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ترأس ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
اجتماع اللجنة التنسيقية 379 

الذي ُعقد عن ُبعد.
وناقشت اللجنة تطوير القطاع 
الزراعـــي وتعزيز األمن الغذائي 

في مملكة البحرين.
 كمـــا اطلعـــت على مقتـــرح عن 
تطويـــر اإلجـــراءات التنظيمية 

المتعلقة بسوق العمل.
اآلليـــات  اللجنـــة  واســـتعرضت 
وتنســـيق  إلعـــداد  المقترحـــة 
رزنامة فعاليات مملكة البحرين 

السنوية.
التنســـيقية  اللجنـــة  وناقشـــت 
آخـــر مســـتجدات التعامـــل مـــع 

فيروس كورونا )كوفيد 19(.

“التنسيقية” تناقش تطوير القطاع الزراعي
اســتعرضت مقترح تطويــر اإلجراءات التنظيمية لســوق العمل

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مترئًسا اجتماع اللجنة التنسيقية

توج وكيـــل وزارة شـــؤون مجلس 
اللجنـــة  رئيـــس  نائـــب  الـــوزراء 
األولمبية البحرينية ســـمو الشـــيخ 
عيسى بن علي آل خليفة الفائزين 
فـــي النســـخة الخامســـة مـــن كأس 
“خليفة بن سلمان” لكرة السلة، التي 
حقق لقبها نـــادي األهلي بعد فوزه 
على نادي المنامـــة بنتيجة 81/96 

فـــي المباراة النهائية. وقام ســـموه 
بتتويج فريق النادي األهلي بكأس 
البطولـــة والميداليات الذهبية، كما 
قلـــد ســـمو الشـــيخ عيســـى العبي 
فريق المنامة بالميداليات الفضية، 
وسط إجراءات احترازية ووقائية 
متخذة من االتحاد البحريني لكرة 

السلة.

األهلي بطاًل لكأس خليفة بن سلمان للسلة
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سمو الشيخ عيسى بن علي يتوج األهلي بطال لكأس “خليفة بن سلمان” لكرة السلة



المنامة - بنا

القضيبية - مجلس النواب

بعـــث ملـــك البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
وولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة برقيـــة تعزيـــة 
ومواساة إلى عاهل المملكة األردنية 
الهاشـــمية الشـــقيقة صاحب الجاللة 
الملـــك عبدهللا الثاني ابن الحســـين، 
بوفاة صاحب الســـمو الملكي األمير 
محمد بن طـــالل )رحمه هللا( الممثل 

الشخصي لجاللة الملك.
وســـمو  الجاللـــة  صاحـــب  وأعـــرب 
ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
فـــي برقيتيهما عن خالـــص تعازيهما 

وصادق مواســـاتهما لجاللـــة العاهل 
األردني، سائالن المولى العلي القدير 
رحمتـــه  بواســـع  الفقيـــد  يتغمـــد  أن 
ورضوانـــه ويســـكنه فســـيح جنانـــه، 
وأن يلهـــم جاللتـــه واألســـرة المالكة 
الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء، 
الراحـــل  الفقيـــد  بمناقـــب  وأشـــادا 
فـــي  الطيبـــة  وجهـــوده  وإســـهاماته 
خدمـــة المملكـــة األردنية الهاشـــمية 
وشـــعبها الشـــقيق، كمـــا بعـــث ســـمو 
ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
برقيـــة تعزية مماثلة  إلى ولي العهد 
األردني أخيه صاحب السمو الملكي 

األمير الحسين بن عبدهللا الثاني.

النـــواب  مجلـــس  رئيـــس  أشـــادت 
فوزيـــة بنـــت عبـــدهللا زينـــل بعمـــق 
بيـــن  الوثيقـــة  األخويـــة  العالقـــات 
مملكـــة البحريـــن والمملكـــة العربيـــة 
تشـــهده  ومـــا  الشـــقيقة،  الســـعودية 
مـــن تقـــدم وتطـــور، بقيـــادة عاهـــل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفـــة  وأخيه خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 

عبدالعزيز آل سعود.
وأعربـــت رئيس مجلـــس النواب عن 
بالـــغ الفخر واالعتـــزاز بما تحقق من 
نتائـــج رفيعة، ودعم لمجاالت العمل 
الثنائي المشـــترك، لمجلس التنسيق 
البحرينـــي الســـعودي برئاســـة ولـــي 
العهد رئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة، وأخيـــه ولـــي العهـــد نائـــب 
رئيس مجلس الـــوزراء وزير الدفاع 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  فـــي 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الشـــقيقة 

األمير محمد بن سلمان آل سعود.
مجلـــس  حـــرص  زينـــل  وأكـــدت 
النواب البحريني ومجلس الشـــورى 
العالقـــات  تعزيـــز  علـــى  الســـعودي 
التاريخية، ودعم مســـارات التعاون 
والشـــعبين  للبلديـــن  المشـــتركة، 
البـــارز  بالـــدور  مشـــيدة  الشـــقيقين، 
الصحافـــة  تبذلـــه  الـــذي  والحيـــوي 
البحرينية والصحافة السعودية في 
تعزيـــز الروابط األخويـــة والعالقات 
والتنســـيق  والتكامـــل  الوطيـــدة، 
الســـعودي  البحرينـــي  اإلعالمـــي 

المتميز.
جـــاء ذلـــك خـــالل اســـتقبالها، أمس، 
الجزيـــرة  صحيفـــة  مكتـــب  مديـــر 
البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  الســـعودية 
عضـــو االتحـــاد الدولـــي للصحفيين، 
عضو هيئة الصحفيين الســـعوديين، 
الكاتـــب الصحفـــي جمـــال الياقـــوت 
الـــذي قـــدم لهـــا نســـخة مـــن كتابـــه 

بعنوان “جمال الكلمة جمال”.

البحرين تعزي العاهل األردني

زينل: تكامل إعالمي بين البحرين والسعودية
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البحرين تهنئ هولندا بذكرى اليوم الوطني
بعـــث عاهـــل البـــالد صاحب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيسى آل خليفة، وولي العهد رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، 
برقيتـــي تهنئـــة إلـــى صاحـــب الجاللــــة الملـــك ويليم 
ألكســـاندر ملـــك مملكة هولندا، بمناســـبة ذكرى اليوم 

الوطني لبالده.
أعـــرب جاللتـــه وســـموه فيهـــا عـــن أطيـــب تهانيهـــم 
بهـــذه  والســـعادة  الصحـــة  بموفـــور  لـــه  وتمنياتهـــم 

المناسبة الوطنية.
كمـــا بعث صاحـــب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس 
مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى دولة الســـيد 

مارك روته رئيس وزراء هولندا.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك

الوطنيــة واقــع يمارســه أبنــاء البحريــن
وزيـــر الداخليـــة: الحايكـــي وجعفـــر نـــذرا نفســـيهما لخدمـــة الملـــك والوطـــن

استقبل وزير الداخلية الفريق أول 
الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة، 
رئيـــس  وبحضـــور  أمـــس،  صبـــاح 
األمـــن العام، مســـاعد مالزم فيصل 
ثانـــي  مـــالزم  ومســـاعد  الحايكـــي 

جعفر عيسى.
وعبـــر الوزيـــر عن شـــكره وتقديره ، 

لما قدمـــه كل من فيصـــل الحايكي 
وجعفر عيسى من عطاء وإخالص 
فـــي العمـــل الشـــرطي؛ باعتبارهمـــا 
مـــن منتســـبي الشـــرطة المتميزيـــن 
بإخالصهـــم، والذين نذروا أنفســـهم 
فـــي خدمة جاللـــة الملـــك والوطن، 
مشـــيدا بهذا العطاء المشرف، الذي 

يعكـــس مســـتوى التفانـــي والـــروح 
الوطنية العالية، التي تشكل أساسا 
في مسيرة البناء واإلنجاز الوطني.
وأشـــار إلـــى قيـــم الـــوالء واالنتماء 
الوطنيـــة  الخطـــة  تجســـدها  التـــي 
لتعزيـــز االنتمـــاء الوطني وتكريس 
قيم المواطنة “بحريننا“، وجســـدها 

حلقاتـــه  فـــي  “كفـــو”  برنامـــج 
التلفزيونيـــة، بما يؤكـــد أن الوطنية 
واقـــع وممارســـة والتـــزام بالثوابت 
والقيـــم األصيلة لدى أبناء المجتمع 
البحريني، معربا للجميع عن خالص 
التمنيـــات بالتوفيـــق والســـداد فـــي 

خدمة الوطن.

المنامة - وزارة الداخلية

وزير الدخلية مستقبال مساعد مالزم فيصل الحايكي ومساعد مالزم ثاني جعفر عيسى

إبراز للمحطات المضيئة في العالقات بين البحرين والسعودية
ـــوت ـــال الياق ـــة لجم ـــهامات اإلعالمي ـــيد باإلس ـــة يش ـــن خليف ـــي ب ـــيخ عل ـــمو الش س

اســـتقبل نائـــب رئيـــس مجلس الوزراء ســـمو الشـــيخ علي بن 
خليفـــة آل خليفة، عضو هيئة الصحفيين الســـعوديين، عضو 
االتحـــاد الدولـــي للصحفيين، عضو االتحاد العـــام للصحفيين 
العـــرب، الكاتب الصحافي جمال الياقوت، الذي أهدى ســـموه 

نسخة من كتابه “جمال الكلمة جمال”.
وأثناء اللقاء، نوه سمو نائب رئيس مجلس الوزراء بإسهامات 
الكاتـــب الصحافـــي جمـــال الياقـــوت اإلعالميـــة والصحافية، 
وجهوده المشـــكورة في اإلبراز اإلعالمـــي للمحطات المضيئة 
فـــي العالقـــات األخويـــة التـــي تربـــط بيـــن مملكـــة البحريـــن 
والمملكـــة العربية الســـعودية الشـــقيقة وما تشـــهده من تطور 
في مســـارات التعاون المختلفة، متمنيًا سموه له كل التوفيق 

والنجاح.
وأعـــرب جمال الياقوت عن بالغ الشـــكر والتقدير لســـمو نائب 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء علـــى دعمـــه وتشـــجيعه لنتاجـــات 

الصحافيين واإلعالميين ومؤلفاتهم.

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخلية

الفريـــق  العـــام  األمـــن  رئيـــس  اســـتقبل 
طـــارق الحســـن، بمكتبـــه أمـــس، مديـــر 
مكتب اتصال المديرية العامة لمكافحة 
العربيـــة  المملكـــة  بســـفارة  المخـــدرات 
الســـعودية فـــي مملكة البحريـــن العقيد 
خالد الدايل؛ بمناسبة انتهاء فترة عمله، 
والـــذي قدم له المقدم ســـلطان خرصان 
الـــذي ســـيتولى مهـــام منصبه خلفـــا له، 
وذلـــك بحضـــور المديـــر العـــام لـــإدارة 

العامة للمباحث واألدلة الجنائية.
ورحـــب رئيـــس األمـــن العـــام بالحضور، 
التاريخيـــة  العالقـــات  بعمـــق  مشـــيدا 
والمتميزة بين مملكة البحرين والمملكة 

العربية الســـعودية الشـــقيقة، والحرص 
التعـــاون  مواصلـــة  علـــى  المتبـــادل 
والتنســـيق األمنـــي وفتح آفـــاق جديدة 
مـــن العمـــل المشـــترك، معربا عن شـــكره 
وتقديـــره لجهـــود الدايـــل علـــى مـــا قام 
بـــه طوال فتـــرة عمله، متمنيـــا التوفيق 
والنجـــاح للمقـــدم ســـلطان بـــن عبـــدهللا 

خرصان في مهام عمله الجديدة.
وتـــم خالل اللقاء، اســـتعراض العالقات 
الثنائيـــة القائمـــة بيـــن البلديـــن وبحـــث 
مجـــاالت التعـــاون والتنســـيق األمنـــي، 
إضافـــة إلى عدد مـــن الموضوعات ذات 

االهتمام المشترك.

مواصلة التنسيق األمني مع السعودية سمو محافظ الجنوبية: بحث التنسيق األمني مع مدير “شرطة المحرق”
المواطنين الحــتــيــاجــات  تلبية  األمـــن  رجـــال  مــع  الــشــراكــة  ــاء  إرسـ

اســـتقبل محافظ الجنوبية ســـمو 
الشـــيخ خليفة بن علي بن خليفة 
العـــام  المديـــر  أمـــس،  آل خليفـــة 
لمديرية شرطة محافظة المحرق 
العميـــد صالـــح راشـــد الدوســـري، 
وذلـــك بمكتب ســـموه بالمحافظة 

الجنوبية.
وفي مســـتهل اللقاء، أشـــاد ســـمو 
خـــالل  مـــن  بالتعـــاون  المحافـــظ 
الجهـــود التـــي يقـــوم بهـــا المديـــر 
العـــام لمديريـــة شـــرطة محافظة 
دعائـــم  ترســـيخ  فـــي  المحـــرق 
األمن وبذل مزيـــد من العطاءات 
الشـــراكة  وتعزيـــز  المشـــهودة، 

األمنية والمجتمعية الهادفة، كما 
بحث ســـموه مجـــاالت التنســـيق 
مـــن  عـــدد  متابعـــة  عبـــر  األمنـــي 

االهتمـــام  ذات  الموضوعـــات 
المشترك.

وأشـــار ســـموه إلـــى دور مثل هذه 

فـــي  واالجتماعـــات  اللقـــاءات 
التواصل والتنســـيق مـــع األجهزة 
األمنية إلرساء قواعد الشراكة مع 
رجال األمن بمـــا يلبي احتياجات 

وتطلعات المواطنين.
مـــن جانبه، أعـــرب العميـــد صالح 
راشد الدوســـري عن جزيل الشكر 
والتقدير لســـمو المحافظ على ما 
يوليه مـــن اهتمام بتعزيز التعاون 
والتواصل المستمر بين المحافظة 
ومختلف األجهزة األمنية، مؤكدا 
حرصـــه المتبـــادل فـــي التنســـيق 
والتعـــاون تحقيقا لمبدأ الشـــراكة 

المجتمعية واالنتماء الوطني.

سمو الشيخ خليفة بن علي مستقبال المدير العام لمديرية شرطة المحرق

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - بنا

جاللة الملك يهنئ ملك 
السويد بعيد ميالد جاللته

ــاد صـــاحـــب  ــ ــبـ ــ ــل الـ ــاهــ بـــعـــث عــ
الجالة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة، برقية تهنئة إلى صاحب 
جوستاف  كـــارل  الملك  الجالة 
بمناسبة  السويد،  مملكة  ملك  آر 

عيد مياد جالته.
ــه فــــي الــبــرقــيــة  ــتـ ــالـ أعـــــــرب جـ
له  وتمنياته  تهانيه  أطــيــب  عــن 
بهذه  والسعادة  الصحة  بموفور 

المناسبة.



اســـتقبل ممثـــل جاللة الملـــك لألعمال اإلنســـانية 
وشـــؤون الشـــباب رئيس مجلـــس إدارة الشـــركة 
القابضة للنفط والغاز ســـمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة، بحضـــور وزيـــر النفـــط الشـــيخ محمد 
بـــن خليفة آل خليفة، والرئيس التنفيذي لشـــركة 
غـــاز البحرين الوطنية “بناغاز” الشـــيخ محمد بن 
خليفة آل خليفة، ورئيس شـــركة الخليج لصناعة 

البتروكيماويات “جيبك” عبدالرحمن جواهري.
وخالل اللقاء، أشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة بجهود شـــركتي بناغاز وجيبك في قطاع 
الغـــاز في المملكـــة في ظل التاريـــخ العريق الذي 
تمتلكه الشـــركتين والممتدة لســـنوات طويلة في 
هذا المجال وتســـاهمان بشـــكل فعال في تواصل 
جهودهما الرامية لتطوير قطاع الغاز انطالقا من 
رؤيـــة عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، وتطلعـــات ولـــي العهد رئيس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة، في المســـاهمة في تحقيق رؤية 

البحرين االقتصادية “2030”.
وأشـــار سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى 
أن المملكـــة تســـعى على الـــدوام لتعزيـــز مكانتها 
التنافســـية وتوســـيع شـــراكاتها االقتصاديـــة عبر 
العديـــد مـــن المشـــروعات التطويريـــة بمـــا يحفز 
البيئة االســـتثمارية ومواصلـــة تحقيق المنجزات 
علـــى صعيد قطاع النفـــط والغاز، والســـعي دائًما 
لمواصلة اكتشـــاف كميات من الغاز، مبيًنا ســـموه 

إنشـــاؤها  تـــم  التـــي  الحيويـــة  المشـــروعات  أن 
فـــي هـــذا المجـــال يســـاهم فـــي تحقيـــق الرؤيـــة 
االقتصاديـــة للمملكـــة إضافة إلـــى ضمان الحفاظ 
على مواردها واســـتدامتها واستمرارية مسيرتها 

التنموية الشاملة.
وأوضح ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفة 
أهميـــة توفيـــر مزيـــد مـــن الفـــرص االســـتثمارية 
فـــي قطـــاع النفـــط والغـــاز والبتروكيماويات في 

ظـــل التقـــدم الـــذي تحققـــه المملكـــة فـــي تنفيـــذ 
المشـــروعات الحيوية، موضًحا ســـموه أن قطاع 
النفـــط والغـــاز فـــي المملكـــة يشـــهد تقدًمـــا كبيًرا 
بفضـــل االبتكارات التقنية وتوظيف التكنولوجيا 

الحديثة في هذا المجال.
مـــن جانبـــه، أعرب الشـــيخ محمـــد بـــن خليفة آل 
خليفة وعبدالرحمن جواهري عن خالص تهانيهما 
إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بمناسبة 

صدور األمر الملكي السامي بتعيين سموه رئيًسا 
لمجلـــس إدارة الشـــركة القابضـــة للنفـــط والغـــاز، 
مبينين أن رؤية ســـموه التطويرية سوف تساهم 
في مواصلة مســـيرة ومكانة مملكة البحرين في 
قطـــاع النفـــط والغـــاز، موضحيـــن أن الشـــركتين 
ســـوف تمضيـــان في زيـــادة إنتاجية قطـــاع الغاز 
ويرفـــع مســـتوى األداء فيهمـــا، ما ســـيعود بالنفع 

على االقتصاد في المملكة.

المنامة - بنا

ناصر بن حمد: قطاع الغاز له تاريخ ناصع باإلنجازات المشرفة
ــتــطــويــريــة ــر الـــمـــشـــروعـــات ال ــب ــة االقـــتـــصـــاديـــة ع ــ ــرؤي ــ ــع ال ــي ــوس ــت ــون ب ــاضـ مـ

المنامة - وزارة الداخلية

تحت رعاية رئيس األمن العام الفريق طارق 
الحســـن، انطلقـــت تصفيـــات مســـابقة األمن 
العام للقرآن الكريم للعام 1442 هجري، التي 
تشـــرف عليها اإلدارة العامة للحراســـات عبر 
تقنية االتصال المرئي بمشاركة 100 مشارك 
مـــن منتســـبي وزارة الداخليـــة مـــن ضبـــاط 

وأفراد ومدنيين من مختلف اإلدارات.
وتشهد المسابقة هذا العام إقباال كبيرا؛ نظرا 
لما تحظى به من دعم كبير من رئيس األمن 

العام، والسمعة التي اكتسبتها المسابقة عبر 
النســـخ الماضيـــة، إذ تعكـــس هذه المســـابقة 
حـــرص وزارة الداخليـــة ودورهـــا في خدمة 
القـــرآن الكريـــم والعمل علـــى تحقيق معانيه 
الســـامية من خالل غـــرس الصفات الحميدة 
كافـــة،  الـــوزارة  منتســـبي  لـــدى  وتعزيزهـــا 
وتتضمن المسابقة لهذا العام الفروع التالية: 
حفـــظ 3 أجـــزاء، وحفظ جزء عـــم، والتالوة 

وحسن األداء.

100 يتنافسون في مسابقة األمن العام للقرآن الكريم

local@albiladpress.com
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ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

- حســـين جاســـم علـــي عيســـى 
باقر

- فيصل عبدهللا صالح فرحان
إبراهيـــم  حمـــدي  إبراهيـــم   -

الشيبه
- خالد محمد أحمد حمادة

- عايشـــة محمد إبراهيم محمد 

أحمدي
الشـــيخ  عبدالمجيـــد  قاســـم   -

منصور الستري
وجاء في المادة )2( على األمين 
العام وكافة المعنيين تنفيذ هذا 
القرار - كل فيما يخصه - ويعمل 

به اعتبارا من تاريخ صدوره.

قــرار صــادر من خالــد بن حمــد ... وامــرأة بيــن األعضاء
الحداد رئيًسا التحاد “كمال األجسام”

 المنامة - بنا

أعـــرب ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب 
ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن سعادته بفوز متسابق 
ســـوني  الهوائيـــة  للدراجـــات  البحريـــن”  “فيكتوريـــوس  فريـــق 
كولبريلـــي بالمركز األول في طواف دي روماندي الذي أقيم في 

سويسرا.
وأوضـــح ســـموه أن المســـتويات البـــارزة التي ظهـــر عليها فريق 
فيكتوريوس البحرين للدراجات الهوائية في السباق داللة على 
اإلمكانـــات العاليـــة التـــي يمتلكهـــا الدراجين والخطـــة الطموحة 
التي يسير عليها الفريق في السعي الدائم للحضور على منصات 

التتويج في مختلف السباقات العالمية.
وأشـــار ســـموه إلى أن الفريق يســـير على خطى تمثيـــل المملكة 
بأفضـــل صورة والظهور المشـــرف الدائم في مختلف الســـباقات 
الخارجيـــة، مبينـــا ســـموه أن هـــذا الفـــوز دافـــع كبيـــر للفريق في 

مواصلة حصد اإلنجازات باسم المملكة.
وأكد ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن المشاركة حققت 
أهدافـــا عديدة تتماشـــى مع رؤية البحريـــن االقتصادية “2030” 
عبر اســـتغالل األحداث الرياضية العالمية وحضور اسم المملكة 
فيها، مبينا سموه أن الرؤية الرياضية للترويج للمملكة البحرين 

في هذا الجانب ماضية في تحقيق مزيد من اإلنجازات.
وأشـــاد سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة باإلمكانات العالية 

التـــي يمتـــاز بهـــا الدراج ســـوني كولبريلـــي وقدراته التـــي قادته 
للحصـــول علـــى المركـــز األول بكل جدارة واســـتحقاق، مشـــيدا 
فـــي ذات الوقـــت بالعمل الدؤوب الذي يقوم بـــه الجهازان الفني 

واإلداري للفريق.

ناصر بن حمد يشــيد بفوز كولبريلي في طواف سويســرا
“فيكتوريوس للدراجات” ينتظره مزيد من اإلنجازات

حرص حكومي لالرتقاء بمنظومة الخدمات الصحية
للصحـــة  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  أكـــد 
الفريق طبيب الشـــيخ محمـــد بن عبدهللا 
آل خليفـــة حـــرص الحكومة علـــى تقديم 
وتحقيـــق  الصحيـــة  الخدمـــات  أفضـــل 
إطـــار  فـــي  الشـــاملة  الصحيـــة  التغطيـــة 
التوجيهات الدائمـــة لعاهل البالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس  العهـــد  وولـــي 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
الخدمـــات  بمنظومـــة  باالرتقـــاء  خليفـــة، 
االحتياجـــات  جميـــع  وتلبيـــة  الصحيـــة 
الصحيـــة لألهالـــي في جميـــع محافظات 
مملكة البحرين الصحية بما يتماشـــى مع 
مبادرات التطوير الشـــامل التي يشـــهدها 

القطاع الصحي في المملكة.
وفـــي هذا اإلطـــار، قام الشـــيخ محمد بن 
عبـــدهللا آل خليفـــة بزيـــارة تفقديـــة لعدد 

من المشاريع الصحية الجديدة والقائمة، 
الخدمـــات  تطويـــر  إلـــى  تهـــدف  التـــي 
الصحيـــة المقدمة للمرضـــى والمراجعين، 
وذلك بحضور رئيس مجلس أمناء مراكز 
عبدالوهـــاب  األوليـــة  الصحيـــة  الرعايـــة 
العـــام  واألميـــن  الوهـــاب،  عبـــد  محمـــد 
للمجلـــس األعلـــى للصحـــة إبراهيـــم علي 
النواخـــذة، والرئيـــس التنفيـــذي للرعايـــة 
الصحية األولية جليلة السيد جواد وعدد 

من المسؤولين في القطاع الصحي.
وأثنـــاء زيارتـــه إلى مشـــروع مركز مدينة 
خليفة الصحي، أكد أهمية هذا المشـــروع 
الذي يســـعى إلى تحقيـــق تطلعات مدينة 
خليفـــة بوجـــود مركـــز صحـــي متكامـــل 
يشـــتمل على جميـــع المواصفـــات الطبية 
ويوفر الخدمات الصحية األساسية، وهو 
مـــا يؤكـــد جهـــود الحكومة فـــي اهتمامها 
بصحـــة المواطنيـــن وتســـخير اإلمكانات 

مـــن أجـــل ســـرعة إنجـــاز المشـــاريع التي 
تواكب حجم التوسع العمراني وتتناسب 
صعيـــد  وعلـــى  األهالـــي.  متطلبـــات  مـــع 
متصل، قام بزيارة تفقدية لمشروع مركز 
الشـــيخ عبـــدهللا بن خالـــد الصحي، حيث 
نـــوه بوتيرة اإلنجـــاز المتقدمة في المركز 
التجهيـــزات  كافـــة  علـــى  االطـــالع  وتـــم 
المتوافـــرة بأعلـــى المواصفـــات وتســـريع 
المتبقـــي منها، حيث مـــن المؤمل افتتاح 
المركـــز في مطلع النصف الثاني من العام 

الجاري. كما شملت زيارة الشيخ محمد بن 
عبدهللا آل خليفـــة، مركز أحمد علي كانو 
الصحي الذي يقع في منطقة النويدرات، 
إذ اطلع على مختلف األقســـام، كما وقف 
معاليـــه علـــى طبيعـــة الخدمـــات المقدمة 
في المركز، والمقترحات التطويرية التي 
تســـهم في االرتقـــاء بالخدمـــات المقدمة 
مـــن النواحـــي كافـــة، والتي ســـتصب في 
علـــى  والمتردديـــن  المرضـــى  مصلحـــة 
المراكـــز الســـيما مـــع قـــرب تطبيـــق نظام 
الضمان الصحي. وفي هذا الصدد، أكد أّن 
مبادرة التســـيير الذاتـــي للرعاية الصحية 
األوليـــة تعـــد مـــن أهـــم مبـــادرات برنامج 
الضمـــان الصحـــي، حيـــث تعتبـــر الرعاية 
الصحية األولية حجر األساس للخدمات 
الصحيـــة فـــي مملكة البحريـــن. وقال: إن 
مشروع التسيير الذاتي يأتي لتعزيز هذه 
المبـــادئ بخلق منظومة للصحـــة األولية، 

مســـيرة ذاتيـــًا مـــن قبـــل مجلـــس األمناء 
وإدارة الرعايـــة األوليـــة، تقـــدم خدمـــات 
وتعمـــل  ومســـتدامة،  متكاملـــة  صحيـــة 

بعدالة وكفاءة وجودة عالية.
النظـــام  دعـــم  الـــى  المشـــروع  ويهـــدف 
الصحـــي القائـــم علـــى الرعايـــة األوليـــة، 
وزيـــادة حريـــة االختيار، واالســـتفادة من 
فوائد “طب األسرة” ونهجه الشمولي، كما 
يهـــدف الى اســـتقاللية الرعايـــة الصحية 
األوليـــة، والتركيـــز علـــى تعزيـــز الصحـــة 

والوقاية وتحسين الجودة.

وأكد في هذا الصدد أنه تم وضع دراســـة 
لخدمـــات  الحالـــي  الوضـــع  عـــن  مفصلـــة 
الرعايـــة الصحيـــة األوليـــة كما تـــم إعداد 
اســـتراتيجية متكاملـــة تـــم إقرارهـــا مـــن 
قبـــل مجلس الـــوزراء، وقـــد وضعت هذه 
االســـتراتيجية التصور الفعلي للمنظومة 
المستقبلية، من ساعات العمل، ومنهجية 
الفحص في المختبر المركزي، وتأســـيس 
مراكز الحاالت العاجلة، والخط الســـاخن، 
وخطة التوظيف والحوافز، وآلية تمويل 

الخدمات.

