الشوارع والتقاطعات وغيرها ليتم 
بعد  المستقبلية  بالمشاريع  زراعتها 
والتركيز  المناسب،  للحجم  نموها 
العالية  القيمة  ذات  األشــجــار  على 
الرئيسية  الـــشـــوارع  فــي  لــزراعــتــهــا 

والميادين والحدائق”.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

غادة أبو الفتح

لمياء الفضالة  أحمد العامر
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

رئيسة مجلس النواب وعمل واضح في تحقيق مطالب المبدعين
الحـــراك المســـرحي فـــي البحرين يحتاج إلـــى تحقيق نوع مـــن التوازن 
الدقيـــق، وذلك عبر الدعم والتســـهيالت التي تقدمها الجهات الرســـمية، 
والتـــي تلعـــب دورا كبيـــرا وتســـاهم بشـــكل فعـــال فـــي تنشـــيط الحياة 
الثقافيـــة فـــي المجتمع، ومؤخرا اســـتقبلت الســـيدة فوزية بنت عبدهللا 
زينل رئيسة مجلس النواب الفنان أنور أحمد رئيس مجلس إدارة مسرح 
أوال وأعضـــاء مجلـــس اإلدارة، وهـــي وكمـــا عرف عنها من المشـــجعين 
لحرية الفكر والكلمة الصادقة والثقافة والفنون بكل اتجاهاتها، وتسعى 
دائما إلى وضع األمور في مكانها الصحيح وإبراز صورة واضحة شاملة 
للمسرح البحريني والثقافة بشكل عام وتقدر المبدعين ودورهم الفاعل 

والمؤثر في المجتمع ونظرتهم التكاملية.
ال شـــك أن اإلخوة في مســـرح أوال قد اســـتعرضوا مع رئيســـة مجلس 
النواب العديـــد من القضايا التي تهم الفنان البحريني والصعوبات التي 
تعترض طريقه وتعترض طريق المبدعين في البحرين بشكل عام، وأنا 
على يقين وثقة تامة بأن ســـعادتها ســـتحرك المياه الراكدة في البرلمان 

وســـتضع أســـاليب لرعاية الفنان والمبدع البحريني، وســـتعطي للثقافة 
والفن الدفع الحقيقي، وتعطي للمثقفين والمبدعين والخالقين المجال 
فســـيحا لصنـــع الثقافـــة في جو مـــن المســـؤولية الكفيلة بجعـــل الثقافة 
بعدا أساســـيا من أبعاد التنمية الشـــاملة، فقد جاء الوقت لتكون الفنون 
والثقافـــة ذات أثـــر عميـــق في البرلمـــان ولها مـــن يغذيها ويدافـــع عنها، 
جـــاء الوقت ليتحدث البرلمان بعد صمت طويل بلســـان الفنان والمبدع 
البحرينـــي ويدافع عن قضاياه ويطالـــب بإنصافه وتذليل الصعاب التي 
تعتـــرض طريقه وفتح األبـــواب أمامه، ونحن كفنانين ومهتمين نشـــكر 
ســـعادة الســـيدة فوزيـــة بنت عبدهللا زينل رئيســـة مجلـــس النواب على 
فتح أبواب مكاتبها الستقبال المبدعين والتباحث في شؤونهم وتسليط 
األضـــواء علـــى جانـــب مهم فـــي المجتمع وهـــو جانب اإلبـــداع والفنون 
عموما، وتعمل بشـــكل واضح وتســـاهم فـــي تحقيق مطالـــب المبدعين 
والفنانين البحرينيين الذين يســـجل لهم التاريخ أدوارا عظيمة في رفع 

اسم المملكة في مختلف المحافل.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

حتى “الحسد” له أصول
. ظاهـــرة “الحســـد” المقيتـــة والمدمرة لبيئـــات العمل، من أساســـيات البالء 
في تأخر الكثير من البلدان، واإلضرار ببناء األســـرة واســـتقرارها ونجاحها، 
والمدهش أن بعض الحساد لم يعد لديهم حتى أصول في الحسد، فالحسد 
يتطلب أهلية على األقل من الحاسد، قبل أن يوجه سهامه لغيره، ويحاول 
أن يأخـــذ مكانـــه، أو يتمنى زوال النعمة عنه، كالكفـــاءة والذكاء االجتماعي 
الوظيفـــة  خفايـــا  ومعرفـــة  والمؤهـــالت،  الوظيفيـــة  والمهـــارة  والخبـــرة 

ومتطلباتها.
لكن اإلشـــكالية األكبر تكمن حين يكون الحاســـد جاهالً أيضًا، فيضع نفســـه 
ندًا لزميله الكفء بالعمل، ويحاول أن “يحفر” له بشتى السبل، ليأخذ مكانه 

دون حق، وهو ال يطال من مهاراته ومواهبه وأخالقياته حجم الخنصر.
 . ال يـــزال بعـــض الذباب اإللكتروني يحـــاول النيل من رجاالت الوطن ممن 
يقفـــون بالصفـــوف األولـــى للدفـــاع عـــن القضايـــا الســـيادية، بمقدمتها ملف 
الجـــارة العدائيـــة قطر والممارســـات المؤثمة التي تقوم بها تجـــاه البحرين، 

عبر قناة الجزيرة المأجورة، وعبر وكالئها بالمنطقة.
هذا الذباب بات كالسوس الذي يحاول أن ينخر في األسنان ناصعة البياض، 
دون أن يضـــع اعتبـــارًا للبلـــد الذي من المفترض أن ينتســـب لهـــا، وعليه فإن 

الدولة مدعوة ألن تتعامل معهم بالشكل الحاسم والصحيح والنهائي.
 . أطلقـــت جمعية الفنر الثقافية أخيرًا التـــي يرأس تحريرها الدكتور خالد 
بومطيـــع، إمســـاكية تفاعليـــة جميلـــة للشـــهر الفضيل، حيث تقـــدم مواقيت 
الصـــالة “فـــور فتـــح الرابـــط”” لكل يوم علـــى حدة، كمـــا تحدد أيضـــا الوقت 
المتبقـــي للصـــالة القادمـــة، وموعـــد األذان في مـــدن العالم، حســـب اختيار 

المدينة المطلوبة.
هذه الجهود الطيبة التي تمت بكوادر بحرينية خالصة، وبشكل تطوعي،  «

تذكرنا بوفاء أبناء البلد ودماثة خلقهم، واهتمامهم بتقديم النافع لغيرهم، 
وهو ديدن الشعب البحريني الكريم، منذ البدايات، والشكر موصول هنا 
للدكتور خالد بومطيع الذي تزخر سيرته الذاتية بتقديم الكثير للبحرين 

وأهلها.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

االلتـــزام ســـالح فعـــال لمكافحـــة وبـــاء كورونـــا، االلتـــزام يعنـــي الحمايـــة 
واألمـــان، ويُدل على وعينا ومدى تحملنا المســـؤولية الوطنية والمجتمعية 
واإلنســـانية، االلتزام ُيمثل التكاتف المجتمعي، وهو ُجهٌد إنســـاني ُمشـــترك، 
وُيحقـــق أهداف الخطـــة الوطنية للحكومـــة ويدعم قـــرارات وزارة الصحة 
وإرشـــادات وتعليمات الفريق الطبي الوطني.. االلتـــزام طريقنا نحو الحياة 
وُيقلـــل الحـــاالت التـــي تتطلب الدخـــول إلى المستشـــفيات مـــن مضاعفات 
الفيـــروس، االلتـــزام باإلجـــراءات االحترازيـــة والتدابيـــر الوقائيـــة ُيســـاند 
التطعيم في مواجهة الفيروس، ويتطلب وعًيا ومسؤولية الفرد تجاه نفسه 

وأهله ومجتمعه، ويبعد الخطر عنا جميًعا.
وتقوم الدولة ببث التعليمات بشـــكل يومي في مختلف الوســـائل اإلعالمية 
إال أن وزارة الصحـــة تســـجل فـــي كل يـــوم أعـــدادا جديـــدة مـــن اإلصابات، 
فنالحظ في األســـواق عدًدا من النـــاس ال يزالون غير ملتزمين باإلجراءات 
الصحية وال بالتباعد الجسدي، وعالج كورونا ليس مستحيال إال أنه يتطلب 

التزاًما مجتمعًيا جاًدا.
إن االلتـــزام بتطبيـــق اإلجـــراءات االحترازيـــة بلبـــس الكمامـــات والتباعـــد 

الجســـدي وتـــرك التجمعـــات العائليـــة الورقة الرابحـــة بيدنا لتجنب انتشـــار 
كورونـــا، وقـــرار الدولة بفتح بعض القطاعات ال يعني أن الوباء قد زال، فهو 
مازال بيننا ويتربص بنا في كل حيٍن ومكان، إذا، إن االلتزام ليس خيارا أو 
رغبة؛ بل هو واجب وإحســـاس بالمســـؤولية الوطنية والدينية تجاه النفس 
واألســـرة والمجتمـــع، إن توافق جهـــود الحكومة مع وعـــي المواطن ودرجة 
االلتـــزام والوقايـــة الشـــخصية والحـــزم بتطبيـــق جميـــع اإلجراءات ســـبيلنا 

الناجع لمنع انتشار الوباء.

 إن االلتزام سيحمي المواطنين والمقيمين من الضرر الصحي والحياتي، وسُيبعدُهم  «
عن األضرار االجتماعية والنفسية، وسُيساهم في إبعاد الضرر االقتصادي للمشاريع، 

فقد ساهمت الحكومة البحرينية بقدر كبير من المسؤولية الصحية 
واالقتصادية واالجتماعية تجاه مواطنيها والمقيمين في البحرين، ومسؤولية 
المواطنين والمقيمين تتمثل بااللتزام الوطني والمجتمعي في البيت وأماكن 

العمل وفي األماكن العامة والدينية، واالبتعاد عن التجمعات العائلية التي 
ُتعتبر وسيلة فعالة لنقل الوباء. االلتزام أمانة يجب أن يتحمل مسؤوليتها 

الجميع.

عبدعلي الغسرة

بااللتزام نحمي مجتمعنا

نقص األسّرة وانتظار المواعيد
يترجـــم الحفاظ على الصحـــة وتعزيزها بالموازنة النفســـية والعقلية والروحية 
والجسمانية التي يصل فيها الفرد إلى مستوى مثالي في وضعه الصحي، حيث 
يشعر من خاللها بسالمة بدنه من األمراض وخلو جسده من األسقام، والوصول 
إلـــى الحيـــاة الممتعة بما تتضمنه من خصائص بيئيـــة واجتماعية وما ترتبط به 
مـــن وجـــود جغرافي ومحيط ديموغرافي وموقع وظيفي، تمكنه من الســـيطرة 
علـــى صحته وتحســـينها بالوقاية والعالج الذي تترتب عليه طائفة واســـعة من 
التدخالت التي تقيه من االعتالالت وتحميه من اإلصابات وفق تبعات توعوية 
تكســـبه المعـــارف والعلـــوم والمعلومات والمهـــارات ذات الخيارات الســـليمة بما 
يتـــواءم مـــع األهـــداف التنموية المســـتدامة التي تســـهم في تحقيـــق الحصائل 

الصحية الشاملة.
بحرينيًا، نفخر أن تكون بالدنا واحدة من الدول الرائدة في القطاعات الصحية 
والعالجيـــة بعـــد سلســـلة اإلنجـــازات المتتاليـــة طـــوال نهضتهـــا التي يشـــهد بها 
القاصـــي والدانـــي، وحظي المواطن والمقيم علـــى أرض المملكة بكامل الرعاية 
الصحيـــة منذ عـــام 1960م بعد أْن وضعتهـــا البرامج الحكوميـــة ضمن أولويات 
خططهـــا التنموية من خالل المؤسســـات الصحية المختلفـــة التي تضمن تقديم 
خدماتهـــا الصحيـــة بصـــورة مســـتدامة منـــذ افتتاح المستشـــفى العســـكري عام 
1968م ومجمع الســـلمانية الطبي عام 1978م ومستشفى الملك حمد الجامعي 
عام 2012م حتى وقتنا الحاضر، الذي شـــهد إنشـــاء أكثر من )20( مركزًا صحيًا 
موزعـــة علـــى المحافظات األربع، فيما المؤســـف رغم الجهود الجبـــارة المبذولة 
تلـــك، أن نقـــف أمـــام تحد يتعاظم يومـــًا بعد آخر بواجهته المتكـــررة طول فترة 
انتظار المواعيد ونقص األســـرة في قسم الحوادث والطوارئ بمجمع السلمانية 
الطبي، إضافة النحسار بعض األدوية في العديد من صيدليات المراكز الصحية 

على حد قول بعض المترددين على تلك المراكز والمجمعات الطبية.

نافلة:  «

يقضي المرسوم الملكي رقم )5( لسنة 2013م بإنشاء المجلس األعلى  «
للصحة ومهمته تطوير أساليب ووسائل تقديم الخدمات المقدمة من 

المؤسسات الصحية المختلفة، فيما يتولى قانون رقم )38( لسنة 2009م 
وضع السياسات التطويرية لنظم الخدمات والرعاية الصحية من خالل 

إنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وقد ساعد كل 
من المرسوم والقانون في إحداث نقلة نوعية أسهمت في توفير الدعم 

والتطوير الالزمين للنظم والخدمات الصحية في مملكتنا الحبيبة.

jasim.almahari @hotmail.com

د. جاسم المحاري

الغبـــن والقهـــر جعال تلـــك األم “تفضفض” وتعبر عن معاناتهـــا اليومية مع 
ابنتها المشهورة واإلعالمية، والمؤثرة على شبكات التواصل االجتماعي، 
ولـــوال أن األمـــر لـــم يبلغ أقصـــى مداه، لما قالـــت أم ذلك عـــن ابنتها! وهل 
هناك أم تشوه سمعة ابنتها وتفتري عليها كذبًا؟ “الكيوت” على برنامجي 
الســـناب واإلنســـتغرام، ال تكف يومًا عن مد يدها وضرب والدتها! المرأة 
الرقيقة كما يحسبها “الفولورز”، ذات لسان سليط وجارح على من ربتها! 
تمارس أبشع أنواع العقوق النفسي والبدني على أقرب الناس إليها، على 
أمهـــا وأبنائهـــا! بـــل وال تتوانـــى عن التخاطـــب باليد حتى مـــع زوجها! لم 
يشفع لألخت “المشهورة” أنها اليوم أم ولها أبناء عن التوقف عن تعنيف 
والدتها بل تســـعى لالســـتيالء على أموالها ودفعها لتحويل ملكية منزلها 

لها!
شـــبكات التواصـــل االجتماعي جعلت الماليين يعيشـــون الوهم، وهم أن 
“بعض” المشاهير هم كما نراهم عبر تلك الشاشات.. حياة مترفة، سعيدة، 
يتحلون بالـــذوق وعظيم األخالق، لبقون، أصحـــاب “إتيكيت”، يحاولون 
إقنـــاع متابعيهم بأنهـــم مالئكة وال تنقصهم إال األجنحة البيضاء لترفرف 

علـــى ظهورهـــم! نعم، هم كغيرهم من البشـــر، لهم حســـناتهم وســـيئاتهم، 
وخطأهـــم وارد، لكـــن مـــا يجـــب أن ندركـــه أن تلـــك الوجـــوه التـــي نراها 
للمشـــاهير على السوشـــال ميديا، قد تكون أقنعة، أقنعة تخفي وجوههم 
الحقيقيـــة، والمختلفـــة ربمـــا، تمـــام االختالف عـــن وجوههـــم الحقيقية، 

والتي تظهر بال زيف أمام محيطهم القريب. 
بعض المتابعين - الســـذج حقيقة - جعلوا تلك النماذج قدوة، وصنفوهم 
ضمـــن أولئـــك المؤثريـــن فـــي حياتهـــم، والبعـــض اآلخر أدخل نفســـه في 
مقارنات، انتهت بإحساسهم بالنقص، وحولوا حياتهم وربما حياة أهاليهم 
إلى جحيم، ُبغية تقليد هؤالء المشـــاهير، معتقدين خطأً أن حياتهم هي 

الطبيعية ودونها حياة ال تستحق العيش.
المؤســـف أن موجـــة اللهـــاث وراء متابعـــة حيـــاة أولئـــك المشـــاهير “غير 
الواقعيـــة” ال تقتصـــر علـــى المراهقين وصغار الســـن، فحتـــى الناضجون 
جعلـــوا منهـــا يوميات ال يأســـفون مـــن إهـــدار وقتهم عليهـــا، واألدهى أن 
ينطلي عليهم كما ينطلي على أولئك المراهقين أن كل ما يرونه حقيقي!.

ياسمينة: أغلب مشاهير السوشال ميديا ممثلون. «

yasmeeniat
@yasmeeniat.com

ياسمين خلف

الوجه الحقيقي للمشاهير
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العقارات

ٕاعالن بحل و تصفية شركة
شركة أريام للتسويق والترويج ذ.م.م

سجل تجاري رقم 1-116041

بناء على قرار المالك شــركة أريام للتســويق والترويج ذ.م.م المســجلة على قيد 
رقم 116041-1 ، بتصفية الشركة اختياريا و تعيين السيده بدرية سالم مصفيا 
للشركة. بهذا يعلن المصـــفي ٔان ســـلطة المـــديرين قـــد انتهـــت وفقـــا لـنص المـادة 
325 مـن قـانون الشـركات التجاريـة البحـريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) 
لعام 2001، و عمال بـــنص المـــادة 335 مـن قـانون الشـركات يـدعو المصـفي جميع 
دأيني الشركة ٕالى تقـديم مطالبـاتهم ٕاليـه، مدعومـة باللمسـتندات الالزمـة، خـالل 

15 يـوم مـن تاريـخ نشـر هـذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: بدرية سالم

ALI.ALSAWAD83@HOTMAIL.COM      -   +973 34449907 

التاريخ:24 /فبراير/2021
 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -    ٕادارة التسجيل

)CR2021- 31438 ( طلب رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم السجل: 1-83485

اسم التاجر: السيد هاشم جمال مهدي علي شرف
االسم التجاري الحالي: دار االتحاد للمقاوالت والتجارة

االسم التجاري المطلوب: دار االتحاد للتجارة والعقارات

القيد : 69965 التاريخ : 2021/04/14
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

ٕادارة التسجيل
ٕاعالن رقم )61638( لسنة 2021

بشٔان تغيير االسم التجاري لشركة بان جلف القابضة ذ.م.م

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بٔانــه قــد تقــدم ٕاليها 
الســادة اصحــاب شــركة بــان جلــف القابضــة ذ.م.م المســجلة بموجــب القيــد رقم 

69965، طالبين تغيير االسم التجاري
من: بان جلف القابضة ذ.م.م

الى: باترون القابضة ذ.م.م
فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه ٕالــى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

التاريخ: 2021/04/14
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل 
إعالن رقم CR2021 -30895 لسنة 2021

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
 شركة ماما استانبول ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيد / JOSE KURIAN باعتبــاره المصفــي القانونــي  لشــركة مامــا اســتانبول 
ذ.م.م ،  المسجلة كشركة ذات   مسئولية محدودة بموجب القيد رقم 120735-1، 
طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل 
التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001.