المنامة - المجلس األعلى للصحة

الشيخ محمد بن عبدالله في الزيارة التفقدية لعدد من المشاريع الصحية الجديدة والقائمة

تأكيد أهمية مركز 
مدينة خليفة 

الصحي بتحقيق 
تطلعات المواطنين

سمو الشيخ خالد بن حمد 

سامي الحداد

صدر عن  النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشــباب 
ســمو  البحرينيــة  األولمبيــة  اللجنــة  رئيــس  والرياضــة، 
الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة قــرار رقــم )21( لســنة 
2021 بتشــكيل مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي لكمال 
األجســام واللياقــة البدنيــة للــدورة االنتخابيــة 2021 - 

.2024
وجاء في المادة )1( من القرار أنه يشــكل مجلس إدارة 
البدنيــة  واللياقــة  األجســام  لكمــال  البحرينــي  االتحــاد 
علــي  إبراهيــم  ســامي  برئاســة   2024  -  2021 للــدورة 

الحداد وعضوية كل من:



^شــاهد ضيوف ومتابعو مجلــس “البالد” الرمضاني الخامس 
فــي ضيافــة عائلــة حســين محمــد شــويطر، فيلًمــا وثائقًيــا أنتجته 
هيئة البحرين للثقافة واآلثار عن مساعيها لتطوير العمل الثقافي 

في البحرين.

جزئيـــة  الحضـــور  واســـتوقف 
بمعـــرض  المتعلقـــة  بالفيلـــم 
البحريـــن للفنون التشـــكيلية، إذ 
اســـتذكر الحضـــور فقيـــد الوطن 
هللا  بـــإذن  لـــه  المغفـــور  الكبيـــر 
تعالـــى صاحـــب الســـمو الملكـــي 
آل  ســـلمان  بـــن  خليفـــة  األميـــر 
خليفـــة )طيـــب هللا ثـــراه(، وكان 
يعبر عن سعادته بالمعرض الذي 
يعتبر مـــن أجمل المعارض، قائال 
“لقـــد ســـرني جـــًدا أن أرى هـــذا 
المســـتوى، وفيه تقـــدم كبير عن 
الســـنة الماضية، وفيـــه روح من 
إخواننـــا الفنانيـــن تبشـــر بالخيـــر 

لمستقبل أكبر”.
األميـــر  ســـمو  أن  إلـــى  يشـــار 
الراحـــل كان حريصـــا علـــى دعم 
البحرينييـــن  الفنانيـــن  ورعايـــة 
مـــن خالل مشـــاركته في افتتاح 
الســـنوية  المعـــارض  معظـــم 

للفنون التشـــكيلية طوال العقود 
الماضية.
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سمو األمير الراحل مفتتحا معرض البحرين للفنون التشكيلية 

سمو األمير الراحل برفقة الفنان عبدالله المحرقي والشيخة مي بنت محمد آل خليفة

المشاركون في لقاء “^” بضيافة مجلس شويطر يستذكرون دعـــم سموه للفن والثقافة

األمير الراحل بفيلم وثائقي: مستوى فنانينا يبشر بالخير

سموه كان 
حريصا على دعم 
ورعاية الفنانين 

البحرينيين

األمير الراحل افتتح 
معظم المعارض السنوية 
للفنون التشكيلية طوال 

العقود الماضية

حســـين  حلويـــات  مالـــك  ^شـــكر 
محمـــد شـــويطر، الوجيـــه فؤاد شـــويطر، 
بعقـــد  مبادرتهـــا  علـــى  “البـــالد”  صحيفـــة 
مجلس افتراضي مـــع عديد من العائالت 

البحرينية خالل الشهر الفضيل.
الشـــهر  حلـــول  بمناســـبة  التهنئـــة  وقـــدم 
المبـــارك لجميـــع المشـــاركين والمتابعيـــن 

للفعالية وقراء “البالد”.
مـــن جهته، قال الوكيل المســـاعد الســـابق 
عائلـــة  كبيـــر  والتعليـــم،  التربيـــة  بـــوزارة 
“الحديـــث  إن  شـــويطر  راشـــد  شـــويطر، 
عـــن مجلس العـــم الوجيه حســـين محمد 
شويطر يشمل التطرق للتاريخ، فالمجلس 
معروف بمكانته في مدينة المحرق، وهو 

غني عن البيان أو التوضيح”.
وأضاف خالل مداخلته بمجلس صحيفة 
“البالد” الخامس بضيافة مجلس حســـين 
معـــروف  “المجلـــس  أن  شـــويطر  محمـــد 
ألعيان المنطقـــة ووجهائها، ليس لمنطقة 
المحـــرق فحســـب، وإنمـــا للبحريـــن كلهـــا، 
ولقـــد كان مجلس أبوه من قبل، وما يزال 
يتوارثـــه أبنـــاؤه من بعده، مثـــل فؤاد ابن 

العم حسين شويطر”.
ويكمل راشـــد شـــويطر بأن “المجلس كان 
يتنـــاول حل الكثير من المشـــكالت، حتى 
فـــي  المجلـــس  يســـتخدم  كمـــا  العائليـــة، 
األعيـــاد ورمضان وغيرهـــا من قبل أهالي 
المنطقة في مناســـباتهم المختلفة، وعليه 
فلقـــد عـــرف المجلس باســـتعماله من قبل 

أهالي وأعيان المنطقة”.

وختـــم بقوله “نحـــن بهذه المناســـبة نؤكد 
للجميع مكانة هذا المجلس، ونترحم على 

الوجيه حسين شويطر”.

فيديو شويطر

وبـــدا مســـك الختـــام “حلـــًوا” كبدايته في 
مجلس “البـــالد” الرمضانـــي الخامس في 
ضيافـــة عائلـــة شـــويطر، إذ لفـــت رئيـــس 

مجلـــس إدارة “البـــالد” عبدالنبي الشـــعلة 
إلى أن هذه المدينـــة بتاريخها وحاضرها 
وجـــذب  الســـتقبال  اســـتعداد  علـــى 
االســـتثمارات، وفـــي هـــذا اإلطـــار فعائلة 
شـــويطر نمـــت قبـــل 150 عامـــا وجـــاءت 
بصناعـــة أضافـــت بعًدا آخر إلـــى البحرين 
وإلى المحـــرق كمدينة، وصـــارت الحلوى 
مشـــهورة ليـــس على مســـتوى الخليج بل 

أبعد من ذلك، تتقدمهم مؤسســـة حســـين 
بـــن محمد شـــويطر. وأضـــاف أن “مجلس 
شـــويطر أتـــاح لنـــا فرصـــة لجولـــة ثراثية 
وأدبية وثقافية ووقفنا على محطات في 
مدينة المحرق التي نحبها كحب البحرين 
ككل، وتبقـــى المحـــرق متميـــزة برجالهـــا 
ومـــن بينهم عائلة شـــويطر أبناء حســـين 

شويطر”.

وثائقيـــا  فيلمـــا  الختـــام،  مســـك  وكان 
أنتجته حلويات حســـين محمد شـــويطر، 
أعـــاد تاريـــخ التأســـيس إلى العـــام 1850، 
إلـــى  العـــراق  مـــن  الصناعـــة  انتقلـــت  إذ 
البحرين عن طريق الجد، وكان العمل في 
المنـــزل كبدايـــة، ويعتمد علـــى الحفالت، 
ثـــم اتســـعت الصناعـــة بإدخـــال الرهـــش 
والنشـــاب والسمبوســـة، ونقلهـــا بعـــد ذلك 

إلـــى الســـوق ومعها تـــم صناعـــة “المتاي” 
أفـــكار  اتســـعت  الســـوق  اتســـاع  ومـــع 
الصناعة، فالجد أتى بها وطورها وأضاف 
لهـــا حلـــوى الحليـــب والموز، وتـــم تطوير 
العلـــب والتغليف وكذلك إضافة األصناف 
الجديدة، وأصبح أبناء العائلة يســـافرون 
ويتعرفـــون علـــى التجـــارب فـــي معارض 

الحلويات.

فــؤاد يثنــي علــى مبــادرة “^”... ووكيل التربيــة األســبق: األهالي واألعيــان بالمجلس

مجلس الوجيه حسين شويطر... ملتقى المحرقيين وحالل المشكالت

كبير العائلة راشد شويطرالوجيه فؤاد شويطر

حلوى شويطر 
تجاوزت الخليج 
واالستثمارات 

تطرق باب المحرق

العائلة نقلت 
المهنة من العراق 

إلى البحرين في 
العام 1850

https://albiladpress.com/news/2021/4581/bahrain/705203.html
https://albiladpress.com/news/2021/4581/bahrain/705202.html
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الشعلة مفتتحا الفعالية... وأمامه صينية حلوى شويطر

^قال رئيس مجلس إدارة دار “البالد” 
عبدالنبـــي  والتوزيـــع  والنشـــر  للصحافـــة 
الشـــعلة إن “المحـــرق غنية بتنـــوع وتلون 
نسيجها االجتماعي، وصارت نتيجة لذلك 

ثرية بتراثها ومشعة بتاريخها”.
وأضاف الشـــعلة، فـــي كلمتـــه االفتتاحية، 
الخامـــس  “البـــالد”  صحيفـــة  بمجلـــس 
بضيافـــة مجلـــس حســـين محمد شـــويطر 
“في هذه المدينة وبضيافة عائلة حســـين 
شـــويطر وبمعية رواد وضيوف مجلســـهم 
الرمضاني سنتوقف عند بعض المحطات، 
ففي هـــذه المدينة انطلقت أشـــياء كثيرة 
صنعت التراث والتاريخ البحريني. نلتقي 
مـــع مضيفنا في مجلس حســـين شـــويطر 
مـــع عميد وأفراد هذه العائلة الكريمة ومع 
رواد مجلسها الرمضاني وضيوفهم. وفي 
هـــذا المجلـــس ونظـــًرا لتنـــوع اهتمامـــات 
وهمـــوم المشـــاركين فـــإن أمامنـــا باقة من 
الموضوعـــات الشـــيقة والمتنـــوع. نلتقـــي 
اليـــوم مـــع أهـــل الطيبـــة فـــي أم المـــدن، 
فـــي مدينـــة التاريـــخ والثقافـــة والفنـــون 

والحياة”.
انطلـــق  المدينـــة  هـــذه  “مـــن  أن  وأضـــاف 
والبنـــات  للبنيـــن  بداياتـــه  فـــي  التعليـــم 

بتأسيس مدرســـة الهداية الخليفية، وهنا 
ولدت الثقافة وتربع األدب والشـــعر فكان 
النـــادي األدبـــي والمكتبـــة الخليفيـــة، وهنا 
ارتفعـــت أصـــوات األدباء والشـــعراء مثل 
األديـــب الشـــيخ إبراهيـــم بـــن محمـــد آل 

خليفة والشاعر عبدالرحمن المعاودة”.

أيقونة الفن

وتابـــع بأن “من هـــذه المدينـــة انطلق رائد 
ولـــد  وفيهـــا  الزايـــد،  عبـــدهللا  الصحافـــة 
المهـــزع  قاســـم  الشـــيخ  الجليـــل  العالـــم 
والمفكر محمد جابـــر األنصاري. في ربوع 
هـــذه المدينة ولـــد الفن أيًضا عبـــر حناجر 
النهامين، وأصوات أيقونة الفن الخليجي 

الفنان الخالد محمد بن فارس وغيرهم”.
وزاد بـــأن “مـــن هنـــا كانـــت تنطلـــق ســـفن 

آفـــاق مجهولـــة  إلـــى  الغواصيـــن مبحـــرة 
باآلمـــال  محملـــة  والنتائـــج،  العواقـــب 
واإليمـــان، تاركـــة وراءهـــا علـــى شـــواطئ 
المحـــرق قلوبا وأفئـــدة تتفطـــر قلًقا وهي 
تنتظر بالشـــوق عودتهم سالمين، وبفضل 
ســـواعد الغواصين صـــارت المحرق مركًزا 
لصناعـــة اللؤلـــؤ. من هنا مر طريـــق اللؤلؤ، 
وفيهـــا نســـجت مالحـــم صقلـــت كفـــاءات 
وتجـــار  الطواشـــين  ومهـــارات  النواخـــدة 
اللؤلؤ جنًبا إلى جنب مع معاناة الغواصين 
وأنينهـــم الـــذي كان ينطلـــق مـــن حناجـــر 

النهامين”.
المالحـــم صاغـــت  “هـــذه  بـــأن  واســـتطرد 
وصقلت بدورها إرادة أهالي المحرق. في 
هذه المدينة نبتت عائلة حســـين شـــويطر 
التـــي أضفـــت حالوة متميـــزة على حالوة 

المحرق”.
وأكمـــل رئيـــس مجلـــس اإلدارة بـــأن “فـــي 
التاريـــخ  عبـــق  المحـــرق  وأزقـــة  شـــوارع 
المعمـــاري،  والفـــن  والتـــراث،  واألصالـــة 
وتخبرنـــا جـــدران بيوتها القديمـــة بأن في 
داخـــل هـــذه البيـــوت كانـــت تـــدار شـــؤون 
الدولـــة قبـــل انتقـــال العاصمة إلـــى مدينة 
المنامة، وفي المحرق تقف شـــامخة قلعة 
بوماهر وقلعة عراد، وفي سوق القيصرية 
مئـــات  منـــذ  التاريـــخ  يتجـــول  بالمحـــرق 

السنين”.

توأم الحياة

فـــي  الحيـــاة  تـــوأم  “الرياضـــة  إن  وقـــال 
المحـــرق.. هي مدينة النجوم واألســـاطير 
الكرويـــة البحرينيـــة، وفيهـــا ُأســـس نـــادي 

المحـــرق كأول نـــاد رياضـــي فـــي منطقـــة 
الخليج العربي العام 1928”. 

وجـــه  تمثـــل  المحـــرق  “ظلـــت  وأردف 
البحريـــن وواجهتها بوجود مطار البحرين 
الدولـــي فيهـــا منـــذ تأسيســـه، والـــذي تـــم 
توســـعته وتطويـــره، وبنـــاء مبنـــى جديـــد 
له بأحدث الوســـائل واألجهـــزة والتقنيات 
بحيـــث أصبـــح يضاهـــي أحـــدث وأفضـــل 
المطـــارات في العالـــم. هذا المرفـــق المهم 
تم تدعيمه بميناء خليفة بن سلمان، الذي 
يعـــد أيًضا من أحدث الموانئ في المنطقة 

ومن أفضلها إدارة وتطويًرا”.

نمو المشروعات

الشـــركة  مشـــروع  إنشـــاء  “كان  وأضـــاف 
العربية لبناء وإصالح الســـفن العمالق في 

المحـــرق، البداية والقاعـــدة التي أدت إلى 
نمـــو المشـــروعات والنشـــاطات الصناعية 
فيهـــا، التـــي توجـــت ببنـــاء مدينة ســـلمان 

الصناعية”.
فـــي  المحـــرق  “اســـتقطبت  الشـــعلة  وزاد 
العقـــود األخيـــرة الكثير من االســـتثمارات 
الفنـــادق  مثـــل  الرائـــدة  والمشـــاريع 
والمنتجعات والمدن الجديدة مثل أمواج 
وديـــار المحـــرق وغيرها، مـــا أضفى مزيدا 

من التنوع على هذه المدينة الساحرة”.
واســـتطرد “المحرق مدينة جمعت التراث 
وهـــي  والتعايـــش،  والحداثـــة  والثقافـــة 
أم المـــدن كمـــا أطلـــق عليها جاللـــة الملك، 
فإننا أمام حالة اســـتثنائية من الشخصية 
البحرينيـــة، وفي مجلســـنا اليوم سنســـلط 
الضوء على شـــواغل أهـــل المحرق، وهي 
شـــواغل جميـــع البحرينييـــن، فيمـــا يتعلق 

بالهوية والفرجان والتمدد العمراني”.
وختم الشـــعلة قائاًل ”عائلة شـــويطر زادت 
مـــن حـــالوة المحـــرق بتكثيـــف وتوســـيع 
نشـــاطها فـــي إنتـــاج الحلـــوى البحرينيـــة 
الحلـــوى  أصبحـــت  بحيـــث  وتوزيعهـــا 
البحرينيـــة مقترنـــة باســـم حســـين محمد 

شويطر”.

الشــعلة: عائلة شــويطر زادت من حالوة أم المدن... والحلوى البحرينية اقترنت باسم العائلة

المحرق منبت انطالق المدارس والصحافة والشعراء وحناجر النهامين

المحرق مدينة 
جمعت التراث 

والثقافة والحداثة 
والتعايش

المحرق غنية 
بتنوع نسيجها 

االجتماعي 
ومشعة بتاريخها

نحن أمام حالة 
استثنائية من 

الشخصية البحرينية 
في أم المدن

مدينة األساطير 
الكروية وفيها 
ُأسس أول ناد 

رياضي في الخليج

^نظمت صحيفة “البالد” مجلســـها 
الرمضانـــي الخامـــس بضيافـــة مجلـــس 
حســـين محمـــد شـــويطر. وشـــارك فـــي 
اإللكترونـــي  الفضـــاء  عبـــر  المجلـــس 
مجموعة من المســـؤولين والشخصيات 

المعنية بتاريخ وتراث المحرق.
وبلغ عدد من واكبوا المجلس الرمضاني 
مختلـــف  علـــى  الخامـــس  االفتراضـــي 
 971 للصحيفـــة  الرقميـــة  المنصـــات 
متابعـــا، بينهـــم 250 متابعـــا عبـــر “اليف 
موقـــع  فـــي  متابعـــا  و599  انســـتغرام“، 
“البالد” اإللكتروني، و79 متابعا حضروا 
المجلـــس االفتراضي عبـــر “اليوتيوب”، 

و43 متابعا عبر منصة “زووم”.

إحياء المحرق 

وتطـــرق مديـــر إدارة المتاحـــف واآلثـــار 
بهيئـــة البحريـــن للثقافة واآلثار الشـــيخ 
خليفة بـــن أحمد آل خليفـــة إلى التراث 
المعماري، قائال “تقدمنا بمشـــروع إعادة 
إحياء مدينة المحرق التي حصلت على 
جائزة )األغا خان( وهي جائزة مرموقة، 
وأتـــت برؤية الهيئة بالشـــراكة مع مركز 
الشـــيخ إبراهيـــم للثقافـــة والبحوث في 

إعادة تأهيل مدينة المحرق”.
وأضـــاف في مداخلته بمجلس صحيفة 
“البالد” الخامس بضيافة مجلس حسين 
محمـــد شـــويطر “هنـــاك مشـــكلتان هـــي 
مواقـــف الســـيارات، وعليـــه فـــإن هنالك 
4 مشـــروعات مقبلـــة بالمحـــرق لحلحلة 
هذه المشكلة، والمشكلة األخرى تتمثل 
العامـــة  الســـاحات  أيضـــا  هنالـــك  فـــي 

التـــي تتفـــاوت مســـاحاتها بيـــن الكبيرة 
والصغيـــرة، ونـــرى تفاعـــل النـــاس فـــي 
األحيـــاء معها، ما يؤكـــد أهمية وجودها 

في األحياء السكنية”.
وقال “منذ بداية مشـــروع طريق اللؤلؤ 
حرصنـــا علـــى حماية ســـاحل بـــو ماهر، 
وهـــو ســـاحل ال يتجاوز 200 متـــر، لكنه 
المحـــرق،  فـــي  طبيعـــي  ســـاحل  آخـــر 
ورمزيتـــه ودالالتـــه كانـــت تحتـــم علينا 
حمايتـــه كشـــاهد علـــى عالقـــة المدينـــة 
بالبحـــر، كمـــا تـــم إنشـــاء جســـر المشـــاة 
بســـاحل  الحالـــة  يربـــط  الـــذي  أخيـــرا، 
بوماهر، وأعدنـــا هذه العالقة حتى وإن 

كانت رمزية”.
التـــي  القديمـــة  المدينـــة  ”فـــي  وأردف 
منهـــا ســـوق القصيريـــة، تم االســـتعانة 
بواجهـــات المباني؛ لكـــي تكون متالئمة 
مـــع هـــذه الســـوق العريقـــة، ولـــدي نقـــد 
بســـيط علـــى المشـــروعات الجديدة، إذ 
أصبحـــت تســـمى المســـميات التراثيـــة 
على كل شيء جديد قد يحوي الصبغة 
التراثية، أعتقد أن المحرق القديمة هي 
التراثية، والتراث هو األصالة والسالمة 
وهـــي مذكورة فـــي االتفاقـــات الدولية 

األبنيـــة  بنـــاء  يمنـــع  وال  والمعماريـــة، 
المماثلـــة، وأن يطلـــق عليهـــا الطابـــع أو 
الســـوق البحرينية، ولكن دون أن نقحم 

التراث بأي مشروع جديد”.
وختـــم “المحـــرق بهـــا جميـــع المقومات 

التراثية القديمة”.

اللؤلؤ لم ينقطع

وفـــي موضـــوع آخـــر، لفت مديـــر إدارة 
المتاحف واآلثار بالهيئة الشـــيخ خليفة 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة إلـــى أن “اللؤلـــؤ 
كمـــورد فـــي البحريـــن لم ينقطـــع، ولكن 
فـــي بداية القرن العشـــرين، كانت هناك 
عوامل عديدة تسببت في انهيار اللؤلؤ 
ولـــم يكـــن اللؤلـــؤ الصناعي هو الســـبب 
فقـــط، بـــل إن التغيرات السياســـية في 
الهند والحروب فـــي أوروبا، جعلت من 
هذه الصناعة تشـــهد انحساًرا، فلم يكن 
هنـــاك طلـــب كاف علـــى اللؤلـــؤ، كما أنه 
في ذات الفترة، تم اكتشـــاف النفط في 
البحريـــن ومصـــادر اقتصاديـــة جديدة، 
لكن اللؤلـــؤ البحريني متوافر في بيئته 
الطبيعيـــة، ونـــرى اليـــوم انتعـــاش هـــذا 
المـــورد الطبيعـــي، ومن المهـــم تكريس 

طاقات اســـتثنائية لالســـتفادة من هذا 
بلؤلؤهـــا  تتميـــز  فالبحريـــن  المـــوروث، 
مبـــادرات  وهنـــاك  وجودتـــه  ورونقـــه 
حكوميـــة لحمايـــة اللؤلؤ، وأكـــرر، نحن 
فـــي حاجة لتكريـــس ما يميزنـــا؛ بهدف 
الترويج لثقافتنا وتاريخنا واقتصادنا”.
وتعليًقـــا علـــى قصـــة رواهـــا اإلعالمـــي 
إبراهيم التميمي بمجلس “البالد” أشـــار 
فيهـــا إلـــى أن يوســـف بوحجـــي تحدث 
عـــن لؤلـــؤة اشـــترتها ممثلـــة أميركيـــة 
)اليزابيـــث تايلور(، أورد الشـــيخ خليفة 
قصة أخرى، وهي أن صحافية فرنسية 
زارت البحريـــن وتفاجـــأت حينمـــا رأت 
الطواويـــش  أحـــد  لـــدى  فريـــد  لؤلـــؤة 
وطلبـــت منهـــا اثنتين، فقـــال الطواش: 
خذيها وابحثي عن األخرى في السوق، 
فقالـــت: هل آخذها دون ضمان وأنت ال 
تعرفني؟ فأجابها: اذهبي وابحثي وإن 
لم تحصلي عودي، وهذا الموقف عكس 
أن  أعتقـــد  والثقـــة، وال  البحريـــن  روح 

هناك غريًبا يأخذ شيًئا ثميًنا بال ضمان، 
وهذا من ســـمات حيـــاة تجار اللؤلؤ في 

البحرين.

450 ألف روبية

وقال التميمي إن “جبر المســـلم اشترى 
لؤلؤة بســـبعين ألف روبيـــة وباعها على 
القصيبي بـ 250 ألف روبية، والقصيبي 
باعهـــا على فرنســـي بــــ 350 ألف روبية، 
والفرنسي باعها على الممثلة األميركية 

بـ 450 ألف روبية!”.

مراعاة النسيج العمراني

إلـــى ذلـــك، قـــال مديـــر إدارة المتاحـــف 
واآلثـــار بهيئة البحريـــن للثقافة واآلثار 
الشـــيخ خليفة بـــن أحمـــد آل خليفة إن 
“تاريـــخ المحـــرق معـــروف وموثق، وما 
هو أهم اآلن هـــي حقبة نضوج التعليم 

في المحرق والبحرين ككل”.
وأضاف في مداخلته بمجلس صحيفة 

مجلـــس  بضيافـــة  الخامـــس  “البـــالد” 
حســـين محمـــد شـــويطر “نحـــرص مـــع 
يتـــم  حيـــن  والتعليـــم،  التربيـــة  وزارة 
إنشـــاء مـــدارس جديـــدة فـــي األحيـــاء 
القديمـــة فـــي المحـــرق، علـــى مراعـــاة 
هنالـــك،  الفريـــد  العمرانـــي  النســـيج 
واســـتمرارية كـــون المدرســـة جزءا من 
النســـيج االجتماعـــي واالقتصادي لهذه 
المدينة، وليـــس مبنى يخصص دروس 

تعليمية في الفضاء”.
وأضـــاف “بالتاريخ والتـــراث نحاول أال 
نحصر أنفســـنا في الماضي، وإنما ننظر 
لحاضرنا اآلن، كيف نستطيع أن نكرسه 
لخدمة هـــذا اإلرث التاريخـــي، المتنوع 
المعلومـــات  هـــذه  وننقـــل  والمتجـــذر، 

لألجيال القادمة”.
وتابـــع “ال يمكن أن ننقلهـــا إال من خالل 
المرتبطـــة  العمرانيـــة،  المبانـــي  هـــذه 
مـــن  بالتعليـــم، هـــذه خطـــوة أساســـية 
خـــالل الجمـــع مـــا بيـــن التـــراث المادي 
وغيـــر المـــادي، وهنالـــك نمـــاذج ناجحة 
فـــي المحـــرق، ونمـــاذج أخـــرى لألســـف 

بخالف ذلك”.
المعرفـــة  “هـــذه  خليفـــة  الشـــيخ  وزاد 
والمتعلقـــة  األهالـــي  بيـــن  الموجـــودة 
بتاريـــخ هـــذه المـــدارس، حتـــى أنـــه تم 
مؤخرا إغـــالق إحدى المدارس بســـبب 
الصيانـــة، وتلقيت اتصـــاالت كثيرة من 
مواطنيـــن أبـــدوا تخوفهـــم مـــن إمكان 
هدم المدرســـة، فطمنأتهـــم بأنها مغلقة 

للترميم، وليس الهدم”.

أكثر من 971 حســابا واكبوا لقاء “^” بضيافة مجلس حسين شويطر عن شواغل المحرق

مدير اآلثار: حماية آخر ساحل طبيعي بالمحرق و4 مشروعات لحل مشكلة “الباركات”

مدير إدارة المتاحف واآلثار: صحافية فرنسية استغربت من صفاء نية طواش

مدارس جديدة 
في األحياء 

القديمة بطابع 
عمراني فريد

األهالي تخوفوا من 
هدم إحدى المدارس.. 
وطمأنتهم بأنها تحت 

الصيانة

https://albiladpress.com/news/2021/4581/bahrain/705189.html
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التنظيـــم  خبيـــر  ^قـــال 
إبراهيم  المؤسســـي اإلعالمي 
هـــي  “المحـــرق  إن  التميمـــي 
مهـــد الثقافـــة والرياضـــة على 

مستوى الخليج”.
وأضاف التميمي في مداخلته 
“البـــالد”  صحيفـــة  بمجلـــس 
مجلـــس  بضيافـــة  الخامـــس 
حســـين محمـــد شـــويطر “في 
كانـــت  البحريـــن  التعليـــم، 
الســـباقة في مدرســـة الهداية 
الخليفية العـــام 1919 وكذلك 
بمدرسة خديجة الكبرى العام 

1928، واســـتطاعت المحـــرق أن تكســـر الحاجـــز االجتماعـــي الموجود في 
بعض المناطق على المستوى الخليجي، الذي كان يمنع المرأة من التعليم، 

كدليل على وجود إرث ثقافي قديم، وتفاعالت حضارية أيضا”.

التميمي: المحرق مهد الثقافة والرياضة خليجيا 

^أوضـــح تاجـــر اللؤلـــؤ المعـــروف 
المحـــرق  أن  محمـــود  آل  عبدالـــرزاق 
كانـــت عاصمـــة اللؤلؤ والغـــوص، حيث 
لعب رجاالتها دورا بارزا في هذا األمر، 
فالخارطـــة تجد فيها البحـــر من جميع 
الجهـــات ومفصولة عـــن المنامة، وكان 
النـــاس يعبـــرون بالعبـــارات إلـــى أن تم 

إنشاء الجسر”.
وأضـــاف في حديثـــه بمجلس صحيفة 
مجلـــس  بضيافـــة  الخامـــس  “البـــالد” 
المناطـــق  حســـين محمـــد شـــويطر أن 
المالصقـــة للمدينـــة كالدير وســـماهيج 
كأنهـــا  تعتبـــر  كانـــت  والحـــد  وقاللـــي 
منطقة واحدة، ومن عاش في المحرق 
كانـــوا مرتبطيـــن بالبحـــر كصياديـــن أو 

البحريـــن  إلـــى  يفـــد  وكان  غواصيـــن، 
الغواصـــون من داخل وخارج البحرين، 
والكثيـــر منهم يأتون من فارس وعمان 
ومن المملكة العربية السعودية، وكانت 
بالفعـــل هـــي مركـــز بالنســـبة للغـــوص، 
والشـــخصيات والعوائل المشهورة في 
المحـــرق كبـــن هنـــدي وبوحجـــي وبـــن 
جـــالل لهـــا تاريخها فـــي المحرق، حتى 

أنهم كانوا يجتمعون في األسواق”.
واشار إلى أن عملية الغوص بدأت منذ 
زمـــن بعيـــد، وكان يخرج بيـــن 4 إلى 5 
أالف ســـفينة بغاصة من داخل وخارج 
البحرين، وكانت مركزا رئيسا، وكل من 
يأتـــي للغـــوص يقصد المحرق ويســـأل 
عـــن النواخذة مـــالك الســـفن، في حال 

طبـــاخ،  أو  ســـيب  أو  لغيـــص  الحاجـــة 
وكلها مهن ارتبطت بالغوص باعتبارها 
حياة البحرين فـــي ذلك الوقت وبدأت 

من المحرق”.
وتابـــع “ال نغفـــل المناطـــق الثانيـــة، لكن 
الوضـــع الجغرافي للمحـــرق جعلها هي 
العاصمـــة الرئيســـة للغـــوص مـــع وجود 

أسماء البحارة، وهناك من بيته بالقرب 
مـــن البحـــر لكنـــه كان يخصـــص مكانـــا 
لمراكبه، وفي نهاية موسم الغوص يتم 
ســـحب المراكب إلى الســـاحل لموســـم 
الغـــوص المقبـــل، وقبـــل بـــدء الموســـم 
يحضـــرون النجارين لصيانـــة المراكب، 
وكانت الدولة لها باع طويل في حماية 

المهنـــة مـــن أيـــام المستشـــار بلجريف، 
وكان يذكـــر أن مدخـــول البحريـــن كان 

أكثـــر من ألف روبية، فالمحرق بال فخر 
هي العاصمة التجارية”.
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عبدالرزاق آل محمود 

تاجـــر اللؤلـــؤ آل محمـــود: مدخـــول الغـــوص بالزمـــن القديـــم أكثـــر مـــن ألـــف روبيـــة

5 آالف سفينة غوص تخرج من المحرق.. والدولة حمت المهنة

بن هندي وبوحجي 
وبن جالل أبرز عوائل 

النواخذة والغاصة 
والصيادين

المحرق العاصمة 
الرئيسة للغوص 

ومقصد أهل 
السعودية وعمان  

مهنــا يمثــل الجيــل الخامــس وأملــه اســتمرار اإلرث
عائلة شويطر تمتهن صناعة الحلوى منذ 150 عاما

^قال المدير العام لشـــركة حســـين شـــويطر 
للحلويات، مهنا شويطر إن “العائلة تمتهن صناعة 
الحلوى منذ أكثر من 150 عاما، واسم العائلة بات 
معروفا على مســـتوى العالم ككل، وليس المنطقة 
العربية فحســـب، وإنه لشـــرف كبيـــر لنا بأن نخدم 
وطننـــا من خـــالل هذا القطـــاع التجـــاري”. وأبدى 
أملـــه خـــالل مداخلتـــه بمجلـــس صحيفـــة “البالد” 
الخامس بضيافة مجلس حســـين محمد شـــويطر 
قائـــال “كجيل خامـــس من العائلة، آمل أن تســـتمر 

بقية األجيال القادمة في السير بذات النهج”.
مبادرتهـــا  علـــى  “البـــالد”  صحيفـــة  مهنـــا  وشـــكر 
بتســـليط الضـــوء على تاريـــخ العوائـــل البحرينية 

مهنا شويطروالمهن األصيلة.

المردي األهالوي: نادي المحرق الرقم الصعب

عائشة بنت راشد أسست أول مدرسة أهلية للبنات بعد زيارتها بريطانيا

متنافســـين فريقيـــن  لتدريـــب  المعـــاودة  قـــادت  البحرينيـــة  الـــروح 

صـــاح الديـــن: فاطمـــة األنصـــاري ســـبقت “أم جـــان” فـــي التوليـــد

^فـــي حديثـــه المتعلـــق بالجانـــب الرياضـــي، أثنـــاء 
مداخلـــة له بمجلـــس صحيفة “البـــالد” الخامـــس بضيافة 
مجلـــس حســـين محمـــد شـــويطر، أشـــار خبيـــر التنظيـــم 
المؤسســـي اإلعالمي إبراهيم التميمي إلى أن العب نادي 
المحرق الســـابق المغفور له بإذن هللا تعالى الشيخ خليفة 
بن ســـلمان بـــن أحمـــد أبلغه عن ذكريـــات مبـــاراة المحرق 
مـــع الترســـانة في العـــام 1958، وكان يتحـــدث عنها بأدق 

التفاصيل.
وأضـــاف “ذات مـــرة رأيـــت في نـــادي المحرق رســـالة من 
الشـــيخ أحمـــد بـــن علـــي آل خليفـــة موجهـــة إلـــى المؤرخ 
عيســـى الحادي، وكان يســـأله عن تأســـيس نادي المحرق، 
وكان هنـــاك نقـــاش مـــن قبـــل المؤرخيـــن الرياضيين عمن 
تأســـس قبل اآلخر نادي المحرق أم نادي البحرين، وأذكر 
أن الحادي كتب رســـالة للشيخ أحمد أن نادي المحرق هو 

امتداد لنادي الخليفية الذي تأسس في العام 1928”.
وأشـــار التميمـــي إلـــى أن “نـــادي المحـــرق حقـــق بطوالت 

داخليـــة وخارجيـــة، وهـــو النـــادي الوحيد في كـــرة القدم 
الذي حقق بطولتين خارجيتين، كما تسيد بطولة الخليج 
وبطولة كأس االتحاد اآلســـيوي، وفي الكرة الطائرة حقق 
10 بطوالت خليجية، وعموًمـــا فأندية محافظة المحرق، 
الحـــد، الحالـــة، والبســـيتين حققـــت أكثـــر مـــن 56 % مـــن 

بطوالت كرة القدم”.
ولفـــت رئيـــس التحرير مؤنـــس المردي إلى أنـــه “أهالوي” 
ابـــن “أهالوي”، ولكن مـــازال فريق نادي المحرق هو الرقم 
الصعب. وروى التميمي قصة المدرب البحريني المرحوم 
ب ناديين في آن واحد، إذ درب  جاســـم المعاودة، الذي درَّ
نادي المحرق والنـــادي األهلي، وبلغ الفريقان النهائي ضد 

بعضهما البعض.
وأكـــد رئيس مجلـــس إدارة “البـــالد” أن الـــروح البحرينية 
وصلت لمســـتوى متقـــدم، إذ يتولى مـــدرب واحد تدريب 

فريقين متنافسين في الوقت نفسه، وهذا شيء فريد.

التنســـيقي  المجلـــس  عضـــو  ^قـــال 
بمحافظة العاصمة يوســـف صـــالح الدين 
فـــي مجلـــس صحيفـــة “البـــالد” الخامـــس 
بضيافة مجلس حســـين محمد شويطر “ال 
يمكـــن إغفـــال دور المـــرأة، إذ كان لها دور 
مهم في افتتاح أول مدرســـة أهلية، وهي 
مدرســـة الهدايـــة الخليفيـــة للبنـــات العـــام 
1928 عبر الشـــيخة عائشـــة بنت راشد آل 
خليفة قرينة نائـــب الحاكم آنذاك المغفور 
له ســـمو الشـــيخ حمد بن عيســـى بن علي 
آل خليفة، وهي أول امرأة زارت بريطانيا 
البحريـــن  إلـــى  عـــادت  وحيـــن  العظمـــى، 
عرضـــت الفكرة زوجة بلغريـــف وعرضتها 
الشـــيخة عائشـــة على ســـمو الشـــيخ حمد 
بن عيســـى بن علي آل خليفة ووافق على 
إنشـــاء المدرســـة، ونحـــن ال ننســـاهما كما 
قلـــت، كما أن أول ممرضـــة كانت من بيت 
الزياني، وهناك بعض من أوائل المدرسات 

درسن في الهند، فدور المرأة في المحرق 
ال ينسى”.

المواويـــل  عـــن  الكثيـــر  “قـــرأت  وأكمـــل 
للمـــرأة  فـــكان  واألهازيـــج،  واألغانـــي 
المحرقيـــة دور مهـــم فـــي هـــذه الفنـــون، 
دة( اســـمها  وكلمـــة حـــق، أن أول قابلة )والَّ

فاطمة األنصاري، وكانت قبل أم جان، وال 
ننسى دور المرأة”.

“إن  بالقـــول  الجـــودر  هنـــادي  وعقبـــت 
الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة هي أول 
امـــرأة باحثـــة في اآلثـــار، وهـــي الوحيدة 
مـــن النســـاء وكانـــت تنـــزل لمواقـــع اآلثار 

كشخصية نسوية مهمة جًدا”.
وقال عضو المجلس التنســـيقي بمحافظة 
مـــن  كالًّ  “إن  صـــالح  يوســـف  العاصمـــة 
وخديجـــة  الخليفيـــة  الهدايـــة  مدرســـتي 
أن  قبـــل  أهليـــة  مـــدارس  كانـــت  الكبـــرى 

تتحول لحكومية”.
وأضـــاف “كان هنالك مدرســـة قبلهما، هي 
مدرســـة علـــي إبراهيـــم الزياني فـــي العام 
1912 وكان لها دور بالتعليم في المحرق، 
وكمدرسة أولى للبنات فلقد كان تأسيسها 
باســـم مدرســـة  والمعروفـــة   1899 العـــام 

اإلرسالية األميركية”.
ويزيد صالح الدين بأن “المحرق وبالفعل، 
لهـــا دور كبير في الحـــراك التعليمي، ومنها 
خـــرج الكثيـــر مـــن الشـــعراء والمدرســـين 
والمغنيـــن، الذيـــن كان لهـــم دور مهـــم في 

التنوع الثقافي في البحرين”.

رئيس التحرير مؤنس المردي

يوسف صالح الدين

^كتب خطيـــب جامع خليفة 
بوماهـــر  حالـــة  فـــي  موســـى  بـــن 
عيسى الحســـن، أن أم المدن كلمة 
تعني الجامعـــة، وتحوي كل أنواع 
األوصـــاف الجميلـــة التـــي ترتقـــي 
باإلنســـان مـــن جميع الوجـــوه، كما 
تحـــوي العلـــم والثقافـــة والعلمـــاء 
والمثقفيـــن فيهـــا ومنها لـــكل علمه 

وثقافته.
وأضـــاف “فـــي العـــام 1919 كانـــت 
بدايـــة العلـــم في مدرســـة الهداية، 
لكن هناك لبنة التأســـيس واألقدام 
فـــي  بالعلـــم  والراســـية  الراســـخة 
المســـاجد والكتاتيـــب، ولهذا كنت 
أصلي في مســـجد الحنابلة بسوق 
الشـــباب  أحـــد  وإمامـــه  المحـــرق 

رحمه هللا”.
المســـجد رجـــل  “كان جـــار  وتابـــع 
كبيـــر في الســـن صادفني الحديث 
معه عن العلم الشـــرعي، فقال هذا 

المســـجد كان يـــدرس فيـــه العلوم 
الشرعية ومنها التوحيد، وهذا هو 
الواقـــع والحقيقـــة أن المحـــرق بلد 

العلم الحقيقي للعلم الشرعي”.
أهـــل  كان  هـــذا  “علـــى  وأضـــاف 
وعنهـــم  فيهـــم  مشـــهور  المحـــرق 
العلـــم، وأصبحـــت المحـــرق منـــارة 
لهـــا  العلـــم والتعليـــم ويشـــار  فـــي 

بالبنان”.

الحسن: المحرق مدينة العلم الشرعي 

عيسى الحسن

إبراهيم التميمي
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التنســـيقي  المجلـــس  عضـــو  ^أكـــد 
بمحافظة المحرق يوســـف صـــاح الدين 
فـــي مداخلته بمجلـــس صحيفـــة “الباد” 
الخامـــس بضيافة مجلس حســـين محمد 
شـــويطر، أن الشـــيح إبراهيـــم بـــن محمد 
آل خليفـــة هـــو أول شـــخص كان تأتي له 

الصحف.
ليتداخل الشعلة ويضيف “كما أعرف، إنه 
كان مشترًكا بـ 17 صحيفة ودورية كانت 

تصل لبيته الذي كان كمكتبة عامة”.
وتابـــع صاح الدين “هـــذا صحيح، أضف 
إلـــى ذلـــك أن المرحـــوم عبـــدهللا الزايـــد 
الـــذي كان شـــاعرا وأديبـــا، هـــو أول مـــن 
أســـس صحيفة، وأول من أدخل الطباعة 
الحديثة، سواء في البحرين أو بالخليج، 
وعليه فإخواننا في المحرق لهم دور بالغ 

األهمية في ذلك”.
وأضـــاف “صحيـــح أننـــا من المنامـــة، لكن 
كل مواطـــن من المنامة أو البحرين ككل، 
يحـــب المحرق، فنحـــن محرقيـــو الهوى، 
ناهيك عن أن أجمل األغاني التي خرجت 
مـــن البحريـــن، والتي منها مقولة الشـــيخ 

عيسى بن راشد )أنا ولهان على المحرق(، 
وإبراهيم األنصاري أيًضا حين أشـــار إلى 
المحرق، وســـمو الشيخ محمد بن عيسى 
بن علي آل خليفة )الشـــاعر الوائلي( كلهم 
تحدثوا عن المدينة، فاســـمها هنا لم يكن 
بنطـــاق البحريـــن فحســـب، وإنمـــا علـــى 

المستوى الخارجي أيًضا”.

الحنين للماضي

وعلق اإلعامي إبراهيم التميمي ليســـأل 
“هـــل ممكن ترجـــع الحيـــاة القديمـــة بأن 
علـــى  مفتوحـــة  البيـــوت  أبـــواب  تكـــون 
بعضهـــا؟ شـــخصيا أوالدي ال يخرجـــون 
الجيـــران  مـــع  يتفاعلـــون  وال  للشـــارع، 

بسبب وصول السيارات إلى قرب أبواب 
هـــذا  يحـــدث  أن  يمكـــن  فهـــل  البيـــوت، 

التغيير عمرانًيا؟”.
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  قـــال  باألثنـــاء، 
“البـــاد” عبدالنبـــي الشـــعلة إن “هـــذا هـــو 
ثمن التطور والنمو، ال نستطيع أن نوقف 
النمـــو والتطـــور؛ ألن معنـــى ذلـــك الركود 

والخمول، والمدن التي ال تتطور تموت، 
ناهيـــك عن أن المحـــرق حظيت باهتمام 
ومرافـــق  كبيـــرة  وبمشـــروعات  واســـع 
جديدة، وعليه فـــإن نمط الحياة اختلف 
حتى فـــي المنامة، حيـــث أصبحنا نفتقد 

األبواب المفتوحة”.
وعلـــق صـــاح الدين “أؤكد هنـــا أهمية ما 

دعـــا إليـــه ممثـــل جالـــة الملـــك لألعمـــال 
اإلنســـانية وشؤون الشـــباب سمو الشيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة، بـــأن تكـــون 
هنالـــك ســـاحات مفتوحـــة فـــي الفرجان، 
اللعـــب  علـــى  األوالد  ستســـاعد  حيـــث 
بينهـــم.  فيمـــا  واالنفتـــاح  واالختـــاط 
وجود مثـــل هذه الســـاحات مهمة لتربية 
أبنائنـــا فـــي الفرجـــان، تمامـــا كمـــا عشـــنا 
نحن. وبالنســـبة للبناء المعماري، فمدينة 
تـــزال  مـــا  القديمـــة،  خصوصـــا  المحـــرق 
محافظة علـــى ميزتها بالبناء اإلســـامي 
العربـــي، ومـــن يســـير بيـــن بيوتها يشـــعر 
براحـــة كبيـــرة، وعليـــه فهـــو نمـــط جميل 

تمت المحافظة عليه”.

التميمــــــي: أوالدي منقطعــــــون عــــــن الجيـــــران... والشعلــــــة: نــدفــــــع ثمـــــــن التطــــــور

إبراهيم بن محمد اشترك بـ 17 صحيفة وكان بيته مكتبة عامة

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

التغطية: ليلى مال الله )محرر جودة المحتوى(، وسعيد محمد وإبراهيم النهام وعلي الفردان «

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

راشد الغائبنقاشات ساخنة شهدها المجلس

المحرق القديمة 
ما تزال محافظة 

على ميزتها بالبناء 
اإلسالمي العربي

^قالـــت الشـــاعرة هنـــادي 
المحرقيـــة  المـــرأة  إن  الجـــودر 
تاريـــخ  فـــي  كبيـــر  دور  لهـــا 
البحريـــن علـــى أصعـــدة كبيـــرة 
منهـــا الثقافـــة، وأهمهـــا دخولها 
في قطـــاع التمريض ألول مرة، 

والتعليم.
وأضافـــت الجودر فـــي مداخلة 
“البـــاد”  صحيفـــة  بمجلـــس 
مجلـــس  بضيافـــة  الخامـــس 
أن  شـــويطر  محمـــد  حســـين 
“المرأة الشـــاعرة )بنـــت القبيلة( 
الشـــاعر عبدالرحمـــن  أم  وهـــي 
المضحكي، وغيرها من النســـاء 
األول  الرعيـــل  مـــن  المربيـــات 
مـــن نســـاء البحريـــن والضاربة 
بعمـــق ذاكـــرة البحريـــن، كّن من 

المحرق”.
وختمت بأن “المـــرأة المحرقية 
كان لهـــا دور مهـــم فـــي الـــدور 
الشـــعبية، بل إن بعـــض أهازيج 
النهاميـــن كانت تكتبها النســـاء، 
كما أنها أســـهمت بنشأة الرجال، 
إذ لـــم يكـــن ينـــام الطفـــل فـــي 
تلـــك األزمنـــة إال علـــى صوتهـــا 
التـــي  وقصصهـــا  وأحاديثهـــا 

ترويها لهم”.

دة بالمثقفين والرياضيينال ينام الرجال إال على قصص ترويها المحرقيات منطقة “ستيشن” ... والَّ
نجـــم: كبـــار الســـن بـــأم المـــدن لـــم يتعلمـــوا لكن لغـــة خطابهـــم راقيـــة وجميلة

^أوضح نائب رئيس أسرة األدباء 
والكتـــاب راشـــد نجـــم أن “المحـــرق هي 
إضـــاءة الثقافة، وهـــي عاصمة البحرين 
األولـــى، ومنبـــع للكثيـــر مـــن المثقفيـــن، 
فضـــا عـــن كل الشـــعراء الذيـــن بـــرزوا 
في الســـبعينات، حتى من قبل تأسيس 
أســـرة األدبـــاء والكتاب، كعلـــي عبدهللا 
خليفة، قاســـم حـــداد، عبدهللا يوســـف، 
خليفـــة العريفي، ومحمـــد جمال، وقس 
عليهم بالنســـبة للثقافة والفنون بشـــكل 

عام”.
بمجلـــس  مداخلتـــه  فـــي  نجـــم  وتابـــع 
بضيافـــة  الخامـــس  “البـــاد”  صحيفـــة 
أن  شـــويطر،  محمـــد  حســـين  مجلـــس 
األنديـــة الرياضية لعبـــت دورا مهما في 
نشـــر الثقافـــة، ولعبـــت دورا مهمـــا فـــي 
مجال كبير جدا فـــي الحراكين الثقافي 
والفنـــي، إذ بـــرزت منطقـــة ستيشـــن أو 
وخـــرج  القديمـــة،  الســـيارات  محطـــة 
منهـــا معظـــم الوجوه األدبيـــة والثقافية 

المحرقية، حتى الرياضيون أيضا.
مـــن  محرقيـــة  أســـماء  “بـــرزت  وأردف 
قبيـــل محمد الماجد وعلي ســـيار، كأحد 
األســـماء الامعـــة المعروفـــة ثقافيا في 

البحرين”.
ويواصـــل نجـــم “المكتبـــات أيضـــا لعبت 
دورا مهمـــا فـــي هـــذا الجانـــب، كمكتبـــة 

الشـــيخ إبراهيـــم القريبة مـــن القيصرية 
والتي أصبحـــت اآلن المكتبة الخليفية، 
وحيـــن كنا نذهب إليها ونحن صغار، كنا 
نـــرى بهـــا الجرائـــد المصريـــة واللبنانية، 
وكانـــت مكتبـــة مفتوحـــة وكأنهـــا عامة 
بالرغم من أنها خاصة، ولعبت دورا مهما 
فـــي تكوين ثقافتنا األولى، خصوصا أن 
مصدر ثقافتنا حينها كان مصر ولبنان”.

ويقـــول “حتـــى كبـــار الســـن، الذيـــن لـــم 
يكونـــوا متعلميـــن، إال أن لغـــة الخطـــاب 
كأحـــد  وجميلـــة،  راقيـــة  كانـــت  بينهـــم 
مخـــارج البيئـــة التـــي كان لهـــا إنتاجات 

رائعة”.

الجودر: أهازيج 
النهامين كانت 

تكتبها نساء

مركـــز  رئيـــس  ^تطـــرق 
الجزيـــرة الثقافـــي عبدالمنعم 
فـــي  مداخلتـــه  فـــي  العيـــد 
الرمضانـــي  “البـــاد”  مجلـــس 
الخامـــس فـــي ضيافـــة عائلة 
شـــويطر  محمـــد  حســـين 
الهويـــة  لمحـــاور عـــدة، منهـــا 
الوطنية واإلنســـانية والوطن 
مـــن  باعتبارهـــا  والمواطـــن؛ 
الجـــذور المتأصلـــة مـــن هـــذه 
األرض، مؤكدا أن أرض مملكة 
بمخـــزون  تربطنـــا  البحريـــن 
ثقافي، وهـــذا المفهـــوم يأتي 
مـــن رؤيـــة جالة الملـــك الذي 
ينادي بتعزيز الهوية واللحمة 
الوطنية، وهـــذا الجانب نضع 
لـــه أهميتـــه لتعلقـــه بالتـــراث 

الوطني.
وأضـــاف: أولت رئيـــس هيئة 
واآلثـــار  للثقافـــة  البحريـــن 
الشـــيخة مـــي بنـــت محمد آل 
خليفـــة اهتماًمـــا بـــه ورفعـــت 

هويتـــه بكفـــاءة عاليـــة، كمـــا 
أعـــدت هيئـــة الثقافـــة واآلثار 
برامـــج فـــي المحـــرق وهيأت 
مـــن خالهـــا بيوًتـــا وشـــوارع 
شـــعبًيا،  وموروًثـــا  وطرًقـــا 
عاوة على دور كل هذا العمل 
في النســـيج االجتماعي الذي 
بـــه مملكـــة البحريـــن،  تتميـــز 

وهو نسيج متأصل بالمحبة.

العيد: مخزون ثقافي بأرض البحرين

عبدالمنعم العيد

 هنادي الجودر

ــؤ ــؤل ــل ــة مـــن الـــذهـــب وفــيــهــا الـــرطـــب مـــن ال ــل ــخ ن
هدية البحرين ألمير الشعراء.. األفضل

^مـــن بيـــن الحكايـــات الجميلـــة التـــي تداولهـــا 
مجلـــس صحيفـــة “البـــاد” الخامـــس بضيافة مجلس 
حســـين محمـــد شـــويطر، مـــا حـــكاه عضـــو المجلـــس 
التنســـيقي بمحافظة العاصمة يوســـف صاح الدين، 
وتعـــود إلى العشـــرينات مـــن القرن الماضي، إذ ســـمع 
شـــعراء البحريـــن عـــن حفل تنصيـــب الشـــاعر الكبير 
الراحل أحمد شـــوقي أميرا للشـــعراء، فقرروا شـــراء 
هديـــة بمســـاهمات وتبرعـــات، وســـاهم فيهـــا حـــكام 
البحرين آنذاك المغفور له الشـــيخ حمد بن عيسى بن 
علـــي آل خليفـــة، وصمموا شـــجرة نخيل مـــن الذهب 
وفيهـــا البلـــح “الرطـــب” مـــن اللؤلـــؤ، وجهـــزوا الهدية 
وقدموهـــا. وتابـــع “أتذكر أن جدي قـــال لي إن الهدية 
كانت أحســـن هدية حســـب ما ســـمع من الشخصيات 

آنذاك، والصحف المصرية كتبت عنها، كما أن الكاتب 
صقر المعاودة كتب عن هذه الهدية في العام 1927، 
والشـــاعر أحمد شـــوقي انبهـــر بالهديـــة، فكانت أثمن 
هديـــة اســـتلمها، ليســـأل بعدهـــا )هل أنا معـــروف في 
البحرين؟( فأجابوه باإليجاب وحين تسلم الهدية رد 
عليهم شـــوقي )قلدتني الملوك من لؤلؤ البحرين آالء 

ومرجانا(”.
وأضـــاف أن “كام أحمـــد شـــوقي خلد آللـــئ البحرين 
ومع األسف نسي الناس أن هذه الكلمات من قصيدة 
الشاعر الراحل خالد الفرج التي قال فيها: )من منبت 
الدر تســـليم وتكريم لشاعر اللغة الفصحى وتعظيم(، 
فأحمـــد شـــوقي أخذ كلمة الشـــاعر خالـــد الفرج وهي 

قصيدة طويلة مطلعها )مرحًبا بالربيع(”.
غالف كتاب صقر المعاودة بعنوان

 “البحرين وتكريم أمير الشعراء أحمد شوقي”

راشد نجم
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اســتنكر رئيس االتحاد العربي لحقوق اإلنســان، رئيس جمعية “معا” لحقوق اإلنســان 
المستشــار عيســى العربــي، الحملــة التي تقودهــا القنــوات والمنظمــات المعادية، وما 
تســتحوذ عليــه مــن دعــم عدد قليل من أعضــاء البرلمان األوروبي الذيــن تم تضليلهم 
بمــا تبثه وتنشــره هذه القنوات والمنظمات المشــبوهة من أكاذيــب وافتراءات، وهي 
الحمالت التي لن تنال من جهود وإنجازات وزارة الداخلية ولن تمس في الوقت ذاته 

الثقة والمصداقية التي تحظى بها.

وأشـــار إلـــى أن نهـــج الشـــفافية الـــذي 
تلتـــزم بـــه الوزارة فـــي إبـــراز الحقائق 
بمصداقيـــة وأمانـــة عاليـــة، وحرصهـــا 
المحلـــي  العـــام  الـــرأي  اطـــاع  علـــى 
والعالمي بمختلف الوقائع والتحديات 
التي تواجهها في إطار قيامها بمهامها 
المســـتمر  وترحيبهـــا  ومســـؤولياتها، 
مختلـــف  مـــع  اإليجابـــي  بالتواصـــل 
ومؤسســـات  الدوليـــة  المنظمـــات 
المجتمـــع المدني، هو مـــا يؤكد حرص 
والتـــزام الـــوزارة الدائـــم علـــى حماية 
اإلنســـان  حقـــوق  وتعزيـــز  واحتـــرام 

كمنهجية رئيسة في العمل الشرطي.
التـــي  باإلنجـــازات  العربـــي  وأشـــاد 
حققتهـــا وزارة الداخليـــة فـــي مملكـــة 
البحرين على مختلف الصعد، الســـيما 
تأمين ســـامة المواطنيـــن والمقيمين 
خال تفشـــي جائحـــة كورونا، والعمل 

علـــى حفـــظ األمـــن وتطبيـــق القانـــون 
وتعزيز الهويـــة الوطنية الجامعة، في 
ظل بيئة تتســـم بالشـــراكة المجتمعية 
وتقوم على منهجية تتواءم مع النهج 
اإلنســـاني الذي تدعو إليه التشريعات 
االتفاقـــات  عليـــه  وتؤكـــد  الوطنيـــة 
اإلنســـان،  بحقـــوق  المعنيـــة  الدوليـــة 
وهـــو النهج الـــذي تقوم عليـــه الوزارة 
بتوجيهات من وزيـــر الداخلية الفريق 
آل  عبـــدهللا  بـــن  راشـــد  الشـــيخ  أول 
خليفـــة، الـــذي يؤكد دائمـــا أداء المهام 
والمســـؤوليات بكفاءة ومهنية عالية، 
وبشـــكل يتوافـــق مـــع القيـــم والمبادئ 
اإلنســـانية الســـامية التـــي دعـــت إليها 
التشـــريعات الدوليـــة المعنيـــة بحقوق 
العمـــل  مدونـــة  وأكدتهـــا  اإلنســـان، 
الشرطي وعديد المؤسسات واآلليات 
التي حرصت الوزارة على االلتزام بها 

لتكريـــس التزامهـــا بحمايـــة واحتـــرام 
حقوق اإلنسان.