التاريخ 2021/4/4
 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -    ٕادارة السجل التجاري

)CR2021- 24079 ( طلب رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم السجل: 3-56188

اسم التاجر: لبنى عبدالعزيز محمد الريس
االسم التجاري الحالي: ليالي بيروت للماكوالت
االسم التجاري المطلوب: اكس برجر للمٔاكوالت

القيد   134235
التاريخ   2021/8/4

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم   0000   لسنة 2021
بشأن تغييراسم تربو تكنكل سلوشنس ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بأنــه قــد تقــدم إليها 
شركة تربو تكنكل سلوشنس ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 134235 ، طالب 
تغييــر االســم التجــاري مــن تربــو تكنــكل سلوشــنس ذ.م.م, الــى لناز كنسولتنســي 
ذ.م.م فعلــى كل مــن لديه اعتــراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة     -   إدارة التسجيل
بشأن تغيير االسم التجاري

لشركة مركز تايلوس لالكسسورات ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بأنــه قــد تقــدم إليها 
الســادة / اصحاب    شــركة مركز تايلوس لالكسســورات ذ.م.م، المسجلة بموجب 

القيد رقم 1  - 253131  طالبين تغيير االسم التجاري
من: شركة مركز تايلوس لالكسسورات ذ.م.م

TAYLOS ACCESSORIES CENTRE COMPANY W.L.L.
الى: مركز تايلوس للتخفيضات ذ.م.م

TAYLOS DISCOUNT CENTRE W.L.L
فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد   143738 - 1     -    التاريخ   14 ابريل 2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم   CR2021-61519   لسنة 2021

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة بس للتنجيدات ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بأنــه قــد تقــدم إليها 
الســادة اصحــاب شــركة بــس للتنجيــدات ذ.م.م المســجلة بموجــب القيــد رقــم 

143738 - 1 طالبين تغيير االسم التجاري
من: شركة بس للتنجيدات ذ.م.م

الى: المشرق كوتن فيرنشنج ذ.م.م
فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

فى خدمتكم خالل شهر رمضان
من 9 صباحا إلى 3 بعد الظهر ومساءا من 8 إلى 11

الخميس 15 أبريل 2021 - 3 رمضان 1442 - العدد 4566 12



Vacancies Available
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 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.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 

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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17244026  or  MZH75@HOTMAIL.COM 

Ramada Hotel and Suites Amwaj W. L. L 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

 13600111  or  mohammed@panoramabh.com 

Ramada Hotel and Suites Amwaj W. L. L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 13600111  or  mohammed@panoramabh.com 

Ramada Hotel and Suites Amwaj W. L. L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 13600111  or  mohammed@panoramabh.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17262725  or  DELTA.SS@BATELCO.COM.BH 

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

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

Pure look beauty salon 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33655884  or  DANEEZ1977@GMAIL.COM 

ABAYAT AHBAB GHALBI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33655884  or  DANEEZ1977@GMAIL.COM 

POSHAK LADIES TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33937884  or  NIDHAMI.BH@GMAIL.COM 

AL AALI GATE GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 37777701  or  HUSSAIN@ENERGYCENTRALCO.COM 

Al Aali Gate Gents Salon 
has a vacancy for the occupation of

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

AL HILAL HOSPITAL COMPANY - BSC (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  SPECIALISED DOCTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17344700  or  HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM 

Invita B.S.C close 
has a vacancy for the occupation of

  TELEPHONE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17506090  or  info@invita.com.bh 

German Quality Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17221113  or  germanquality.bh@gmail.com 

RANIA PROPERTIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 17826808  or  MD.GABR@HOTMAIL.COM 

SALY CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39688875  or  MOHD11051@GMAIL.COM 

Almashrabiya Interiors Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742406  or  RIAZ-HASSAN@HOTMAIL.COM 

Golden Shabab Cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39867872  or  HASH2H2@GMAIL.COM 

GOLDEN STAR KARAK 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39867872  or  HASH2H2@GMAIL.COM 

Taste of chanie restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33300177  or  tahaha@batelco.com.bh 

KENZ FURNISHING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39330700  or  KMKBRN@BATELCO.COM.BH 

ALSERAJ ALMUNEER ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39266654  or  MOHAMMED.J551@GMAIL.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 

ALFEDHALAH AUTO SHOWROOM 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17228892  or  ALFADHALACARS@GMAIL.COM 

Al Anood Aluminium 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 36516561  or  kdyashraf@gmail.com 

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

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

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

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

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

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact
 17227206  or  haneefgeepas@gmail.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 

DAR AHMADI FOR MARKETING 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 39479293  or  YAQOOBAHMADI@GMAIL.COM 

GULF AVIATION ACADEMY B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  INSTRUCTOR(FLYING) 
 suitably qualified applicants can contact

 17357744  or  FATIMA.ALAMMADI@GAA.AERO 

ALMANZIL FOR SANITARY WARE 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17291111  or  YOUSUFSALAHUDDIN@GMAIL.COM 

REFLECTOR MEDIA 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 36684951  or  KUMAIL.H.M@GMAIL.COM 

TATWEER PETROLEUM - BAHRAIN FIELD DEVELOPMENT COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  PROJECT LEADER 
 suitably qualified applicants can contact

 17148003  or  RECRUITMENT_DONOTREPLY@TATWEERPETROLEUM.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 

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

  MANAGER (FACTORY) 
 suitably qualified applicants can contact

 77006661  or  JALIL@DESIGNGRAFIX.COM 

Almatooq Fashion Co - Partner Ship 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39470757  or  amirmatooq@icloud.com 

Velosi Bahrain WLL 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17180245  or  WALEEDOTHMAN68@GMAIL.COM 

AL NASAK CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39656597  or  FAWZIA71@OUTLOOK.COM 

UNITED SPECIALISED MAINTENANCE W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  QUALITY INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17162348  or  KCALL34@HOTMAIL.COM 

BAHRAINI INTERNATIONAL MEDICINE MANUFACT 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 16100600  or  accounts@bahrain-pharma.com 

Premiere Hotel W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

PINK SADAF CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33879006  or  PINKSADAF91@GMAIL.COM 

Elames Flooring Company W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17701166  or  FAWAZ@BEHZAD-GROUP.COM 

Clean and green services 
has a vacancy for the occupation of

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

  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 

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

  FITTER 
 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 

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

  SANDBLASTER 
 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 

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 

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

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact
 17440032  or  abdulla.kazim1@gmail.com 

Naib global it consultancy 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17531534  or  hr@naibit.com 

WORLD SHADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17644170  or  HA.WORLDSHADING@GMAIL.COM 

WORLD SHADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17644170  or  HA.WORLDSHADING@GMAIL.COM 

Kusharito for arabic food 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact

 33977990  or  WAVESS999.SS@GMAIL.COM 

WALKMAN CLEANING COMPANY - PARTNERSHIP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 13691113  or  SABT001@LIVE.COM 

Belmark contracting w.l.l. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17008945  or  SANDEEPRAJAN.N@GMAIL.COM 

Multi tech contracting 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 39444165  or  NADIA-ALKHALED@HOTMAIL.COM 

KEY SKY CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 39625000  or  butalal1953@yahoo.com 

KEY SKY CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39625000  or  butalal1953@yahoo.com 

AAAC Gulf Trading Co WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 37220124  or  BAHRAIN3316@YAHOO.COM 

RED CROSS CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33391133  or  FAWAZ19909@GMAIL.COM 

PETROFAC INTERNATIONAL - BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39277797 

GOLD DUST CLEANING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 66727555  or  GOLDDUST.BH@GMAIL.COM

GOLD DUST CLEANING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66727555  or  GOLDDUST.BH@GMAIL.COM 

BABA SNAN TRADING AND SECOND HAND GOODS . EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33281242  or  tajbibi555@gmail.com 

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

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17324028  or  WAFAA.A.AZIZ@GMAIL.COM 

Safety corner for parking & polishing cars 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17691630  or  BALAWY1995@GMAIL.COM 

BIRIYANI CORNER RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 77668636  or  EKD434@GMAIL.COM 

ARMSTRONG INTERNATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33330229  or  BEENANAIR52@GMAIL.COM 

Real Value Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 36767312  or  INFO@REALVALUECONTRACTING.COM 

PEHCHAN PAKISTANI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33625772  or  ABIDAPARVEEN653@GMAIL.COM 

Cobra Fitness Bahrain Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TRAINER 
 suitably qualified applicants can contact
 33107166  or  sam@cobrafitnessme.com 

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

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35414424  or  M.MNAWAZ829@GMAIL.COM 

PAKSTAN STAR AUTO REPAIR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33990749  or  REALDEBAHRAIN@GMAIL.COM 

SKYWALL TECH W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36145020  or  SKYWALLBAHRAIN@GMAIL.COM 

Intelligence modern W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ENGINEER(ELECTRICAL & ELECTRONICS) 
 suitably qualified applicants can contact
 33717191  or  HSHAM0@HOTMAIL.COM 

ABU AZAAN AC REPAIR WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35105488  or  FAIZAL.BH2016@GMAIL.COM 

M. S Global Food Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33338893  or  BRACKETSCO@GMAIL.COM 

Danway Electrical & Mechanical Engineering L.L.C 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17297600  or  danbahrain@danwayeme.com 

CHAUDHRY CARGO HANDLING SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37137275  or  TARIQ4SEASONS@YAHOO.COM 

665 Building Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33636952  or  IFTKHARCH665@GMAIL.COM 

NDT CORROSION CONTROL SERVICES CO foreign company 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 35158790  or  anjali@ndtcorrosion.com 

NDT CORROSION CONTROL SERVICES CO foreign company 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(ENGINEERING-NOT CLASS.) 
 suitably qualified applicants can contact
 35158790  or  anjali@ndtcorrosion.com 

AJYAD GATE TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39825254  or  qatham.bh@gmail.com 

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

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35414424  or  M.MNAWAZ829@GMAIL.COM 

RS International Restaurant W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33225610  or  SELVA.KARUPPAN@GMAIL.COM 

S N MARKITENG W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33701470  or  SHOAIB.BH.PK@GMAIL.COM 

EXTRAMILE SUPERMARKET 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 38899622  or  EXTRAMILESUPERMARKET@GMAIL.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

ALMANARTAIN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17590097  or  ALSHAAB@BATELCO.COMM.BH 

ALMANARTAIN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17590097  or  ALSHAAB@BATELCO.COMM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

FAROOQ TRADING S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17775249  or  wehelp4u@gmail.com 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786828  or  YASMEEN@ALTAWFEEK.NET 

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 

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 

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 

BUKANNAN FURNITURE FACTORY CO. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17785050  or  ALQABAS@BATELCO.COM.BH 

TECHNO INDUSTRIAL SUPPORT CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17272975  or  TISC@BATELCO.COM.BH 

LULU BAHRAIN HYPERMARKET. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PORTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17553555  or  careers@bh.lulumea.com 

LULU BAHRAIN HYPERMARKET. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PORTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17553555  or  careers@bh.lulumea.com 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36992388  or  bahrain@manar.com.sa 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36992388  or  bahrain@manar.com.sa 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36992388  or  bahrain@manar.com.sa 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36992388  or  bahrain@manar.com.sa 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36992388  or  bahrain@manar.com.sa 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36992388  or  bahrain@manar.com.sa 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

MOHAMED ALI IDREES ALGHANEMI 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33374488  or  M-ALGANEIMI@HOTMAIL.COM 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 13109226  or  CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

Almufeed Electrical Services Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17677784  or  almufeedelectricalwll@gmail.com 

Thai house see food restaurants 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 37771124  or  y.alkayat@hotmail.com 

IN STYLE SALOON W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33706716  or  SHIHABMK17@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36340255  or  MALIK.ALI947S@GMAIL.COM 

LAYYAH ELECTRONIC SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38979192  or  NASIRBHRN87@GMAIL.COM 

Azam Motorcycle Maintenance and Repairing Garage Co Bahraini par 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34570579  or  AZAMWATTOOSWEET@GMAIL.COM 

BLACK STAR SPORT EST 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 34047725  or  AHMED015168@ICLOUD.COM 

PANKAJ CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39672580  or  ALHARAMPPM@GMAIL.COM 

ISLAMABAD FOR MARKETING CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33506093  or  AQEEL.RAWALIA@GMAIL.COM 

COOK MEAL RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33387641  or  ANVERMEPALLY@GMAIL.COM 

DALEN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34306903  or  AHMADMOHD0200@GMAIL.COM 

S N MARKITENG W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33701470  or  SHOAIB.BH.PK@GMAIL.COM 

DREAMZ CONSTRUCTION OF FLOATING STRUCTURES BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33646842  or  DREAMZ.BH1978@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 

Development Towers Company W L L 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contact

 37117740  or  harm_1960@yahoo.ca

ALMUNTAZAH MARKETS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17346000  or  hr@ALMEER.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

EBRAHIM MANSOOR AHMED ALQAIDOOM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39692610  or  ALQAIDOOMBAH@GMAIL.COM 

JABER ABDULLA EBRAHIM ASHOORI(ALMUSTANAD/10892) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17683357  or  JASSIMDOCUMENTS@GMAIL.COM 

HAMEED & A.RASOOL S/O ALHAJ KHALIL ALHAL 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17251971  or  HALWACHI9898@HOTMAIL.COM 

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

  DRIVER/OPERATOR(SHOVEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17785353  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

AL MANARTAIN COMPANY AND ALI ALSHEAB GROUP WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17590097  or  ALSHAAB@BATELCO.COMM.BH 

ALAMIN GARDENS 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17732220  or  ARALAMIN@BATELCO.COM.BH 

Al Jazira Supermarket B.S.C (C) 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 36226868  or  nagatalghazal55@GMAIL.COM 

Bridge Industrial Services b s c closed 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 39995351  or  INFO@BIS.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 

INTERNATIONAL SANITARY ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17292129  or  mbeshaq@gmail.com 

YOUSIF KHALIL ALMOAYYED & SONS CO. 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17211211  or  AQEEL@ALMOAYYED.COM.BH 

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

ABDULLATIF EBRAHIM ALTHAWADI 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17259566  or  THAWADIB@BATELCO.COM.BH 

ABDULLATIF EBRAHIM ALTHAWADI 
has a vacancy for the occupation of

  CIVIL ENGINEER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17259566  or  THAWADIB@BATELCO.COM.BH 

GULF INTERNATIONAL BANK B.S.C 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17522514  or  Ali.alzuhaira@gib.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

Bukamal Services Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17244665  or  HRD@BUKAMAL.COM 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17731881  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

ABDULGHAFFAR ALI ALMURBATI / RUFIDAH BRA 
has a vacancy for the occupation of

  RETAIL TRADE SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17255346  or  AGMURBAT@GMAIL.COM.BH 

Alsalam Gas 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17401212  or  cv@salamgas.com 

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39602882  or  ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM 

ELITE BUILDING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39456022  or  MOFAZZAL888@GMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17234225  or  TAITOON1@BATELCO.COM.BH 

ALJADEED FRUITS & VEGETABLES CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17591325  or  EBRAHIMJADEE@GMAIL.COM 

BLACK PROCADE ABAYAT 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39635444  or  hassanalmeer37@gmail.com 

ROOTS STATIONERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36677270  or  ROOTSGROUP@BATELCO.COM.BH 

ALAZHAR CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17702454  or  mohdnew28@gmail.com 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17784584  or  INFO@AMJASSIM.COM 

GULF SEA GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

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

ALRESALEH TRADING BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39464691  or  Alrasalah6@gmail.com 

SUWAIKET RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 39633344  or  HASHIM2@BATELCO.COM.bh 

ISSA ZEERA REAL ESTATE CO.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17501000  or  ORIENTAL@ORIENTAL-PRESS.COM 

ALSALAYAA AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39459513  or  DUMMYDUMMY@GMAIL.COM 

ALRAEDA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17274847  or  AL_RAEDA_CONTRACTING@HOTMAIL.COM 

ARAB SIGN ADVERTISING 
has a vacancy for the occupation of

  SIGN MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17836983  or  MOHAMMED@ARABSIGNS.COM 

MOON STAR RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 17250321  or  NROSINTAN@YAHOO.COM 

ALAZHAR CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17702454  or  mohdnew28@gmail.com 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.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 

Meisei Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17720016  or  H.ALJAD@NASSERPHAMRACY.COM 

Blisslab 
has a vacancy for the occupation of

  BRANCH MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17720016  or  H.ALJAD@NASSERPHARMACY.COM 

All Stars Uniform Center 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17311115  or  ALLSTARS.UC@GMAIL.COM 

AZURE CLEANING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77089192  or  THOMSONJOSEPH@HOTMAIL.COM 

DRAGAN AUTO SERVILES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17611939  or  jaffar.aliwi@gmail.com 

AL DEERA ROASTERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39555040  or  JASSIM.040@GMAIL.COM 

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com.biz 

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com.biz 

AL-METLA SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact
 39635505  or  JAMAL6A6@YAHOO.COM 

ALMOAYYED INTERIORS 
has a vacancy for the occupation of

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

ALQATIFAH ABAYAT & LADIES TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17256640  or  HILAL.JEW@GMAIL.COM 

ALQATIFAH ABAYAT & LADIES TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17256640  or  HILAL.JEW@GMAIL.COM 

HP Motorsports W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 32333200  or  HR@SNIC.COM.BH 

Turbotec industrial equipment 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36093900  or  HAMADALJAD@GMAIL.COM 

AL-MOAYYED COMPUTER SYSTEMS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SYSTEM ANALYST 
 suitably qualified applicants can contact

 17700777  or  MA123@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

OVERLAND TRADING WLL 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700518  or  OVERLAND@BATELCO.COM.BH 

DADABHAI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  hrd@dadabhaiconstruction.com 

NOOR AL EYMAN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17442629  or  INFO@AIRCAREBH.COM 

THE BAHRAIN PETROLEUM COMPANY B.S.C - CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  SYSTEM ANALYST 
 suitably qualified applicants can contact

 17704040  or  recruitment@bapco.net 

KINGDOM CEMENT COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17466776  or  INFO@THEKINGDOM.BIZ 

OMAIMA ADVERTISING AND ITEMS 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 33488922  or  BH.DG432@GMAIL.COM 

AL SAMER PRINTING PRESS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of
  OPERATOR (PRINTING MACHINE) 

 suitably qualified applicants can contact
 17870044  or  alsamergroup@gmail.com.bh 

Al Samer Metal Cutting 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contact

 17870044  or  alamegop@gmail.com 

JAILANI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39605308  or  GILANIGILANI@HOTMAIL.COM 

SHARIF CARPENTARY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17403403  or  Shahzad@ASFBAHRAIN.COM 

GULF LAMP ELECTRICALS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17682892  or  HAMAD.SH2050@GMAIL.COM 

SIBSAB Sale of auto spare parts, accessories, tyres and batterie 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33772242  or  MUJEER_VB@HOTMAIL.COM 

SITRA MEAT FACTORY. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17732252  or  gm@sitrafactory.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 

HATHA TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17322163  or  ADEL_ALATTAWI@YAHOO.COM 

HALF MOON SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact
 39333932  or  AL.ZAIN.9@HOTMAIL.COM 

PIZZA HUT 
has a vacancy for the occupation of

  SERVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17262998  or  SSALEH@AMERICANA.BH 

City way trading 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39164777  or  ALZAEEM.Z@HOTMAIL.COM 

ALFAROOQ ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17231617  or  MANEENETANCHALEE@YAHOO.COM 

THE CAVE ELECTRICAL 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33319888  or  rasool@cave.bh 

CAVE DU ROI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17721121  or  falconplaza@yahoo.com 

ALNABA ELECTRICAL EQUIPMENTS EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17596281  or  NABAAS3A@GMAIL.COM 

MOHAMED SAEED SALMAN 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 39813999  or  M999SAEED@GMAIL.COM 

BUDAIYA LINE BUILDING TOOL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36499957  or  FIVE_STAR_CENTER@HOTMAIL.COM 

Ismail Majid Asad 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33251733  or  ismaeel10@icloud.com 

AHAL ALDEYRA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 39690470  or  MARYAMMOHAMEDEBRAHIM@GMAIL.COM 

AL ASHBAL ELECTRCAL CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39172793  or  ALASHBAL@HOTMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17536956  or  RASHID_BUALI@JALAL.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 

ALI MUBARAK CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39470670  or  ALIMUBARAKCON@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 77061717  or  YKHALFAN@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 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39941114  or  H.SALEM@DC.BH 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39941114  or  H.SALEM@DC.BH 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17227206  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

REGINA CONSTRUCTION . 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39267838  or  alivirk101@gmail.com 

A V H CLEANIG 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39874869  or  JUNAIDAJUNU111@GMAIL.COM 

CLEANING LEADERS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33347766  or  PERWAIZ_I@HOTMAIL.COM 

AL MUFEED LOW POWER SERVICES COMPANY AMPS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17735952  or  JAI@AMPS-BAHRAIN.COM 

Al Fakhar For Cooling 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39484844  or  YK4ME@WINDOWSLIVE.COM 

RANWA STONE CONSTRACTION 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contact
 36361228  or  ALIJMAA16@GMAIL.COM 

RANWA STONE CONSTRACTION 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contact
 36361228  or  ALIJMAA16@GMAIL.COM 

VANISH CLEAN W,L,L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17404866  or  I.ALSHAIKH@YAHOO.COM 

City International  School 
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER(MATHEMATICS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17672541  or  accounts@cityschoolbh.com 

QATTAF CONSTRACTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17320087  or  SHIMA2027@HOTMAIL.COM 

NAVRATNA RESTAURANT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39240652  or  info@navaratnarestaurant.com 

HUAWEI TECHNOLOGIES BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17568708  or  MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM 

ALTAKATUF STATIONARY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 77997998  or  ST.STATIONERY@GMAIL.COM 

Sliders Restaurants 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 36655510  or  ysbgdates@gmail.com 

RUMAITHA SANITARY WARE CONTRACTING & MAI 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17263611  or  ALBALOOSHI111136@GMAIL.COM 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36992388  or  bahrain@manar.com.sa 

Red gulf contracting 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER/OPERATOR(SHOVEL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17251216  or  abuali792008@hotmail.com 

Gulf power marine est 
has a vacancy for the occupation of

  ENGINEER(SHIP EQUIPMENT) 
 suitably qualified applicants can contact

 39690777  or  interiors777@yahoo.com.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17622082  or  info@BAHSTS.COM 

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

  MANAGER SAFETY,HEALTH AND SECURITY 
 suitably qualified applicants can contact

 17622082  or  info@BAHSTS.COM 

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

  DRIVER/OPERATOR(EARTH MOVING MACHINES) 
 suitably qualified applicants can contact

 17622082  or  info@BAHSTS.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17760191  or  MANHATENGROUP@HOTMAIL.COM 

CHAI PARATHA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39133187  or  USMAN_DC@YAHOO.COM 

WTE Wassertechnik Gmbh-  foriegn Branch 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact
 13655688  or  Kawther.Al-ghazal@wte.de 

DAIREX BUILDING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

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

LUMEN ARTS LIGHTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contact

 17232880  or  bushra@lumenarts.net 

ELLOODS HAIRDRESSING 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 36699924  or  INFO@ELLOODS.COM 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

MOHAMED ALI IDREES ALGHANEMI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33374488  or  M-ALGANEIMI@HOTMAIL.COM 

TECTON ENGINEERING AND CONSTRUCTION BRANCH OFFICE 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17215656  or  info@tectonme.com 

Relay Engineering Limited 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNIC IAN 
suitably qualified applicants can contact

39980260  or  ANDREW.WRANKMORE@RELAY-ENGINEERIN.COM

Relay Engineering Limited
has a vacancy for the occupation of

SUPERVISOR 
suitably qualified applicants can contact

39980260  or  ANDREW.WRANKMORE@RELAY-ENGINEERIN.COM
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تغطية - اللجنة اإلعالمية

 تحـــت رعايـــة ممثـــل جاللـــة الملـــك 
لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب 
الملكـــي  لالتحـــاد  الفخـــري  الرئيـــس 
ســـمو  القـــدرة  وســـباقات  للفروســـية 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
تنطلق مســـاء اليوم بطولة المغفور له 
بـــإذن هللا تعالى ســـمو الشـــيخ فيصل 
بـــن حمـــد آل خليفـــة لجمـــال الخيـــل 
العربيـــة األصيلة علـــى ميدان االتحاد 
الرياضي العسكري بالرفة بتنظيم من 
االتحاد الملكي للفروســـية وســـباقات 

القدرة.
 وبمناســـبة انطـــالق البطولـــة، رّحـــب 
آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو 
خليفـــة بجميع اإلســـطبالت والمرابط 
والمربيـــن المشـــاركين فـــي البطولـــة، 
وأوضح ســـموه أن بطولـــة المغفور له 
سمو الشيخ فيصل بن حمد آل خليفة 
لجمـــال الخيل العربيـــة األصيلة تعتبر 
إحـــدى البطـــوالت المهمـــة فـــي تاريخ 
رياضـــة جمـــال الخيل نظـــًرا ألهميتها 
وأنهـــا تحمـــل اســـًما غالًيا علـــى قلوب 

الجميع. 
وأضاف ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد 
علـــى  حريصـــون  “إننـــا  خليفـــة  آل 
مواصلـــة تنظيم هـــذه البطولة الغالية 
التي وصلت إلى هذه النســـخة بفضل 
النجاحـــات المتواصلـــة التـــي تحققت 
بالتـــراث  تاريخـــي  ارتبـــاط  لهـــا  وألن 
األصيل وجانبًا مهمًا من عراقة رياضة 
الفروســـية التـــي تحظـــى باهتمام من 
حضرة صاحب الجاللة الملك المفدى 

حفظه هللا ورعاه”. 
 وتابع ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة “تاريخ مملكة البحرين يشـــهد 
له الجميع في رياضة الفروسية بشكل 
عـــام ورياضـــة جمـــال الخيـــل العربية 
األصيلة بشـــكل خـــاص، حيـــث تعتبر 
المملكـــة إحـــدى الـــدول المتقدمة في 
إنتـــاج الخيول العربية واقترب اســـم 
وتاريـــخ المملكة بالخيـــل العربية منذ 
القدم ومازال مســـتمر بفضـــل اهتمام 
اآلبـــاء واألجداد ونحـــن ماضون على 
هذا النهج وتعريف األجيال المتعاقبة 
بهوية وتاريخ الخيل في ظل الســـعي 
في المحافظة على هذا اإلرث الكبير”. 
 وأشـــاد ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد 

الملكـــي  االتحـــاد  بجهـــود  آل خليفـــة 
للفروســـية وســـباقات القدرة برئاســـة 
ســـمو الشـــيخ عيســـى بن عبـــدهللا آل 
للبطولـــة،  المنظمـــة  واللجنـــة  خليفـــة 
متمّنًيـــا ســـموه كل التوفيـــق والنجاح 
البطولـــة  فـــي  المشـــاركين  لكافـــة 
ومواصلـــة تأكيد تطـــور رياضة جمال 

الخيل العربية في مملكتنا الغالية.

جهوزية أطياب

أكـــد محمود مكي مالك مربط أطياب 
أن بطولـــة ســـمو الشـــيخ فيصـــل بـــن 
حمـــد آل خليفة لجمال الخيل العربية 
األصيلـــة تعتبر من البطـــوالت الكبرى 
التـــي تشـــهد منافســـة قويـــة وإثـــارة 
وتحظى باهتمام كبير من االسطبالت 
يأمـــل  والجميـــع  والمربيـــن  والمـــالك 

بحصد المراكز األولى.
 وأوضح أن مربـــط أطياب وصل إلى 
الجهوزية الكاملة لخوض المنافسات 
اليـــوم والمنافســـة بقوة علـــى المراكز 
االولـــى، مبيًنا أن المربـــط حقق نتائج 
مميزة فـــي البطولـــة الماضية وهو ما 
ســـيكون دافًعا كبيـــًرا لمواصلة حصد 

مكـــي  محمـــود  وأشـــار  النجاحـــات. 
إلـــى أن الجهـــود الكبيرة التـــي يبذلها 
االتحاد الملكي للفروســـية وســـباقات 
القدرة برئاسة سمو الشيخ عيسى بن 
عبـــدهللا آل خليفة لها األثر الكبير في 
دعـــم وتشـــجيع االســـطبالت والمالك 
والمربيـــن وهـــو مـــا ســـينعكس علـــى 
الفنـــي المتصاعـــد للمشـــاركين  األداء 
في البطولة، معرًبا عن تقديره لجهود 

اللجنة المنظمة.

مواصلة الحصاد

أشـــار علي العالي من مربط عالي إلى 
أن المربـــط حقـــق نتائـــج مميـــزة فـــي 
البطـــوالت الســـابقة وهـــو ما ســـيكون 
حصـــد  مواصلـــة  فـــي  كبيـــًرا  حافـــًزا 
اإلنجـــازات فـــي بطولة ســـمو الشـــيخ 
فيصـــل بـــن حمـــد آل خليفـــة لجمـــال 
الخيـــل، مبيًنا أن البطولة شـــهدت في 
الســـنوات الماضية إثـــارة وندية وهو 
ما يؤكد تطورها في ظل الجهود التي 

يبذلها االتحاد الملكي.
 وأوضـــح أن مربـــط عالي قـــادم بقوة 
للبطولـــة من أجـــل حصـــد اإلنجازات، 

مبيًنا أنه يدرك بأن المنافسة لن تكون 
ســـهلة فـــي ظـــل امتـــالك المشـــاركين 
جياد مميزة تحمل في طياتها األناقة 
والجمالية وعارضين مميزين قادرين 

على إخراج جمالية الجياد.
 وتمنى علـــي عالي أن يحصد المربط 
المراكـــز األولى في كافـــة الفئات التي 
للجميـــع  متمنيـــًا  فيهـــا،  سيشـــاركون 

التوفيق والنجاح.

اكتساب مهارات وخبرة

عـــن  محمـــد  أحمـــد  العـــارض  أعـــرب 
ســـعادته بتنظيم بطولة ســـمو الشيخ 
فيصـــل بـــن حمـــد آل خليفـــة لجمـــال 
البطـــوالت  إقامـــة  أن  مبيًنـــا  الخيـــل، 
لهـــا األثـــر الكبيـــر فـــي زيـــادة خبرتهم 

واكتسابهم المهارات خالل العروض.
 وأشـــار أحمـــد محمد إلـــى أن البطولة 
السابقة كانت مثيرة وشهدت عروض 
مميـــزة وجهـــود كبيرة مـــن العارضين 
الذيـــن يكـــون لهم دور كبيـــر في إبراز 
معالم الجيـــاد وأناقتها وجمالها، مبيًنا 
أن البطولـــة الحاليـــة لهـــا طابع خاص 
فـــي ظـــل االســـتعداد المثالـــي لكافـــة 

المشاركين.

 وأضاف “أود أن أشـــيد بدعم االتحاد 
الملكـــي للفروســـية وســـباقات القدرة 
وحرصهم على تنظيم البطوالت التي 
مـــن شـــأنها المســـاهمة فـــي مواصلـــة 
ارتقاء العـــارض البحريني وهذا األمر 
يدفعنا للمزيـــد من الجهود وأتوقع أن 
تكون البطولة قوية ومثيرة وستشهد 

تنافس مفتوح بين الجميع”.

تشكيل اللجان

وتـــم اعتمـــاد اللجنة المنظمة برئاســـة 
الدكتـــور خالـــد أحمـــد حســـن وتضـــم 
مكـــي  ومحمـــود  الدمســـتاني  أحمـــد 
البحرانـــي وعبدهللا أحمـــد المضاحكة 
وســـارة طاهري وجـــالل المير وجالل 
العالـــي وعباس علي عبـــدهللا وحيدر 
جيهانكيـــر  إلـــى  إضافـــة  الزعبـــي، 
ريســـتومجي منســـق الشـــؤون الفنية 

وسديب شكنر اإلدارة.

حكام البطولة

 كمـــا تـــم اعتماد حـــكام البطولة وهم: 
)بولنـــدا(،  تاركيزينســـكي  تومـــاش 
وهيليـــن هينكنـــز فـــان نيـــس ومارتن 
طـــه  وســـفيان  )بلغاريـــا(،  هـــي  فـــان 

وجدعـــون  )فلســـطين(،  الحســـيني 
ريسيل )هولندا(.

برنامج اليوم

برنامج حافـــل ينتظر اليوم األول من 
المنافســـات حيث ســـتكون االنطالقة 
عند الســـاعة الثامنة والنصف مســـاًء، 
تبـــدأ بمنافســـة فئة مهرات عمر ســـنة 
)أ(، وفئـــة مهرات عمر ســـنة )ب(، وفئة 
مهـــرات عمـــر ســـنتين، ومهـــرات عمـــر 
ســـنتين )ب(، ومهرات عمر 3 سنوات، 
وأفـــراس عمـــر 6-4 ســـنوات، وبعدها 
فئـــة أفراس عمر 7 ســـنوات فما فوق، 
وســـوف تكـــون األنظـــار متجهـــة نحو 
بطولـــة المهـــرات )عمر ســـنة(، وبطولة 
المهرات )عمر سنتين وثالث سنوات(، 

وبطولة األفراس.

انطالق النقل المباشر

الرياضيـــة،  البحريـــن  قنـــاة  ســـتكون 
وقنـــاة دبـــي ريســـنغ بدولـــة االمارات 
العربيـــة المتحدة في الحدث عبر نقل 
مباشـــر للبطولـــة انطالًقـــا مـــن الثامنة 
والنصف مســـاء حتى نهايـــة البطولة، 

ويرافق النقل استوديو تحليلي.

سمو الشيخ ناصر بن حمد

انطالق بطولة فيصل بن حمد لجمال الخيل العربية

أمسية رمضانية 
تستعرض فيها الجياد 

جمالها وأناقتها

 اعتماد اللجنة 
المنظمة والحكام 

البطولة 

اليوم النقل المباشر 
 على “الرياضية” 

و“دبي ريسنغ”

حسن عليحسن علي
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إدارة  مجلـــس  عـــن  ابتعـــاده  بعـــد 
النـــادي األهلي للـــدورة االنتخابية 
ترشـــحه  وعـــدم   2024  –  2021
للعضوية، يتمســـك النـــادي األهلي 
برئيـــس جهـــاز لعبة الكـــرة الطائرة 
عالء الحلواجـــي للبقاء على رأس 
الجهـــاز اإلداري للعبة في الموســـم 

المقبل.
وتفيد مصادر “البالد ســـبورت” أن 
الحلواجي اتخذ قراًرا بعدم رئاسة 
الجهاز اإلداري للعبة الكرة الطائرة 
في الموســـم المقبـــل رغبة منه في 
االبتعـــاد والخلـــود للراحـــة، إال أن 
اإلدارة تضغـــط باتجاه اســـتمراره، 
وراء  يســـعون  الالعبيـــن  أن  كمـــا 
الفريـــق  علـــى  للمحافظـــة  بقائـــه 
اإلنجـــازات  مســـيرة  ومواصلـــة 

والمكتســـبات التـــي تحققت للكرة 
الفتـــرة  فـــي  األهالويـــة  الطائـــرة 

الماضية.
الحلواجـــي  رغبـــة  ظـــل  وفـــي 
بالعـــزوف عـــن مواصلـــة العمل، لم 
األهالويـــة  الســـاحة  علـــى  يطـــرح 
أي اســـم آخـــر لتولي المهمـــة، فهل 

تنجـــح اإلدارة األهالوية في إثناء 
الحلواجـــي عـــن موقفـــه أم يتولى 

القيادة وجه إداري جديد؟
يذكـــر أن الحلواجـــي حقـــق للعبـــة 
الكـــرة الطائـــرة طفـــرة كبيـــرة منذ 
أحـــرز  إذ  الجهـــاز،  رئاســـة  توليـــة 
الفريـــق كأس ســـمو ولـــي العهـــد 5 
الـــدوري  ببطولـــة  والفـــوز  مـــرات، 
4 مـــرات، وبطولـــة كأس االتحـــاد 
مـــرة واحـــدة، فيمـــا تـــوج الفريـــق 
العربيـــة  األنديـــة  بطولـــة  بلقـــب 
الثالـــث  المركـــز  وحقـــق  مرتيـــن، 
 3 الخليجيـــة  األنديـــة  ببطولـــة 
مرات، وتنتظر الفريق مشـــاركتين 
خارجتيـــن الموســـم المقبـــل، وهي 
بطولـــة األندية الخليجيـــة بصفته 
حامل لقب دوري عيسى بن راشد 
وبطولـــة األنديـــة العربيـــة بصفتـــه 

النادي المستضيف.

عالء الحلواجي

قــرر االبتعـــاد واإلدارة تحـــاول ثنيـــه عـــن القـــرار
هل يغيب الحلواجي عن رئاسة جهاز طائرة األهلي؟

قـــال رئيـــس نـــادي المعاميـــر رضي أمـــان إن 
للـــدورة  النـــادي  إدارة  مجلـــس  انتخابـــات 
االنتخابية الجديدة 2021 – 2024 ســـتجري 
خـــالل شـــهر مايـــو القـــادم، وذلـــك بحســـب 
الخطـــاب الـــوارد للنـــادي مـــن وزارة شـــئون 
الشـــباب والرياضـــة وأن النـــادي يعكف على 
اإلعـــداد والترتيـــب لعقـــد اجتمـــاع الجمعية 
لرئاســـة  الترشـــح  بـــاب  وفتـــح  العموميـــة 

وعضوية مجلس اإلدارة.
وكشـــف أمـــان لــــ “البالد ســـبورت” عـــن نيته 
للتقـــدم لرئاســـة مجلـــس اإلدارة فـــي الدورة 
القادمـــة مؤكـــًدا علـــى أحقيـــة كل مـــن يـــرى 
في نفســـه القدرة والكفاءة للتقدم للترشـــح 
للرئاسة والعضوية من أبناء النادي والقرية، 
وتوقع بأن تشهد االنتخابات القادمة منافسة 
قويـــة. وأضـــاف “سأرشـــح نفســـي للرئاســـة 
واســـتمراري مرهون برغبة أعضاء الجمعية 

العمومية وهدفي هو خدمة النادي..”.

وعلى صعيد آخـــر، أكد رئيس نادي المعامير 
االتحـــاد  عضويـــة  ضمـــن  ناديـــه  اعتمـــاد 
النـــادي  وتســـلم  الطاولـــة  لكـــرة  البحرينـــي 
لخطـــاب رســـمي مـــن وزارة شـــئون الشـــباب 
والرياضة واالتحـــاد البحريني لكرة الطاولة 
بشـــأن الموافقة على انضمام النادي لإلتحاد 

وإدراج نشاط كرة الطاولة.
وأوضح أمـــان أن تلك الموافقـــة جاءت بعد 
الزيـــارات التـــي قـــام بهـــا مســـئولو االتحـــاد 

النـــادي  قدمـــه  الـــذي  المتكامـــل  والملـــف 
أن  موضحـــا  العضويـــة،  علـــى  للحصـــول 
المعامير سيشارك في مسابقات كرة الطاولة 
ابتـــداء مـــن الموســـم المقبـــل 2021 – 2022 
وســـتكون المشـــاركة بفـــرق الفئـــات العمرية 
فـــي بـــادئ األمر وســـيجري االتفـــاق مع أحد 

المدربين لإلشراف الفني على اللعبة.
فـــي  المعاميـــر كان عضـــوا  أمـــان أن  وذكـــر 
اتحاد كـــرة الطاولة من قبل وأنه اســـتعادها 
مـــن جديد متطلعا ألن يحقـــق النادي الهدف 
مـــن وراء تلك الخطـــوة في حصد البطوالت 
الوطنيـــة  المنتخبـــات  ورفـــد  واإلنجـــازات 
بأفضـــل الالعبيـــن. ولـــدى ســـؤاله عـــن هوية 
مـــدرب الفريـــق األول للكـــرة الطائـــرة قـــال 
بأن مجلـــس اإلدارة لم يتخذ القـــرار النهائي 
حيـــث من المتوقع أن يتـــم التجديد للمدرب 
االســـتعانة  وربمـــا  عبـــدهللا  خالـــد  الوطنـــي 
بجهـــاز فني جديد وأن الموضوع مازال قيد 

التشاور والدراسة.

رضي أمان

من منافسات جمال الخيل

انضمــــام النــادي لكــرة الطــاولــة وأمــــان سيعيــد ترشحــه
انتخـابـات المعـاميـر الشهـر المقبـل

ناصــر بن حمد يرحب بالمشــاركين... وميدان االتحاد العســكري مســرًحا للعــروض المميزة



اختتمـــت دورة المســـتوى األول لإلدارة 
 20 الــــ  األنديـــة  إلداريـــي  الرياضيـــة، 
األعضـــاء، عبـــر تقنيـــة االتصـــال المرئي 
عـــن بعد، والتي نظمها االتحاد البحريني 
لكـــرة القـــدم خـــال الفتـــرة 1 وحتى 12 
أبريـــل الجاري، ويحاضـــر فيها المحاضر 
المكيمـــي  حســـين  الدولـــي  الكويتـــي 

كمحاضر رئيس.
 وقـــال األمين العـــام لاتحـــاد البحريني 
إن  البوعينيـــن  إبراهيـــم  القـــدم  لكـــرة 
تنظيـــم الدورة جـــاء تفعيـــاً لتوجيهات 
رئيـــس االتحـــاد الشـــيخ علي بـــن خليفة 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة لـــإلدارة التنفيذية 
باالتحاد نحـــو تكثيف الدورات اإلدارية، 
لتأهيـــل  االتحـــاد  جهـــود  إطـــار  ضمـــن 
الكـــوادر اإلدارية وتطويرها، بما ينعكس 
إيجاًبـــا على منظومـــة العمل اإلداري في 
قطـــاع كرة القدم، مشـــيًرا إلى أن الدورة 

اشـــتملت علـــى محـــاور متنوعـــة تهدف 
مختلفـــة  خبـــرات  اإلدارييـــن  إلكســـاب 
فـــي مجـــاالت عـــدة تضمـــن أداء عملهم 
باحترافية ومهنية كبيرة ومواكبة للعمل 
اإلداري الحديـــث في كـــرة القدم. ولفت 
البوعينيـــن إلـــى النجـــاح الواســـع الـــذي 
حققته الدورة فـــي دفعتها األولى، مبيًنا 
تنظيـــم دورات مماثلـــة خـــال الفتـــرات 
المقبلـــة لتشـــمل أكبـــر عـــدد ممكـــن مـــن 

اإلداريين.
بدوره، أعرب المحاضر الكويتي الدولي 
شـــكره  جزيـــل  عـــن  المكيمـــي  حســـين 
وتقديـــره إلـــى االتحـــاد البحرينـــي لكرة 
القـــدم برئاســـة الشـــيخ علـــي بـــن خليفة 
بـــن أحمد آل خليفـــة، خصوًصـــا لما قدم 
وتوفر أثنـــاء المحاضرات المرئية. وبين 
المحاضـــر الدولـــي حســـين المكيمـــي أن 
الـــدورة تهـــدف لتأهيـــل اإلدارييـــن عبـــر 
اإلدارة  وأن  كاملـــة،  احترافيـــة  ثقافـــة 

الرياضية تمر بـ 4 مستويات.