إشادة بالرعاية

العربـــي  االتحـــاد  رئيـــس  ونقـــل 
وإشـــادة  تقديـــر  اإلنســـان،  لحقـــوق 
جميـــع المنظمـــات األعضـــاء باالتحاد، 
وزارة  حققتهـــا  التـــي  لإلنجـــازات 
تعزيـــز  صعيـــد  علـــى  الداخليـــة 
االســـتجابة الوطنيـــة لتفشـــي جائحة 
كورونـــا بالمملكـــة، الســـيما مـــا يتعلـــق 
بتعزيـــز الوقايـــة المجتمعيـــة وتطبيق 
والوقائيـــة  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 
بمختلـــف مناطـــق المملكـــة، وتحصين 
جميـــع مراكـــز اإلصـــاح والتأهيل من 
هـــذه الجائحـــة، وهـــي الجهـــود الـــذي 
تحظـــى بالكثير من اإلشـــادة والتقدير 

لمـــا تمثله من إنجـــازات مهمة، ونجاح 
بالبروتوكـــوالت  االلتـــزام  فـــي  كبيـــر 
العالمية المتعلقـــة بتطبيق اإلجراءات 
تنفيـــذ  إلـــى  إضافـــة  االحترازيـــة، 
فـــي  بالتوســـع  الملكيـــة  التوجيهـــات 
تطبيـــق القوانيـــن الخاصـــة بالعقوبات 
الســـجون  تطبيـــق  ودراســـة  البديلـــة 
المفتوحة، ضمن العديد من المبادرات 
الخاصـــة بإعـــادة التأهيـــل واالندمـــاج 
الرعايـــة  كامـــل  وتقديـــم  بالمجتمـــع، 
والعنايـــة لجميع النـــزالء والموقوفين 
للتوجيهـــات  اســـتجابة  تأتـــي  والتـــي 
الملـــك  الجالـــة  لصاحـــب  الســـامية 
وحكومته الرشـــيدة بقيادة ســـمو ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء.
وشـــدد العربـــي علـــى توافـــق الجهـــود 
التـــي تقوم بها وزارة الداخلية بمملكة 
البحرين مع المبادئ التوجيهية العامة 
والتـــي  اإلنســـان،  بحقـــوق  المعنيـــة 
أصدرتهـــا المفوضية الســـامية لحقوق 
المتحـــدة،  لألمـــم  التابعـــة  اإلنســـان 
األخاقـــي  الســـلوك  مـــع  وانســـجامها 
أجهـــزة  بعمـــل  المتعلقـــة  والقانونـــي 
حفـــظ األمن والنظام فـــي المجتمعات 
التـــي  الجهـــود  وهـــي  الديمقراطيـــة، 
تحظى بالدعـــم واالحتـــرام من جميع 
أفراد ومؤسســـات المجتمع البحريني؛ 
مجتمعيـــة  شـــراكة  مـــن  تمثلـــه  لمـــا 
مختلـــف  مـــع  تكامليـــة  ومنهجيـــة 
المحليـــة  والمنظمـــات  المؤسســـات 
تنظيـــم  فـــي  المختصـــة  والدوليـــة 
وتطويـــر العمـــل الشـــرطي واالرتقـــاء 
به، والتي تحظـــى باالحترام والتقدير 
العالمي وعلى رأســـها اللجنـــة الدولية 
للصليب األحمر التي تعد مرجعا دوليا 
رئيســـا في االرتقاء بمســـتوى الخدمة 
األمنية والشـــرطية، إضافة للكثير من 
األجهزة والمؤسســـات الدولية الرائدة 
المعنيـــة  االستشـــارات  تقديـــم  فـــي 
بتطوير وتحســـين عمـــل أجهزة حفظ 

النظام والقانون واالرتقاء بها للمعايير 
الدولية.

تصفير الحاالت

وأشـــاد رئيس االتحـــاد العربي لحقوق 
الداخليـــة  وزارة  بجهـــود  اإلنســـان 
وإنجازاتهـــا التـــي حققتهـــا فـــي إطـــار 
مكافحة ومنع تفشـــي فيروس كورونا 
بمراكـــز اإلصاح والتأهيـــل بالبحرين، 
عـــدد  تصفيـــر  مـــن  تمكنهـــا  الســـيما 
الحـــاالت القائمـــة فـــي فتـــرة قصيـــرة 
جدا، وعبر تنفيذ صارم للبروتوكوالت 
الصحية والعاجية المعمول بها دوليا 
وتأمين ســـامة جميع النـــزالء بتنفيذ 
والوقائيـــة  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 
بشـــراكة ومرجعية فاعلـــة مع مختلف 
المؤسســـات الصحيـــة بالمملكـــة، وهو 
اإلنجـــاز الـــذي يضـــاف إلـــى إنجـــازات 
الوزارة، بجانب إنجازها عملية تقديم 
اللقاحات لجميع النزالء والمحتجزين 
وبشـــكل اختيـــاري، فـــي ســـابقة تؤكد 
الـــذي تحـــرص عليـــه  مـــدى االرتقـــاء 
الـــوزارة في تقديـــم خدماتهـــا األمنية 
والمجتمعيـــة، ومـــا تبديه مـــن اهتمام 

ورعاية بجميع النزالء.

البحرين حققت مكتسبات حقوقية لم تحقق قطر بعًضا منها

ا علــى مــا تناقلتــه قناة الجزيــرة القطرية، منســوًبا إلى النائبــة بالبرلمان  ردًّ
اإلســباني ماريــا غلوريــا إليزو ســيرانو، ونقلته عنها إحــدى المنظمات التي 
تدعي العمل في مجال حقوق اإلنسان، ويتضّمن مساءلة النائبة المذكورة 
لحكومتهــا بشــأن حقــوق اإلنســان فــي البحريــن، أكــدت وزارة الداخليــة، 

الحقائق التالية:

 أوالً: هـــذه التصريحـــات والمواقف، 
ومـــن بينهـــا مـــا عّبـــرت عنـــه النائبـــة 
مصطلحـــات  تســـتخدم  االســـبانية، 
يمتهـــن  حيـــث  ومكـــررة،  مســـتهلكة 

لآلخريـــن،  النقـــد  توجيـــه  هـــؤالء 
وكأنهـــم قد نّصبوا أنفســـهم، أوصياء 
رغـــم  الشـــعوب،  مـــن  علـــى غيرهـــم 
أن مشـــكاتهم فـــي بادهـــم والتـــي 

تســـتدعي االهتمـــام، ال تشـــغل حيًزا 
في اهتماماتهم.

عقوباتهـــم  يقضـــون  مـــن  ثانًيـــا: 
والتأهيـــل،  اإلصـــاح  مراكـــز  فـــي 
محكومـــون بأحكام قضائيـــة نهائية 
فـــي قضايـــا جنائية تتعلـــق بالتورط 
العنـــف  أعمـــال  علـــى  التحريـــض  أو 
مراحـــل  واســـتنفدوا  واإلرهـــاب، 
التقاضـــي. وعليه فإن هـــذه النوعية 
من التصريحات والبيانات مرفوضة، 
وتعتبـــر تدخـــاً ســـافًرا في الشـــئون 

الداخلية للبحرين.
ثالًثـــا: المتابـــع للـــدور التحريضـــي لــ” 
مملكـــة  ضـــد  القطريـــة،   “ الجزيـــرة 
أبعـــاد  يـــدرك  وشـــعبها،  البحريـــن 
المحاولـــة اليائســـة الهادفة لإلســـاءة 
ومكتســـباتها  البحريـــن  لمنجـــزات 
حقـــوق  مجـــال  فـــي  ومنهجيتهـــا 
المؤسســـات  خـــال  مـــن  اإلنســـان 
والتشـــريعات، والتي لم تحقق دولة 
قطـــر، راعية هـــذه القناة، ولـــو بعًضا 

منها.

رابًعا: هـــذه التصريحـــات والبيانات، 
تأتـــي وفـــق إعـــداد وترتيب مســـبق، 
بحيـــث يتـــم الترتيب على مســـتوى 
ومـــن  ا،  مؤسســـيًّ وليـــس  شـــخصي 
ثـــم عـــرض التصريـــح فـــي “الجزيرة 
القطرية” وهي عملية منسقة وقاسم 
مشـــترك في النهج التحريضي، الذي 
تعـــد القناة القطرية، ذراعه اإلعامي 
والتضليلـــي فـــي تســـييس موضوع 

حقوق اإلنسان.
وأخيـــًرا، تؤكـــد وزارة الداخليـــة أنها 

ماضية في إنفاذ القانون والعمل على 
تعزيـــز حقـــوق اإلنســـان التي حققت 
كبيـــرة،  إنجـــازات  البحريـــن،  فيهـــا 
وخطـــت لمـــا هـــو أبعـــد مـــن االلتزام 
بمبادئهـــا إلـــى تعزيـــز ثقافـــة حقـــوق 
اإلنســـان فـــي العمـــل الشـــرطي وفي 
كافـــة مجـــاالت الحيـــاة، موضحيـــن 
والبيانـــات  التصريحـــات  هـــذه  أن 
المسيســـة، ال تمثـــل إال أصحابها، وال 
ا بالجهات والمؤسسات  صلة لها نهائيًّ

التي ينتمي لها مثل هؤالء.

المنامة - وزارة الداخلية

“الشورى” للبرلمان األوروبي: التفتوا إلصابات كورونا في سجونكم

فتح مظاريف 109 عطاءات لـ 19 مناقصة مطروحة من 11 جهة متصرفة

ــة فــــــي مــــــراكــــــز اإلصـــــــــــاح والــــتــــأهــــيــــل مـــــحـــــدودة ــ ــم ــ ــائ ــ ــق ــ الـــــــحـــــــاالت ال

718 بمجمع  ــد  زاي مدينة  فــي  ممشى  إلنــشــاء  عــطــاًء   17

الخارجيـــة  الشـــؤون  أشـــادت لجنـــة 
والدفـــاع واألمـــن الوطنـــي بمجلـــس 
الشـــورى بـــردِّ وزارة الداخليـــة علـــى 
بشـــأن  األوروبـــي  البرلمـــان  أعضـــاء 
حـــاالت  تفشـــي  حـــول  ادعاءاتهـــم 
إصابة بفيـــروس كورونا كوفيد- 19 

في مركز اإلصاح والتأهيل، وتأكيد 
وزارة الداخليـــة علـــى عـــدم وجـــود 
حـــاالت قائمـــة فـــي المركـــز، ودعـــت 
اللجنـــة أعضـــاء البرلمـــان األوروبـــي 
األصابـــة  حـــاالت  الـــى  لالتفـــات 
بفيـــروس كورونـــا الموجـــودة لديهم 
في الســـجون األوروبية والتي تضم 
عدًدا من األطفال وعدم التدخل في 

الشأن الداخلي لمملكة البحرين.
وأثنـــت اللجنـــة علـــى التـــزام مركـــز 
باإلجـــراءات  والتأهيـــل  اإلصـــاح 
االســـتباقية  والتدابيـــر  االحترازيـــة 
منـــذ ما يزيد عن عـــام وفعاليتها في 
التعامـــل مـــع حـــاالت قائمـــة وكانـــت 
محـــدودة وتم نقلهـــا لتلقـــي الرعاية 
المتخصصـــة  الطبيـــة  المراكـــز  فـــي 

أثنـــت  كمـــا  االحتـــرازي،  للحجـــر 
اللجنة على اســـتمرار مركـــز التأهيل 
بالتدابيـــر  بااللتـــزام  واإلصـــاح 
الوقائيـــة المطابقة للمعاييـــر الدولية 
وكذلـــك االلتـــزام بالمعاييـــر التي تم 
إقرارهـــا مـــن قبـــل فريـــق البحريـــن 
الطبـــي، وذلك اســـتعداًدا للتعامل مع 

أي حالة مستجدة.

وثّمنـــت اللجنـــة الـــدور الذي قـــام به 
المركـــز فـــي توفير التطعيـــم المضاد 
لفيـــروس كورونا كوفيـــد19- لجميع 
وتعريفهـــم  تمييـــز،  دون  النـــزالء 
وأهميـــة  المتوفـــرة  بالتطعيمـــات 
أن  إلـــى  للتطعيـــم، مشـــيرة  تلقيهـــم 
المركـــز حريـــص على أن تتـــم عملية 
التطعيم بشكل صحي وفق المعايير 

الطبية الدولية، وذلك يعكس حرص 
المركـــز علـــى صـــون حقـــوق النـــزالء 
والحفـــاظ على مســـاواتهم مع جميع 
أفـــراد المجتمع فـــي توفير الخدمات 
لهـــم  الازمـــة  والطبيـــة  الصحيـــة 
ومراعاة ظروفهم الصحية خصوًصا 
مـــن يعانـــون مـــن المـــراض المزمنـــة 

واألمراض الوراثية.

فتــح مجلــس المناقصــات والمزايــدات، الجهــة التنظيميــة المســتقلة المكلفة باإلشــراف على 
لعــدد 19  المناقصــات والمزايــدات الحكوميــة، أمــس، مظاريــف 109 عطــاءات  ممارســات 

مناقصة مطروحة من 11 جهة متصرفة.

 وتضّمـــن جدول أعمال لجنة الفتح، فتح أربع 
مناقصـــات لوزارة األشـــغال وشـــئون البلديات 
األولـــى  المناقصـــة  العمرانـــي،  والتخطيـــط 
بشـــأن أعمال الصيانة الشـــاملة لمدرسة رابعة 
العدويـــة االبتدائيـــة للبنـــات وأعمـــال الصيانة 
الشاملة لمدرســـة العاء الحضرمي االبتدائية 
للبنيـــن، وقد تم اســـتام ســـبعة عطاءات لهذه 
المناقصـــة. أما المناقصة الثانية فكانت بشـــأن 
أعمال الصيانة الشاملة لمدرسة مدينة عيسى 
الثانوية للبنات ومدرســـة الخنســـاء االبتدائية 
للبنات، وقد تم اســـتام خمسة عطاءات لهذه 

المناقصة.
أمـــا المناقصـــة الثالثـــة فكانـــت بشـــأن إنشـــاء 
الصيانـــة الشـــاملة لمدرســـة الهدايـــة الثانويـــة 
للبنيـــن، وقـــد تـــم اســـتام 10 عطـــاءات لهـــذه 
المناقصة. أما المناقصة الرابعة فكانت بشـــأن 

إنشـــاء ممشـــى في مدينة زايـــد بمجمع 718 - 
المرحلـــة األولـــى، وقـــد تـــم اســـتام 17 عطاًء 
لهـــذه المناقصـــة. عـــاوة علـــى ذلـــك، فتحـــت 
اللجنـــة مناقصـــة لوزارة الصحة بشـــأن شـــراء 
جهاز جديد لتصوير األوعية الدموية، وقد تم 

استام خمسة عطاءات لهذه المناقصة.
كمـــا تـــم فتح مناقصـــة زمنية لمدة 3 ســـنوات 
لوزارة الداخلية بشأن توفير مواد القرطاسية، 
وقد تم استام ثاثة عطاءات لهذه المناقصة.

وكذلـــك، فتحت لجنـــة الفتح مناقصـــة لوزارة 
شؤون اإلعام بشأن مشروع تطوير وتحديث 
منظومـــة البث التلفزيونـــي – المرحلة األولى، 
وقد تم استام ستة عطاءات لهذه المناقصة.

عطـــاءات  واحـــًدا  عطـــاًء  اللجنـــة  وفتحـــت   
لمناقصة وزارة المواصات واالتصاالت بشأن 
الخدمات االستشـــارية للحصـــول على رخصة 

تشـــغيل مـــن قبـــل إدارة الطيـــران الفيدرالـــي 
للواليات المتحدة األميركية.

عـــاوة علـــى ذلـــك، فتحت لجنـــة الفتـــح أربع 
مناقصـــات إلدارة المخـــازن المركزيـــة التابعـــة 
األولـــى  المناقصـــة  والمـــاء،  الكهربـــاء  لهيئـــة 
بشـــأن شـــراء كابات ارضية، وقد تم اســـتام 
ســـتة عطاءات لهذه المناقصة. أمـــا المناقصة 
الثانية فكانت بشـــأن شـــراء قواطع كهربائية، 
وقد تم اســـتام عطاءين لهـــذه المناقصة. أما 
المناقصة الثالثة فكانت بشـــأن شـــراء مشـــبك 
كابـــات، وقد تم اســـتام ثاثة عطاءات لهذه 
المناقصة. أما المناقصة الرابعة فكانت بشـــأن 
شـــراء صمامـــات إلدارة نقـــل الميـــاه، وقـــد تم 

استام أربعة عطاءات لهذه المناقصة.
لجنـــة  فتحـــت  والغـــار،  النفـــط  قطـــاع  وفـــي 
الفتـــح مناقصة لشـــركة نفط البحريـــن )بابكو( 
بشـــأن برنامـــج التأمين الجماعـــي على الحياة 
  / العليـــا  لـــإلدارة  الشـــخصية  والحـــوادث 
التنفيذيـــة، وقـــد تـــم اســـتام أربعـــة عطاءات 

لهذه المناقصة.
كمـــا فتحـــت اللجنـــة ثـــاث مناقصات لشـــركة 
تطوير البترول، المناقصة األولى بشأن توريد 
عداد االنسياب بالموجات فوق الصوتية، وقد 
تم استام ســـتة عطاءات لهذه المناقصة. أما 
المناقصة الثانية فكانت بشأن توريد صمامات 
إغـــاق، وقد تم اســـتام ثمانية عطاءات لهذه 
المناقصـــة. أما المناقصة الثالثة فكانت بشـــأن 
توريـــد حاويـــة محلـــل الندى، وقد تم اســـتام 
أربعة عطاءات لهذه المناقصة. وكذلك فتحت 
لجنـــة الفتـــح مناقصه لجامعة البحرين بشـــأن 

توفيـــر عـــدد 2 أطبـــاء لمركز جامعـــة البحرين 
الصحـــي، وقـــد تـــم اســـتام خمســـة عطاءات 

لهذه المناقصة.
لبوليتكنـــك  مناقصـــة  اللجنـــة  فتحـــت  كمـــا 
البحريـــن بشـــأن توفيـــر عمـــال نظافـــة وعمال 
حدائـــق ومســـاعدين لألعمال العامـــة، وقد تم 

استام 12 عطاًء لهذه المناقصة.
وأخيـــًرا، فتحـــت لجنـــة الفتـــح عطـــاًء واحـــًدا 
بشـــأن  الدوليـــة  البحريـــن  حلبـــة  لمناقصـــة 
التســـويق االستراتيجي واألنشطة الترويجية 

لمدة عامين.

القضيبية - مجلس الشورى

المنامة - بنا
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“الداخليـــة” للنائبة اإلســـبانية: اهتمي بقضايا بلدك وال تنصبي نفســـك وصية على الشـــعوب

حملــة تقودهــا قنوات معاديــة لتضليل البرلمــان األوروبــي
المنامة - جمعية مًعا لحقوق اإلنسان

العربي: المنظمات 
المشبوهة لن 

تنال من إنجازات 
“الداخلية”

عيسى العربي
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ليلى مال اهلل

محرر الشؤون المحلية

ارتفاع فواتير الكهرباء أدى النخفاض التداول العقاري
الكوهجـــي: الفئـــات غيـــر المدعومـــة تضـــررت ويجـــب مراجعـــة التعرفـــة وزيـــادة الدعـــم

أكــد النائــب حمــد الكوهجــي أن ارتفــاع كلفــة تعرفــة الكهربــاء علــى 
القطاعات التجارية والعقارية لغير المسكن األول أدى إلى انخفاض 
والمؤجريــن  المســتثمرين  مــن  العديــد  وخــروج  العقــاري  التــداول 
للعقــارات وهــذا مــا أدى لتضرر المســتثمر العقــاري البحرينــي، مؤكدا 
ضــرورة إيجــاد دعــم دعــم للقطاعــات التجاريــة المتضررة؛ لمــا تمثله 
فاتــورة الكهربــاء مــن جــزء كبيــر مــن الكلفة التشــغيلية علــى مختلف 

المشاريع.

وقال الكوهجي إنـــه تلقى العديد 
من الشـــكاوى بشـــأن عدم إشـــغال 
العقارات بسبب تأثرها من جائحة 
كورونا إلى جانـــب ارتفاع فواتير 
الكهرباء، وهذا مـــا حدا بكثير من 
أنشـــطتهم  لوقـــف  المســـتثمرين 
وتضرر أصحاب ومـــاك العقارات 
موضحـــا  اآلخـــر،  الجانـــب  فـــي 

أن العديـــد مـــن المبانـــي والشـــقق 
أصبحت شبه خالية.

ضـــرورة  إلـــى  الكوهجـــي  ودعـــا 
مراجعـــة تعرفـــة الكهربـــاء والماء 
غيـــر  والفئـــات  القطاعـــات  علـــى 
المواطنيـــن،  مـــن  المدعومـــة 
خصوصا أنها أدت لتضرر أصحاب 
المشروعات والمستثمرين وتضرر 

أصحاب العقارات من جهة أخرى، 
مؤكـــدا أن هـــذا االرتفـــاع أدى إلى 
تراجع أســـعار اإليجارات؛ بســـبب 

عدم وجود مستأجرين بالسوق.
ودعا الكوهجي إليجاد آلية لدعم 
الفئـــات غير المحددة والمشـــمولة 

بالدعم الحكومي.
أصحـــاب  تضـــرر  أن  إلـــى  وأشـــار 
المشـــروعات الصغيـــرة مـــن ذوي 
والمســـتثمرين  المحـــدود  الدخـــل 
البطالـــة  ارتفـــاع  إلـــى  ســـيؤدي 
خصوصـــا  المســـتثمرين  لخـــروج 
متناهيـــة  المشـــروعات  أصحـــاب 
والمتوســـطة  والصغيـــرة  الصغـــر 
من السوق والتحاقهم بالعاطلين، 
وهذا ما سيخلق مشكلة اقتصادية 
واجتماعيـــة أخـــرى، لذلك البد من 

توجيه الدعم لهذه الفئة.
فواتيـــر  ارتفـــاع  أن  إلـــى  ولفـــت 
إلـــى  ســـيؤدي  والمـــاء  الكهربـــاء 
خروج المســـتثمرين والفئات غير 
المدعومة وذوي الدخل المحدود.

حمد الكوهجي

المنامة - وزارة الخارجية

الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  اســـتقبل 
واإلداريـــة  القنصليـــة  للشـــؤون 
ســـفير  المنصـــور،  توفيـــق  الســـفير 
مملكـــة  لـــدى  الفلبيـــن  جمهوريـــة 

البحرين ألفونسو فيرنايد أ. فير.
وخال اللقاء، أعرب وكيل الوزارة 
للشـــؤون القنصليـــة واإلداريـــة عن 
بعمـــق  البحريـــن  مملكـــة  اعتـــزاز 
عاقـــات الصداقـــة مـــع جمهوريـــة 
الفلبيـــن، وما تتســـم بـــه من حرص 
مشـــترك علـــى تعزيـــز التعـــاون في 
مختلـــف المجاالت، مؤكـــًدا اهتمام 

مملكة البحرين بدفع هذه العاقات 
نحو آفـــاق أرحب خدمـــة للمصالح 

المشتركة.
من جانبه، أشـــاد ألفونســـو فيرنايد 
أ. فيـــر بعاقات الصداقـــة المتميزة 
التـــي تربـــط بيـــن مملكـــة البحرين 
وجمهوريـــة الفلبيـــن، مؤكًدا حرص 
جمهورية الفلبيـــن على مواصلة ما 
تشـــهده هـــذه العاقـــات مـــن تقدم 
وتوســـيع مجـــاالت التعـــاون علـــى 
المســـتويات كافـــة، متمنًيـــا لمملكة 

البحرين دوام التقدم واالزدهار.

اعتزاز بعالقات الصداقة مع الفلبين

مقترح بمنح مزايا إضافية ألصحاب األعمال ... وحميدان: سيقلل التوظيف
ــى 700 ــ ــان الـــتـــوظـــيـــف إلـ ــمـ ــع ضـ ــ ــب م ــدريـ ــتـ ــج الـ ــ ــرام ــ ــن ب ــ ــن م ــدي ــي ــف ــت ــس ــم ــادة ال ــ ــ زيـ

قدمـــت النائـــب سوســـن كمـــال اقتراحـــا 
ميـــزات إضافيـــة  منـــح  برغبـــة يتضمـــن 
ألصحاب األعمال بخصوص برنامج دعم 
األجـــور عند قيامهـــم بتدريـــب الباحثين 
عـــن عمـــل علـــى رأس العمـــل وتوظيفهم 

لديهم في المنشأة ذاتها.
وتضمنـــت المذكـــرة اإليضاحية لاقتراح 
منـــح أصحـــاب العمـــل ميـــزات إضافيـــة 
عـــن  الباحثيـــن  بتدريـــب  قيامهـــم  عنـــد 
عمـــل وتوظيفهـــم بعد ذلـــك وتتمثل تلك 

الميزات في التالي 
١ - زيـــادة مـــدة الدعـــم، أو عـــن طريـــق 
الجـــدوى  دراســـات  تقديـــم  أو  الحوافـــز 

المجانية، وغيرها. 
٢ - وضـــع نظـــام الحصص )كوتـــا( ليكون 
التدريب من خال نسب معينة للباحثين 
عـــن عمـــل الذيـــن ســـيخضعون للتدريب 

قياسا لمجموع الموظفين في الشركة. 
وجـــاء فـــي اعتبـــارات المصلحـــة العامـــة 
المبررة لعرض هذا االقتراح على مجلس 
النواب العمل على استدامة برنامج دعم 
األجـــور المســـاهمة فـــي تدريب الشـــباب 
البحرينـــي بـــدال مـــن قضـــاء فتـــرة الدعم 

فـــي المنـــزل، وتعزيـــز أفضليـــة الموظـــف 
البحريني الباحث عن عمل. 

ويهدف االقتراح برغبة إلى دفع أصحاب 
وفـــق  الـــازم  التدريـــب  لتقديـــم  العمـــل 
المســـتوى المطلـــوب للموظـــف البحريني 
وتعيينه، واالســـتفادة من أصحاب العمل 
لصقـــل شـــخصية البحرينيين فـــي ريادة 
األعمـــال، فضـــا عـــن معالجـــة األســـباب 

الشائعة لمشكلة التسريح.
مـــن جهتـــه أوضـــح وزيـــر العمـــل جميـــل 
حميدان في رده على االقتراح برغبة أن 
الجزء األكبر من غايات المقترح متحققة 
علـــى أرض الواقع، وترى إعادة النظر في 
الجزء اآلخر منه، مفيدا بأن الوزارة تنفذ 
منـــذ عـــدة ســـنوات برنامـــج التدريب مع 
ضمان التوظيف والـــذي يهدف لتوظيف 
مجموعـــة مـــن الباحثيـــن عـــن عمـــل بعد 
تدريبهـــم وإكســـابهم عدة مهـــارات ضمن 
مختلف التخصصات ويشـــتمل البرنامج 
على التدريب النظـــري والتدريب العملي 
في المؤسسات التدريبية والتدريب على 
رأس العمـــل، ويكـــون التدريـــب باالتفاق 
بيـــن المنشـــآت التـــي تضمـــن توظيفهـــم 

بعد انتهاء البرنامـــج والمعاهد التدريبية 
بحيـــث يحصـــل الباحـــث عن عمـــل على 
شـــهادة احترافيـــة أو مهنيـــة وبعدها يتم 

توظيفه مباشرة.
وذكـــر الوزيـــر أن عـــدد المســـتفيدين من 
برامـــج التدريـــب مـــع ضمـــان التوظيـــف 
خال العام 2018 بلغ 485 مستفيدا وفي 
العـــام 2019 بلـــغ 700 مســـتفيد فيمـــا بلغ 
عـــدد المســـتفيدين في العـــام 2020 عدد 
303 مســـتفيدين خال الربع األول، وقد 
توقـــف البرنامـــج بعدها بســـبب الظروف 
المتعلقـــة بجائحـــة فيـــروس كورونـــا وما 
صاحبها من إعادة توجيه الدعم من قبل 

صندوق العمل )تمكين(.
وأكـــد حميـــدان أن الوزارة تعتـــزم إدماج 
800 باحـــث عن عمـــل في هـــذا البرنامج 
فـــي حـــال   2021 الجـــاري  العـــام  خـــال 
بجائحـــة  المتعلقـــة  األوضـــاع  تحســـنت 
فيروس كورونا واستأنف صندوق العمل 

)تمكين( دعم البرنامج. 
وأضاف أنه مـــن غير العملي خلط برامج 
دعـــم األجـــور للعامليـــن البحرينييـــن مـــع 
برامـــج التدريـــب، حيث إن دعـــم األجور 

للموظفيـــن هـــو مـــن أهـــم العوامـــل التي 
توظيـــف  علـــى  العمـــل  تشـــجع صاحـــب 
العمال الوطنيـــة، موضحا أن وضع قيود 
على برنامج دعم األجور ســـوف يســـاهم 
في تقليل فـــرص البحرينيين بالتوظيف 
في منشـــآت القطاع الخـــاص، وعليه من 
دعـــم  بربـــط  المقتـــرح  تطبيـــق  الصعـــب 

األجور للموظفين بالتدريب.
وتابـــع الوزيـــر أن الغاية مـــن برنامج دعم 
األجور هو شراء نقص الخبرة أو التأهيل 
لـــدى الموظـــف الجديد وتحقيـــق الهدف 
بجعله موظف بكامـــل معايير التوظيف، 

وليس أن يتم توجيه دعم األجور لغرض 
الحصول على التدريب المؤقت.