إلـــى ذلك، قال اإلداري يعقوب بني حماد 
)نادي الرفاع الشرقي( إن المشاركين في 
الدورة حققوا اســـتفادة كبيرة، خصوًصا 
مـــع بيـــان وتوضيـــح أهميـــة اإلداري في 
فرق كرة القدم، مؤكًدا أن ذلك سينعكس 
على اإلداريين في عملهم، موجًها شكره 
لاتحاد البحرينـــي لكرة على القدم على 
التنظيم. وأوضح اإلداري فارس الهرمي 
)نـــادي النجمـــة( أن الـــدورة جاءت ضمن 
القـــدم  بكـــرة  لارتقـــاء  االتحـــاد  جهـــود 
البحرينية، مشـــيًرا إلى أنها كانت مكثفة 
وقيمـــة، خصوًصـــا مـــع تواجـــد نخبة من 
المحاضريـــن كاً في مجـــال اختصاصه، 
شاكًرا االتحاد، ومتمّنًيا أن تكون الدورة 

بوابة لتنظيم دورات أخرى مستقباً.
واشـــتملت الدورة على محـــاور متعددة 
أبرزها اإلعداد النفســـي ومهام وواجبات 
مدير اللعبة )الفريق(، باإلضافة إلى مهام 
الرياضـــي،  الســـجل  اإلداري،  وواجبـــات 
التنظيـــم اإلداري، القيـــادة عوامل نجاح 

اإلداري، اإلســـعافات األوليـــة، االتصـــال، 
طـــرق اكتشـــاف المواهـــب، ومقدمة في 
التغذيـــة، وعـــاوة إداري الفريق بأســـرة 
ومدرسة الاعب. وعاوة على المحاضر 
الرئيســـي، حاضر في الدورة محاضرون 
طـــه،  نبيـــل  الدكتـــور  وهـــم:  تكميليـــون 
المحاضـــر  العلـــوي،  مؤيـــد  الدكتـــور 
الدولـــي فهـــد المخرق، المـــدرب الوطني 
والمحاضـــر اآلســـيوي محمـــد الشـــمان، 
المـــدرب والمحاضـــر الوطنـــي خالد تاج 

والدكتور محمود الشواي.

االتحاد البحريني لكرة القدم

اتحاد الكرة يختتم دورة المستوى األول لإلدارة الرياضية

حسين المكيميإبراهيم البوعينين

جانب من الدورة
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الحلواجي يشيد بجهود “الرياضية”
ــاح الــمــوســم ــج ــارز فـــي ن ــبـ ــاة الـ ــن ــق ــدور ال ــ ــوه ب ــن ــرة ي ــائ ــط اتـــحـــاد ال

أشـــاد أمين ســـر االتحـــاد البحرينـــي للكرة 
بالتغطيـــة  الحلواجـــي  فـــراس  الطائـــرة 
لمنافســـات  الرياضيـــة  للقنـــاة  المتميـــزة 
الموسم الرياضي 2020 - 2021، وحرصها 
مـــن  عـــدد  أكبـــر  نقـــل  علـــى  المتواصـــل 
المباريات لتشكل أحد أبرز عوامل النجاح 
الذي حققه االتحاد في الموسم المنصرم.

 جـــاء ذلك لدى زيارتـــه لمقر قناة البحرين 
الرياضيـــة بـــوزارة شـــئون اإلعـــام ولقائه 
برئيـــس القنـــاة حمـــود الجيـــب وتســـليمه 
ا تقديًرا مـــن االتحاد للجهود  درًعـــا تذكاريًّ
المتميـــزة التـــي بذلتهـــا القنـــاة فـــي نقـــل 
مباريـــات دوري عيســـى بـــن راشـــد ألندية 
الدرجـــة األولـــى وعدد آخر مـــن المباريات 
وذلـــك بحضـــور رئيـــس لجنة المســـابقات 

عبدالرضا عاشوري.
 وأعرب الحلواجي عن بالغ شكره وتقديره 

للقنـــاة الرياضيـــة على قامت بـــه من جهد 
الفت علـــى امتداد الموســـم الماضي لنقل 
معظـــم المباريـــات علـــى شاشـــتها وإتاحة 
الفرصـــة أمـــام جماهيـــر األنديـــة الوطنية 

لمتابعـــة فرقهـــا فـــي ظـــل غيـــاب الحضور 
الجماهيري عن الصاالت والماعب بسبب 

تفشي وباء كورونا “كوفيد - 19”.
 وأكـــد أن القنـــاة الرياضيـــة تعتبر شـــريًكا 

ـــا التحاد الكرة الطائـــرة نظًرا لما تقوم  مهمًّ
بـــه من دور بارز في دعم أنشـــطة وبرامج 
االتحاد ســـواء من خال نقلهـــا للمباريات 
أو برامجها التلفزيونية أو االستوديوهات 
التحليليـــة وهو ما يعكس حرص القائمين 
االتحـــادات  مختلـــف  دعـــم  فـــي  عليهـــا 
الرياضية ومن بينهـــا اتحاد الكرة الطائرة 
الـــذي يثمـــن ببالغ الشـــكر والتقديـــر جهود 
جميـــع العامليـــن فيهـــا مـــن رئيـــس القنـــاة 

حتى أصغر موظف.
 وتطلـــع الحلواجي لمواصلة هذا االهتمام 
وتخصيص برنامج خاص لمسابقات الكرة 
الطائرة في الموســـم القادم نظًرا للشعبية 
الكبيـــرة التي تحتلها اللعبة في األوســـاط 
المحليـــة ولكونها ثاني لعبة بعد كرة القدم 
تضم أندية أعضاء في الجمعية العمومية 

والعبين مسجلين في كشوفات االتحاد.

الحلواجي يقدم درعا تذكاريا للجيب

الرفاع - االتحاد البحريني للكرة الطائرة

نجـــح الفريـــق األول لكـــرة القـــدم 
بنـــادي التضامن فـــي تحقيق فوزه 
األول في منافسات دوري الدرجة 
حوالـــي  دام  صيـــام  بعـــد  الثانيـــة 
تخطـــي  فـــي  نجـــح  إذ  عاميـــن، 
قالـــي بثاثة أهداف مقابل واحد، 
اإلثنيـــن الماضي، ضمن منافســـات 
الجولـــة 14 لـــدوري الدرجة الثانية 

للموسم الحالي 2020 - 2021.
وكان التضامـــن عاجـــًزا عـــن الفـــوز 
خال الموســـمين الماضيين، إذ لم 
يحقـــق الفـــوز أي نقطـــة أصـــاً في 
 2020  -  2019 الماضـــي  الموســـم 
باحتاله المركـــز األخير بتلقيه 16 
خســـارة في 16 جولة، في حين أن 
فـــوزه األخيـــر فـــي دوري “الثانية” 
 ،2019  -  2018 للموســـم  يعـــود 
وبالتحديد الجولـــة 15 التي تفّوق 

فيها على قالـــي أيًضا بنتيجة )-2
1( يـــوم 16 أبريـــل 2019، قبـــل أن 
يخســـر في الجولة 16 آنـــذاك أمام 
البســـيتين؛ لتتوالـــى بعـــد ذلـــك 16 
خســـارة في الموســـم الماضي، في 
حيـــن خســـر الموســـم الحالـــي 12 
مبـــاراة، وتعـــادل فـــي واحدة فقط 
كانت أمـــام البحرين بنتيجة )0-0( 
خـــال الجولـــة 7، قبـــل أن يحقـــق 
فـــوزه األول فـــي الجولـــة 14 على 

حساب قالي.

التضامن يحقق فوزه األول منذ 2019

البوعينين: نحو 
تطوير الكوادر 

اإلدارية وإكسابهم 
خبرات مختلفة

اللجنة اإلعالمية

قدمت شركة يوســـف خليل المؤيد 
المتســـابق  إلـــى  دعمهـــا  وأوالده 
عبدالرحيـــم  حســـين  البحرينـــي 
“الـــدراغ  ســـباقات  فـــي  وفريقـــه 
الدعـــم  هـــذا  يأتـــي  حيـــث  ريـــس”، 
إيماًنـــا من الشـــركة بأهمية الوقوف 
مـــع أبنـــاء الوطن ومســـاعدتهم في 
تحقيق النجاحـــات واإلنجازات في 
مخلف المجاالت واألنشـــطة، وذلك 
فـــي طريـــق المســـاهمة مـــن جانـــب 
الشـــركة في دعـــم الرياضة المحلية 

والرياضيين.
ومن جانبه، قّدم حسين عبدالرحيم 
شـــكره وتقديره إلى شـــركة يوسف 
هـــذا  علـــى  المؤيـــد وأوالده  خليـــل 
الدعـــم، وقـــال “بداية أود أن أشـــكر 
شركة يوسف خليل المؤيد وأوالده 

على الدعم الذي قدمته ومساهمتها 
فـــي تذليـــل العقبـــات أمـــام الفريـــق 
مـــن أجل تحقيق أفضـــل النجاحات 
واإلنجازات في مختلف الســـباقات 
المحلية والخارجية التي يشارك بها 
الفريـــق، وهـــذا الدعم ليـــس بغريب 

على الشركة”.

“المؤّيد” تدعم المتسابق حسين عبدالرحيم
ثالثي محلي في الئحة الهدافين

ــاز ــمــمــت ال ــد  ــم بـــن ح ــر  نـــاصـ بــــــدوري  ــد مـــــرور 14 جـــولـــة  ــع ب

مـــع مـــرور 14 جولـــة علـــى دوري ناصر 
بـــن حمـــد الممتـــاز لكـــرة القدم للموســـم 
 3 يتواجـــد   ،2021  -  2020 الرياضـــي 
العبيـــن محلييـــن فـــي الئحـــة هدافـــي 
الـــدوري يتقدمهم المتصدر العب فريق 
المنامـــة مهدي عبدالجبـــار، ويليه العب 
مهـــدي  الوطنـــي  والمنتخـــب  الرفـــاع 
الشـــرقي  الرفـــاع  العـــب  ثـــم  حميـــدان 

والمنتخب الوطني محمد الرميحي.
عبدالجبـــار  مهـــدي  المنامـــي  ويتصـــدر 
أهـــداف   10 برصيـــد  الهدافيـــن  الئحـــة 
وبفارق هدف وحيد فقط عن الوصيف 
مهـــدي حميـــدان، إذ ســـجل حميدان مع 
“الســـماوي” 9 أهداف، فيمـــا يأتي العب 

الليـــث الشـــرقاوي محمـــد الرميحي في 
المرتبة الثالثة برصيد 8 أهداف.

وتبـــدو المنافســـة ســـتكون كبيـــرة بيـــن 
الثاثـــي المحلي خال الجـــوالت األربع 
األخيـــرة علـــى تزعـــم صـــدارة الهدافين 

مـــع ختام المنافســـات، إذ ســـتكون لعبة 
بيـــن  مرجحـــة  الموســـيقية  الكراســـي 
الثاثـــي للتقـــدم إلى األمـــام أو التراجع 
للخلـــف، خصوًصـــا أن الثاثي من ضمن 
الفـــرق الكبـــار المتزعمة للمراكـــز الثاثة 

األولى، إذ يتصدر الرفاع الترتيب وبات 
قريًبا من لقب الدوري، إذ تكفيه 4 نقاط 
من أصل 4 مباريـــات، فيما يأتي الرفاع 
الشـــرقي وصيًفـــا، بينمـــا يحتـــل المنامة 

المركز الثالث.

محمد الرميحي مهدي حميدان مهدي عبدالجبار

“طلبات” تدعم كأس ولي العهد
رئيــس اتحــاد الطائــرة يعــرب عــن تقديــره لجهــود الشــركة

قدمت شركة طلبات، الشركة الرائدة 
فـــي خدمـــة طلـــب وتوصيـــل الطعام 
والبقالـــة مـــن خال شـــبكة اإلنترنت، 
رعايتهـــا لمســـابقة كأس ســـمو ولـــي 
العهـــد لكرة الطائـــرة، والتي تأتي من 
منطلق حـــرص الشـــركة الرائدة على 
فـــي  المجتمعيـــة  الشـــراكة  تحقيـــق 
دعـــم البرامـــج الشـــبابية والرياضيـــة 

بالمجتمع البحريني الواحد.
 وأعـــرب رئيـــس االتحـــاد البحرينـــي 
لكـــرة الطائرة الشـــيخ علي بن محمد 
بن راشـــد آل خليفة عن تقديره التام 
لشـــركة طلبات على دعمها للمسابقة، 
مؤكدا أن وجود شـــركة طلبات راعيا 

زيـــادة  فـــي  ســـاهم  للبطولـــة  ذهبيـــا 
عوامـــل نجاحهـــا، معرًبا عـــن تقديره 
للجهود التي تبذلها شركة طلبات في 
تقديم مختلف صور الدعم للفعاليات 
والبطـــوالت الرياضيـــة التـــي تشـــهد 
مشـــاركة واســـعة مـــن قبـــل الشـــباب 
البحريني، والذي يســـاهم في ارتقاء 

قطاع الشباب والرياضة بالمملكة.
 مـــن جانبـــه، أكـــد الرئيـــس التنفيذي 
الســـاعاتي  هشـــام  طلبـــات  لشـــركة 
أن الشـــركة تفخـــر فـــي كونهـــا أحـــد 
كأس  لمســـابقة  الرئيســـين  الرعـــاة 
ســـمو ولي العهـــد، مؤكدا أن الشـــركة 
سعت لتكون شـــريكا رئيسا في إبراز 

وإنجـــاح هـــذا الحـــدث المهـــم علـــى 
مستوى كرة الطائرة البحرينية، الفًتا 
إلـــى أن شـــركة طلبات تشـــعر بالفخر 
واالعتزاز فـــي فتح مجاالت التعاون 
مـــع االتحاد البحريني لكـــرة الطائرة، 
بما يحقـــق أهداف رؤية ممثل جالة 
الملـــك لألعمـــال اإلنســـانية وشـــؤون 
األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  الشـــباب 
للشـــباب والرياضة سمو الشيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، إلحـــداث نقلـــة 
نوعية في جميع األلعـــاب الرياضية، 
نحو مزيد من التقـــدم والتطوير، بما 
يحقـــق مزيدا من النجاحات للرياضة 

البحرينية.

التســـويق  قـــال مديـــر  مـــن جهتـــه،   
“إن  علـــي درويـــش  بشـــركة طلبـــات 
دعـــم شـــركة طلبـــات لمســـابقة كأس 
ســـمو ولـــي العهد، نابـــع مـــن التفاعل 
الرياضيـــة  الجهـــات  مـــع  اإليجابـــي 
المختلفـــة بهـــدف تعزيـــز الشـــراكات 
التـــي تنهـــض بالجانـــب الرياضي في 
المملكـــة”، مبينـــا أن الشـــركة وجدت 
هـــذه المســـابقة الغالية مكانا مناســـبا 
لتأكيـــد اســـتراتيجيتها لدعـــم قطاع 
الرياضـــة، معربا عن شـــكره وتقديره 
لكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد  لرئيـــس 
الطائـــرة الشـــيخ علـــي بـــن محمد آل 
خليفـــة، علـــى الجهـــود التـــي يبذلهـــا 

االتحاد في ســـبيل تطوير مسابقاته، 
علـــى  حريـــص  الشـــركة  أن  مؤكـــدا 
دعـــم مختلـــف الفعاليـــات الرياضية، 

باعتبارهـــا مســـئولية وطنيـــة لتفعيل 
القطـــاع  بيـــن  المجتمعيـــة  الشـــراكة 

الخاص والجهات الرياضية

الرفاع - االتحاد البحريني للكرة الطائرة

من تقديم الرعاية

حسين عبدالرحيم

أحمد مهدي

أحمد مهدي
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باريس وبرلين ولندن: رفع طهران مســتوى التخصيب خطوة نحو سالح نووي

الرياض تدعو إيران لتفادي التصعيد وتعريض أمن المنطقة للخطر

دعـــت الســـعودية أمـــس األربعاء 
إيران إلى “تفادي التصعيد وعدم 
تعريـــض أمن المنطقـــة لمزيد من 
التوتر”، وذلـــك بعد إعالن طهران 
رفـــع نســـبة تخصيـــب اليورانيوم 

إلى 60 %.
وقالت وزارة الخارجية السعودية 
فـــي بيان: إن المملكة “تتابع بقلق 
التطورات الراهنة لبرنامج إيران 
آخرهـــا  تمثلـــت  والتـــي  النـــووي 
باإلعالن عن رفع نســـبة تخصيب 
األمـــر   ،%  60 إلـــى  اليورانيـــوم 
الـــذي ال يمكـــن اعتبـــاره مخصصا 

لالستخدامات السلمية”.
ودعت المملكة إيران إلى “تفادي 
أمـــن  تعريـــض  وعـــدم  التصعيـــد 
المنطقـــة واســـتقرارها للمزيد من 
التوتـــر، واالنخـــراط بجديـــة فـــي 

المفاوضات الجارية حاليا”.
أنهـــا  الثالثـــاء  طهـــران  وأعلنـــت 
اليورانيـــوم  تخصيـــب  “ســـتبدأ 
بنســـبة 60 %” فـــي النظيـــر 235، 
لتقتـــرب بذلـــك مـــن عتبـــة 90 % 
التي تتيح االستخدام العسكري.

وقالت أمـــس: إن هـــذا القرار “رد 
على اإلرهاب النووي” اإلسرائيلي 
بعـــد االنفجار الـــذي ألحق أضرارا 
لتخصيـــب  بمصنعهـــا  األحـــد 
اليورانيـــوم فـــي نطنز في وســـط 
البالد، واتهمت إسرائيل بالوقوف 

وراءه.
وجـــّدد الرئيـــس االيرانـــي حســـن 
أن  األربعـــاء  أمـــس  روحانـــي 
لبـــالده  النوويـــة  الطموحـــات 

“سلمية وسلمية فقط”.
مـــع  نطنـــز  حـــادث  وتزامـــن 
مفاوضـــات تجري فـــي فيينا في 
محاولـــة إلنقـــاذ االتفـــاق النـــووي 
المبرم بين إيـــران والقوى الكبرى 
العـــام 2015. وتشـــارك فيـــه هذه 
الواليـــات  باســـتثناء  الـــدول، 

مـــن  انســـحبت  التـــي  المتحـــدة 
االتفاق في عهد دونالد ترامب.