سوســـن  النائـــب  قالـــت  جانبهـــا  مـــن 
كمـــال “يظهـــر رد وزيـــر العمـــل والتنميـــة 
االجتماعيـــة أن مقترحنـــا متحقـــق علـــى 
)فـــرص(  برنامـــج  لوجـــود  الواقـــع؛  أرض 
للتدريـــب علـــى رأس العمـــل، ولكننـــا نوّد 
توضيـــح الفـــرق بيـــن مقترحنـــا ومـــا هـــو 
العمـــل  يتـــاح  أن  علـــى  حاليـــا،  موجـــود 
بالمقترح من دون إلغاء أية برامج سابقة 
كبرنامـــج دعـــم األجـــور، وبرنامج فرص، 
فهي برامج ناجحة وينتظرها المزيد من 

النجاح والتطوير.
وأضافت “ما يجري وفق برنامج )فرص( 
هو أن تتكفل شركة ما بتدريب الباحثين 
عـــن عمل علـــى رأس العمـــل مقابل تكلفة 
تدفعها وزارة العمل والتنمية االجتماعية 
لتلـــك الشـــركة، وال تكـــون الشـــركة بعـــد 
انتهـــاء التدريـــب ملزمـــة بتوظيف جميع 
منهـــم،  مختـــار  جـــزء  إنمـــا  المتدربيـــن 
بينمـــا يميـــل مقترحنـــا إلتاحـــة الفرصـــة 
تســـتقطب  أن  الصغيـــرة  للمؤسســـات 
الباحـــث عـــن العمـــل، بحيـــث يرتبـــط بها 
أثنـــاء حصولـــه علـــى إعانـــة التعطـــل، مع 

ضمان التوظيف وفقا للعقد المبرم”.
وأوضحـــت كمـــال “ويكمن الفـــرق في أن 
مقترحنـــا يضيـــف خيـــارا للتدريـــب على 
يكلـــف  وال  توفيـــرا،  أكثـــر  العمـــل  رأس 
ميزانيـــة وزارة العمـــل أيـــة مبالـــغ، إنمـــا 
بعـــض الحوافـــز المتفـــق عليهـــا، بحيـــث 
تتـــم اســـتفادة صاحـــب العمـــل مـــن فترة 
تأقلم الموظف مع بيئة العمل، واكتســـاب 
الباحث عن العمل من المهارات المكتسبة 
فـــي فتـــرة التدريـــب علـــى رأس العمـــل 

المنتهي بالتوظيف”.

النائب سوسن كمالجميل حميدان

التعليم والتدريب ... أيهما أهم؟
Û  ضمــن الجهــود الحثيثــة التــي تبذلهــا جريــدة “البــاد”، بــإدارة

وتوجيــه من رئيس مجلس إدارة الجريدة، األســتاذ عبدالنبي 
الشــعلة، ورئيــس التحريــر مؤنــس المــردي، وإلحاًقــا بالحــوار 
المتميز الذي دار في مجلس عائلة الحواج الكرام يوم اإلثنين 
الماضــي الموافــق 26 أبريــل الجــاري والــذي تنــاول موضوًعــا 

مهًما جًدا، أال وهو “التعليم والتدريب”.
Û  يتفــق الكثير من الكّتاب والمختصيــن األكاديميين والمهنيين

بــأن موضــوع التعليم والتدريب هو الشــغل الشــاغل لمختلف 
دول العالــم، وبــات الســؤال األهــم الــذي يشــغل أذهــان الناس 
هو: )هل ُيعد التعليم في كل دول العالم بمختلف مراحله من 
التعليــم األساســي حتــى التعليــم الجامعــي لدرجــة الدكتوراة 

كافًيا ألن ُيغنينا عن التدريب المهني؟(. 
Û  هــل يمكــن أن يكــون التعليــم كافًيــا للحصــول علــى الوظيفــة

المناســبة والراتــب المجــزي؟ أم يمكننــا أن نكتفــي بالتدريــب 
كمــا عِمــل آباؤنــا وأجدادنــا بنظــام التلمــذة المهنية في شــركة 
بابكــو وألبــا وغيرهــا من المؤسســات والشــركات العالمية وتم 
تخريج الكثير من القياديين حتى أصبحوا من الوزراء وكبار 

المسؤولين. 
Û  ،لكاهمــا نحتــاج  نحــن  نظــري،  وجهــة  ومــن  الحقيقــة،  فــي 

فالتعليــم والتدريــب يجــب أن يكما بعضهمــا البعض. التعليم 
والتدريب بمثابة جناحي الطائر، إذا أراد أن ُيحلق احتاج كا 
الجناحين؛ ألنه بجناٍح واحد لن يســتطيع هذا الطائر ولو كان 
صقًرا أن يحقق هدفه في الطيران لألعالي وتحقيق غاياته. 

Û  ،لقــد كتبــت الكثيــر من البحــوث والدراســات في هــذا المجال
حســابي  فــي  أنشــرها  التــي  مقاالتــي  بأحــد  أستشــهد  وهنــا 
الشــخصي علــى قنــاة لينكــدإن للتواصــل االجتماعــي والــذي 
كتبته في شــهر يوليو الماضي، حيث أعلن الرئيس األمريكي 
األسبق في يوم الجمعة الموافق 26 يونيو 2020 عن توقيعه 
مختلــف  توجيــه  خــال  مــن  للتوظيــف  جديــدا  بروتوكــوال 
مؤسسات الحكومة الفيدرالية، التي توظف أكثر من مليوني 
مواطــن أمريكي، بضرورة التركيز على التوظيف المبني على 
الكفايــات المهنيــة بداًل من نظيره المبني على أســاس المؤهل 

األكاديمي.
Û  ليســت المهنيــة والمؤهــل األكاديمــي  الكفايــة  بيــن  المقارنــة 

موضوًعا ُيطرح على طاولة نقاش الخبراء والمختصين ألول 
مرة في عالم تنمية الكوادر البشــرية، فقد ســخرت العديد من 
دول العالم جهودها لبناء أجيال ذات كفايات ومهارات مهنية 
عاليــة، بــدًءا من طــاب المــدارس، وذلك من خــال إعدادهم 
بالمهــارات المطلوبــة لســوق العمــل. وكانت هناك نمــاذج بارزة 
فنلنــدا،  مثــل  األمــر،  هــذا  فــي تطبيــق  تميــزت  التــي  للــدول 

النرويج، سويسرا،ألمانيا، بلجيكا، سنغافورة، وغيرهم.
Û  بصفتي متخصًصا في إدارة وتنمية الموارد البشرية، وأمتلك

خبــرة واســعة فــي مجال التدريــب المهني، فــإن وجود عملية 
توظيــف قويــة تســتند إلــى كفايات ومهــارات مهنيــة ألي فرد 
أمر البد منه، وقد اســتحوذ هذا الموضوع على اهتمامي منذ 
وقــت طويــل، كما طرحته في مناســبات ومحافل عدة. فعلى 
ســبيل المثــال، كان مــن المفتــرض أن أحضــر مؤتمــًرا ضخًمــا 
في موســكو العــام الماضي يتناول نفــس الموضوع، ولكن مع 

األسف تم تأجيل المؤتمر بسبب الجائحة.
Û  وفــي ذات الســياق، أعلــن حاكــم إمــارة دبــي، صاحــب الســمو

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في شهر مايو العام الماضي 
أن حكومة دبي المقبلة ســتختلف عما كانت عليه قبل وأثناء 
الوبــاء، بــل وشــدد علــى أهميــة وجــود حكومة رشــيقة، ذكية 
ومرنــة ذات مركزيــة بشــرية. ويعنــي ذلــك بــأن رؤيــة حاكــم 
إمــارة دبــي الحاذقــة تحتاج فــي الفترة القادمــة إلى عدد أقل 
مــن الموظفيــن فــي حكومتــه، ولكنهم على مســتوى عــاٍل من 
اإلبــداع واالبتــكار والقابليــة إلعــادة التموضــع والتكيــف مــع 
األزمــات وتبنــي كل مــا يحتاجــه الموظف من مهــارات تضمن 

استمراريته في سوق العمل المستقبلي.  
Û  أما على الصعيد المحلي، فقد كرســت قيادتنا الرشــيدة جهًدا

وتركيــًزا خاًصــا علــى الكفايــات المهنيــة، حيــث شــددت علــى 
أهميــة غــرس المهــارات المطلوبــة في بيئة العمــل عاوًة على 
المؤهــات األكاديميــة لــكل فــرد ومــا صــدر كذلــك األســبوع 
والتدريــب  التعليــم  لتطويــر  األعلــى  المجلــس  مــن  الماضــي 

برئاســة سمو الشــيخ محمد بن مبارك آل خليفة بالتركيز على 
استمرارية تطوير منظومة التعليم والتدريب. 

Û  مــن ناحيــة أخــرى، فــإن الكثيــر مــن المبــادرات قــد طرحتهــا
حكومتنــا الموقــرة خال الســنوات الماضية، ومــن بينها طرح 
“اإلطارالوطنــي للمؤهــات” عــن طريــق “هيئــة جــودة التعليم 
والتدريب” والتي بدأ في تنفيذها عدد من الجامعات ومعاهد 

ومراكز التدريب في البحرين.
Û  وبناًء على خبرتي في متطلبات سوق العمل، فإنني أستشرف

التالي:
Û  1 وفًقــا ألحــد التقاريــر التــي ُنشــرت فــي العــام الماضــي مــن-

قبــل المنتدى االقتصــادي العالمي بعنــوان “وظائف الغد”، فإن 
أهــم االقتصــادات التي ســتكون ذات أهمية بــارزة وأكثر طلًبا 
هــي اقتصــاد الرعايــة، االقتصاد األخضــر، الثقافــة والمجتمع، 
البيانــات والــذكاء االصطناعــي، األمــن الســيبراني، الهندســة 
والحوســبة الســحابية، تطوير المنتجات، المبيعات، وتســويق 

المحتوى.
Û  2 ســيتم إعــادة تشــكيل ســوق العمــل بعــد الجائحــة بشــكل-

والســنوات  األشــهر  فــي  وأكثــر  أكثــر  يتغيــر  وســوف  كلــي، 
القليلــة القادمــة. ســيحتفظ األشــخاص ذوو الكفايــة المهنيــة 
العاليــة بعملهــم، في حين أن األشــخاص ذوي الكفاية المهنية 
المنخفضــة ســيفقدون وظائفهــم، إال إذا أظهــروا نيــة وعــزم 
حازميــن لرفــع مســتوى مهاراتهــم ومعرفتهــم وأدائهــم إلى ما 

فوق المستوى المطلوب.
Û  3 سيزداد معدل البطالة في معظم دول العالم، حيث توقعت-

منظمة العمل الدولية التابعة لألمم المتحدة في بداية الجائحة 
بــأن عــدد العاطليــن جراء الجائحــة بلغ ما يعــادل 305 مايين 
مــن الوظائــف بــدوام كامل. ففي الواليــات المتحدة األمريكية 
علــى ســبيل المثال، وقد تقدم في شــهر أبريــل من العام 2020 
مــا يقــارب 3.8 مواطــن أمريكــي بدعــوى طلًبــا للتأميــن ضــد 
التعطــل. أمــا فــي المملكــة المتحدة، فقد تنبأت شــركة )كي بي 
ام جي( بأن معدل البطالة ســيصل إلى نســبة 9 %. وقد قامت 
العديــد مــن الحكومات بدعم قواهــا العاملة خال هذه األزمة، 

كبريطانيا، فرنسا وألمانيا. أما في مملكة البحرين، فقد دعمت 
الحكومــة المواطنيــن بقوة في العــام الماضي من خال تعليق 
القــروض لمــدة 6 أشــهر، وإســقاط فواتيــر الميــاه والكهربــاء، 
وقدمت الدعم المالي للشــركات من خال برنامج “اســتمرارية 
األعمال” الذي قام به صندوق العمل الوطني “تمكين” ومن ثم 

تسهيات في قروض السيولة.
Û  4 ســتلعب المعرفــة والمهــارت دوًرا فاعــًا في تشــكيل ســوق-

العمــل المســتقبلي، وبالتالــي، فــإن العالــم ســيوجه دفتــه نحــو 
التوظيــف المبنــي علــى الكفايــة المهنيــة بــدال مــن التوظيــف 
المبنــي علــى المؤهــل األكاديمــي المربــوط بعــدد الســنوات أو 

الساعات التي ُتقضى في الجامعة.
Û  ختامــا وعلــى الرغم مــن أن التركيز كان علــى أهمية التوظيف

القائــم علــى الكفايــات المهنيــة، فــإن تأييدي لهــذه المنهجية ال 
أقصد به التقليل من أهمية المؤهل األكاديمي، حيث ال يمكننا 
أن نقلــل أبــًدا مــن أهمية المؤهــات األكاديمية للبحــث العلمي 
واألكاديمي؛ كونه يشــكل قاعــدة متينة لانطاق للعمل، ولكن 
ســوق العمــل المســتقبلي يبحــث عــن األفــراد ذوي المهــارات 
المهنيــة العاليــة الازمــة؛ لضمــان نجــاح جميع األطــراف ومنها 

المؤسسة، صاحب العمل والموظف.
Û  يتوجــب علــى كل فــرد، بغض النظــر عمــا إذا كان موظًفا كبيًرا

أو صغيــًرا، أن يقــوم بمضاعفــة جهــده ليمتلــك أحــدث وأهــم 
الكفايات المهنية في مجال عمله قبل أن يفقد وظيفته.

Û  إذا كنــت باحًثــا عــن عمل أو طالًبا، يجب عليك أن تغذي ذهنك
وتصقــل مهاراتــك بأحــدث الممارســات وأن تتطــور وتتكيــف 

وفًقا لذلك لتذلل الطريق لنفسك نحو مسار النجاح.
Û  إن هذه مهمة صعبة، ولكنها ليست مستحيلة، حيث سيتوجب

علــى األفــراد الذيــن فقــدوا وظائفهــم إقنــاع أي صاحــب عمــل 
جديــد بأنهــم موظفــون ذوو كفايــة عالية وقــادرون على خلق 
قيمــة مضافــة ألي مؤسســة ينضمــون للعمل فيها فــي المرحلة 

القادمة.

*الرئيس التنفيذي - مجموعة أوريجين

* الدكتور أحمد محمد البناء



أكد عضو مجلس النواب ممثل الدائرة 
الشـــمالية  المحافظـــة  فـــي  الثامنـــة 
عبـــدهللا الـــذوادي، أنـــه تلّقـــى مـــا بين 
600 إلـــى 700 طلـــب مـــن المواطنين، 
مشـــيًرا إلـــى أن بعـــض هـــذه الطلبات 
شخصية أو تختص بالملف اإلسكاني 
أو التوظيف أو الخدمات، موضًحا أن 
لديـــه فريًقا متكامـــاً لمتابعة الطلبات 
الخدميـــة  الـــوزارات  مختلـــف  مـــع 
المعنيـــة، مؤكـــًدا تواصلـــه الشـــخصي 
مع الوزراء والمســـؤولين لنقل طلبات 

واحتياجات المواطنين لهم.
أهميـــة  علـــى  الـــذوادي  وشـــّدد   
االســـتطاع في العمل النيابـــي، مبيًنا 
أن رئيســـة مجلـــس النـــواب ســـتتابع 
وتـــرى كيـــف أن هـــذه االســـتطاعات 
يســـتخدمها النواب خـــال مداخلتهم 
خـــال  مـــن  المجلـــس  جلســـات  فـــي 
األرقـــام التـــي نحصـــل عليها مباشـــرة 
أنهـــا  المواطنيـــن، مشـــدًدا علـــى  مـــن 
ظاهـــرة جيدة وصحيـــة خصوًصا في 
ظـــل جائحة كورونا وتعـــّذر التواصل، 
مبيًنـــا أنـــه قام بتنفيذ 8 اســـتطاعات 

ا. للرأي وكانت فعالة جدًّ
ودعا النواب إلى اســـتخدام مثل هذه 
ا لبلورة  االســـتطاعا؛ ألنها مفيـــدة جدًّ
حتـــى  اآلراء  وبعـــض  األمـــور  بعـــض 
تكون اقتراحات النائب منســـجمة مع 
احتياجات الناس بشكل مباشر، مبيًنا 
أن النـــواب ومن خال االســـتطاعات 
استطاعوا معالجة الكثير من الملفات، 
ومنهـــا ملف نقص األدوية في المراكز 
الصحيـــة وغيرها من الملفات األخرى 
المهمة وذلك خال جلســـة استجواب 
وزيـــرة الصحـــة، وكذلك ملـــف هروب 
الخادمات، حيث قمنا بمناقشـــة عامة 
مع وزيـــر العمل للتطرق لهذه الظاهرة 

ومعالجتها.

إشراك المواطنين

وأشـــار الذوادي إلى أن ســـعي مجلس 
النواب إلشـــراك المواطنين في العمل 
آرائهـــم  علـــى  والحصـــول  البرلمانـــي، 
حـــول القضايـــا التـــي تهمهـــم يهـــدف 
إلـــى معرفـــة احتياجاتهم في مختلف 
المجـــاالت الخدميـــة، وفـــي قطاعات 
الصحـــة والتعليم واإلســـكان، مشـــدًدا 
علـــى وجود تعاون مشـــترك ومســـتمر 
التشـــريعية  الســـلطتين  بيـــن  يجمـــع 
الوطـــن  يخـــدم  بمـــا  والتنفيذيـــة 
والمواطن، مردًفا أن دور النائب ليس 
ـــا، بـــل يتمثـــل دوره فـــي  دوًرا خدماتيًّ

التشريع والرقابة.

خدمات البنية التحتية

هنـــاك  أن  إلـــى  الـــذوادي  وأشـــار 
بعـــض المطالبـــات مـــن ســـكان بعـــض 
المجمعات، ومنها معاناة اهالي مجمع 
1016، ومجمـــع 1203، حيـــث يعانون 
من نقص في خدمات البنية التحتية، 
ـــا وّجهتـــه  برلمانيًّ والـــذي كان ســـؤاالً 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  لوزيـــر 
والتخطيط العمراني، مؤكًدا لقد قمنا 
بزيـــارات ميدانيـــة متعددة اســـتجابة 
لمطالب المواطنين، وتمت االستجابة 
وبعضهـــا  المطالبـــات،  مـــن  للعديـــد 
ســـيتم تنفيـــذه مـــع مشـــاريع الحزمـــة 
الثانية، مستذكًرا، الزيارات الميدانية 
لســـوق واقـــف وغيرها مـــن المناطق، 
يعانـــي  حيـــث   ،1203 مجمـــع  ومنهـــا 
المواطنـــون فيـــه مـــن مشـــاكل البنية 
التحتيـــة والصرف الصحـــي، مبيًنا أن 
الجميـــع يعرف أنه ملـــك خاص، ولكن 
الـــوزارة تقـــوم بمســـؤوليتها فـــي هذا 
الجانـــب باإلضافـــة إلـــى تواصلنـــا مع 
وزارة الداخلية والتي تقوم مشـــكورة 
بدورهـــا في تنظيم الحركـــة المرورية 
وانســـيابها خصوًصا وأنها من مناطق 

التسوق المزدحمة.

مجلس رمضاني 

جاء ذلك خـــال المجلـــس الرمضاني 
الـــذي أقامـــه النائـــب عبـــدهللا خليفـــة 
الـــذوادي، بحضور وزيـــر العمل جميل 
المالكـــي،  باســـم  والنائـــب  حميـــدان، 
وعـــدد مـــن المســـؤولين والمواطنيـــن 
والمتابعيـــن والـــذي تـــم متابعتـــه مـــن 
خال زووم وأيًضا من خال حســـاب 

االنستغرام، وذلك مساء يوم األربعاء 
المنصـــرم، وتـــم خالـــه مناقشـــة أبرز 
القضايا على الساحة المحلية والشأن 

البرلماني.

استطالعات الرأي العام

النائـــب  أوضـــح  الشـــأن،  هـــذا  وفـــي 
الذوادي، أنه تقّدم بـ 6 أسئلة برلمانية، 
وكلهـــا نابعـــة مـــن رؤيـــة المواطنيـــن، 
مردًفـــا، لقـــد كنـــا نجتمـــع بالمواطنين 
مـــن أهالـــي دائرتنـــا، ونقـــوم بترجمـــة 
ماحظاتهـــم ومطالبهـــم فـــي مجلس 
النواب من خـــال مقترحات وغيرها، 
ولكن جائحة كورونا وضرورة تطبيق 
والوقائيـــة  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 
والتباعد االجتماعي جعلت من اللقاء 
المباشـــر مـــع النـــاس أمـــًرا غيـــر متاح، 
لذلك كان االتجاه الستطاعات الرأي، 
لهـــا  وكان  فعاليتهـــا،  أثبتـــت  والتـــي 
دور مهـــم في العديد مـــن المقترحات 
برغبة، مردًفا لقد كان عملنا من خال 
استطاعات الرأي مرتكًزا على تقديم 
العديد من المقترحات واالستجوابات 

لعدد من الوزراء.
وأشـــار إلى أن جائحـــة كورونا جعلت 
من اللقـــاءات االجتماعية بين النائب 
الســـماح  لعـــدم  صعبـــة  والمواطنيـــن 
بإقامة أي تجمعات في ظل الجائحة، 
ولكن المقابلـــة الفردية مع المواطنين 
مازالـــت موجـــودة؛ من أجـــل الحفاظ 
دائرتـــه  بأهالـــي  النائـــب  صلـــة  علـــى 
ومعرفـــة احتياجاتهـــم واإلجابـــة عـــن 

استفساراتهم.

اجتماع البرلمان الدولي 

النائـــب  كشـــف  ذلـــك،  غضـــون  وفـــي 

الواســـعة  المشـــاركة  عـــن  الـــذوادي 
للشـــعبة البرلمانيـــة الثاثـــاء المنصرم 
في اجتمـــاع اللجنـــة الدائمـــة للتنمية 
المتحـــدة  األمـــم  المســـتدامة ولجنـــة 
الدولـــي،  البرلمانـــي  االتحـــاد  فـــي 
دور  خالـــه  اســـتعرضت  والـــذي 
والناجـــح  الريـــادي  البحريـــن  مملكـــة 
علـــى المســـتوى العالمي فـــي مواجهة 
جائحـــة كورونا “كوفيـــد 19”، ودورها 
في وضع سياســـات التعافـــي للجميع 
للمواطنيـــن  التطعيمـــات  وتوفيـــر 
والمقيمين على حد ســـواء ومواجهة 
ســـببتها  التـــي  الســـلبية  التأثيـــرات 
الجائحة على الحياة، وأهم محاورها، 
الصحـــة والتعليم وتقديـــم العديد من 
حـــزم الدعـــم للمواطنين مـــن مختلف 
شرائحهم ومستوياتهم المعيشية في 
ظـــل الجائحـــة وتأثيرهـــا ومـــن خال 
السياســـات  مـــن  متكاملـــة  منظومـــة 
واالســـتراتيجيات لموجهـــة الجائحـــة 

والتعافي منها.

الرد على أسئلة المواطنين

رّد بعـــد ذلـــك النائـــب الـــذوادي علـــى 
كان  مـــا  ومنهـــا  المواطنيـــن،  أســـئلة 
متعلًقا بالـــدوام الحالي للنواب، حيث 
فتـــرة  خـــال  النـــواب  دوام  أن  أكـــد، 
الجائحـــة اختلـــف عـــن قبلهـــا، مبيًنـــا، 
الـــدوام الحضـــوري  أنـــه يدمـــج بيـــن 
والـــدوام “أون اليـــن”، مشـــيًرا، إلى أنه 
فســـيكون  االحتـــرازات،  خّفـــت  كلمـــا 
هنـــاك فرصـــة للقـــاءات الفرديـــة مـــع 
المواطنيـــن، مضيًفا، لدينا دوام يومي 
ويومـــي  صباًحـــا،  والثاثـــاء  األحـــد 
اإلثنيـــن واألربعاء مســـاًء في مكاتبنا، 
باإلضافـــة إلى التواصل المســـتمر من 

خال “أون الين”.

التعاون بين النيابي والبلدي

وأشـــاد الذوادي بالتعاون بين أعضاء 
مجلس النـــواب واألعضـــاء البلديين، 
بيـــن  التعـــاون والتنســـيق  مؤكـــًدا أن 
الطرفيـــن هو دائًمـــا في أفضل صوره، 

وبما يخدم أهداف عملنا المشترك.

شكر للوزير حميدان

 إلـــى ذلك، أعرب النائـــب الذوادي عن 
جـــّل شـــكره لوزيـــر العمـــل والتنميـــة 
جميـــل  لحضـــوره  االجتماعيـــة 
المجلـــس  فـــي  ومشـــاركته  حميـــدان 
الرمضانـــي، مؤكـــًدا أن الوزير يعدُّ من 
ا فـــي كل ما  الـــوزراء المتعاونيـــن جـــدًّ
يخـــص ويصب فـــي خدمـــة المواطن 
ومصلحته، واصًفـــا تعاونه مع النواب 
بأنـــه ســـلس، مضيًفـــا، لـــم نطـــرق باب 
كل  مســـخًرا  ووجدنـــاه  إال  الـــوزارة 
اإلمكانات لخدمـــة وتلبية احتياجات 

المواطنين.

مجمع 1016

ه علـــى ســـؤال حـــول  وأشـــار فـــي ردِّ
أنـــه مجمـــع   ،1016 لمجمـــع  متابعتـــه 
حديث، وأنه ســـيطوله التطوير ضمن 
الحزمـــة الثانيـــة مـــن المشـــاريع التي 
بمـــا يخـــص  األشـــغال  تنفذهـــا وزارة 
ولكنـــه  الصحـــي،  والصـــرف  الطـــرق 
بحاجـــة إلـــى مزيـــد مـــن الوقـــت؛ ألن 
المنطقـــة غير معّبـــدة وتم بناء العديد 
من الشـــقق الجديدة، مؤكـــًدا متابعته 
وزياراتـــه الميدانيـــة لـــكل المجمعـــات 
المحافظـــة  فـــي  لدائرتـــه  التابعـــة 
المجمعـــات  أيًضـــا  ومنهـــا  الشـــمالية، 

يخـــدم  وبمـــا  و1203  و1204   1206
تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

جلسات حضورية

ه على ســـؤال عن  كمـــا أوضح فـــي ردِّ
عودة مجلس النواب لانعقاد، أن هذا 
أمر متـــروك للفريـــق الوطني للتصدي 
لفيـــروس كورونا، فهـــو صاحب القرار 
في عـــودة الحيـــاة إلـــى طبيعتها مرة 
أخرى بعد انحسار الجائحة، مؤكًدا أن 
مجلس النواب ومع أول إشـــارة طيبة 
بعودة الحياة إلى طبيعتها، فسيحّول 

الجلسات إلى حضورية. 

جهود سمو ولي العهد رئيس 

الوزراء

وثّمن النائب الذوادي جهود الحكومة 
والقيـــادة، وجهـــود ولي العهـــد رئيس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة، وقيادته 
للفريـــق الوطنـــي للتصـــدي لفيـــروس 
جائحـــة  أزمـــة  إدارة  فـــي  كورونـــا 
كورونا، مؤكًدا أن حنكة سموه وعمله 
تحمـــي  أن  اســـتطاعت  المتواصـــل 
البحريـــن وكل ســـكانها مـــن مواطنين 
ومقيميـــن من الجائحـــة ومضاعفاتها، 
التـــي  التحتيـــة  البنيـــة  أن  مؤكـــًدا 
وّفرتهـــا الحكومـــة أتاحـــت لنا تواصل 
الجميـــع  يحصـــل  وأن  الخدمـــات، 
علـــى الخدمـــات الصحيـــة والتعليمية 
واالجتماعيـــة علـــى أفضـــل وجـــه مما 
جعل الحياة تســـير بطريقة صحيحة 
علـــى الرغم مـــن كل التحديات والتي 
أّدت إلـــى انقطاع الخدمات في بعض 

الدول.

النائب عبدالله الذوادي متحدثا من مكتبه لزاور مجلسه االفتراضي جانب من المشاركين بالمجلس االفتراضي

الذوادي: تسلمت 700 طلب من المواطنين... واستطالعات الرأي أداة برلمانية مهمة
ــا” ــورونـ “كـ أزمــــة  إدارة  فـــي  ــوزراء  ــ ــ الـ رئــيــس  ــد  ــه ــع ال ــي  ــ ول ــو  ــم س بــــدور  إشـــــادة 
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سعيد محمد

المرحوم الحاج محمد رضا الحمر... 
أيقـونـة التطــوع وطـائــر الخيــر

الناشـــط  القديـــم  البـــاد  شـــبكة  مديـــر  يصفـــه 
االجتماعي حســـين المديفع بأنه نجم من نجوم 
الخير، فقد غادر سماءنا هذا النجم يوم الثاثاء 
9 مـــارس 2021 وهـــو مـــن نجـــوم العطـــاء فـــي 
خدمـــة النـــاس، أال وهـــو المرحوم الحـــاج محمد 
رضـــا أحمد علـــي الحمر “بو أحمـــد”، وقد عرفناه 

رمًزا من رموز خدمة الوطن والناس.
المرحـــوم الحـــاج محمـــد الحمـــر، أيقونـــة تطوع 
وطائـــر خير عرفـــه كثيـــرون من أهـــل البحرين، 
لذلك يصفـــه المديفع كما يصف غيره من وجوه 

النشاط الخيري واإلنساني في بادنا بالقول:
ما مات من زرع الفضائل في الورى

بل عاش عمًرا ثانًيا تحت الثرى
فالذكر يحيي ميًتا ولربما

مات الذي مازال يسمع أو يرى
لقد كان يوم الثاثاء الموافق 9 من مارس 2021  
يوًمـــا حمل خبًرا حزيًنا ألهـــل وأحباب المرحوم 
بـــو أحمد.. الخبر الحزيـــن الذي ال اعتراض عليه 
فـــكل من عليهـــا فان، فلبى نداء ربه باســـترجاع 
األمانة.. رحل بعد معاناة مع المرض، وبعد صبر 
وابتاء، وبعد مســـيرة حافلة تمثل سجًا كريًما 

في سجات أهل الخير واإلحسان وخدمة البلد 
من أهل البحرين.

تخـــرج الراحل بو أحمـــد من جامعة الكويت في 
الثمانينـــات، والتحـــق موظفا في البنـــك الهندي 
لحيـــن تقاعـــده، ومـــا يميـــز فقيدنـــا حبـــه للخير، 
وخدمتـــه للنـــاس، فقـــد كان ناشـــًطا اجتماعًيـــا 

ومحًبا لمشـــاركة الناس في أفراحهم وأحزانهم، 
وحـــرص علـــى أن يكـــون لـــه دور واضـــح فـــي 
الفعاليـــات االجتماعيـــة والدينيـــة الســـيما فـــي 
صعيـــد قريـــة البـــاد القديـــم والقـــرى والمناطق 
المجـــاورة لهـــا، وبعد انتقاله للســـكن فـــي مدينة 
حمـــد التحـــق بالجمعيـــة الخيريـــة، حيـــث كان 

منصب نائب رئيس الجمعية هو آخر منصب له.
وبعد مضـــي قرابة 50 يوًما على رحيله، ال يزال 
أحبته يســـتذكرون ابتســـامته الدائمة وبشاشته 
والضحكـــة ال تفـــارق محياه لكل مـــن يلتقي به، 
فبشر المؤمن في وجه، وكان مثااًل للخلق العالي 

والتواضع.

زاوية عن سرية شخصيات رحلت 

عن دنيانا.. ونفتقدهم بالشهر 

الفضيل.. وعطر سريتهم مازال 

حارضا

كان محبـــا لمشـــاركة النـــاس فـــي أفراحهـــم وأحزانهـــم

مشاركة المرحوم في مجالس القرآن الكريم

المرحوم مع الزميل سعيد محمد في نشاط خيري بالعام 2014في أحد اجتماعات جمعية مدينة حمد الخيرية

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

للتواصل: 17111483

الثقافة بناء ديناميكي مفتوح
حينمـــا ذهـــب جون بيرجـــر الناقد الفنـــي اإلنجليزي إلى موســـكو 
وقابـــل مجموعـــة مـــن الفنانيـــن هناك، وجـــد أن موقفهـــم يناقض 
تمامـــا موقف الفنانين اإلنجليز، إذ يؤمنون بوجود هدف أخالقي 
واجتماعـــي للفن، أما الفن للفن فهـــم يطلقون عليه فنا حرفيا وال 
يعيرونـــه أي اهتمـــام، والفنـــان فـــي نظرهـــم إذا لم يكن مبشـــرا ال 

يصبح شيئا على اإلطالق.
ويقول الفنان الروســـي “يورس سوبوليف” إن المشكلة تكمن في 
أيهما نأخذ به، الجمال الشـــكلي أم جمال المضمون؟ أما نحن فال 
نهتـــم إال بالمضمـــون، إذ نحـــاول بطريقتنا غيـــر اللفظية الوصول 
إليـــه، والواقع كما يقـــول بيرجر، أن هؤالء الفنانين يؤمنون تماما 
بـــأن وظيفـــة الفن في المجتمـــع “أ” قد تختلف عنهـــا في المجتمع 

“ب”، وأن عملهم الفني يساهم حقيقة في تطور مجتمعهم. 
ومن بين الفنانين الذين قابلهم بيرجر الفنان “أرنست نیزفستني” 
وهـــو أشـــهرهم جميعا، وأثـــر كثيرا علـــى فنانين أصغـــر منه ليس 
بأســـلوبه كمثـــال، ولكن بطريقتـــه الجريئة التي يفكـــر ويعمل بها، 

وهـــو يؤمـــن بأن الفن يجب أن يحوي أفكارا وذلك لكي يكون فنا 
إنســـانيا، فجميـــع شـــخصيات “ديستوفيســـكي” تقوم علـــى أفكار 
وهذا هو الســـبب في عمقهـــا، والفن وحده في نظر “نيزفســـتني” 

هو الذي يجعل الناس يتعرفون على أنفسهم.
وخـــالل الزيـــارة بـــادر الفنـــان “يـــوري ســـوبوليف” بســـؤال الناقـــد 
اإلنجليـــزي جـــون بيرجر “أرجـــو أن تصارحنا بنقـــاط الضعف في 
أعمالنـــا، هـــل نحن فنانون محليون فقط أم ال؟ أخبرنا وال تلتمس 
لنا أعذارا، نحن ال نؤمن بأن الثقافة بناء مغلق يســـتطيع فيه كل 
فنـــان أن يضـــع حجرا، بـــل الثقافة بنـــاء ديناميكـــي مفتوح، فكل 
فنـــان يجـــب أن يجاهد بمفـــرده للوصول إلى الحقيقـــة، وذلك ما 

يدفع إلى التقدم”.
إن كل ذلك، أي ما حدث بين اإلنجليز والروس، يعرفنا على نظرة  «

المجتمعات إلى الفن بمعناه الشكلي والباطني والرمزي، فهناك من 
يعتبر العمل الفني خلقا، وهناك من يعتبره تعبيرا، والفرق بين الخلق 

والتعبير كبير.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

تتجلـــى أهمية الكتاب في القـــراءة، فالقراءة فكر وثقافـــة، وللقراءة أهمية 
ُعظمـــى فـــي تقـــدم األمم ونهضـــة شـــعوبها، فالِكتاب ســـفير الدنيـــا في نقل 
المعلومـــات المتنوعة والمعارف المختلفة بين البشـــر، والقراءة ُمتعة وجزء 
ُمكمل لحياة اإلنســـان الشـــخصية والعملية وطريق للســـمو العقلي لإلنسان، 
ويكفينـــا فـــي ذلك أن أول أمر إلهـــي نزل في القرآن الكريـــم “اقرأ” وذلك لما 
للقـــراءة مـــن فوائد جمة ال تحصـــى. وألهمية الكتاب والقـــراءة فإن منظمة 
اليونيســـكو تحتفـــل بيـــوم الكتـــاب وحقوق المؤلـــف في أبريل مـــن كل عام 
منـــذ 1995م بهـــدف إبراز مكانـــة المؤلفين وأهمية الُكتب ولتشـــجيع الناس 
علـــى القـــراءة، وهـــذا العام ســـيكون االحتفـــال تحت شـــعار “أكمـــل الجملة، 
كتابي القادم هو..”، وستحتفل اليونيسكو به في مدينة “تبليسي” ــ عاصمة 
جورجيـــا، وســـيركز االحتفـــال علـــى اســـتخدام “التكنولوجيـــات الحديثـــة 
وتســـخيرها لترويج القراءة بين الشـــباب”. وأهمية الكتاب ال تأتي بشـــرائه 
واقتنائـــه، إنمـــا بقراءتـــه واالســـتفادة مـــن محتـــواه الثقافـــي والمعلوماتـــي 
وإضافته لحياتنا الشـــخصية والمهنية، لنكتســـب مهـــارة التعلم الذاتي التي 
أصبحت ضـــرورة من ضرورات الحياة ولمواكبة تطوراتها، وهناك فرق بين 

الـــذي يقرأ والـــذي ال يقرأ، فالقراءة تقوي شـــخصية اإلنســـان وتجعله قادًرا 
علـــى الحديث في المجالس ونقاش اآلخرين، ووســـيلة لالســـتثمار األفضل 
للوقـــت وتوســـيع المـــدارك والقدرات، والطلبـــة الذين يقـــرأون يكونون أكثر 
رغبـــة فـــي الِعلـــم والتفوق فيه، وتكســـبهم القراءة ثروة لغويـــة من الكلمات 

والمفاهيم المتنوعة.

إن القراءة تدعم االقتصاد من خالل كتابة الُكتب من أدب وفكر وتاريخ وقصص  «
وغير ذلك، وطباعتها ونشرها وتوزيعها وبيعها من خالل المعارض أو 

المكتبات، إن القراءة فكر وثقافة وتوجيه، معرفة وتعليم، والِكتاب رفيق صادق 
لإلنسان، والقراءة مسؤولية فردية ومجتمعية وتعليمية، فاإلنسان يجب أن 

ُيغذي عقله بالقراءة، وأن يصحب الكتاب معه أينما ذهب، وأن تكون له مكتبة 
زاخرة بمختلف الكتب المفيدة بمنزله، وأن ُيربي أسرته على القراءة وُحب 

االطالع، وأن تشجع المدارس الطلبة على قراءة مختلف أنواع الُكتب الِعلمية 
واألدبية والثقافية واالجتماعية وغيرها لتكون لهم مرجًعا للبحث والدراسة 
والتحصيل، ولتكوين جيل قارئ يمتلك اإلبداع الِعلمي واالستكشاف الذاتي، 

فالِكتاب هو الذي َيمنح الثقافة لإلنسان، ويؤثر في العقل التأثير المنشود في 
البيت والمجتمع، فلنقرأ لنتعلم ونعيش حياة أفضل.

عبدعلي الغسرة

القراءة فكر وثقافة

“الصورة تســـاوي ألف كلمة” تعبير شـــائع من قبل الفيلسوف الصيني 
كونفوشيوس، ويستخدم لنقل فكرة قوة التواصل من خالل الصور، 
ويرتبـــط معنى هذا القول بالســـهولة في فهم الموقف من اســـتخدام 
الموارد المرئية، أو وســـيلة لشرح شـــيء مع الصور، بدال من الكلمات 
ســـواء المكتوبـــة أو المنطوقة، وأثارت صور نشـــرتها وزارة الداخلية 
الســـعودية لعناصـــر أمنية نســـائية فـــي الحـــرم المكي تفاعاًل واســـًعا 
إيجابًيـــا علـــى مواقـــع التواصل االجتماعي، وال شـــك بأن هـــذا القرار 
يجب أن ترفع له القبعة من قبل الجميع، فالحكومة السعودية تسعى 
جاهـــدة إلى المضي قدًما وبخطى ثابتـــة وجريئة إلى التغيير بوقفة 

شجاعة وجريئة من قبل سمو ولي العهد السعودي.
أنـــا على يقين بأن هـــذه الخطوة الحكيمة ســـتلقي بظاللها اإليجابية 
على المواطنين والمقيمين وتعلي صورة المملكة كثيًرا عالمًيا، حيث 
تعتبر العمرة وحج بيت هللا الحرام من أهم المقاصد الدينية، ووجود 
العنصر األمني النســـائي في هذه األماكن التي تمارس فيها الشـــعائر 
الدينيـــة وبهـــذا العدد الضخم يعـــد ضرورًيا جًدا فـــي عملية التنظيم 
ومد يد المساعدة والتوجيه واإلرشاد لهن، باإلضافة إلى ضبط األمن 

والسالمة.
وفـــي الحقيقـــة إن توظيـــف 80 مجندة عســـكرية في الحـــرم المكي 
يعد إضافة نوعية لتقديم الخدمات بأريحية تامة للمعتمرات الالتي 
كـــن يواجهـــن إحراًجا كبيًرا ســـابًقا فـــي التعامل مع رجـــال األمن في 
بعض المواقف، هذه االنفتاحات اإليجابية والمدروســـة في الشقيقة 
الســـعودية واجب علينا مباركتها ومســـاندتها، بل نقدم لها كل الدعم 
ونشـــجع العنصر النســـائي فـــي االنخراط فـــي جميع األعمـــال، وهذه 
الخطـــوة ما هـــي إال نقطة في بحـــر حركة اإلصالحـــات الكثيرة التي 

تقوم بها الحكومة السعودية الرشيدة.

أتذكر أنني وعدد من األصدقاء قمنا قبل عشرين عاًما بزيارة إحدى  «
الدول الخليجية عن طريق البر، وتفاجأت بوجود العنصر النسائي في 

عنابر الجوازات وأسعدني ذلك كثيًرا واعتبرته قرارا ذكيا وجريئا، 
وعلمت أيضا أن ذلك تطلب منحهم عالوات ومخصصات إضافية بهدف 

ترغيبهن في شغل هذه الوظيفة حيث إن المسافة بعيدة عن العاصمة. 
“المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

صورة عن ألف كلمة

السيارات الكهربائية
تعتبر السيارات الكهربائية من التقنيات الخضراء نسبيًا مثل تقنية 
توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، وهو التوجه القديم المنادى به، 
ذو الجـــدوى االقتصاديـــة والصديق للبيئة، والتحـــدي الكبير ألية 
دولة أرادت االســـتخدام الواســـع لهذا النوع من السيارات هو في 
تهيئة البنى التحتية الداعمة والمناســـبة لها، ففي تصريح ســـابق 
للرئيس التنفيذي لشـــركة الســـيارات الرائدة “تويوتا” أشار إلى أن 
اليابان “ثالث أكبر ســـوق للســـيارات في العالـــم” بحاجة إلى 358 
مليـــار دوالر لتأســـيس بنية تحتيـــة للســـيارات الكهربائية، كما لم 
يخف قلقه مـــن خطر الكربون المنبعث من توليد الكهرباء، وبناًء 
عليـــه فإن تكلفة التحول التام من الســـيارات التي تعمل بالبنزين 

إلى السيارات الكهربائية تكلفة تبدو باهظة.
أما بالنســـبة للتصنيع فإن المنافســـة األكثر اليوم ما بين الشركات 
المصنعـــة للســـيارات الكهربائيـــة هي علـــى نطاق القيـــادة، والذي 
قـــد ال يعنينـــا كثيرًا؛ لما تتميـــز به البحرين من مســـاحة جغرافية 
صغيرة، ولكن بعد السماح باستيراد السيارات الكهربائية، والتأكد 
مـــن مطابقتهـــا المواصفـــات الخليجية، فإن الســـؤال هو ما حجم 
االســـتعداد البنيوي في البحرين الستيعاب مثل هذه النوعية من 

السيارات؟

أتمنى أن تكون هناك خطة محكمة الستيعاب كميات معينة من هذه  «
السيارات بدايًة، بتوافر إمدادات الطاقة وما إلى ذلك من متطلبات، ومن 

ثم التدرج في زيادة استيرادها، مع عدم االعتماد الكلي عليها مستقباًل، 
بل جعلها خياراً متاحًا، ينصح به المحافظون على الطاقة، وبعض 

المحافظين على البيئة.

dr.ali.saegh@gmail.com

د. علي الصايغ

عيد آخر... من دون نكهة
قـــرب العيـــد، ومـــن المفترض أن طابعـــه الفرح، لكـــن عندما تثقل 
الهمـــوم تذهـــب اللذة، ويعجز المرء عن تصنعهـــا، كم نفتقدك أيها 
العيـــد، عيـــدك ذاك الذي نراه ونشـــعر به مـــا التفتنا يمنة ويســـرة، 
تنتشـــر فيـــه البهجة بين صغارنا وكبارنا، أمـــا عيدنا اليوم أضحى 

مناسبة لألحزان.
ينســـب إلى عمر رضي هللا عنه أنه قال “اخشوشـــنوا فإن النعم ال 
تدوم”، وها نحن اليوم نشـــاهد ذلك بأم أعيننا بعد أن أحاطت بنا 
الهموم من كل جانب... عيد آخر سنحرم فيه متعة اللقاء باألهل، 
كان حريـــًا بنـــا أن ال نحرم، لكن ســـنة هللا في خلقه أن يكون بيننا 
مســـتهترون يســـتثنون أنفســـهم من كل شـــيء ويخالفون تعاليم 
الدولـــة للحـــد من انتشـــار فيـــروس كورونـــا، قصص تســـمعها عن 
بعض هؤالء تجعل اإلنســـان يفقد رشـــده واتزانـــه، حيث أدخلونا 
نفقـــا مظلمـــا نهايته بالء، وإذا نزل ســـيعم الجميع.. لألســـف لهذه 

األسباب غابت لذة العيد.
ســـنة هللا أن مـــا يصيبنا هو بما كســـبت أيدينـــا، ورجاؤنا أن نكون 
من القلة التي وعد هللا عز وجل بالعفو عنها، كما وعد بقوله “َوَما 

ِصيَبٍة َفِبَما َكَسَبْت َأْيِديُكْم َوَيْعُفو َعن َكِثيٍر”. ن مُّ َأَصاَبُكم مِّ
بإذن هللا سيذهب هذا الوباء وستعود الحياة كما كانت، لكن ليتنا 
نتعظ من أخطائنا، وندرك كم كنا مقصرين في الكثير من األمور، 
لقـــد غابت عنـــا الكثير من المســـائل أو أخذتنا الحياة ومشـــاغلها، 
نتمنـــى أن يكـــون فيروس كورونا صفعة توقظنا لنعيد حســـاباتنا 

ونصلح ما يمكن إصالحه.

نسأل هللا عز وجل أن تزول هذه الغمة في القريب العاجل، فنسعد بأعيادنا  «
ومعها تختفي كلمات مقاالتنا الحزينة التي تبعث على اليأس والضجر، 

ُه َمَثاًل َقْرَيًة  ومع كل أمنياتنا هذه ال ينبغي أن ننسى قوله تعالى: “َوَضَرَب اللَّ
ِه َفَأَذاَقَها  ن ُكلِّ َمَكاٍن َفَكَفَرْت ِبَأْنُعِم اللَّ ًة َيْأِتيَها ِرْزُقَها َرَغًدا مِّ ْطَمِئنَّ َكاَنْت آِمَنًة مُّ

ُه ِلَباَس اْلُجوِع َواْلَخْوِف ِبَما َكاُنوا َيْصَنُعوَن”. اللَّ

fatin.hamza@gmail.com

فاتن حمزة
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للبناء بمعايير عالية و بأسعار تنافسيـة .. 

التاريخ:  25/4/2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

 إدارة التسجيل
CR2021- 6717 إعالن رقم 

تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
 اســـــــم التاجـــــــــــر:      علي صالح علي الطشاني

االسم التجاري الحالي:   علي صالح علي احمد الطشاني
االســـــم التجـــاري الجديد : خباز السهلة 

 قيد رقم : 2-77922

القيد  57601      -   التاريخ  13 - 04 - 2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -    إدارة التسجيل

إعالن رقم 0000 لسنة 2021
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدود ة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيد علــي محبــوب توفيق الدوســري بموجب التوكيــل من المالك ل كرســتوفر 
لبيع قطع غيار الســيارات مؤسســة فردية والمســجلة بموجب القيد رقم 57601 
طالبــا تحويــل الفــرع الثالــث مــن المؤسســة الفرديــة إلــى شــركة ذات مســئولية 
محــدودة برأســمال وقــدره 1000 الــف دينار لتصبح الشــركة مملوكة من الســادة 

التالية اسمائهم:
وضحه علي محبوب توفيق الدوسري

MANOJ THOMAS MANOJ

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل  

  CR2021 -68842   إعالن رقم
معاملة مشتركة

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب معاملــة مشــتركة ، فعلى كل مــن لديه أي 
اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر يومــا من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : عبدالهادي حسن ابراهيم حسن المحسن

االسم التجاري الحالي : ساليسبري للتنظيفات و تركيب االدوات الصحية
االسم التجاري : ساليسبري للتنظيفات و المقاوالت

رقم القيد : 2-93751

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
  CR2021- 68195   إعالن رقم

تنازل عن المحل التجاري  

تقــدم إلينــا اســراء غــازي احمــد يعقــوب ســليس بطلــب تحويــل المحــل التجاري 
التالي : إلى السيدة ايمان عيسى عبد الرزاق القحطاني

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

رقم القيد  :  121331 – 1
االسم التجاري : عيادة الدكتورة اسراء

القيد: 8245
 التاريخ : 2021-04-28

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -    إدارة التسجيل
 إعالن رقم 8245 لسنة 2021

 بشأن تحويل فرعين من شركة ذات مسئولية محدودة إلى مؤسسة فردية

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الشركاء في شركة مؤسسة السيد جعفر السيد يوسف السيد محفوظ التجارية 
، المســجلة بموجــب القيــد رقــم 8245، طالبين تحويل الفرعيــن )6( مطعم العميد 
و )10( خباز العميد ذ.م.م لشــركة إلى مؤسســة فردية لتصبح مملوكة من الســيد 
الســيد مصطفــى جعفــر يوســف محفــوظ  وتعييــن الســادة / ترســت للتدقيــق 

واالستشارات للقيام بإجراءات التحويل.

تاريخ : 07/04/2021
CR2021 -27692   إعالن رقم
  تنازل – عن المحل التجاري

تقــدم ٕالينــا المعلن ادناه ورثة المرحوم حســن احمــد العطار بطلب تحويل المحل 
التجاري التالي ٕالى السيد/السيدة احمد حسن احمد العطار

فعلــى كل مــن لديــه ٔاي اعتــراض قانونــي التقــدم ٕالى اإلدارة خالل خمســة عشــر 
يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

االسم التجاري: تنجيدات العطار
رقم القيد: ٠١-47267

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن لسنة ٢٠٢١
بشأن إشهار انتهاء اعمال تصفية
شركة ليرة للمكاتب االدارية ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيد / جــوده بنتالعيــادي محجوبــي  باعتبارهــا المصفــي القانوني لشــركة ليرة 
للمكاتــب االداريــة ذ.م.م ، المســجلة كشــركة ذات مســئولية محــدودة بموجــب 
القيد رقم ١٣٥٦٧٢ ،طالبا إشــهار انتهاء أعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية 
وشــطبها مــن الســجل التجــاري، وذلــك وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجارية 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001. 

القيد   126223 - 1      -    التاريخ   25 - 04 - 2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة     -   إدارة التسجيل

إعالن رقم 0000 لسنة 2021
بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة تضامن

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بأنــه قــد تقــدم إليها 
السادة الشركاء في شركة صالون بيرد كي كي دي ذ م م المسجلة بموجب القيد 
رقــم 126223 - 1 طالبيــن تحويل الشــكل القانوني للشــركة المذكورة إلى شــركة 

تضامن برأسمال وقدره 1000 الف دينار، بين كل من:
VENU REVUPALLI .

NELUM SHAHZADI .
FATIMA AFZAL AHMED DHARWADKAR .

RIZWANA MOHAMED EKBAL SHAIKH .
JAYANTHA RAO INJETI

القيد  64803     -   التاريخ  21 - 4 - 2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -    إدارة التسجيل

إعالن رقم   000   لسنة 2021
بشأن تحويل فرع من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد خالد عبدهللا 
جاسم احمد المالك ل ورشة شعلة البحرين للحام والحدادة والفبركة مؤسسة فرديةوالمسجلة 
بموجب القيد رقم 64803 طالبا تحويل الفرع الرابع من المؤسسة الفردية والمسمى قصور مكة 
للمقــاوالت وحــوض الســباحة إلى شــركة ذات مســئولية محــدودة برأســمال وقــدره 2,000 دينار 

بحريني ، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
خالد عبدهللا جاسم احمد
PRASAD DIVAKARAN

وتعديل االسم التجاري ليصبح شركة قصور مكة للمقاوالت وحوض السباحة ذ.م.م
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر يوم

يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

التاريخ: 28/4/2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

 إدارة التسجيل
CR2021- 69042 إعالن رقم 

تنازل عن المحل التجاري 

قــدم الينــا السيد/الســيدة ايمــان منصــور ضيــف مكــي بطلــب تحويل/المحــالت 
التجاريــة التالية الى السيد/الســيدة ايمان عبــاس جمعه عمران ناصر ، فعلى كل 
مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما من 

تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

االسم التجاري:  شتوره للحالقة النسائية والتجميل
 قيد رقم : 1-56075

القيد:1376-5  
التاريخ : 28-9-2021

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن لسنة 2021  

بشأن تغيير االسم التجاري للفرع 5 
لشركة علي عبدالجليل ترك وأبنائة ش م ب مقفلة

 
تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بأنــه قــد تقــدم إليها 
الســادة اصاحــب شــركة علــي عبدالجليــل تــرك وأبنائــة ش م ب مقفلة المســجلة 
بموجب القيد رقم 5-1376 ، طالبين تغيير االسم التجاري للفرع 5 من شركة ترك 

للحفريات ش.م.ب مقفلة الى شركة ترك للحفريات والمقاوالت ش.م.ب
فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة      -    إعالن بحل وتصفية شركة
  شركة سايبر جلف تكنولوجيز ذ.م.م  

سجل تجاري رقم 1-109326
 

بنــاء علــى قرار الشــركاء في شــركة ســايبر جلف تكنولوجيز ذ.م.م ، المســجلة بموجــب القيد رقم 
109326-1  بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعييــن الســادة /  ســكينه خليــل ابراهيــم علــي محمــد 

الخالصي مصفيا للشركة.
 بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قد انتهــت وفقا لنص المــادة 325 من قانون الشــركات 
التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم )21( لعــام 2001، وعمــال بنــص المــادة 335 
مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفــي جميــع دائني الشــركة إلى تقديــم مطالباتهم إليــه، مدعومة 

بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
 عنوان المصفي:  سكينه خليل ابراهيم علي محمد الخالصي

  human.resources.ngc@gmail.com    -      +973 34439696  :هاتف رقم

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )CR2021 -60315( لسنة 2021 
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 

شركة الخدمات اإلستشارية للشركات ) تضامن(  
 

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد / عبدالجليل 
عبداللطيــف علــي حســن ال ســند  باعتبــاره المصفــي القانونــي لشــركة الخدمــات اإلستشــارية 
للشــركات ) تضامن( ، المســجلة كشــركة تضامن بحرينية بموجب القيد رقم 49576 ،طالبا إشــهار 
انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام 

قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001. 