وأكـــدت الريـــاض “أهميـــة توصل 
اتفـــاق  إلـــى  الدولـــي  المجتمـــع 
بمـــا  وأطـــول،  أقـــوى  بمحـــددات 
يعّزز إجـــراءات الرصد والمراقبة 
ويضمن منع إيـــران من الحصول 
علـــى الســـالح النـــووي أو تطوير 

القدرات الالزمة لذلك”.
وحذرت فرنسا وألمانيا والمملكة 
المتحـــدة أمـــس األربعـــاء من أي 
تصعيـــد “مـــن جانـــب أي طـــرف” 
في األزمة النووية اإليرانية، بعد 

حادث منشأة نطنز.
وقـــال المتحدثون باســـم وزارات 
الثـــالث  الـــدول  فـــي  الخارجيـــة 
الموقعة علـــى اتفاق العام 2015، 
“ندعـــو إيـــران إلـــى عـــدم تعقيـــد 

العملية الدبلوماسية”.
“بقلـــق شـــديد”  نتابـــع  وأضافـــوا: 
إعالن إيران البـــدء في تخصيب 
اليورانيوم بنسبة 60 %، معتبرًة 
أن هـــذه الخطوة اإليرانية “تطور 

خطير ألن إنتاج اليورانيوم عالي 
التخصيـــب يشـــكل خطـــوة مهمة 

في إنتاج سالح نووي”.
األوروبيـــة  الـــدول  عّبـــرت  كمـــا 
الثالث عن القلق من األنباء حول 
عـــزم إيـــران تركيـــب 1000 جهاز 
طـــرد مركزي إضافي في منشـــأة 
نطنز، ما سيزيد كثيرًا من قدرتها 

على التخصيب.
واعتبر البيان الثالثي أن “اإلعالن 
اإليرانـــي مؤســـف، خصوصا وأنه 
يأتـــي فـــي وقت بـــدأ فيـــه جميع 
المشـــاركين فـــي االتفـــاق النووي 
)فـــي فيينـــا( والواليـــات المتحدة 

مناقشات جوهرية”.
واعتبـــر أن “التحـــركات اإليرانية 
الخطيرة األخيرة تتعارض مع ما 
ظهر من روح بناءة وحسن نوايا 
فـــي  األخيـــرة”  المحادثـــات  فـــي 

العاصمة النمساوية.
وأضـــاف البيان الثالثـــي “نرفض 
كل إجـــراءات التصعيـــد مـــن أي 
تزيـــد  أال  إيـــران  طـــرف، وندعـــو 

تعقيـــدًا”،  الدبلوماســـية  العمليـــة 
مشـــددًا علـــى أن طهـــران “ليـــس 
حقيقيـــة  مدنيـــة  حاجـــة  لديهـــا 
تتطلـــب تخصيب اليورانيوم إلى 

هذا المستوى”.
وردا علـــى االنســـحاب األميركـــي 
وإعـــادة  النـــووي  االتفـــاق  مـــن 
واشـــنطن فـــرض عقوبـــات علـــى 
بـــدأت  اإلســـالمية،  الجمهوريـــة 
2019 مـــن  إيـــران التنصـــل منـــذ 
األساســـية  التزاماتهـــا  غالبيـــة 
الـــواردة في االتفـــاق والتي تحد 

من أنشطتها النووية.
وتجـــري مفاوضات في فيينا في 
محاولة إلعادة الواليات المتحدة 
إلـــى االتفاق النووي وحمل إيران 

على احترام تعهداتها.
وأضـــاف بيـــان العواصـــم الثالث 
أن “اإلعـــالن األخيـــر الخطيـــر من 
األجـــواء  إيـــران يخالـــف  جانـــب 
فـــي  النيـــة  وحســـن  اإليجابيـــة 
هـــذه المحادثات” الهادفـــة إلنقاذ 

االتفاق النووي.

عواصم ـ وكاالت

منشأة نووية في إيران

القاهرة ـ أ ف ب

قالـــت منظمـــة الصحـــة العالميـــة إنها 
تشـــعر بــــ “القلق” مـــن احتمـــال تزايد 
حـــاالت كورونـــا خـــالل شـــهر رمضان 

في شمال إفريقيا وشرق المتوسط.
وأكد المدير اإلقليمي لمنظمة الصحة 
العالميـــة في شـــرق المتوســـط أحمد 
المنظـــري فـــي مؤتمـــر صحافـــي عبر 
الفيديـــو إن “عـــدد الحـــاالت ازدادت 
بنســـبة 22 % والوفيات زادت بنسبة 
17 % فـــي األســـبوع الماضي مقارنة 
وقـــال  عليـــه”.  الســـابق  باألســـبوع 
“تعكـــس هـــذه الزيـــادة فـــي الحاالت 
فـــي  القلـــق”  علـــى  يبعـــث  اتجاهـــا 
المنطقـــة التي تمتد من المغرب حتى 

القلـــق  “يســـاورنا  مضيفـــا  باكســـتان، 
خصوصـــا مـــن أن الوضـــع الحالي قد 
يتفاقم في شهر رمضان إذا لم يلتزم 
التـــي  االحترازيـــة  بالتدابيـــر  النـــاس 

أثبتت جدواها”.
وأوضـــح أن النـــاس يمكـــن أن تشـــعر 
أن وضـــع الكمامـــات والحفـــاظ علـــى 
التباعـــد االجتماعـــي ضـــروري خالل 
علـــى  “للمســـاعدة  رمضـــان  شـــهر 
مســـؤولة  وقالـــت  الوبـــاء.  احتـــواء” 
داليـــا  الطارئـــة  الحـــاالت  مواجهـــة 
سمهوري: إن منظمة الصحة العالمية 
تأمـــل أن يتـــم اتخـــاذ كل اإلجراءات 

االحترازية في المساجد.

“الصحة العالمية” قلقة من تزايد انتشار كورونا في رمضان

بيروت ـ أ ف ب

الخارجيـــة  وزيـــر  مســـاعد  حـــّث 
السياســـية  للشـــؤون  األميركـــي 
مـــن  األربعـــاء  أمـــس  هيـــل  ديفيـــد 
بيـــروت القـــادة اللبنانيين على إظهار 
تشـــكيل حكومـــة  لتســـريع  “مرونـــة” 
طـــال انتظارهـــا وقـــادرة علـــى تنفيذ 

إصالحات اقتصادية ملحة.
وخالل زيارة تســـتمر يوميـــن، التقى 
هيـــل كل مـــن رئيس مجلـــس النواب 
نبيه بـــري ورئيس الحكومـــة المكلف 
الخارجيـــة  ووزيـــر  الحريـــري  ســـعد 
فـــي حكومة تصريف األعمال شـــربل 
وهبة والزعيم الدرزي رئيس الحزب 

وليـــد  االشـــتراكي  التقدمـــي 
جنبالط.

قـــال  بـــري،  لقائـــه  وإثـــر 
هيـــل فـــي بيـــان “أميركا 
الدوليـــون  وشـــركاؤها 

قلقـــون جـــدًا إزاء الفشـــل 

هنا في المضي في أجندة إصالحات 
ضرورية”.

زار  كان  الـــذي  المســـؤول،  وأضـــاف 
لبنـــان بعد أيـــام علـــى انفجـــار المرفأ 
المـــروع فـــي الرابـــع مـــن أغســـطس، 
“أميـــركا والمجتمـــع الدولـــي جاهزان 
للمســـاعدة، لكـــن ال يســـعنا القيام بأي 

شيء بناء من دون شريك لبناني”.
لمطالبـــة  الوقـــت  حـــان  “لقـــد  وتابـــع 
القادة اللبنانيين بإظهار مرونة كافية 
لتشـــكيل حكومـــة قادرة علـــى القيام 
بإصـــالح جـــدي وجوهـــري. هـــذا هـــو 
الطريـــق الوحيـــد للخـــروج مـــن هذه 
“أيضـــًا  أنهـــا  موضحـــًا  األزمـــة”، 
فهنـــاك  فقـــط،  أولـــى  خطـــوة 
المســـتدام  للتعاون  حاجـــة 
إذا أردنـــا أن نشـــهد إقرار 
إصالحـــات  وتنفيـــذ 

شفافة”.

هيل يحث قادة لبنان لإلسراع بتشكيل حكومة

واشنطن/ موسكو ـ أ ف ب

يعلـــن الرئيـــس األميركـــي جـــو بايدن في 
خطاب متوقع األربعاء حول أفغانســـتان 
أن “الوقـــت حـــان إلنهـــاء أطـــول حـــرب 
ألميـــركا” و”إعادة القـــوات األميركية إلى 

الوطن”.
وسيقول أيضا وفق مقتطفات من خطابه 
“ســـنواصل  الصحافييـــن  علـــى  وزعـــت 
دعـــم الحكومـــة األفغانية، لكننـــا لن نبقي 

التزامنا العسكري في أفغانستان”.
الدبلوماســـي  “عملنـــا  أن  ســـيؤكد  لكنـــه 

واإلنساني سيتواصل” في هذا البلد.
ومن المقرر أن يعلن بايدن انســـحاب كل 
الجنـــود األميركيين بحلول 11 ســـبتمبر، 
الذكرى العشـــرين العتـــداءات 2001 في 

الواليات المتحدة.
األميركـــي  الرئيـــس  “أنـــا  وســـيضيف 
العســـكري  الوجـــود  يديـــر  الـــذي  الرابـــع 
األميركـــي فـــي أفغانســـتان )...( لـــن انقل 

هـــذه المســـؤولية إلـــى )رئيـــس خامـــس(. 
ال يمكننـــا أن نســـتمر فـــي دورة تمديد أو 
تعزيز وجودنا العســـكري في أفغانســـتان 
أمـــال بتأميـــن الظـــروف المثلى مـــن اجل 

انسحاب”.
وسيتابع “حان الوقت إلنهاء أطول حرب 
القـــوات  الوقـــت إلعـــادة  ألميـــركا. حـــان 

األميركية إلى الوطن”.

فـــي  المتحـــدة  الواليـــات  وتدخلـــت 
أفغانســـتان قبـــل نحـــو عشـــرين عاما في 
غمـــرة االعتـــداءات على برجـــي التجارة 
العالمـــي في نيويورك ومقر وزارة الدفاع 
في واشـــنطن. وقد أطاحت يومها بنظام 
أســـامة  بإيـــواء  اتهمـــت  التـــي  طالبـــان 
القاعـــدة  المتطـــرف  وتنظيمـــه  بـــن الدن 

المسؤول عن االعتداءات.

الرئيس االميركي جو بايدن

سنعيد قواتنا إلى أرض الوطن وسنواصل دعم الحكومة األفغانية
بايدن: حان الوقت إلنهاء أطول حرب ألميركا

اثينا ـ أ ف ب

الليبـــي  الرئاســـي  المجلـــس  أكـــد رئيـــس 
زيارتـــه  أثنـــاء  المنفـــي  محمـــد  الجديـــد 
اليونـــان أمس األربعاء بـــذل “كل الجهود 
جميـــع  “مغـــادرة  أجـــل  مـــن  الممكنـــة” 

الميليشيات” األجنبية بالده. 
وقال المنفـــي أثناء لقائـــه رئيس الوزراء 
ميتســـوتاكيس  كيرياكـــوس  اليونانـــي 
لضمـــان  الممكنـــة  الجهـــود  كل  “ســـنبذل 
المرتبـــط  )ليبيـــا(  واســـتقالل  ســـيادة 
بالخروج النهائي لجميع الميليشـــيات من 
بلدي”. وأكد رئيس المجلس الرئاســـي أنه 
جرت نقاشـــات حول الموضوع “لتحقيق 
هدف مغـــادرة الميليشـــيات”، وفـــق بيان 

باليونانية لمكتب ميتسوتاكيس. 
ووعد رئيـــس الـــوزراء اليونانـــي بتقديم 
الدعـــم في إعـــادة إعمار ليبيـــا، مؤكدا أن 
“الشـــرط الضـــروري” للحّل السياســـي في 
البـــالد هو “مغـــادرة كّل القوات )األجنبية( 

األراضـــي الليبيـــة” في ضـــوء االنتخابات 
المقررة نهاية العام. 

كما شـــدد على نّية البلدين المتوســـطيين 
معالجة “مسائل حيوية على غرار تحديد 

الحدود البحرية” في شرق المتوسط. 
وتأتي زيارة المنفي ألثينا بعد أسبوع من 
زيـــارة كيرياكوس ميتســـوتاكيس ووزير 
خارجيتـــه نيكـــوس دينديـــاس طرابلـــس 

إلعـــالن إعـــادة فتح ســـفارة اليونـــان في 
العاصمة الليبية. 

وتريـــد اليونـــان االســـتفادة مـــن االنفراج 
السياســـي فـــي ليبيـــا المدعوم مـــن األمم 
المتحـــدة، لإلســـراع باســـتئناف العالقات 
والتصـــدي  البلديـــن  بيـــن  الدبلوماســـية 
لتركيـــا المجـــاورة وســـط توتـــر العالقات 

معها.

محمد المنفي مع ميتسوتاكيس قبيل اجتماعهما في أثينا )أ ف ب(

أكد من أثينا بذل كل الجهود الممكنة لضمان سيادة واستقالل بالده
المنفي: يجب مغادرة القوات األجنبية األراضي الليبية

انقرة ـ أ ف ب

صرح وزير الخارجية التركي مولود 
تشـــاوش أوغلـــو أمـــس األربعـــاء أن 
العالقات بين أنقرة والقاهرة دخلت 
“مرحلـــة جديـــدة” من االنفـــراج بعد 

سنوات من التوتر.
وقال تشـــاوش أوغلو لقنـــاة “إن تي 
في” التركية: إن العالقات بين تركيا 

ومصر “بدأت مرحلة جديدة”.
وبعد سنوات من التوتر، تقوم أنقرة 
منـــذ بضعة أشـــهر بحملة الســـتئناف 

التواصل مع القاهرة.
وقـــال تشـــاوش أوغلـــو: إن مســـألة 
تعيين ســـفير تركي في مصر لم تتم 

مناقشـــتها بعـــد لكن مـــن المقرر 
عقـــد اجتمـــاع ثنائـــي على 

مســـتوى “نواب الوزراء 
مـــن  ودبلوماســـيين”، 
موعـــدا  يذكـــر  أن  دون 

محددا.

وردا على سؤال عن إمكانية تنظيم 
بيـــن  للمســـؤولين  زيـــارات متبادلـــة 
البلديـــن، قـــال تشـــاوش أوغلـــو “لـــم 

ال؟”.
وأعلـــن مقدم برامج مصري معروف 
للنظـــام  الصريحـــة  بانتقاداتـــه 
المصـــري في قناة مقرها اســـطنبول 
أنـــه فـــي “إجـــازة  الماضـــي  الســـبت 
مفتوحـــة” بعـــد أن طلبـــت تركيا من 
وســـائل اإلعالم المصريـــة المعارضة 
العاملـــة فـــي أراضيهـــا تخفيف حدة 
الموقف بشـــأن القاهـــرة.  وتدهورت 
العالقـــات بيـــن البلديـــن بشـــكل حاد 
منذ إقالـــة أول رئيـــس منتخب 
محمـــد  لمصـــر  ديموقراطًيـــا 
مرســـي، الـــذي كان ينتمي 
اإلخـــوان  جماعـــة  إلـــى 
المســـلمين ويلقى دعم 

تركيا في 2013.

تركيا ترحب بـ “مرحلة جديدة” في العالقات مع مصر
مقديشو ـ أف ب

وقع الرئيس الصومالي محمد عبد 
هللا محمد المعروف باسم فارماجو 
القانـــون المثير للجدل، الذي ينص 
علـــى تمديد واليتـــه لعامين بعدما 
انتهـــت في الثامن مـــن فبراير من 
دون إجـــراء انتخابات، كما أعلنت 
اإلذاعـــة الوطنية الصومالية أمس 
تفاقـــم  إلـــى  يـــؤدي  مـــا  األربعـــاء، 
األزمـــة السياســـية فـــي هـــذا البلد 

الذي يشهد أعمال عنف.
وقالـــت إذاعة مقديشـــو أمس: إن 
الخـــاص  القـــرار  “أصـــدر  الرئيـــس 
بشـــأن االنتخابـــات في البـــالد بعد 

اعتمـــاده باإلجمـــاع مـــن قبـــل 
البرلمـــان” مســـاء االثنين، 

مـــن  الرغـــم  علـــى 
األخيـــرة  التحذيـــرات 

لألسرة الدولية.
مجلـــس  رئيـــس  وكان 

الشـــيوخ الصومالـــي رأى اإلثنين 
النـــواب  مجلـــس  تصويـــت  أن 
مخالف للدســـتور ولم يتم تمرير 
الشـــيوخ،  مجلـــس  أمـــام  القـــرار 
التشـــريعية  اإلجـــراءات  حســـب 

المتبعة.
تنظيـــم  علـــى  القانـــون  وينـــص 
انتخابات بحلول 2023 مع العودة 
صـــوت  واحـــد  “رجـــل  مبـــدأ  إلـــى 
واحـــد” وهو هدف طمـــوح حددته 
الصومال فـــي البداية إلجراء أول 
انتخابـــات ديموقراطيـــة بالكامـــل 

منذ 1969.
االنتخابـــات  تنظيـــم  لكـــن 
المباشـــر  العـــام  باالقتـــراع 
خالفـــات  بســـبب  تعثـــر؛ 
سياسية متعددة وقبل 
ألســـباب  شـــيء  كل 

أمنية.

رئيس الصومال يمدد واليته لسنتين
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فــي 1923، تمــت طباعة أول كتاب بحرينــي على مطبعة حجرية 
فــي البحريــن، وهــو كتاب ألفه راشــد بن فاضل بن ســيف البنعلي 

في طرق البحر والمغاصات، وكان عنوانه “مجاري الهداية”.

وقـــد تمت طباعتـــه وتوزيعه 
البحريـــن  مكتبـــات  علـــى 
الكتـــاب  وطبـــع  وخارجهـــا، 
فـــي مطبعة البحريـــن األولى 
“الحجرية” في 1923، والتي 
ميـــرزا  علـــي  الحـــاج  احضرهـــا 

بـــن  احمـــد  والحـــاج  جواهـــري 
عبدالواحـــد فرامـــرزي مـــن الهند 

قبل 10 سنوات )1913(.
 ومـــع دخول هذه المطبعة، بدأت 
معهـــا عمليـــة طباعـــة اإلعالنـــات 

فـــي  التجاريـــة  واألعمـــال 
البحريـــن التـــي القـــت رواجا 

كبيرا.
المســـئولين  ان  والســـبب 
فـــي البـــالد وكذلـــك التجار 
وسائر العباد كانوا يعمدون 
مطبوعاتهـــم  إرســـال  إلـــى 
الرســـمية  وغيـــر  الرســـمية 
أو  الهنـــد  فـــي  لطباعتهـــا 
أو  وبغـــداد  البصـــرة 
القاهـــرة مـــع مـــن يســـهل 

له االمـــر بالســـفر إلى احدى 
البالد المذكورة.

أول كتاب بحريني على مطبعة حجرية

طارق البحار

تتحـــدث المخرجـــة فـــرح النابلســـي عن 
أول ظهور لهـــا في مجال اإلخراج، 
بفيلـــم قصير يتحـــدث عن أب 
وابنتـــه أجبـــروا علـــى عبـــور 
نقاط التفتيـــش في الضفة 
 The“ بعنـــوان  الغربيـــة 
أو”الهديـــة“،   ”Present
الذي يعرض حاليا على 
نتفليكـــس، وفاز أخيرا 
بجائـــزة جائـــزة أفضل 
بالـــدورة  فيلـــم قصيـــر 
الحادية عشر لمهرجان 
العربية،  للســـينما  مالمـــو 
وهو اآلن مرشح لجوائز 
أكبـــر فيلم علـــى جانبي 
المحيط األطلســـي في 

جوائز األوسكار. 
وفـــي غضون 24 دقيقة، 
The Pres� “يمتلـــك 

بســـيطة  فرضيـــة   ”ent

بشـــكل ال يصـــدق، إذ يتبـــع الرجـــل الذي 
انطلـــق مع ابنتـــه الصغيرة لشـــراء هدية 
الذكرى الســـنوية لزوجته )ثالجة ليست 
رومانســـية تماًمـــا ولكنها عمليـــة للغاية(، 

لكن األمر ليس بهذه البساطة.
والرجـــل فلســـطيني )الـــذي يقدمـــه نجم 
الســـينما والمســـرح صالح بكـــري( يعيش 
فـــي الضفـــة الغربيـــة بالقـــرب مـــن بيـــت 
لحم، وســـرعان ما تتحول رحلة التسوق 
الخاصة به إلى سلســـلة مـــن اإلحباطات 
المحبطة ألنه أجبر على التنقل في نقاط 
التفتيـــش، وجنـــود الجيـــش المدججين 
وقضـــاء  المنفصلـــة،  والطـــرق  بالســـالح 
ســـاعات فـــي االنتظـــار خلـــف القضبـــان 
حيث يتم فحص هويته وإعادة فحصها، 
وإعادة التفاوض بشأن ما يمكن أن يكون 
طريًقـــا بســـيًطا، حواجـــز الجيـــش تظهر 
دون ســـابق إنـــذار. يأتـــي التأثيـــر القوي 
للفيلم من بســـاطة مهمته والعقبات التي 
وضعـــت في طريقه )في مرحلة ما طلب 
من جندي الســـماح له بالمرور قائاًل “أريد 
فقـــط العـــودة إلى المنـــزل، منزلـــي فقط 

هناك”، مشـــيًرا إلى أعلـــى التل. المخرجة 
النابلســـية، الفلسطينية المولد تقول إنها 
زارت الضفة الغربية عدة مرات وشهدت 
والصغيـــرة،  الكبيـــرة  التفتيـــش،  نقـــاط 
التـــي ينتشـــر أكثر مـــن 100 منهـــا هناك، 
ومـــع ذلك فـــإن اإللهـــام النهائـــي لقصتها 
جـــاء مـــن صديقـــة تعيـــش فـــي الخليل، 
حيـــث قســـم كامل من المدينـــة القديمة، 
المعروف بشـــارع الشـــهداء، مغلـــق أمام 
ســـكانها العرب. وهـــذا الرجل يعيش في 
شـــارع الشـــهداء ولديه حاجـــز على بعد 

80 متـــًرا مـــن منزلـــه، وبغـــض النظـــر عن 
المكان الذي يريـــد أن يذهب إليه، وماذا 
يريد أن يفعل، ومن يريد أن يراه أو ماذا 
يريـــد أن يحصل عليه، يجب أن يمر عبر 
نقطة تفتيش، وتشـــير النابلســـي إلى أن 
نقطـــة التفتيـــش هـــذه ذات حجم معين، 
مما يقيد ما يمكـــن عبوره. لذا إذا أرادت 
صديقتهـــا أريكـــة جديـــدة، أو كمـــا فـــي 
الفيلـــم الجميـــل ثالجة، فلـــن يكون ذلك 
ممكًنـــا. ومـــن الناحيـــة النظريـــة يمكنـــك 
طلـــب اإلذن، لكـــن نقـــاط التفتيـــش هذه 
ليســـت موجودة هنا لتسهيل الحياة، بل 
أنها موجودة ”لإلحباط عمًدا” والتشجيع 

بقوة على المغادرة.

اللهم ارزقني فيه الذهن 
والتنبيه وباعدني فيه من 
السفاهة والتمويه واجعل 

لي نصيبا من كل خير 
تنزل فيه بجودك يا أجود 

األجودين.
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أحداث بـحرينيـة

الشوملي وأمينة.. التحليق بالمستمع إلى عوالم سحر الدراما اإلذاعية

تزخـــر مملكة البحرين بطاقات إبداعية 
اإلذاعـــي،  العمـــل  ميـــدان  فـــي  شـــابة 
وطوال فترة تعاوني الطويلة مع إذاعة 
البحريـــن ســـواء فـــي إعـــداد البرامـــج 
الثقافيـــة أو تأليف المسلســـالت، عملت 
مـــع نخبـــة مـــن المبدعين الذيـــن لديهم 
مقدرة عجيبة على اإلبهار، وأحد هؤالء 
المخرج الشاب عبدهللا الشوملي، الذي 
تصدى بكل احترافيـــة للجزء الخامس 
الكوميـــدي  اإلذاعـــي  المسلســـل  مـــن 
الشـــعبي “يوميات أم ســـحنون”، وأظهر 

طبيعته المتميزة.
 فكمـــا نعرف وحســـب المفهوم الســـائد 
فـــي المجـــال الفنـــي أن المخـــرج قـــد ال 
يعنيـــه كثيرا مـــا أراد أن يقولـــه المؤلف 
فـــي مسلســـله، أو مـــا لم يـــرد أن يقوله، 
إنمـــا األمـــر المهم بل والجانـــب الحيوي 
فـــي نظـــره هو ما يكتشـــفه بنفســـه في 

العمل ســـواء قصـــد المؤلف ذلـــك أم لم 
يقصـــد، فـــكل ما يهمـــه هو لـــون الحياة 
التـــي يبعثهـــا فـــي العمـــل والجـــو الذي 
يخلقـــه حـــول أحداثـــه والمعانـــي التي 
يبرزهـــا ويصورهـــا إلـــى غيـــر ذلـــك من 
ومخرجنـــا  الشـــخصية،  انطباعاتـــه 
الشـــوملي وبطريقتـــه الخاصة وشـــكل 
أســـلوبه اســـتطاع أن يضيـــف جماليات 
كثيـــرة ومؤثرة على خط ســـير أحداث 
مسلســـل “أم سحنون”، بنبضات تتبادل 
اإليقـــاع أو ومضـــات تتألـــق لتخبـــو ثم 

تعود إلى التألق.
كما أن المخرج المنفذ أمينة إســـماعيل 
وحســـب تقديري ارتفعت إلى مســـتوى 
لغة األبطال وأسلوبهم، وبذلك ارتفعت 
بالمســـتمع إلى مستوى األسلوب الرفيع 
ونقلتـــه إلـــى عالـــم الخيـــال الشـــاعري، 
بمقيـــاس  الحـــوارات  تقيـــس  وكانـــت 

معيـــن وكأنها تقـــوم بدراســـة وتحليل، 
وهـــذا الجانـــب هـــو مـــا يميـــز اإلنســـان 

المبدع عن غيره. 
لقد اســـتغرق تســـجيل المسلسل 3 أيام 
في اســـتوديو الدرامـــا بإذاعة البحرين، 

الذي تحول إلى خشـــبة مســـرح تجذب 
الفنانين إليها، وكأنها بئر القدر تنســـاب 
هنـــاك  كانـــت  التمثيـــل،  أصـــوات  منـــه 
شـــحنة أو أن صـــح التعبير نغمة خالقة 
معينـــا  توقيعـــا  العمـــل  علـــى  أضفـــت 

وضخامة واتســـاعا معينـــا وتركيزا في 
إثـــارة المشـــاعر، فصـــوت الممثـــل يأتي 
ليحمـــل هذا كلـــه وينقله بفنـــه وإبداعه 
إلى المســـتمع، واألخير يتقبله كضربات 
اإليقاع. فشـــكرا لجميع طاقم مسلســـل 

“يوميـــات أم ســـحنون”، وشـــكر خـــاص 
للمخـــرج عبـــدهللا الشـــوملي والمخـــرج 
المنفـــذ أمينة إســـماعيل علـــى التحليق 
بالمســـتمع إلـــى عوالـــم ســـحر الدرامـــا 

اإلذاعية وعظمتها.

عبدالله الشومليامينة إسماعيل

tariq_albahhar

المقادير:

• نصف كوب ماء
• ملعقتان كبيرتان زبدة غير مملحة

• ربع كوب إضافة إلى ملعقة كبيرة سكر
• ربع ملعقة صغيرة ملح خشن

• نصف كوب دقيق جميع االستعماالت
• بيضة كبيرة

• زيت نباتي للقلي والتقطيع
• نصف ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

الطريقة:

• اغلي الماء والزبدة وملعقة كبيرة من السكر والملح في قدر 
متوسطة الحجم. ارفعيه عن النار وقّلبي مع الدقيق. أعيدي 

المقالة إلى درجة حرارة متوسطة، واطهي مع التحريك باستمرار 
بملعقة خشبية، حتى يتكّون العجين على شكل كرة ناعمة، 

حوالي دقيقة ونصف. انقليه إلى وعاء الخالط واتركيه يبرد لمدة 
3 دقائق.

• باستخدام الخالط على سرعة متوسطة، أضيفي البيض 
واخفقي حتى يصبح العجين ناعًما والمًعا، حوالي 3 دقائق 

)العجين سيكون لزجا(.

• سخني 2 بوصة من الزيت في قدر متوسط ثقيل القاع حتى 
يسجل 175 درجة على مقياس حرارة القلي العميق. اخلطي القرفة 

مع ربع كوب سكر في وعاء متوسط.

• اسكبي العجينة في كيس معجنات مزود برأس كبير بنجمة 
مفتوحة. امسكي كيس المعجنات على بعد بوصات قليلة فوق 

الزيت، وضعي األنابيب من 6 إلى 8 بطول 5 بوصات، وحركي 
الكيس بحركات دائرية إلنشاء أشكال زخرفية إذا رغبت في ذلك. 

قطعي العجين بسكين مدهونة بالزيت. تقلى مرة واحدة، حتى 
يصبح لونها بنيا ذهبيا، لمدة دقيقتين. انقليها على رف سلكي 

للتخلص من الزيت، ثم أضيفي خليط السكر. كرري العملية مع 
باقي العجينة وقدميها على الفور.

مع الشيف
 فجر المنصوري

تشوروز

 أسامة الماجد

شاهدت لكم: “The Present” فيلم األوسكار المتوافر على “نتفليكس”

المخرجة فرح النابلسي

أفضل فيلم قصير بمهرجان مالمو للسينما العربية
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المنامة - الصناعة والتجارة

للرقابـــة  المســـاعد  الوكيـــل  أكـــد 
والموارد بـــوزارة الصناعة والتجارة 
والســـياحة عبدالعزيـــز األشـــراف أن 
تواصـــل  بالـــوزارة  التفتيـــش  إدارة 
التفتيشـــية  الحمـــات  تكثيـــف 
والرقابيـــة، وذلك للتأكـــد من تطبيق 
والمقاهـــي  والمطاعـــم  المحـــات 
واألسواق لاشتراطات واإلجراءات 
عـــن  الصـــادرة  الصحيـــة  والتدابيـــر 
للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق 
ذات  والجهـــات  كورونـــا  لفيـــروس 

الصلة.
ولفـــت األشـــراف إلى أنه مـــع حلول 
رمضـــان المبـــارك “نأمـــل مـــن كافـــة 
والمطاعـــم  التجاريـــة  المحـــات 
والمقاهي وأفـــراد المجتمع مواصلة 
خـــال  مـــن  الجهـــود  هـــذه  إســـناد 
والتعليمـــات  بالقـــرارات  االلتـــزام 
للوصول لألهداف المنشودة، منوًها 
بالضوابـــط  والتقيـــد  االلتـــزام  أن 
الواردة في القرارات الحكومية هي 
مسؤولية مشتركة من قبل أصحاب 
المحات التجاريـــة والمرتادين، من 
أجـــل الحفـــاظ على صحة وســـامة 

الجميع خال الشهر الكريم”.
خطـــة  إعـــداد  تـــم   “ أنـــه  وأضـــاف   

تفتيشـــية شـــاملة تم تدشـــينها قبل 
عـــدة أيـــام، تســـتهدف هـــذه المحال 
إلـــى  باإلضافـــة  خاصـــة،  بصـــورة 
التجاريـــة  واألســـواق  المحـــات 
العمـــل  ســـريان  مـــن  للتحقـــق 
الصحية”،  والتدابيـــر  باالشـــتراطات 
مشـــيرا إلـــى أن الزيـــارات الميدانية 
الرقابيـــة والتوعويـــة مســـتمرة فـــي 
كافة محافظات البحرين، وباألخص 
األماكـــن التي تلقى إقبـــااًل كبيًرا من 
قبل المواطنين والمقيمين، وســـيتم 
تطبيـــق كافـــة اإلجـــراءات القانونية 
المحـــات  المقـــررة ضـــد  واإلداريـــة 
المخالفـــة والتـــي قـــد تصـــل إلجراء 
للمنشـــأة والتحويـــل  الغلـــق اإلداري 

للنيابة العامة.

تكثيف الحمالت الرقابية على المحالت والمطاعم والمقاهي

عبد العزيز األشراف

يــومــًيــا ــوق  ــس ــال ب ــرح  ــط ت الــمــنــتــجــات  مــن  طــن   1500
70 % ارتفاع استهالك الخضراوات مع بداية رمضان

ارتفع اســـتهاك منتجـــات الخضراوات 
رمضـــان  شـــهر  مطلـــع  مـــع  والفواكـــه 
المبـــارك هذا العام وســـط زيـــادة إقبال 
المستهلكين للتبضع وشراء احتياجات 

الشهر الفضيل.
أن  إلـــى  خضـــراوات  تجـــار  وأشـــار 
آالف األطنـــان مـــن منتجـــات الخضـــار 
طرحت في السوق في األيام األخيرة 

استعدادا للشهر الكريم.
وقدر رضا البســـتاني أحـــد أكبر التجار 
في الســـوق المركزية، ارتفاع استهاك 
الخضـــروات في الثاثـــة األيام األولى 
من شـــهر رمضان المبارك بنحو 70 %، 
لكنـــه أشـــار إلـــى أن االســـتهاك يرتفع 
عـــادة فـــي األيـــام األولـــى مـــن الشـــهر 

الكريم.
ولفـــت البســـتاني إلـــى أنـــه فـــي يومي 
اإلثنيـــن والثاثـــاء الماضييـــن تم ضخ 
ما يقارب 3500 طـــن من الخضراوات 
فـــي الســـوق، وفي يوم أمـــس األربعاء 
كان هنـــاك مـــا يقـــارب 1500 طـــن تـــم 
اســـتيرادها مـــن مختلف األســـواق بما 

وســـوريا  واألردن  الســـعودية  فيهـــا 
تجـــار  أن  البســـتاني  وأكـــد  وغيرهـــا. 
الخضراوات قاموا بضخ كميات كبيرة 
من الخضراوات والفواكه في الســـوق 
وأن جميـــع المنتجـــات متوافـــرة فـــي 
السوق بكميات وأسعار مناسبة، مشيرا 
إلـــى أن موســـم شـــهر رمضـــان المبارك 
يأتـــي مـــن ضمن أفضـــل المواســـم من 
حيث األســـعار فـــي األعـــوام الماضية، 
إذ إن الطماطم يباع في الشـــهر الكريم 
بأســـعار منخفضة مقارنة مع المواســـم 
الماضيـــة، إذ يبلـــغ ســـعر الســـلة ســـعة 
8 كليـــو نحـــو 800 فلـــس، وهـــو مـــا لم 
يكن في الســـنوات الماضية، خصوصا 

أن الشـــهر الكريـــم تزامن مـــع انخفاض 
درجـــات الحـــرارة. وقـــال البســـتاني “ 
أول مرة منذ 6 ســـنوات نشـــهد أســـعار 
فـــي شـــهر  المســـتوى  بهـــذا  الطماطـــم 
رمضـــان المبـــارك، كمـــا هبطـــت أســـعار 
إلـــى  350 فلســـا  الهنـــدي مـــن  البصـــل 
170 فلســـا للكيلو بداية شـــهر رمضان، 
مؤكـــدا أن معظم األســـعار مســـتقرة أو 
منخفضـــة، فـــي حيـــن أن االرتفاع في 
الخيـــار هـــو مؤقت وســـيعاود أســـعاره 

الطبيعية خال أيام.
المنتجـــات  أن  البســـتاني  وأوضـــح 
البحرينيـــة دخلـــت بقـــوة فـــي موســـم 
رمضـــان الجـــاري، إذ يتوافـــر الطماطم 
والخيـــار ضمن المنتجـــات المحلية، ما 

أدى إلى وفرة في المعروض وخيارات 
يتعلـــق  وفيمـــا  للمســـتهلكين.  أوســـع 
بالفواكه، أشـــار إلى ارتفاع االســـتهاك 
بـــدأ  الـــذي  البطيـــخ  علـــى  خصوصـــا 
موســـمه، إذ نزلـــت كميـــات كبيـــرة إلى 
الســـوق، فهناك نحو 15 شاحنة دخلت 
إلـــى الســـوق تحمـــل كل واحـــدة منهـــا 
قرابـــة 25 طنـــا أي ما يقـــارب 400 طن 
من البطيخ األحمر ليصل إلى 500 طن 
يوميـــا، وذلـــك مـــن وجهات عـــدة منها 

منطقة صالة العمانية.
وأشـــار البســـتاني إلـــى تتوافـــر كميات 
كبيرة مـــن المانجو، من الهنـــد واليمن، 
إذ يزيـــد اإلقبـــال على المانجـــو اليمني 

في هذه األيام.

مناقشة تعزيز العمل المشترك وإيجاد تعريف للمنتج الوطني

“وكالء المالية” الخليجيون يبحثون تنفيذ القرارات االقتصادية

شـــارك وكيل الوزارة للشـــؤون المالية، يوسف حمود، 
فـــي أعمـــال االجتماع الســـتين للجنـــة وكاء وزارات 
المالية بدول مجلـــس التعاون لدول الخليج العربية، 
والـــذي عقـــد أمس عـــن ُبعـــد بمشـــاركة األميـــن العام 
المســـاعد للشـــؤون االقتصاديـــة والتنمويـــة باألمانـــة 
بالـــدول األعضـــاء.  الماليـــة  العامـــة ووكاء وزارات 
وجرى أثناء االجتماع متابعة تنفيذ القرارات المالية 
واالقتصاديـــة، وبحـــث ســـبل تعزيز العمـــل الخليجي 
المشـــترك، وإيجـــاد تعريـــف موحـــد للمنتـــج الوطني 
)الخليجـــي(، إضافًة إلى وضع مشـــروع قواعد منشـــأ 

خليجية موحدة. 
كمـــا بحـــث الـــوكاء خـــال االجتمـــاع دعـــم آليـــات 
اعتمـــاد وتنفيـــذ قرارات العمل المشـــترك فـــي اإلطار 
واالقتصـــادي  المالـــي  التعـــاون  للجنـــة  االقتصـــادي 
ومتابعة ســـير برنامج الوحـــدة االقتصادية بين دول 
المجلس. واســـتعرضت اللجنة محاضـــر اللجان ذات 
العاقـــة والتـــي أهمهـــا لجنـــة محافظـــي مؤسســـات 
النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، لجنة رؤســـاء 
ومديري اإلدارات الضريبية ولجنة السوق الخليجية 

المشتركة.

المنامة - وزارة المالية

 يوسف حمود

رضا البستاني

 علي الفردان

أمل الحامد

“بيتك” يستعرض أبرز إنجازات الموظفين والخطط المستقبلية
ــا ــ ــاًم ــ ع و15  و10   5 ــوا  ــ ــ ــض ــ ــ أم ــن  ــ ــم ــ م ــة  ــ ــل ــ ــوي ــ ــط ــ ال ــة  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ الـ ذوي  ــم  ــ ــري ــ ــك ــ ت

نظــم بيــت التمويــل الكويتي – البحرين “بيتك”، اللقاء الســنوي للموظفين عبر منصة االتصال الداخلي، 
وذلــك بتاريــخ 24 فبراير 2021. وتم خالل اللقاء الســنوي اســتعراض أبــرز نجاحات وإنجازات موظفي 
بيــت التمويــل الكويتــي – البحريــن لعــام 2020، وعــرض األهــداف والخطــط المســتقبلية. وتــم تكريــم 
موظفي الخدمة الطويلة ممن أمضوا 5 و10 و15 عاًما في العمل لدى بيت التمويل الكويتي-البحرين، 

وتسليط الضوء على الموظفين الذين حققوا إنجازات متميزة خالل العام.

وفي حديثه خال المناســـبة، عّبـــر العضو المنتدب 
والرئيـــس التنفيذي لـ “بيتـــك” عبدالحكيم الخياط، 
عـــن امتنانـــه الكبيـــر للجهـــود المتمّيزة التـــي قدمها 
موظفـــو البنـــك خال العـــام 2020، علـــى الرغم من 
التحديـــات التـــي فرضتهـــا جائحة كورونـــا “كوفيد 
- 19”. وأضـــاف الخيـــاط “نتلقـــى دائًمـــا انطباعـــات 
إيجابية من العماء حول مدى احترافية موظفينا 
وُحســـن تعاملهـــم، ونحـــن نســـعد كثيـــًرا بالتزامهـــم 

وإخاصهم الكبير تجاه العماء”.

وذكر الخياط أن العام الماضي كان عاًما اســـتثنائًيا 
علـــى الجميـــع، وحـــرص بيـــت التمويـــل الكويتـــي-

مـــن  الناشـــئة  التغّيـــرات  مواكبـــة  علـــى  البحريـــن 
الجائحـــة وتدشـــين عـــدد مـــن المبـــادرات الداعمـــة 
للعمـــاء والموظفيـــن مًعـــا. وأشـــار الخيـــاط إلى أن 
بيت التمويل الكويتي-البحرين ملتزم تماًما بدوره 
تجاه المملكة والمجتمع، وسيتابع القيام بدوره في 
تعزيـــز نشـــاط االقتصاد البحرينـــي الوطني وقطاع 

الخدمات المصرفية”.