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

الجمعة 30 أبريل 2021 - 18 رمضان 1442 - العدد 4580 12



Vacancies Available
GRNATA CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of
  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact
 39602929  or  HASAN@GRNATA.COM 

ALAZHAR CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17702454  or  mohdnew28@gmail.com 

ALAZHAR CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17702454  or  mohdnew28@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

Royal Hospital for Women and Children W. L. L 
has a vacancy for the occupation of

  NURSE(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17759958  or  HR@RHWC.COM.BH 

AL JAZEERA SECURITY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 32242444  or  info@jssbahrain.com 

Almoayyed Air Conditioning W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

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

I T C BEVERAGE AND BOTTLING FACTORY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 32144400  or  AAO@SEQAGROUP.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

AQAR XPRESS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17310307  or  bomtaia@gmail.com 

AQAR XPRESS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17310307  or  bomtaia@gmail.com 

AHMED ALALI CONSTRUCTION AND TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39988227  or  cool_beedo_3@hotmail.com 

HANNOVER RETAKAFUL B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  DEPUTY ACTUARY(RE-INSURANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17214766  or  ELYA.Y@HOTMAIL.COM 

YOUSIF NASRALLA ZAINALABEDIN MOHAMMED ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 17294548  or  bbcentre@batelco.com.bh 

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 

ABU SHUJAA BUILDING MATERAIL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17714475  or  VIBRANT.SAMEER@GMAIL.COM 

ALTAHER TRADING CO. PARTNERSHIP 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

 17243902  or  shumstaherali@hotmail.com 

BLACK AND WHITE LAUNDRY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36318888  or  I.ALSHAIKH@YAHOO.COM 

Sherry spa beauty and massage center 
has a vacancy for the occupation of

  MASSEUR 
 suitably qualified applicants can contact
 17824070  or  SHERRySPA@GMAIL.COM 

CAPITAL FACILITIES MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 77132211  or  jobcfmbah@gmail.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 

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 

FOOD CITY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 77325444  or  SALES@FOODCITYBAHRAIN.COM 

NATIONAL OILWELL VARCO BAHRAIN WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17566712  or  MARK.MCGURK@NOV.COM 

KHAN AUTO PARTS & AUTO ELECTRICAL REPAIRS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33891507  or  ZIAKHANNIAZI84@GMAIL.COM 

HAUTE CUP CAKE 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17581313  or  TARIQ.SHARIF@RITZCARLTON.COM 

ALGHANAH WOOD DESIGN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17722333  or  JAMEEL@ALGHANAH.COM 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 13109226  or  CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 13109226  or  CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 13109226  or  CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

KAMALIA Mechanical contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33656743  or  KAMALIAMECHANICAL@GMAIL.COM 

Honey well contracting 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33366467  or  NAILABUTT1974@GMAIL.COM 

TITOLO INTERIOR DESIGNING AND TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 33322255  or  HUSSAINALHAMAR@GMAIL.COM 

MR COOL GENTS SALON. 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 39939958  or  RAALBUAINAIN83@GMAIL.COM 

Suprema marine co. w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17111722  or  TARIQ1@BATELCO.COM.BH 

Al Borg Medical Laboratories 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17100088  or  A.FAYEZ@ALBORGLABORATORIES.COM 

EDINBURGH CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 39274827  or  ALQATTANSERVICE@GMAIL.COM 

Fayrouza world contracting 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MANAGERIAL SERVICES) 
 suitably qualified applicants can contact

 33907845  or  BUNEBRAS12@HOTMAIL.COM 

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

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

CRUMBS COFFEE HOUSE 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17693344  or  RASHEDALBASTAKI@GMAIL.COM 

Hamdan motor vehicle parts and accessories 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 34633301  or  Hamadali346333@gmail.com 

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

  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contact

 39000116  or  MOSAWI67@HOTMAIL.COM 

MILTEX POWER CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 33990812  or  MILTEXPOWER@GMAIL.COM 

Graceful Documents Clearance office 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE WORKER HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 34433795  or  NA59@YAHOO.COM 

Diyar Bit Land Construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39543523  or  ayadshahidlatif@gmail.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

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

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

Professional touch for services 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

SADDEQ SKY LINE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37722742  or  SADEQCONSTRUCTION@GMAIL.COM 

MAHA STAR LOGISTICS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34219898  or  MAHAMOHAMMEDAD@GMAIL.COM 

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

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

GULF PROJECT SOLUTIONS FOR GENERAL TRADING & CONTRACTING - IZZ Y 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 36990956  or  BALSHARIEF@GPS-GULF.COM 

GULF PROJECT SOLUTIONS FOR GENERAL TRADING & CONTRACTING - IZZ Y 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36990956  or  BALSHARIEF@GPS-GULF.COM 

Bambudha WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (RESTURANTS) 
 suitably qualified applicants can contact
 38098080  or  HUANGT67@YAHOO.COM 

ASTEL INFOTECH BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 17260533  or  josepaulm2020@gmail.com 

Pimak Steel Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33809054  or  ARKETGUNAYDIN@GMAIL.COM 

PNS ELECTRICAL CONTRACTING & TRADING SERVICES  CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 33824434  or  INFO@PNSCONTRACTING.COM 

BUILD-UP CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33370333  or  KHOLASAATBAH@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33173321  or  ISLAMPRUK786@GMAIL.COM 

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

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 33878700  or  JAVED_NAUSHEEN@YAHOO.COM 

A.R INTERIOR DECOR S.P.C OWNED BY ANAND RAJAN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33105010  or  mreshan.bh@gmail.com 

Al RASHEEDA TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36551900  or  siraj.21900@gmail.com 

HIGHLAND INDUSTRIAL MACHINERY COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17483034  or  RAJANSHARMA@ARABINTL.COM 

FAME STAR SCRAP CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66908918  or  MDAHAMADAWAN9@GMAIL.COM 

NEW DREAMS WATCHES AND DIAMONDS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33305355  or  NOUFALALLEPPEY@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37117740 or  harm_1960@yahoo.ca

EBTIHAL CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39628077  or  Contracting.ebtehal@gmail.com 

EBTIHAL CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39628077  or  Contracting.ebtehal@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

Kingdom Security Protection Services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66330096  or  DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

MALDOVA BRIGHT SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  BREEZESTARBH@GMAIL.COM 

ADNAN CARGO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33701470  or  ADNAN11031995@GMAIL.COM 

RUYAN INVESTMENT COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17731316  or  TAHERA@JAFFAR-H-RUYAN.COM 

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

  GENERAL MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

ABDULHADI ALAFOO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SAFETY OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

 17874756  or  alafoo@batelco.com.bh 

ALMANARTAIN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17590097  or  ALSHAAB@BATELCO.COMM.BH 

WADI ALSAIL CINEMA 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17258900  or  KARIMA@CINECO.NET 

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

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700731  or  info@bmds.co 

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

 suitably qualified applicants can contact
 17104751  or  PDEVJI@DEVJI.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 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

ALBOAINAIN AUTO SPARE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN(VEHICLES) 
 suitably qualified applicants can contact

 38797858  or  MONTANATRAVELS@GMAIL.COM 

Alabraaj Restaurant - Partnership 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact
 38700027  or  OFFICE@AL-ABRAAJ.COM 

SALMAN RADHI AL-HALAL & SONS WLL 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17263119  or  halalms@hotmail.com 

DELTA CONSTRUCTION COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

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

The icon restaurant and LOUNG 
has a vacancy for the occupation of

  TEAM LEADER 
 suitably qualified applicants can contact

 39434399  or  ORIENTALTRADING11@YAHOO.COM 

DAVIDS STIR FRY RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 36190110  or  ABUALI792008@HOTMAIL.COM 

HOME OF VETERINARY MEDECINE EQUIPMENT 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33748794  or  INFO@JASSIMALMUTTAWA.COM 

TONY ROMAS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 17588787  or  lmra@jasmis.com 

GALF SEA GARGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17311114  or  GSTGULF@BATELCO.COM.BH 

AXA INSURANCE (GULF) BSC (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 66328101  or  RECRUITMENT-BAHRAIN@AXA-GULF.COM 

ABU HUSSAIN BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39918887  or  mountainpalace1@gmail.com 

DELMON INTERNATIONAL HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact
 17224000  or  HR@DELMONHOTEL.COM 

SABHA CONTRACTING & TRADING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17343976  or  kmkbn@gmail.com 

DELMON CAR WASH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39330700  or  kmkbn@gmail.com 

HASHIM PHARMACY 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact
 17241229  or  hashimph@batelco.com.bh 

MISTER MACHINE B.S.C c 
has a vacancy for the occupation of

  SHOVEL OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17705050  or  tahaabdulla@mister-machine.com 

WAEL PHARMACY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MEDICAL DELEGATE 
 suitably qualified applicants can contact

 17377000  or  KHALID@WAELPHARMACY.COM 

JEMI LINE SALON AND SPA 
has a vacancy for the occupation of

  MANICURIST 
 suitably qualified applicants can contact

 39211770  or  JEMI.LINE@LIVE.COM 

JEMI LINE SALON AND SPA 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39211770  or  JEMI.LINE@LIVE.COM 

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

  COMPLIANCE AND MONEY LAUNDERING OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

 17230767  or  FUAD@NONOO.COM 

DAR FARAH PRINTING HOUSE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39915050  or  ADMIN@MANARATAIN.COM 

ABID PHONE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39845155  or  TAHEER_KHAJA@YAHOO.COM 

NOOR AL LOALOA SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33770546  or  NORALOALLOA@GMAIL.COM 

HOME TOWER CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620600  or  INFO@HANIBH.COM 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@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 

BLUE SWIMMING CRAB FACTORY FOR PRESERVING FISH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39777647  or  hr@jaradahfish.com 

BLUE SWIMMING CRAB FACTORY FOR PRESERVING FISH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39777647  or  hr@jaradahfish.com 

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

  RETAIL TRADE SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17553555  or  careers@bh.lulumea.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66330096  or  DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

RED NEEL FOR TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39872272  or  JAFEERBASHEER86@GMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17211211  or  HASHIM.ALI@NCCBAHRAIN.COM 

MOHAMMED YAHYA MOHSIN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17256668 

BRAZIL MECHANAL WORK SHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17784620  or  ansiva.san@gmail.com

CREATIVE AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33514947  or  baitalfalacontacting@gmail.com 

HONEY BEAR RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact
 36969888  or  KUMIL11238@GMAIL.COM 

CAFE’ ITALIA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725885  or  madhavankannan727@gmail.com 

CAFE’ ITALIA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17725885  or  madhavankannan727@gmail.com 

AL KARAMA GRILL CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39929669  or  AHMEDY_1@HOTMAIL.COM 

STADIUMS STARS BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17781116  or  goa626@hotmail.com 

STYLE PLUS BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17781116  or  SARAPRINT123@GMAIL.COM 

Golden Diyar construction 
has a vacancy for the occupation of

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

AL-DERAZI BOAT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17732771  or  kazam3993@gmail.com 

AL WATAR CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 39600421  or  AL_SOLTAN86@HOTMAIL.COM 

AL WATAR CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39600421  or  AL_SOLTAN86@HOTMAIL.COM 

LULU TOURISM COMPANY B.S.C 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17564349  or  hrm@reef-island.com 

Agility Bahrain B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17461000  or  shabib@agility.com 

BAHRAIN ENERGY SERVICES WLL 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17224456  or  alsaeed1970@live.com 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

Zamil Logistics 
has a vacancy for the occupation of

  COORDINATION & FOLLOW UP SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17500000  or  BIJU@ZAMILGROUP.COM.BH 

Lamasat Hawazen Trading 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39644246  or  FAISAL.ALMOOSAA@GMAIL.COM 

DAR ALAWADHI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66601666  or  ALAWADHI.REALESTATE@GMAIL.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 

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

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

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

PHOS PHORIC CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17256800  or  IBTYASAD63@GMAIL.COM 

Motor City B.S.C (closed) 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  SERVER 
 suitably qualified applicants can contact

 32337777  or  Ali.alqattan@maf.ae 

AL RABITAH AUTO SPARE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39934400  or  MALMUTAWA29@HOTMAIL.COM 

Roma Office Printing Services, Stationery And Marketing  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39111130  or  EMADALSALEH304@GMAIL.COM 

MILICO PROMOTION OF PRODUCTS & SERVICES CO. W .L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17290646  or  milico_k@yahoo.com 

Mohad immam coustrucion 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33263042  or  WANA_FRIENDSHIP2008@YAHOO.COM 

Amal Jewelry Designing 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33263042  or  WANA_FRIENDSHIP2008@YAHOO.COM 

Cafe Rider Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39867872  or  HASH2H2@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 

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 

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

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39441385  or  SAJEEV@BATELCO.COM.BH 

Black and white laundry w  l l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17532268  or  I.ALSHAIKH@YAHOO.COM 

ZEN MASSAGE 
has a vacancy for the occupation of

  MASSEUR 
 suitably qualified applicants can contact

 36363633  or  MAHMOOD.HILAL@GMAIL.COM 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

Alsalam Gas 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17401212  or  cv@salamgas.com 

ALDEEBIL FISH FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17732677  or  hasan.aldeebel@gmail.com 

DIRECT BUILDERS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33864666  or  LAZURD.SERVICES@GMAIL.COM 

BLUE SWIMMING CRAB FACTORY FOR PRESERVING FISH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39777647  or  hr@jaradahfish.com 

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

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

BOLAN TOWER CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17000490  or  bolanbh@gmail.com 

Professional touch for services 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

Al Hoor Aluminium Kitchens 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33040415  or  Y3mk22@gmail.com 

SHAMS AL IRAQ RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39593981  or  SHHAITHEMHAMZH1977@GMAIL.COM 

SHAMS AL IRAQ RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39593981  or  SHHAITHEMHAMZH1977@GMAIL.COM 

ROSE CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33332922  or  ABUSAJAD2000@HOTMAIL.COM 

Alomdah business support service 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33668870  or  ALOMDAHHAMED2007@HOTMAIL.COM 

THE CREPE CAFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  PASTRY COOK (RESTAURANTS) 

 suitably qualified applicants can contact
 17689666  or  BIJUJOSEPH55@GMAIL.COM 

AWAIS JEWLLER 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17212914  or  BR.HN@HOTMAIL.COM 

MAHAN FURNITHRE 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR SALES 
 suitably qualified applicants can contact

 17784686  or  FATIMA_FATIMA693@YAHOO.COM 

AL SARRAJ JEWELLERS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17273553  or  ALSARRAJ@BATELCO.COM.BH 

Competition building maintenance construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39621263  or  COMPETITIONGARAGE@GMAIL.COM 

Black and white laundry w  l l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17532268  or  I.ALSHAIKH@YAHOO.COM 

AL FARHAN PLASTIC INDUSTRY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  OPERATOR (PRINTING MACHINE) 

 suitably qualified applicants can contact
 17874308  or  farhanindustry@batelco.com.bh 

SYME MECHANICAL CONTRACTING W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17456311  or  SYMEASHOK@GMAIL.COM 

MIRCH MASALA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39120524  or  PARVEEN.EBRAHIM@YAHOO.COM 

ALKULAIB CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 77131005  or  A87A@HOTMAIL.COM 

ALSHAWI GATE AUTO GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39871555  or  ALSHAWYTOWERS@YAHOO.COM 

Royal Hospital for Women and Children W. L. L 
has a vacancy for the occupation of

  INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17759958  or  HR@RHWC.COM.BH 

Golden vision contracting 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17590026  or  ALIKADHEM@LIVE.COM 

OROODH FOR CARPENTRY 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 36331036  or  oroodh@gmail.com 

Shamal electro mechanical contracting company WLL 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 33348546  or  yaqoobi@hotmail.com 

ANWAR ABDULLA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36262222  or  ANWAR123@GMAIL.COM 

AL JAZEERA SECURITY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 32242444  or  info@jssbahrain.com 

ARADOS TRANSPORTING SERVICES COMPANY - PARTNERSHIP 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 17732213  or  THAMER780@GMAIL.COM 

Blue ray contracting of fixing and maintaining safety and securi 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17651365  or  DREAM_ASSISTANT@HOTMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 77370909  or  BAYANCOGM@GMAIL.COM 

STROKE AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17111055  or  adel.abdulkhaliq@gmail.com 

KING DOM PRIDE CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SHOP MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17402852  or  alifiyarh@Gmail.com 

Iraqi House Grill 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33465549  or  FADHELEYAD11@GMAIL.COM 

Ahl Alkhair grill and resturant 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 39434454  or  ALMOQLA313@GMAIL.COM 

BASHIR AHMAD MOHAMMAD CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33479659  or  786BASHIRCONSTRUCTION@GMAIL.COM 

Naseef Restaurant W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact
 36333322  or  FALDOSERY@GMAIL.COM 

SHEKHAWAT INDIAN RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (RESTURANTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 33040485  or  alabercustomsclearing@GMAIL.COM 

ABDOULAZIZ ABDULRAHIM MUSTAFA RAHIMI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36738888  or  A.AZIZRAHIMI@HOTMAIL.COM 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33027130  or  MONCYTYROL@GMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17535158  or  bucheeri5@gmail.com 

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

  RETAIL TRADE SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17553555  or  careers@bh.lulumea.com 

FLORIDA GULF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77088226  or  hr@jaradahfish.com 

Royal Hospital for Women and Children W. L. L 
has a vacancy for the occupation of

  NURSE(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17759958  or  HR@RHWC.COM.BH 

Royal Hospital for Women and Children W. L. L 
has a vacancy for the occupation of

  NURSE(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17759958  or  HR@RHWC.COM.BH 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33503313  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

Almoayyed Air Conditioning W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

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

Kingdom Security Protection Services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

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

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 33346825  or  ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66330096  or  DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66330096  or  DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 36022682  or  info@gcs.bh 

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

  ELECTRICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39277797 

The Arch Hotel W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM

Blue dream Construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39991203  or  ALMONDYAL@HOTMAIL.COM 

Polished Up Ladies Salon 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36777734  or  POLISHED.BH@GMAIL.COM 

BRIGHT HOPE CARGO 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36700224  or  SABAS_MALIK@YAHOO.COM 

Kingdom Security Protection Services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

THE SPARK ELECTRIC CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33411123  or  ALHASHIMI699@GMAIL.COM 

ALHAWY BRAND MANAGEMENT CONSULTANCY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38488088  or  SAALI2421976@GMAIL.COM 

ALHAWY BRAND ACTIVITIES OF HEAD OFFICES OR MANAGEMENT OFFICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38488088  or  SAALI2421976@GMAIL.COM 

First Choice Cleaning Services Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 36491411  or  MURTAZAWALI100@GMAIL.COM 

EAGLE EYE CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 33992539  or  MAQ1986@WINDOWSLIVE.COM 

AMINA AWADH ISMAEEL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35609260  or  AMINAAWADHBH@GMAIL.COM 

SHIFA DAR KULAIB MEDICAL CENTRE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39824032  or  ABUTTY.KILIYANNI@GMAIL.COM 

Moroccan House Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 33503340  or  MOR.BAHR@GMAIL.COM 

AFA MIDDLE EAST CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 34372742  or  SHABEER.ALI@AFAC-ME.COM 

NAWAL ALBASRI PHOTOGRAPHY AND PRODUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  PHOTOGRAPHY & MONTAGE TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36686788  or  INFO@NAWALPHOTOGRAPHY.COM 

BLACK BOX ENTERTAINMENTS CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 39529961  or  ALMENDINEL@GMAIL.COM 

BAJWA MANAGEMENT CONSULTANCY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 37181192  or  FZ.BAJWA786@GMAIL.COM 

BAJWA MANAGEMENT CONSULTANCY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 37181192  or  FZ.BAJWA786@GMAIL.COM 

Fast & Furious logistics co. w. L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact
 34166900  or  WFATHAR@YAHOO.COM 

SILLA CONSTRICTION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36655774  or  abuali792008@hotmail.com 

ALAMLAQ BILLIARDS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 35576515  or  SHIYAS410@GMAIL.COM 

SKY BLUE MOON CONSTRUCTION OF FLOATING STRUCTURES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33217676  or  SOUHAIL_1428@YAHOO.COM 

Nsaim Al Khair Sports Intruction Company - Bahrain Partnership C 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 35197730  or  AMROAWADMOHAMED135@GMAIL.COM 

ARTLINE PHOTOCOPY CENTER W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  PRINTING PRESSMEN 
 suitably qualified applicants can contact

 17280049  or  KAINAT.HAMEED@GMAIL.COM 

RIO INTERNATIONAL CONTRACTING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 34546774  or  SALEHM@ANSEGLOBAL.COM 

ALPESTO GATE GARAGE CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 66616646  or  PRETHYSHBAHRAIN@GMAIL.COM  
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نجح فريق األهلي بحصد األلقاب المحلية لكرة السلة للموسم الرياضي 2021/2020 بعدما ُتوج بلقب كاس خليفة 
بــن ســلمان لكــرة الســلة وضمه للقب الدوري وكأس الســوبر، ليكون موســًما اســتثنائًيا للموســم الثاني علــى التوالي 

لقلعة النسور بقيادة المدرب الوطني أحمد جان الذي أثبت علو كعبه في كرة السلة البحرينية مجدًدا.

ودون األهلي اسمه في كشوفات 
الفائزين بكأس خليفة بن سلمان 
للمـــرة الثانيـــة بعـــد أن تمكـــن من 
تأكيد تفوقه على المنامة بجدارة 
 ،)81/96( بنتيجـــة  واســـتحقاق 
فيمـــا خرج األخير خالي الوفاض 
التوالـــي.  الثانـــي علـــى  للموســـم 
وجاءت نتائج األشـــواط األربعة 
كاآلتـــي: )18/35 األهلـــي، 18/25 
المنامـــة، 16/26 األهلـــي، 17/22 

المنامة(.
هاريـــس  األهلـــي  فـــي  وبـــرز 
 4 منهـــا  نقطـــة(   34( بتســـجيله 

 30( ســـرحان  هشـــام  ثالثيـــات، 
نقطة(، أحمد الدرازي )14 نقطة(، 
وفـــي المنامـــة ايرك هـــو األفضل 
محمـــد  نقطـــة(،   28( بتســـجيله 
نقطـــة(،   13( “كمبـــس”  حســـين 

محمد أمير )12 نقطة(.
واســـتحق األهلـــي نتيجـــة الفوز 
عطًفا على األداء والتركيز الذهني 
منـــذ  بـــاألداء  والجديـــة  والقـــوة 
البدايـــة فـــي الجوانـــب الدفاعية 
خصمـــه،  خطـــورة  مـــن  والحـــد 
باإلضافـــة للفعاليـــة فـــي الهجوم 
الـــذي تميز بالتنظيم والتنوع في 

مصـــادر تســـجيل النقـــاط داخـــل 
ســـواعد  عبـــر  القـــوس  وخـــارج 
هشـــام سرحان وهاريس تحديًدا 
وبجانبهـــم أحمد الـــدرازي وميثم 
المنامـــة  المقابـــل  وفـــي  جميـــل، 
كانـــت بدايتـــه ســـيئة للغايـــة في 
الجانبيـــن الدفاعـــي والهجومـــي، 
ورغـــم محاوالت العبيه وأبرزهم 
ايريـــك فـــي تحقيـــق شـــيء فـــي 
األشواط المتبقية إال أن األخطاء 
الفعاليـــة  وغيـــاب  واالســـتعجال 
مـــن زمالئـــه الالعبيـــن أدى لهـــذه 

الخسارة.

بقيـــادة أحمـــد جــان .. األهـــلي بطــل الزمــان
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علي مجيد

توج وكيل وزارة شــؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ عيســى بن علي آل 
خليفة الفائزين في النسخة الخامسة من كأس “خليفة بن سلمان” لكرة السلة، والتي حقق لقبها نادي األهلي بعد 

فوزه على نادي المنامة بنتيجة 81/ 96 في المباراة النهائية.

وتـــوج ســـمو الشـــيخ عيســـى بن 
علـــي فريق النـــادي األهلي بكأس 
الذهبيـــة،  والميداليـــات  البطولـــة 
فريـــق  العبـــي  ســـموه  قلـــد  كمـــا 
الفضيـــة،  بالميداليـــات  المنامـــة 
احترازيـــة  إجـــراءات  وســـط 
االتحـــاد  مـــن  متخـــذة  ووقائيـــة 

البحريني لكرة السلة.
بهـــذه  لســـموه  تصريـــح  وفـــي 
الشـــيخ  ســـمو  أعـــرب  المناســـبة، 
عيســـى بـــن علـــي آل خليفـــة عن 
بتقديـــم  وفخـــره  اعتـــزازه  بالـــغ 
وعلـــى  ســـموه  علـــى  غـــال  كأس 
جميـــع األســـرة الرياضيـــة يحمل 
اســـم “خليفة بن ســـلمان”، مشيرا 
إلى أن المغفور له بإذن هللا تعالى 
قـــدم للقطاع الرياضي إســـهامات 

إحـــداث  فـــي  ســـاهمت  عديـــدة 
نقلـــة نوعيـــة بـــارزة جعلـــت مـــن 
الرياضـــة البحرينية تحتل موقعا 
متقدمـــا في العديد من الفعاليات 
والدوليـــة،  القاريـــة  والبطـــوالت 
فـــي  األثـــر  بالـــغ  لهـــا  والتـــي كان 
تحفيز أبطـــال البحريـــن لتحقيق 
مزيد من اإلنجازات على مختلف 

األصعدة والمحافل الرياضية. 
وأكد سموه أن حرص وتوجيهات 
الجاللـــة  صاحـــب  البـــالد  عاهـــل 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
الداعم األول للرياضة البحرينية، 
القطـــاع  فـــي  الفـــارق  صنعـــت 
الرياضييـــن،  ألبنائـــه  الرياضـــي 
العهـــد رئيـــس  كمـــا أن دور ولـــي 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 

الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد 
القطـــاع  دعـــم  فـــي  خليفـــة،  آل 
الرياضـــي لهـــو واضح وجلـــي بما 
أصـــدر من قوانيـــن جديدة، أثرت 
وســـاهمت فـــي تطويـــر الرياضـــة 
البحرينيـــة. كمـــا أن وقوف ممثل 
جاللـــة الملـــك لألعمال اإلنســـانية 
الشـــيخ  ســـمو  الشـــباب  وشـــؤون 
ناصر بن حمد آل خليفة، والنائب 
األول للمجلـــس األعلـــى للشـــباب 
والرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
خالـــد  الشـــيخ  ســـمو  البحرينيـــة 
كل  علـــى  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن 
البحرينيـــة  الرياضـــة  احتياجـــات 
أســـهم بشـــكل كبيـــر فـــي االرتقاء 
واإلنجـــازات  الرياضـــة  بالحركـــة 

المتتالية.

اللجنة اإلعالمية:  |  تصوير: خليل إبراهيم

سمو الشيخ عيسى بن علي: كأس المغفور له خليفـــــــة بن سلمان غاٍل علّي وعلى جميع األسرة الرياضية
ــر ــوي ــط ــت ال ــي  ــ ــم ف ــ ــاه ــ ــرى وس ــ ــ أث الـــــــــوزراء  ــس  ــيـ الـــعـــهـــد رئـ ــي  ــ ــي ودور ســـمـــو ولـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــاض ــري ال ــاع  ــطـ ــقـ الـ ــي  ــ ــارق ف ــ ــف ــ ال ــت  ــع ــن الـــمـــلـــك ص ــة  ــالـ تـــوجـــيـــهـــات جـ

والدولـــيســـموه يتـــوج األهلـــي بطـــًا للـــكأس الغاليـــة بعـــد فـــوزه علـــى المنامـــة فـــي المبـــاراة النهائيـــة القـــاري  موقعهـــا  عـــززت  اسهامــــــــات  للرياضـــة  قـــدم  الوطـــن  فقيـــد 
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العراق سيكون ساحة المعركة التي تستخدمها طهران لفرض سيطرتها

االستخبارات األميركية: إيران التحدي األساس لمصالحنا بالمنطقة

العســـكرية  االســـتخبارات  مديـــر  أكـــد 
األميركيـــة، أمـــس الخميـــس، أن إيران 
لمصالـــح  األساســـي  التحـــدي  هـــي 
واشـــنطن في الشـــرق األوســـط بسبب 

قدراتها العسكرية المتطورة.
 وقال ســـكوت باريار “إيران مســـتعدة 
الواليـــات  ضـــد  العنـــف  الســـتخدام 

المتحدة، عبر الوكالء”.
حـــول  جلســـة  وفـــي  جانبهـــا،  مـــن 
التحديثات األمنية قالت مديرة الـ”سي 
آي إيـــه” إفريل هينز، “العراق ســـيكون 
ســـاحة المعركة التي تستخدمها إيران 

لفرض سيطرتها”.
 وفي إحاطة للكونغرس، حّددت هينز 
إيران كواحدة من أكبر أربعة تهديدات 
وقالـــت:  المتحـــدة،  الواليـــات  تواجـــه 
“نتوّقـــع أن تخاطر إيـــران بما قد يؤّدي 
إلى تصعيـــد التوترات وتهديد مصالح 
العـــام  والحلفـــاء  المتحـــدة  الواليـــات 

المقبل”.
الدولـــي  “المعهـــد  نّبـــه  أيـــام،  وقبـــل   
للدراســـات االســـتراتيجية” فـــي تقرير 
مفّصـــل له إلى مخاطر تنامي ترســـانة 

الصواريـــخ اإليرانية الضخمة، الســـيما 
الطائرات بدون طيار وصواريخ كروز، 
التي تشـــكل قـــوة مزعزعة لالســـتقرار 

في الشرق األوسط.
الصواريـــخ  “أنظمـــة  أن  وأوضـــح 
الباليستية اإليرانية، المكملة بصواريخ 
كـــروز والمســـيرات ليســـت مخصصـــة 

للردع فحسب بل للمعارك أيًضا”.
ـــا  تفصيليًّ تقييًمـــا  التقريـــر  قـــّدم  كمـــا 
والطريقـــة  اإليرانيـــة،  للصواريـــخ 
واألهـــداف التـــي تعمل عليهـــا طهران. 