وأضـــاف “اســـتطعنا تحقيق نتائج جيـــدة في العام 
2020، علـــى الرغم مـــن تأثيرات الجائحـــة. وُيعزى 
ذلـــك لجهود جميع موظفي بيـــت التمويل الكويتي 
– البحريـــن باإلضافـــة إلـــى الُبنيـــة التحيـــة القويـــة 

لتكنولوجيـــا المعلومـــات للبنك. ونتطلع لاســـتمرار 
فـــي تعزيز ســـبل اســـتفادتنا مـــن الحلـــول الرقمية، 
خدماتنـــا  ورقمنـــة  لتطويـــر  خالهـــا  مـــن  ونهـــدف 
المصرفيـــة بالكامـــل مـــع توفيـــر بيئـــة عمـــل داعمة 

لتطوير أداء موظفينا”.
مـــن جهتها، قالت رئيس إدارة الموارد البشـــرية في 
“بيتـــك” ســـارة زين العابديـــن “لقد ســـعينا في العام 
الماضـــي إلى تعزيز خططنا االســـتراتيجية للموارد 
البشـــرية وتنفيـــذ مبـــادرات جديـــدة مـــن شـــأنها أن 
ُتســـاهم فـــي دعـــم وتمكين جميـــع أعضـــاء “بيتك” 
مـــن التكيـــف مـــع الواقـــع المتغيـــر ومســـتقبل بيئـــة 
العمـــل الجديـــدة. وقد تمكنـــا من خال هـــذا اللقاء 
االفتراضـــي، مـــن اســـتعراض تلـــك المبـــادرات مـــع 
جميـــع أعضـــاء بيت التمويـــل الكويتـــي – البحرين، 
وتعريـــف أعضاء فريق العمل ببرنامج تعزيز صحة 
الموظفيـــن الذي تم تدشـــينه أخيـــًرا؛ بهدف تمكين 
جميع منتسبي البنك من الوصول إلى صحة أفضل 
واالرتقاء بأدائهم في جميع جوانب الحياة، متمنية 

للجميع دوام الصحة والتوفيق”.

سارة زين العابدينعبدالحكيم الخياط

المنامة - بيتك

واردات الذهـــــــب بالربــــــــــع األول 2021
مــــــارس فــــــي  األصــــــفــــــر  الـــــمـــــعـــــدن  ــراد  ــ ــ ــي ــ ــ ــت ــ ــ اس فــــــي  الــــــــزيــــــــادة   %  66.2

اســـتوردت مملكـــة البحريـــن أكثـــر مـــن 1.87 
مليون قطعة من الذهب موزعة ما بين سبائك 
وحلـــي ومجوهـــرات وأجزائها مـــن ذهب يزن 
ألفـــا كيلوغراًما بقيمـــة إجمالية تجاوزت 42.3 
مليـــون دينـــار )ما يعـــادل 113.4 مليون دوالر( 

في الربع األول من العام الجاري.
وشهد شـــهر مارس الماضي اســـتيراد المملكة 
أكثـــر من 878.3 ألف قطعة من الذهب موزعة 
ما بين ســـبائك وحلـــي ومجوهـــرات وأجزائها 
مـــن ذهب يزن 933 كيلوغراًما، بقيمة إجمالية 
تتجـــاوز 19.4 مليـــون دينـــار )ما يعـــادل 51.5 

مليون دوالر(.
وارتفعـــت قيمـــة واردات المملكة مـــن الذهب 
في مارس الماضي بنحو 7.7 مليون دينار، أي 
ما نســـبته 66.2 %، قياًســـا بنحو 11.7 مليون 

دينار في شهر فبراير الماضي.

كما شـــهدت كمية المعدن األصفر المســـتوردة 
في شـــهر مـــارس الماضي زيـــادة بنحو 376.2 
ألـــف قطعة من الذهب، أي ما نســـبته 74.9 % 
مقارنة بنحو 878.3 ألف قطعة من الذهب في 

فبراير الماضي.

سبائك الذهب 

وتجـــاوزت قيمـــة ســـبائك الذهب المســـتوردة 
فـــي الربـــع األول 24.2 مليون دينـــار، تمثل ما 
نســـبته 57.1 % من القيمة اإلجمالية لواردات 
الذهـــب، و18.2 مليـــون دينـــار تقريًبـــا قيمـــة 
الحلي والمجوهرات وأجزائها من الذهب التي 
تمثـــل 42.9 % من القيمـــة اإلجمالية لواردات 

المعدن األصفر.
واتضـــح أن وزن المعـــدن األصفر توزع ما بين 
1.123 ألـــف كيلوغراًمـــا لســـبائك الذهب تمثل 
57 % من إجمالي وزن واردات الذهب، و847 

كيلوغراًما للحلي والمجوهـــرات وأجزائها من 
الذهب ما نسبته 43 %.

واستوردت البحرين سبائك ذهب تزن 1.123 
ألف كيلوغراًما، من: اإلمارات العربية المتحدة 
1.088 ألـــف كيلوغراًمـــا بقيمـــة 23.4 مليـــون 

دينار )ما يعادل 62.7 مليون دوالر(، وسويسرا 
35 كيلوغراًما بقيمة 772.6 ألف دينار تقريًبا.

حلي ومجوهرات 

الحلـــي  مـــن  البحريـــن  واردات  وكانـــت 

والمجوهـــرات وأجزائها من الذهب بلغت 857 
كيلوغراًمـــا، من: اإلمـــارات، بلجيـــكا، البرازيل، 
سويســـرا، الصيـــن، ألمانيـــا، إســـبانيا، فرنســـا، 
المملكـــة المتحدة، اليونان، هونـــغ كونغ، الهند، 
إيطاليا، الكويت، لبنان، السعودية، سنغافورة، 
التشـــيك،  أميـــركا، جمهوريـــة  تايلنـــد، تركيـــا، 

هولندا، بولندا وفيتنام.
وعـــن الدول التي تم اســـتيراد ســـبائك الذهب 
والحلـــي والمجوهـــرات وأجزائها مـــن الذهب، 
فقـــد جـــاءت اإلمـــارات فـــي المرتبـــة األولـــى 
مســـتحوذة علـــى 85.9 % مـــن إجمالـــي قيمة 
واردات الذهـــب بنحو 36.4 مليون دينار، ثانًيا 
الهنـــد بنســـبة 3.7 % بقيمـــة 1.6 مليون دينار، 
ثالًثا سويسرا بنسبة 3.1 % بقيمة 1.3 مليون 
دينار تقريًبا، رابًعا إيطاليا بنسبة 1.9 % بقيمة 
807.5 ألف دينار تقريًبا وخامًسا فرنسا بنسبة 

1.34 % بقيمة 570.1 ألف دينار تقريًبا.

86 % من واردات الذهب من اإلمارات العربية المتحدة 

المنامة - بورصة البحرين

أقفـــل مؤشـــر البحريـــن العـــام أمـــس عنـــد 
مســـتوى 1,472.74 بارتفـــاع وقدره 4.70 

نقطة.
وتداول المســـتثمرون 730.19 ألف سهم، 
بقيمـــة إجمالية قدرها 186.59 ألف دينار، 
تـــم تنفيذها مـــن خال 46 صفقـــة، إذ ركز 
المســـتثمرون تعاماتهم على أسهم قطاع 
البنوك التجارية والتي بلغت قيـمة أسهمه 
المتداولة 119.82 ألف دينار، أي ما نسبته 

64.22 % من القيمة اإلجمالية للتداول.

تداول 730 ألف سهم 
بـ 186.6 ألف دينار



“ديار المحرق” ترعى قمة البحرين للمدن الذكية
أعلنــت ديــار المحــرق أخيــرا عــن رعايتهــا البالتينيــة للنســخة الخامســة مــن قمــة 
البحريــن للمــدن الذكيــة تحــت شــعار “إعــادة تعريف المــدن الذكيــة”، والتي بدأت 
النقاشات الجماعية لها بالفعل منذ تاريخ 7 أبريل، التي انعقدت بشكل افتراضي 
نظــًرا لجائحــة “كوفيــد 19”، علــى أن تنطلــق الفعاليــة الرســمية بتاريــخ 10 و11 

أكتوبر في البحرين.

الذكيـــة  للمـــدن  البحريـــن  قمـــة  وتوفـــر 
منصة حوارية تهدف إلى تطوير حلول 
مســـتدامة وتعاونيـــة. وتأتـــي مشـــاركة 
ديـــار المحرق كجزء من التزامها بتعزيز 
ضمـــن  للشـــركات  البيئيـــة  المســـؤولية 
القطـــاع العقـــاري فـــي المملكـــة، وبغيـــة 
اســـتدامة  األكثـــر  الممارســـات  تشـــجيع 
عبر اســـتضافة مناقشـــات حيويـــة لنقل 
ذوي  بيـــن  المعرفـــة  وتبـــادل  الخبـــرات 
علـــى  وعـــاوة  بالقطـــاع.  االختصـــاص 
مـــا ســـبق، تحـــرص ديـــار المحـــرق على 

رؤيتهـــا  مـــع  تماشـــًيا  الفعاليـــة  رعايـــة 
خلـــق  نحـــو  الراميـــة  االســـتراتيجية 
ولمملكـــة  لســـكانها  مســـتدام  مســـتقبل 
البحريـــن، وذلك بمـــا يتوافق مع أهداف 

التنمية المستدامة في البحرين.
وتـــم خـــال الجلســـة الحواريـــة األولـــى 
تناول موضوع أهمية التنمية الحضارية 
المســـتدامة، حيـــث أدار الجلســـة وليـــد 
خلف وبمشـــاركة نخبة مـــن المتحدثين 
أبرزهـــم: المهنـــدس أحمد علـــي العمادي 
الرئيس التنفيذي لشـــركة ديار المحرق، 

ونعومي هوجرفورســـت مســـؤول إدارة 
برنامـــج األمـــم المتحـــدة للمســـتوطنات 
البشـــرية، والمهنـــدس محمـــد الخزاعـــي 
المهندســـين  جمعيـــة  رئيـــس  نائـــب 

البحرينية.
حـــول  الجلســـة  مواضيـــع  وتمحـــورت 
أهمية تبني نهج شامل من أجل تحقيق 
التنميـــة المســـتدامة عند تشـــييد المدن 
الحديثـــة أو المشـــروعات األخـــرى. كما 

تطـــرق المتحدثون إلى ضرورة دراســـة 
اآلثار البيئية واالقتصادية واالجتماعية 
عند إنشـــاء أي مشـــروع بغض النظر عن 
حجمـــه، باإلضافة إلـــى التنويـــه بأهمية 
تعزيز الحوار مع الهيئات التنظيمية من 
أجل االرتقاء بالقطاع التطويري بشـــكل 

عام ودفع عملية التنمية المستدامة.
وبهـــذه المناســـبة، قـــال العمـــادي “نحـــن 
لقمـــة  الباتينيـــة  برعايتنـــا  فخـــورون 
البحريـــن للمـــدن الذكيـــة، ونؤكـــد علـــى 
مبـــادرات  لتبنـــي  الحثيثـــة  مســـاعينا 
مســـتدامة من شـــأنها أن تســـاهم بإثراء 

القطـــاع العقـــاري فـــي مملكـــة البحرين، 
ممـــا ُيســـاهم بخلـــق مســـتقبل اجتماعي 
وتعـــد  إشـــراًقا.  أكثـــر  واقتصـــادي 
االســـتدامة أحد الركائز الهامة للمخطط 
الرئيســـي لمدينـــة ديـــار المحـــرق، وهي 
المدينـــة  فـــي جميـــع جوانـــب  مدرجـــة 

البيئية واالجتماعية واالقتصادية”.
وأضـــاف “تـــم تطبيـــق حلـــول خضـــراء 
ومســـتدامة في جميع أنحـــاء المخطط 
الرئيســـي بـــدًءا مـــن عمليـــة التخطيـــط 
ومـــروًرا بوضـــع البنيـــة التحتيـــة وحتى 
التكنولوجيـــا. وهـــو مـــا ســـينعكس فـــي 
المطـــاف يشـــكل إيجابـــي علـــى  نهايـــة 
ومملكـــة  والمســـتثمرين  المقيميـــن 
لتوفيـــر  البحريـــن ككل. ونحـــن نتطلـــع 
مدينة نموذجية متعددة االستخدامات 

ومتكاملة تماًما”.

بدأت النقاشات 
الجماعية بشأنها 

افتراضيا منذ 7 
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إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

مـــع  األماميـــة  الواجهـــة  تعكـــس 
الجديـــدة  األماميـــة  الشـــبكة 
الديناميكيـــة  الجديـــد،  والمصـــد 
ذات  الكوبيـــه  لســـيارة  الفائقـــة 
الوقـــت  وفـــي  أبـــواب.  األربعـــة 
نفســـه، تم تطويـــر المقصورة من 
خـــال مجموعـــات إضافيـــة مـــن 
الجلـــد والتطعيمـــات، إضافة إلى 
تجهيزها بعجلة قيادة من الجيل 
الجديد. ويشّكل الطراز المحدود 

 +CLS 53 4MATIC مـــن ســـيارة
الطـــراز   AMG-مرســـيدس مـــن 
الحصـــري.  الرياضـــي  األعلـــى 
وبفضـــل التعديـــل الشـــامل فـــي 
تحديـــث  مـــع  الماضـــي  الصيـــف 
أنظمة مســـاعدة الســـائق، ونظام 
 MBUX والترفيـــه  المعلومـــات 
ENERGIZING Com�  ونظـــام
fort، كانـــت ســـيارة CLS محدثة 

بالفعل من الناحية التقنية.

“مرسيدس CLS”... رفاهية متفردة

ــان ــض ــر رم ــه ــر “اإلنـــســـتـــغـــرام” طــــوال ش ــب ــرة ع ــاش ــب م

“الوطني” يبث برنامج مسابقات “نقصتنا”

أطلق بنك البحرين الوطني، بمناسبة 
حلول شـــهر رمضان الكريـــم، برنامج 
تحـــت  نوعـــه  مـــن  فريـــد  مســـابقات 
عنوان “نقصتنا”، الذي سُيبث مباشرة 
باســـتخدام خاصية الايـــف عبر قناة 
البنك الرســـمية بتطبيق اإلنســـتغرام. 
ويأتـــي ذلـــك تماشـــًيا مع وعـــد البنك 
بالبقـــاء أقرب لعمائـــه ولتجديد أطر 
التواصـــل مـــع جميـــع الشـــركاء فـــي 
هذا الشـــهر الفضيل. وتعتمـــد مبادرة 
فهـــي  مجتمعًيـــا،  نهًجـــا  “نقصتنـــا” 
تســـعى لتســـليط الضوء علـــى برامج 
الخيريـــة  والمؤسســـات  الجمعيـــات 
بهـــدف  المملكـــة  داخـــل  واإلنســـانية 
زيـــادة الوعـــي حول دورهـــا الحيوي. 
وعلـــى مـــدار الشـــهر الفضيل، ســـيتم 
البث المباشر كل يومين من المقاهي 
مـــع  المتعاونـــة  المحليـــة  والمطاعـــم 

بنـــك البحريـــن الوطنـــي وذلـــك بغية 
االستمرار بدعم المؤسسات الصغيرة 
أيًضـــا  هـــذا  والمتوســـطة. وسيشـــهد 
إقامة عدة مســـابقات برعاية برنامج 
ســـتمنح  والتـــي  الوطنـــي”،  “ادخـــار 
بجائـــزة  الفـــوز  فرصـــة  المشـــاركين 

يومية قيمتها 1,000 دينار.
وســـيتمكن مســـتخدمو تطبيق البنك 
الجديد من المشـــاركة في المسابقات 
للفـــوز  والتأهـــل  للبرنامـــج،  اليوميـــة 

الجوائـــز  مـــن  متنوعـــة  بمجموعـــة 
طوال شهر رمضان المبارك، إذ سيتم 
اإلعـــان عـــن الفائزين فـــي نهاية كل 

حلقة.
وسيقوم مدير االتصاالت المؤسسية 
هشـــام  الوطنـــي  البحريـــن  ببنـــك 
البرنامـــج  باســـتضافة  أبوالفتـــح 
بمشـــاركة عـــدد مـــن أبـــرز اإلعاميين 
البحرينييـــن،  والمشـــاهير  والفنانيـــن 
إضافـــة إلـــى مجموعـــة مـــن األفـــراد 

عبـــر  اســـتمروا  ممـــن  المتميزيـــن 
مســـيرتهم بتقديـــم مســـاهمات كبيرة 

للمجتمع البحريني.
ويســـعى البنـــك إلعـــادة إحيـــاء أهـــم 
الرمضانيـــة  والخصائـــص  الصفـــات 
كالعطـــاء الامحـــدود للمجتمع ككل. 
وعليه، جاء برنامج “نقصتنا” كمسعى 
مجتمعـــي شـــامل، يحقـــق عـــدًدا مـــن 
األهـــداف عبـــر تبنـــي نهـــج متكامـــل 

ليكون أقرب إلى الجميع.

ــنــت شـــركـــة إبـــراهـــيـــم خــلــيــل كــانــو،  أعــل
في  تويوتا  لسيارات  الحصري  الوكيل 
إطــــاق حملتها  عـــن  ــبــحــريــن  ال مــمــلــكــة 
 ،2021 ــام  ــعـ لـ لــلــمــبــيــعــات  الــرمــضــانــيــة 
أســعــاًرا خاصة  مــن خالها  توفر  والــتــي 
على مــوديــات تــويــوتــا، وبــرامــج شــراء 
بأقساط شهرية مناسبة مع أسعار فائدة 
 25 لغاية  تصل  وخــصــومــات  منخفضة 
للعناية  لومار وزيبارت  % على خدمات 
إلى  إضــافــة  الحملة  وتــوفــر  بالسيارات. 
ــــك عـــروًضـــا تــرويــجــيــة خــاصــة على  ذل
سيارات تويوتا هايبرد الكهربائية تشمل 
برنامج صيانة مجانية لعامين أو لمسافة 

40,000 كم.
تهدف  التي  تويوتا  رؤيــة  مــع  وتماشًيا 
إلى توفير موديات عديدة تعمل بنظام 
الهايبرد الكهربائي بحلول 2025، تحرص 
ــاســتــمــرار على  إبـــراهـــيـــم خــلــيــل كــانــو ب

للبيئة  الصديقة  القيادة  اختيار  تشجيع 
والمساهمة في دعم الجهود الوطنية في 
والحد  الضارة  الكربون  انبعاثات  خفض 
من استهاك الوقود. يذكر أن المجموعة 
ــارات تويوتا  الــمــتــوافــرة حــالــًيــا مــن ســي
احتياجات  تلبي  البحرين  فــي  هــايــبــرد 
ــعــمــاء الــمــخــتــلــفــة، فــهــي تــتــنــوع بين  ال
الرياضية  السيارات  السيدان،  موديات 

ــارات الــكــروس  ــراض وســي مــتــعــددة األغــ
 Corolla Cross اوفر التي تضم موديل

الذي تم إطاقه أخيًرا.
التنفيذي  الــمــديــر  تــحــدث  جــانــبــه،  مــن   
العام للمبيعات في شركة إبراهيم خليل 
التي  المكانة  عــن  أكــبــر،  إسماعيل  كانو 
المملكة  في  تويوتا  سيارات  بها  تحظى 
قــائــًا “تــعــد تــويــوتــا مــن أكــثــر الــعــامــات 

تتمتع  لما  وذلــك  المملكة،  في  المفضلة 
واعتمادية.  وقــوة تحمل  مــن جــودة  بــه 
سيارات  العماء  يقدر  ذلــك،  إلى  إضافة 
تويوتا لتوفيرها مستويات راحة عالية، 
عالية  وقيمة  متطورة  سامة  تجهيزات 
عروًضا  سنوًيا  نطرح  البيع.  إعــادة  عند 
قيمة لعمائنا خال شهر رمضان المبارك، 
ــعــام نــوفــر حــصــرًيــا وللمرة  وفـــي هـــذا ال
األولى صيانة مجانية لعامين أو لمسافة 
تــويــوتــا  مـــوديـــات  عــلــى  ــم  كـ  40,000

هايبرد الكهربائية”.
وأضــــــاف “نــتــطــلــع الســتــقــبــال عــمــائــنــا 
على  حرصنا  إذ  معرضنا،  فــي  ــزاء  األعــ
الموصى  الوقائية  التدابير  كافة  اتخاذ 
للحفاظ على  الصحة  بها من قبل وزارة 
والــمــوظــفــيــن والصحة  الــعــمــاء  ســامــة 

العامة في المملكة”.

شــراء بأقســاط شــهرية مناســبة مــع فائــدة منخفضــة
“تويوتا البحرين” تطلق عروض رمضان الحصرية

مهندسو “التطبيقية” يعرضون تجاربهم الدراسية المتميزة
ــتــعــلــيــمــيــة ــة” إثـــــــراء لــلــمــســيــرة ال ــيـ ــانـ ــريـــطـ ــبـ ــدن ســــــاوث الـ ــ ــن ــ ــع “ل ــ ــة م ــعـ ــامـ ــجـ عـــاقـــة الـ

من المملكة المتحدة إلى مملكة البحرين 
أسســـت جامعة العلـــوم التطبيقية عاقة 
اســـتراتيجية مـــع جامعـــة لنـــدن ســـاوث 
أكاديميـــة  برامـــج  لطـــرح  البريطانيـــة 
متميزة ومعززة لإلبداع واالبتكار وريادة 
األعمـــال في كلية الهندســـة، هذا التعاون 
بيـــن الجامعتيـــن يتمحور حـــول التركيز 
البحرينـــي وإثرائـــه  العمـــل  علـــى ســـوق 
بخريجيـــن قادريـــن علـــى المنافســـة في 

بيئة العمل وخدمة المجتمع.
البرامـــج  وهـــذه  التعـــاون  هـــذا  وعـــن 
األكاديمية المتميزة يعرض مجموعة من 
طلبة كلية الهندســـة تجاربهم المختصرة 
فـــي  اكتســـبوها خـــال دراســـتهم  التـــي 
الكلية، وما أحدثته من أثر إيجابي أسهم 
فـــي االرتقاء بعلومهـــم المعرفية، وتعزيز 

تحصيلهم األكاديمي والعلمي.
ويـــرى آدم فؤاد طالب الســـنة الرابعة في 
تخصـــص الهندســـة المدنيـــة أن تجربتـــه 
إيجابيـــة  كانـــت  الكليـــة  فـــي  الدراســـية 
للغايـــة، ذلـــك أن التجربـــة التـــي خاضهـــا 
خـــال ســـنواته األربع بالجامعـــة أضافت 
واألكاديميـــة،  المهنيـــة  لحياتـــه  كثيـــرًا 
وســـاعدته على بنـــاء هويته الشـــخصية 
وتوجهاتـــه العمليـــة بعد التخـــرج، منوهًا 
بأن خيار الحصول على شهادة بريطانية 
وهـــو فـــي البحريـــن طالمـــا الزمـــه منـــذ 
سنوات المدرسة، خاصة وأنه أتم تعليمه 

المدرسي في مدرسة بريطانية.
أمـــا الطالبـــة حـــوراء مـــراد مـــن تخصص 
الهندســـة المعماريـــة فتـــرى أن تجربتهـــا 
واإلنجـــاز،  بالمتعـــة  تشـــعرها  الدراســـية 

مشـــيرًة إلـــى أنها عاشـــت حيـــاة جامعية 
رائعة، مشـــيرًة إلى أن دراستها لتخصص 
الهندسة المعمارية وحصولها على شهادة 
بريطانية مّكنها من الحصول على معارف 
ومهـــارات متنوعة في مجـــال تخصصها 
ستســـاعدها علـــى التميـــز فـــي العمل بعد 
التخرج، ذلك أن طبيعة البرنامج تســـاعد 
الطلبة علـــى تطوير معارفهـــم وقدراتهم 
وتكســـبهم العديد من الخبرات التعليمية 
التي ســـتفتح لهم آفاقًا واسعة في سوق 

العمل بعد التخرج.
ويشـــير الطالب عمر الهادي من تخصص 
تجربتـــه  أن  إلـــى  المدنيـــة  الهندســـة 
الدراســـية غنيـــة وثريـــة بالمعرفة، حيث 
أتاحـــت له فرصة الحصول على شـــهادة 
بريطانية في الهندســـة وهو ما يتناسب 
مـــع متطلبـــات ســـوق العمل، عبـــر توفير 
كافـــة التســـهيات للطلبـــة، إضافـــة إلـــى 
مؤهـــل  وإداري  أكاديمـــي  كادر  وجـــود 
ومتميـــز مـــن حملـــة الشـــهادات العالمية 

ومن جامعات دولية مرموقة.
الســـنة  طالبـــة  قمبـــر،  فاطمـــة  وتقـــول 
الرابعـــة بتخصـــص الهندســـة المعماريـــة 
إنها اكتســـبت قدًرا كبيـــًرا من الخبرة من 
دراســـتها، مشيرة إلى أن برامج الهندسة 
مـــع  بالتعـــاون  الجامعـــة  تمنحهـــا  التـــي 
جامعة لندن ســـاوث بانـــك تتمتع بتوازن 
بيـــن موضوعـــات الهندســـة والتصميـــم، 
باإلضافـــة إلـــى طريقة التدريـــس واتباع 
أســـاليب التعليـــم الحديثـــة والمتطـــورة 
مثـــل التفكيـــر النقدي، وطريقـــة التعامل 

مع المشكات وحلها، واالبتكار.
ويقول محمد العباســـي طالب الهندســـة 
المدنيـــة إن الكلمـــات ال توفـــي الجامعـــة 
حقهـــا مـــن حيـــث الخبـــرة التـــي منحتها 
لـــه كطالـــب، حيـــث قدمـــت لـــه الجامعة 

الخبـــرة األكاديميـــة والمهنية وســـاعدته 
لتنمية مهاراته الحياتية، مشـــيرًا إلى أن 
البرامـــج األكاديميـــة المتميـــزة في كلية 
الهندســـة والمســـتضافة من إحدى أعرق 
الجامعـــات البريطانيـــة منحتـــه معـــارف 
جديـــدة وســـاعدته علـــى تنميـــه مهاراته 

الشخصية.
ياســـين طالـــب  يوســـف  يقـــول  بـــدوره، 
الهندســـة  كليـــة  إن  المدنيـــة  الهندســـة 
قدمـــت لـــه كل مـــا يحتاجه للنجـــاح منذ 
السنة األولى اللتحاقه بالجامعة، مشيرًا 
إلـــى أنه طوال الســـنوات األربع الماضية 
عمـــل بجـــد ألن البرامج الدراســـية تضع 
الطالـــب أمام تحدٍّ ممتـــع نظرًا لما تقدمه 
مـــن تجربـــة دراســـية فريـــدة ومتميـــزة، 
تشجع على بذل الجهد للتفوق والنجاح.
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“السرايات” تضرب منطقة الخليج وتستمر شهرا
خصوصا  العربية،  الخليج  دول  تشهد 
ــشــرقــيــة في  ــمــنــاطــق الــشــمــالــيــة وال ال
التقلبات  مــن  ظــاهــرة  أبــريــل  منتصف 
الــمــنــاخــيــة تــعــرف بــاســم الـــســـرايـــات، 
ــتـــي عــــادل  ــكـــويـ بـــحـــســـب الـــفـــلـــكـــي الـ
السعدون، الذي أكد أنها تتكرر كل عام 

في نفس التوقيت.
“كونا”،  الكويتية  األنباء  وكالة  ونقلت 
ــعــاء، عــن عــادل السعدون،  أمــس األرب
“سايكلونات”  أو  الــســرايــات  إن  قــولــه: 
تغيير  عن  تنتج  هوائية  موجات  هي 
ــاطــق الـــضـــغـــط الـــجـــوي  ــمــن مـــفـــاجـــئ ب
من  واقترابها  والمنخفضة،  المرتفعة 

بعضها البعض.
االضطرابات  هذه  أن  الخبير  وأوضــح 
تــؤدي إلــى مــرور منخفض جــوي على 
ــفــع جـــــوي، فــيــتــســبــب فـــي ريـــاح  مــرت
ــــى مــســتــوى  ــا إل ــان شـــديـــدة تــصــل أحــي
العاصفة بسرعة رياح 70 كيلومترا في 

الساعة وتثير الغبار الشديد.

وقــد يــتــزامــن مــع ذلـــك، تــراكــم سحب 
مصحوبة ببرق ورعد قويين وسقوط 
والتي  الــبــرد،  حبات  مع  غزيرة  أمطار 
حجم  إلــى  أحيانا  حجمها  يصل  ربــمــا 
ــرة الـــغـــولـــف. وســمــيــت الـــظـــاهـــرة بـ  كــ
في  تحدث  ما  غالبا  ألنها  “الــســرايــات” 

فترة المساء.
التصعيد  عملية  تــبــدأ  الــمــســاء  وفـــي 
ــراري، فــبــعــد أن يــســخــن الــهــواء  ــحــ ــ ال

يرتفع إلى أعلى ويكون جبهة هوائية 
وأحيانا  الــبــاردة،  العالية  التيارات  مع 
تتشكل السحب من الرطوبة الموجودة 
في الطبقات العليا، بحسب السعدون.

بشكل  الغالب  في  السرايات  وتحدث 
في  إال  بها  التنبؤ  يصعب  لذا  مفاجئ، 
متقطع  بشكل  وتستمر  الــيــوم،  ذات 
حتى منتصف شهر مايو، وأحيانا تمتد 

إلى يونيو.

لقي شاب روسي مصرعه غرقا، 
محاولته  عــنــد  ــاء،  ــعـ األربـ أمـــس 
إنقاذ كلب سقط في إحدى البرك 
المتجمدة شمال شرقي موسكو.

الشاب  عيان، هرع  وقــال شهود 
إلنـــقـــاذ كــلــب ســقــط عــلــى جليد 
وصوله  وعند  تورفيانكا،  بركة 
ــى مــنــتــصــف الـــبـــركـــة، تــصــدع  ــ إل
الجليد تحت قدميه وسقط في 

الماء.
ووقع الحادث أمام أعين الناس 
الــذيــن عــجــزوا عــن مــســاعــدتــه؛ 
المتقاعدين  مــن  معظمهم  كــون 
وأمـــهـــات مـــع عـــربـــات األطــفــال 

الذين كانوا يتجولون.
ــال اإلنـــقـــاذ بــرفــقــة  ــ ــل رجـ ــ ووصـ
الــغــطــاســيــن لــلــعــثــور عــلــى جثة 
ــتــي يبلغ  ــبــركــة ال الـــشـــاب فـــي ال

عمقها نحو مترين ونصف.

شاب روسي يدفع 
حياته ثمًنا إلنقاذ 

كلب

كشفت دراسة جديدة سرا جديدا وراء الشعور بالجوع طوال الوقت.
دوريــة  عن  نقال  البريطانية،  ميل”  “ديلي  صحيفة  نشرتها  التي  الــدراســة،  وبينت 
مستويات  في  انخفاض  من  يعانون  الذين  “األشخاص  أن  ميتابوليزم”،  “نيتشور 
السكر في الدم بعد تناول الطعام ينتهي بهم األمر بالشعور بالجوع، وبالتالي يأكلون 
مئات السعرات الحرارية أكثر من غيرهم”. وجمع باحثون من كينغز كوليدج لندن، 
 1070 من  الصحية  المؤشرات  من  الدم وغيرها  في  السكر  بيانات عن مستويات 
أن  إلى  الباحثون،  أخرى. وتوصل  عادية ووجبات  إفطار  يتناولون وجبة  شخصا 
االنخفاض في مستويات السكر في الدم بعد تناول الطعام هو سبب معاناة بعض 
األشخاص لمشكالت في وزن الجسم، حتى في ظل اتباع األنظمة الغذائية التي 
تتحكم في السعرات الحرارية. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن األشخاص، الذين 
عانوا من انخفاض كبير في مستويات السكر في الدم، كانوا أكثر شعورا بالجوع 

بنسبة 9 % وقاموا بتناول وجبتهم التالية قبل اآلخرين بحوالي نصف ساعة.
ويقول الباحثون: إن الفهم األعمق لعملية التمثيل الغذائي بشكل منفرد لكل شخص 
لنظام غذائي  بالتخطيط  األمر  يتعلق  أمر ضروري خصوصا عندما  على حدة هو 

يهدف لتحسين الحالة الصحية.

دراسة: سر جديد وراء الشعور بالجوع طوال الوقت

مصلون يرتادون مسجد الشيخ زايد في اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

ترتبط قلة ممارسة الرياضة بزيادة درجة حدة 
اإلصابة بفيروس كورونا وبالتالي خطر الوفاة 
منه، وفق ما أظهرت دراسة أجريت على نحو 

50 ألف مريض ُنشرت أمس األربعاء.
بالًغا   48440 التي شملت  الدراسة  وأوضحت 
 2020 وأكتوبر  يناير  بين  بالفيروس  مصاًبا 
فــي الـــواليـــات الــمــتــحــدة وُنــشــرت فــي مجلة 
ميديسين”  سبورتس  أوف  جورنال  “بريتيش 
نشيطين  غــيــر  كـــانـــوا  الـــذيـــن  األشـــخـــاص  أن 
بــدنــًيــا لــمــدة عــامــيــن عــلــى األقـــل قــبــل الــوبــاء 
عرضة  أكثر  بالفيروس  إصابتهم  عند  كــانــوا 
العناية  تــحــت  ولــلــبــقــاء  المستشفى  لــدخــول 
 ،19  - كوفيد  بسبب  للوفاة  وبالتالي  المركزة 
النصائح  باستمرار  اتبعوا  الذين  المرضى  من 

بممارسة النشاط البدني.
الــبــدنــي شكل  “الــخــمــول  أن  الــدراســة  وبينت 
بالمقارنة  النتائج”،  كــل  فــي  خطر  عامل  أهــم 
مع عوامل الخطر األخرى كالتدخين والسمنة 
وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب واألوعية 

الدموية أو السرطان.

الخمول البدني يفاقم خطر 
الوفاة بكورونا

أعلنت شركة “اي سبيس” الستكشاف القمر أمس األربعاء 
أنها ستقوم بنقل مركبة إماراتية إلى القمر العام المقبل.

ستقوم  أنها   2020 سبتمبر  فــي  أعلنت  اإلمـــارات  وكــانــت 
بإرسال مستكشف قمري إماراتي الصنع إلى القمر بحلول 

.2024
“سيتم  المستكشف  أن  بيان  في  اليابانية  الشركة  وأكــدت 
في  لها  تابعة  فضائية”  مركبة  متن  على  القمر  إلــى  نقله 
مهمة في 2022. وستقوم الشركة اليابانية بنقل مستكشف 
“راشد” إلى القمر، و”تزويده باالتصاالت السلكية والكهرباء” 
خالل الرحلة، إضافة إلى “االتصاالت الالسلكية على سطح 
القمر”. وستقوم “اي سبايس” التي تأسست في العام 2010، 
اكــس”  “سبيس  شركة  مــن   ”9 “فالكون  صـــاروخ  باستخدام 
وسيتم إطالقه من فلوريدا في الواليات المتحدة األميركية.
الــوزراء حاكم  وكان نائب رئيس اإلمــارات رئيس مجلس 
في سبتمبر  أكــد  مكتوم  آل  راشــد  بن  الشيخ محمد  دبــي 
تصلها  لــم  مناطق  “فــي  سيهبط  المستكشف  أن  الماضي 

البعثات البشرية السابقة الستكشافها”.
“األمل” اإلماراتي مدار  الماضي، دخل مسبار  وفي فبراير 
كوكب المريخ لتصبح اإلمارات أول دولة عربية تصل إلى 

الكوكب األحمر.
وفي سبتمبر 2019، أصبح هزاع المنصوري أول رائد فضاء 
الفضاء، وكان ضمن فريق مكّون  إلى  برحلة  إماراتي يقوم 

من 3 أفراد انطلقوا في صاروخ “سويوز” من كازاخستان نحو 
محطة الفضاء الدولية. واختارت اإلمارات األسبوع الماضي 
الفضاء في  لرواد  برنامجها  الجديدين ضمن  الفضاء  رائدي 
رائــدة فضاء  أول  بينهما سيدة ستكون  من  الثانية،  دورتــه 
عربية. لكن طموح اإلمارات األكبر يقوم على بناء مستوطنة 

بشرية على المريخ خالل مئة عام قادم بحلول سنة 2117.
لتصّور كيف  2017 مهندسين وتقنيين  ووّظفت دبي في 
انتظار  وفي  األحمر.  الكوكب  على  مدينة  ُتبنى  أن  يمكن 
صحراء  في  للعلوم”  المريخ  “مدينة  إلقامة  تخّطط  ذلــك، 
 135( درهـــم  مليون   500 حــوالــي  تبلغ  بتكلفة  اإلمــــارات 
لتلك  مماثلة  محاكاة ظروف  منها  والهدف  دوالر(،  مليون 

الموجودة على المريخ.

اإلمارات ترسل مستكشًفا إلى القمر في 2022

سوري يركب زينة شهر رمضان المبارك في ساحة الساعة بمدينة إدلب 
شمال غرب سوريا )أ ف ب(

كشف موقع “جرين مي” اإليطالي، أن سكان قرية بوتاكودي الهندية، عاشوا 
استقر  هندي،  روبــن  طائر  عش  إنقاذ  أجــل  من  يوما؛   45 لمدة  الظالم  في 
فقط  منزال   120 من  مكونة  قرية  و”بوتاكودي”  الكهرباء”.  “صندوق  داخل 
تقع في والية تاميل نادو بجنوبي الهند، يتم ضمان إضاءتها من خالل 35 
مصباح شارع تشغل بواسطة وحدة تحكم كهربائية موجودة داخل صندوق 
قرر  الكهرباء  صندوق  وداخــل  اإليطالي.  مي”  “جرين  لموقع  وفقا  معدني، 
طائر روبن هندي صنع عشه والبدء في فقس بيضه. ولم يجد سكان القرية 
الهندية أي وسيلة أخرى لحماية الطائر وصغاره، إال بعدم استخدام الكهرباء 
والعيش في الظالم لمدة 45 يوما كامال. وسرد هذه القصة غير العادية أول 
من الحظ وجود الطائر ثم العش، كارابو راجا، المسؤول عن إضاءة مصابيح 

الشوارع في القرية في الساعة الـ6 مساء يوميا ألكثر من عقد من الزمان.
لسكان  الوضع  إلظهار  فيديو  مقطع  وتسجيل  الصور  التقاط  راجــا،  وقــرر 
إن  لهم  وكتب  بالقرية،  “واتساب” خاصة  مجموعة  على  أرسلها  ثم  قريته، 
إطفاء األنوار هو الحل الوحيد ألن الطائر سيطير بعيدا بمجرد إدراكه أي 

تواجد بشري بالقرب من عشه، وأن عليهم إنقاذهم بأي طريقة.

قرية هندية تعيش 45 يوًما في الظالم إلنقاذ طائر

ــشــر الـــمـــوقـــع الــرســمــي  ن
لــــلــــعــــائــــلــــة الـــمـــلـــكـــيـــة 
الــبــريــطــانــيــة مــعــلــومــات 
عن دوق إدنبرة الراحل، 
تضمنت  فيليب،  األمــيــر 
تحركاته وزياراته لدول 
إحدى  باعتبارها  العالم 

اهتماماته. وذكر موقع العائلة الملكية أن األمير فيليب زار 70 % من دول العالم، 
فردية  زيــارة   229 إجــراء  ذلــك فضال عن  الكومنولث،  دولــة من دول   50 زار  كما 
للمناطق النائية في الكومنولث. وكانت الملكة إليزابيث قد استأنفت مهامها الملكية 
يوم الثالثاء، عقب 4 أيام من وفاة زوجها األمير فيليب، وذلك بمشاركتها في حدث 
بمناسبة تقاعد كبير موظفي البالط الملكي. وتوفي األمير فيليب، الذي كان بجوار 
الملكة طوال فترة توليها العرش والبالغة 69 عاما، في قلعة وندسور يوم الجمعة 

الماضي عن 99 عاما. وستقام جنازة له يوم السبت المقبل.

األمير فيليب زار 70 % من دول العالم الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

3:53

 11:38 

3:09 

6:01

7:31 
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