وأشـــار إلـــى فضل كوريا الشـــمالية في 
فـــي مجـــال  إيـــران  قـــدرات  تحســـين 
جانـــب  إلـــى  الباليســـتية  الصواريـــخ 

مساعدة روسيا والصين.
ورّجـــح تصديـــر طهران لمـــا يقارب 20 
نوًعـــا مـــن الصواريخ إلـــى وكالئها في 
المنطقة ســـواء فـــي العـــراق أو اليمن، 
ولبنـــان. وقـــد صدرت إيـــران صواريخ 

قصيرة المدى لوكالئها في المنطقة.
إلـــى ذلـــك، أكـــد أن “انتشـــار الصواريخ 
اإليرانية له عواقب مزعزعة لالستقرار 

بشـــكل كبيـــر فـــي المنطقـــة، ألن تلـــك 
الترســـانة تعمـــل كمضاعف قـــوي لقوة 
الميليشـــيات غير الخاضعة للمساءلة” 

أو لسلطة الحكومات المحلية.
وحـــّذر المعهـــد الدولي مـــن تزويد تلك 
الميليشـــيات بهـــذه األنظمـــة )صواريخ 
اســـتعداًدا  “يظهـــر  مـــا  ومســـيرات(، 
عـــن  فضـــالً  المخاطـــر،  لتحمـــل  أكبـــر 
موقـــف أكثر هجومـــي لبرنامـــج إيران 

الصاروخي بشكل عام”.
ولفـــت المعهـــد الدولـــي إلى اســـتخدام 
إيران 4 استراتيجيات لتزويد حلفائها 
الـــدرون  بطائـــرات  الميليشـــيات  مـــن 
والصواريخ الباليستية، أال وهي النقل 
المباشـــر، إعطاء تحديثات للصواريخ، 
ونقـــل قـــدرات اإلنتـــاج، والتزويد عبر 
أطـــراف ثالثـــة”. وختتم التقريـــر منّبًها 
إلـــى أن كل تلـــك المعطيـــات والتقـــدم 
الذي باتت الســـلطات اإليرانية تحرزه 
في هذا المجال يجب أن تشكل جرس 
إنـــذار للمنطقة والـــدول التي تتفاوض 
الصواريـــخ  تهديـــد  ألن  إيـــران،  مـــع 
والطائـــرات بدون طيار ســـوف يتزايد 

في السنوات القادمة”.

دبي - العربية.نت

بقايا صواريخ إيرانية باليستية عرضت في واشنطن بالعام 2018

نيودلهي ـ أ ف ب

أعلنت وزارة الصحة الهندية أمس الخميس تسجيل 3645 وفاة بكوفيد19- 
خالل 24 ســـاعة، بزيادة 350 عن اليوم الســـابق في حصيلة قياســـية جديدة 

لهذا البلد الذي انتشر فيه الوباء بشكل واسع.
وبذلـــك ارتفع عـــدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في الهند التي تشـــهد 

موجة حادة من انتشار المرض، إلى 204 آالف و832.
وســـجلت الهند نحو 380 ألف إصابة جديدة خالل الســـاعات الـ 24 الماضية، 
في رقم قياسي عالمي جديد أيضا. وفي أبريل وحده، أحصت البالد أكثر من 
ســـتة ماليين إصابة جديدة بكوفيد- 19. وهذه الزيادة الهائلة نســـبت جزئيا 
إلى متحور هندي للفيروس، إلى جانب التجمعات الحاشـــدة في المناســـبات 
السياســـية والدينية، تســـبب ضغطا هائال على المستشـــفيات التي تعاني من 

نقص في األسرة واألدوية واألكسجين. 
واألزمـــة الصحيـــة خطيـــرة خصوصا فـــي نيودلهي، حيث يمـــوت الناس على 

أبواب المستشفيات المزدحمة.

3645 وفاة بكورونا خالل 24 ساعة في الهند

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

أثار مشروع قانون تقّدمت به حركة 
النهضة في تونس جدالً في األوساط 
من  الهدف  أن  رأت  التي  السياسية، 
الرئيس  “تــقــزيــم” صــالحــيــات  ــه  ــ ورائ

قيس سعّيد.
ــقــانــون   ويــتــعــلــق مــقــتــرح ال

القانون  بتعديل  الجديد 
االنــتــخــابــي الــحــالــي، 
منح  ينص على  الذي 
صــالحــيــات لــلــرئــيــس 

فــيــمــا يــخــص الــدعــوة 
إلــــــى االنــــتــــخــــابــــات أو 

االستفتاء.
ويــــدعــــو مـــقـــتـــرح الـــتـــعـــديـــل إلـــى 

لالنتخابات  الدعوة  صالحية  تحويل 
الجمهورية  رئيس  من  لالستفتاء،  أو 

إلى رئيس الحكومة.
ــونــس عـــن أن  ويـــــدور حــديــث فـــي ت
هذه  من خالل  تسعى  النهضة  حركة 

الخطوة إلى تجريد سعّيد من إمكانية 
الدعوة إلى انتخابات مبكرة، في ظل 
تواصل األزمة السياسية بين مكونات 
السلطة الناتجة عن انتخابات 2019.

وتجري الحركة اإلخوانية منذ أيام 
سلسلة مشاورات وتحركات مع 
ــزاب  الــمــجــتــمــع الــمــدنــي وأحــ
سعيها  ظـــل  فـــي  أخــــــرى، 
لــــتــــعــــديــــل الـــــقـــــانـــــون 

االنتخابي.
مــن وراء ذلك  وتــرمــي 
ــى مـــمـــارســـة ضــغــط على  ــ إل
رئاسة الجمهورية في اتجاه إقرار 
التعديل الوزاري األخير، الذي رفضه 

سعّيد.
وتشهد تــونــس فــي األشــهــر األخــيــرة 
الباردة” بين سعّيد،  “الحرب  ما يشبه 
النهضة  وحـــركـــة  ــبــرلــمــان  ال ورئـــيـــس 

راشد الغنوشي.

تونس.. “النهضة” تسعى لتقليص صالحيات الرئيس
أالميدا ـ وكاالت

بعدما شـــهدت الواليـــات المتحدة 
حوادث مماثلة لتوقيف أشـــخاص 
على يد الشرطة األميركية تنتهي 
بالوفاة، خرج فيديو جديد نشرته 

الشـــرطة في مدينة أالميدا في 
واليـــة كاليفورنيـــا مســـاء 

الثالثـــاء، يظهـــر فيـــه 
شـــرطيون يثبتـــون 
رجـــال علـــى األرض 
مـــن خمـــس  ألكثـــر 

دقائـــق، فـــي عمليـــة 
توقيـــف انتهـــت بوفاة 

الرجل.
وذّكـــر هـــذا الحـــادث الـــذي أدى 

إلـــى وفـــاة ماريـــو غونزاليس )26 
عامـــا( فـــي 19 أبريـــل فـــي أالميدا 
قـــرب ســـان فرانسيســـكو، بمـــوت 
جـــورج فلويـــد العـــام الماضي في 
مينيابوليـــس اختناقـــا بعدمـــا ركع 

الشـــرطي ديريـــك شـــوفين علـــى 
رقبته ألكثر من تســـع دقائق بينما 
ويســـتغيث  اليديـــن  مكّبـــل  كان 

للسماح له بالتنفس.
فـــي  أالميـــدا  شـــرطة  وقالـــت 
البداية، إن غونزاليس توفي 
صحيـــة  “حالـــة  بســـبب 
ووعـــدت  طارئـــة”، 
تحقيـــق  بإجـــراء 
شفاف ومستقل في 

مالبسات الحادث.
الـــذي  الفيديـــو  وأظهـــر 
التقطتـــه كاميـــرا مشـــاة ألحـــد 
يحاولـــون  عناصـــر  الشـــرطيين، 
غونزاليـــس  ماريـــو  يـــدي  تقييـــد 
رفـــض  بعـــد  عامـــة  حديقـــة  فـــي 
الشـــاب البديـــن والذي يبـــدو عليه 
أوراقـــه  تســـليمهم  االضطـــراب 

الثبوتية.

أميركا.. وفاة شاب تحت ركبة شرطي في أالميدا
لندن ـ وكاالت

أمـــس  بريطانيـــة،  صحيفـــة  كشـــفت 
الخميس، أن الزعيم الكوري الشـــمالي 
كيم جون أون، أعدم أحد المســـؤولين 
بعـــد تأخره عـــن إنهاء مشـــروع إعمار 

أحـــد المستشـــفيات واعتمـــاده على 
مـــواد أولية ومعـــدات صينية 

ذات جودة منخفضة.
وذكرت صحيفة “ديلي 
البريطانيـــة  مايـــل” 
الكـــوري  الزعيـــم  أن 

بنفســـه  الشـــمالي وضع 
حجر األســـاس لمستشفى   

بيونغ يانغ  خالل العام 2020، 
وطالب ببنائه خالل فترة قصيرة ال 

تتعدى 6 أشهر.
ووفقا للصحيفة، جاء الموعد النهائي 
لتســـليم المشـــروع دون افتتـــاح كبير، 
وســـط أقاويـــل بأن المبنـــى كان فارغا 
الطبيـــة   ت  ا د ـ ـ ـ المع فيـــه   تتوافـــر  وال 

األساســـية، ونظـــرا للتأخير في تجهيز 
حـــال  المســـؤول  اقتـــرح  المستشـــفى، 
بديال “يتعـــارض” مع تطلعـــات الزعيم 

كيم جونغ أون.
ونقلـــت الصحيفة عن وكالة “ديلي 
إن كيه” المعنية بشـــؤون كوريا 
الشـــمالية أن كيم كان يرغب 
باستيراد أجهزة طبية من  

أوروبا  ليتم استخدامها 
تشـــفى  المس فـــي 

الجديد.
البديلـــة  الخطـــة  وتضمنـــت 
التـــي اقترحها المســـؤول، اللجوء 
لمعدات صينية عوضا عن األوروبية، 

عكس ما كان كيم يتطلع إليه.
وأشارت الصحيفة إلى أنه ألقي باللوم 
علـــى المســـؤول، البالـــغ مـــن العمـــر 50 
عامـــا، فـــور اكتشـــاف كيـــم حقيقـــة ما 

فعله.

زعيم كوريا الشمالية يعدم مسؤوال تأخر في تسليم مشروعه

طهران ـ أ ف ب

قّدم مســـؤول كبيـــر في مركـــز أبحاث 
حســـن  للرئيـــس  ومستشـــار  إيرانـــي 
تســـريب  بعـــد  اســـتقالته  روحانـــي 
تســـجيل لوزير الخارجية محمد جواد 
وازن  دور  عـــن  فيـــه  تحـــّدث  ظريـــف 
للعســـكر فـــي السياســـة الخارجية، كما 
ذكـــرت أمـــس الخميـــس وكالـــة األنباء 

اإليرانية الرسمية.
وأفادت الوكالة أن حسام الدين أشينا 
مديـــر مركـــز األبحـــاث االســـتراتيجية 
تســـجيل”  “ســـرقة  بســـبب  “اســـتقال” 
مـــع  المركـــز  يتضّمـــن مقابلـــة أجراهـــا 

محمد جواد ظريف.
 ويرأس أشـــينا المركز منذ 2013، وقد 
عّين في العام نفسه مستشاًرا للرئيس 

روحانـــي وكان ال يزال في منصبه إلى 
اليوم. وتشير وسائل اإلعالم اإليرانية 
بانتظام إلى أشينا كمقرب من روحاني 
بعدمـــا كان نائـــب وزير االســـتخبارات 

في العام ألفين.
وأثـــار التســـجيل الممتـــد لنحـــو ثـــالث 
ســـاعات ونشرته األحد وســـائل إعالم 
شـــديدة  انتقـــادات  إيـــران،  خـــارج 
صفـــوف  فـــي  خصوًصـــا  إيـــران  فـــي 
المحافظين الذين يهاجمون باســـتمرار 

روحاني المعتدل ووزير خارجيته.
التســـجيل  مـــن  لمقتطفـــات  ووفًقـــا 
تايمـــز”  “نيويـــورك  صحيفـــة  نشـــرتها 

األميركية، قال الوزير “في الجمهورية 
اإٍلســـالمية الميدان العسكري هو الذي 
يحكم )...( لقد ضحيت بالدبلوماســـية 
مـــن أجـــل الميـــدان العســـكري، بدل أن 

يخدم الميدان الدبلوماسية”.
وأتـــى التســـريب بينما تخـــوض إيران 
والقـــوى الكبـــرى مباحثـــات فـــي فيينا 
إلحياء االتفاق النووي الذي انســـحبت 
ـــا عـــام  منـــه الواليـــات المتحـــدة أحاديًّ
2018. كمـــا يأتي قبل أقل من شـــهرين 
علـــى انتخابات رئاســـية الختيار خلف 
للرئيس المعتدل روحاني الذي ال يحق 

له الترشح مجدًدا.

عاصفة ظريف لم تهدأ.. مستشار روحاني يستقيل

وزير الخارجية اإليرانية

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية القدس ـ أ ف ب

نجحت قوات األمن، أمس الخميس، 
فـــي إحبـــاط هجـــوم انتحـــاري علـــى 
مقـــر مديريـــة األمن الوطنـــي، بمدينة 

كركوك شمالي العراق.
وقال مراســـل “ســـكاي نيـــوز عربية”، 
إن قوات األمن قتلت شـــخًصا يرتدي 
حزاًمـــا ناســـًفا حـــاول اقتحـــام مبنـــى 
المديريـــة. وقـــد تســـبب إطـــالق النار 
علـــى االنتحـــاري، فـــي انفجـــار حزام 
ناســـف كان يلفـــه علـــى جســـده، ممـــا 

ا في المنطقة. ا قويًّ أحدث دويًّ
وأسفرت العملية عن إصابة اثنين من 

رجال األمن بجروح طفيفة.
وقال بيـــان لخلية اإلعالم األمني في 
العـــراق، إن قوات األمـــن “تمّكنت من 
قتـــل إرهابي انتحاري يرتـــدي حزاًما 
ناســـًفا، حـــاول الدخـــول إلـــى مديرية 

األمن الوطني في كركوك”.

الخميـــس،  أمـــس  إســـرائيل،  أعلنـــت 
إعادة فتح منطقة صيد األسماك أمام 
الصيادين في غـــزة إلى 15 ميالً، بعد 
ان كانت قد أغلقتها بشكل كامل قبل 
أيـــام علـــى إثـــر إطـــالق صواريخ من 

القطاع باتجاه إسرائيل.
وعـــاد الهـــدوء إلـــى قطـــاع غـــزة بعد 
موجـــة تصعيـــد نســـبية خـــالل األيام 
القليلـــة الماضيـــة، تخللتهـــا تهديدات 
ضـــد  عســـكرية  بعمليـــة  إســـرائيلية 
إطـــالق  اســـتمر  حـــال  فـــي  القطـــاع 
جنوبـــي  بلـــدات  باتجـــاه  الصواريـــخ 

إسرائيلي.
وقالت وسائل إعالم إسرائيلية، أمس 
الخميـــس، إن عودة األوضـــاع إلى ما 
كانت عليـــه في غزة مرهـــون بالتزام 
الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بعدم 

التصعيد.

إحباط هجوم 
انتحاري على مديرية 

األمن في كركوك

إسرائيل تعيد فتح 
منطقة الصيد في 

غزة إلى 15 مياًل

إيران: سنقبل نتائج محادثات فيينا بشرط رفع كل العقوبات
ــة” ــارم ــص “ال تـــرامـــب  ــات  ــوب ــق ع رفـــع  ــار  ــي خ ــدرس  ــ ت بـــايـــدن  إدارة 

مـــع اســـتمرار اجتماعـــات الجولـــة الثالثة مـــن مفاوضات 
فيينا حـــول البرنامج النـــووي اإليراني، أمـــس الخميس، 
أعلنـــت إيـــران القبـــول بنتائـــج المحادثات ولكن بشـــرط 
رفع جميـــع العقوبات األميركية وتحقق طهران من ذلك، 

بحسب ما أعلنه التلفزيون الرسمي.
وفـــي وقـــت ســـابق أمـــس، أفـــاد عـــدد مـــن المســـؤولين 
األميركييـــن الحالييـــن والســـابقين، وعـــدد مـــن المصادر 
المطلعـــة، بحســـب ما نقلـــت وكالة أسوشـــييتد برس، أن 
اإلدارة األميركيـــة الحاليـــة تـــدرس خيـــار رفـــع العقوبات 
“الصارمة” التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، من 
أجل إعادة إيران إلى الوفاء بالتزاماتها في االتفاق الذي 
أبرم عام 2015، إال أن هؤالء المسؤولين رفضوا التعليق 
علـــى ماهية العقوبات التي ســـيتم رفعهـــا، موضحين أن 

واشنطن مستعدة لرفع العقوبات غير النووية أيًضا.
كمـــا نقلت “أسوشـــييتد برس” عـــن مســـؤولين أميركيين 
قولهـــم، إن الواليـــات المتحدة مســـتعدة لرفـــع العقوبات 
التـــي تمنـــع إيـــران مـــن تحقيـــق مصالحهـــا المتوقعة في 

االتفـــاق النـــووي، بما في ذلك وصولها إلـــى النظام المالي 
الدولي والمعامالت بالدوالر.

يذكـــر أن الجولة الثالثة من المفاوضات كانت اســـتؤنفت 
الثالثـــاء، مـــن قبـــل إيـــران وبريطانيـــا والصيـــن وفرنســـا 
وألمانيـــا وروســـيا لالتفاق على الخطـــوات الضرورية من 
أجل إحياء اتفاق عام 2015، الذي انســـحب منه الرئيس 

األميركي السابق دونالد ترمب عام 2018.
وتـــدور نقـــاط الخـــالف الرئيســـية حـــول العقوبـــات التي 
يجب على واشـــنطن أن ترفعهـــا، والخطوات التي يجب 
علـــى طهـــران اتخاذهـــا الســـتئناف التزامهـــا بالحـــد مـــن 
برنامجهـــا النـــووي، وكيفية ترتيب هـــذه العملية إلرضاء 

الطرفين.

من محادثات فيينا

فيينا ـ وكاالت
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1.6 مليون دينار لتطويــر وتحديث منظومة البث التلفزيوني

“األشغال”: مليون دينار للصيانة الشاملة لـ 5 مدارس

تنافســت مجموعــة شــركات فــي جلســة مجلــس المناقصــات والمزايــدات 
أمــس علــى 3 مناقصــات لــوزارة األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيط 
العمرانــي علــى أعمــال الصيانــة الشــاملة لمدرســة مدينة عيســى الثانوية 
للبنــات ومدرســة الخنســاء االبتدائيــة للبنــات ومدرســة رابعــة العدويــة 
االبتدائيــة للبنات ومدرســة العــاء الحضرمي االبتدائية للبنين ومدرســة 

الهداية الثانوية للبنين بنحو مليون دينار.

وفتح المجلـــس 4 مناقصات لوزارة 
الصيانـــة  ألعمـــال  أولهـــا  األشـــغال، 
عيســـى  مدينـــة  لمدرســـة  الشـــاملة 
الثانوية للبنات ومدرســـة الخنســـاء 
االبتدائيـــة للبنات تنافســـت عليها 5 
شـــركات، وكان أقـــل عطـــاء لشـــركة 
بــــ 323.4 ألـــف  الســـرايا للمقـــاوالت 
الصيانـــة  ألعمـــال  والثانيـــة  دينـــار، 
العدويـــة  رابعـــة  لمدرســـة  الشـــاملة 
االبتدائيـــة للبنات وأعمـــال الصيانة 
الشـــاملة لمدرســـة العالء الحضرمي 
االبتدائيـــة للبنيـــن تنافســـت عليهـــا 
7 شـــركات، وكان أقـــل عطـــاء بنحو 
تعلقـــت  فيمـــا  دينـــار،  ألـــف   347.5
الشـــاملة  الصيانـــة  بأعمـــال  الثالثـــة 
للبنيـــن  الثانويـــة  الهدايـــة  لمدرســـة 
تنافســـت عليهـــا 10 شـــركات، وكان 
دينـــار،  ألـــف   363 بــــ  عطـــاء  أقـــل 
واألخيـــرة للمرحلـــة األولـــى إلنشـــاء 
ممشـــى في مدينة زايد بمجمع 718 
تنافست عليها 17 شركة، وكان أقل 

عطاء بنحو 34.9 ألف دينار.
كمـــا فتـــح المجلس مناقصـــة لوزارة 
المرحلـــة  لتنفيـــذ  اإلعـــالم  شـــؤون 
األولـــى لمشـــروع تطويـــر وتحديث 
منظومـــة البث التلفزيونـــي؛ لضمان 
اســـتمرار البـــث التلفزيونـــي لقنوات 
البحرين تنافســـت عليها 6 شـــركات 
وكان أقـــل عطـــاء بنحـــو 1.6 مليون 
دينـــار لشـــركة )Glocom(، وأكبرهـــا 

بقرابة مليوني دينار.
مناقصـــة   19 فتـــح  إجمـــاال،  وتـــم 
تابعـــة لـ 11 جهة حكوميـــة بإجمالي 
109 عطـــاءات. وبلـــغ مجمـــوع أقل 

العطـــاءات المقدمة نحو 3.9 مليون 
دينار.

وفتـــح المجلـــس 4 مناقصات إلدارة 
المخـــازن المركزيـــة بهيئـــة الكهرباء 
والماء، أولها لشـــراء مـــواد كهربائية 
تنافست عليها 3 شركات، وكان أقل 
عطاء بنحـــو 20 ألف دينار، والثانية 
لشـــراء صمامات لغرض استخدامها 
من قبـــل إدارة نقل المياه تنافســـت 
عليهـــا 4 شـــركات، وكان أقـــل عطاء 
بنحـــو 66.4 ألف دينـــار، فيما تعلقت 
قواطـــع  بشـــراء  الثالثـــة  المناقصـــة 
كهربائيـــة تنافســـت عليها شـــركتان 
وكان أقـــل عطـــاء بنحـــو 29.9 ألـــف 
كابـــالت  لشـــراء  واألخيـــرة  دينـــار، 
أرضيـــة تنافســـت عليها 6 شـــركات، 
وكان أقـــل عطاء بنحـــو 114.3 ألف 

دينار.
مناقصـــات   3 المجلـــس  فتـــح  كمـــا 
لشركة تطوير للبترول، أولها لتوريد 
حاوية محلل الندى تنافســـت عليها 
4 شـــركات وكان أقـــل عطـــاء بنحـــو 
73.2 ألـــف دينـــار، والثانيـــة لتوريـــد 
فـــوق  بالموجـــات  االنســـياب  عـــداد 
الصوتية تنافســـت عليها 6 شركات، 
وكان أقـــل عطـــاء بنحـــو 29.9 ألـــف 
دينـــار، واألخيـــرة لتوريـــد لصمامات 
8 شـــركات،  إغالق تنافســـت عليهـــا 
وكان أقـــل عطـــاء بنحـــو 49.7 ألـــف 

دينار.
مناقصـــة  المجلـــس  فتـــح  وكذلـــك 
لـــوزارة الصحة لشـــراء جهـــاز جديد 
بـــدال  الدمويـــة  األوعيـــة  لتصويـــر 
مـــن الجهـــاز القديـــم بالجنـــاح رقـــم 

الطبـــي  الســـلمانية  مجمـــع  فـــي   11
وكان  شـــركات،   5 عليهـــا  تنافســـت 
أقـــل عطـــاء لشـــركة صيدليـــة وائل 
بنحـــو 369.5 ألف دينـــار، ومناقصة 
لجامعـــة البحرين لتوفيـــر طبيبتين 
تتحدثان باللغة العربية واإلنجليزية 
لمركز الجامعـــة الصحي وذلك لمدة 
تنافســـت  أشـــهر  وســـبعة  ســـنتين 
عليهـــا 5 شـــركات، وكان أقلهـــا بنحو 
الرعايـــة  لمركـــز  دينـــار  ألـــف   57.1
الصحية المنزليـــة، ومناقصة لوزارة 
لتقديـــم  واالتصـــاالت  المواصـــالت 
للحصـــول  االستشـــارية  الخدمـــات 
قبـــل  مـــن  تشـــغيل  رخصـــة  علـــى 
إدارة الطيـــران الفيدرالـــي للواليات 
المتحـــدة األميركيـــة تقدمـــت إليهـــا 

شركة وحيدة بعطاء فني.
مناقصـــة  المجلـــس  فتـــح  وأيًضـــا 
)بابكـــو(  البحريـــن  نفـــط  لشـــركة 
علـــى  الجماعـــي  التأميـــن  لبرنامـــج 
الشـــخصية  والحـــوادث  الحيـــاة 
لـــإدارة العليـــا/ التنفيذية تنافســـت 

عليهـــا 4 شـــركات، وكان أقـــل عطاء 
بنحـــو 55.3 ألـــف دينـــار، ومناقصـــة 
لحلبـــة البحريـــن الدوليـــة للتســـويق 
اإلستراتيجي واألنشطة الترويجية 
لمـــدة عاميـــن تقدمـــت إليها شـــركة 
)البحريـــن(  إنترناشـــيونال  بيكـــو 
بعرضيـــن أقلهمـــا بنـــح 198.5 ألـــف 
دينـــار، ومناقصـــة لـــوزارة الداخليـــة 
للـــوزارة  قرطاســـية  مـــواد  لتوفيـــر 
وذلك لمدة 3 سنوات تنافست عليها 
3 شركات، وكان أقل عطاء بـ 176.4 

ألف دينار.
عـــالوة علـــى ذلـــك، فتـــح المجلـــس 
مناقصة لبوليتيكنك البحرين لتوفير 
عمـــال نظافـــة وحدائق ومســـاعدين 
الجامعـــي  للحـــرم  العامـــة  لألعمـــال 
لبوليتكنك الكائن في مدينة عيسى 
وذلـــك لمدة عـــام ونصف العام حتى 
نهاية العام 2022 تنافست عليها 12 
شـــركة، وكان أقل عطاء لشركة جي 
فور اس ســـيكيور سلوشنز البحرين 

بنحو 12.9 ألف دينار.

أخبار متفرقة

قيمة صادرات البرازيـل للبحرين

“البوليتكنك” و “مايكروسوفت” تناقشان تنفيذ مشروعات الذكاء االصطناعي

2.9 مليـــار دوالر واردات الـــدول العربيـــة مـــن برازيليـــا بالربـــع األول

إضــافــــــة مــزيــــــد مــن اإلنجـــــازات للبحــريــن فـــــي المجــال الحيـــوي

المرتبـــة  فـــي  البحريـــن  مملكـــة  حلـــت 
الثانية ضمـــن قائمة أكبر الدول العربية 
المســـتوردة للســـلع البرازيليـــة في الربع 
بقيمـــة  2021 وذلـــك  العـــام  مـــن  األول 
تصـــدرت  إذ  دوالر،  مالييـــن   406.36
قائمـــة  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 
أكبـــر الدول العربية المســـتوردة للســـلع 
البرازيلية وذلـــك بقيمة 526.16 مليون 

دوالر في هذه الفترة.
العربيـــة  التجاريـــة  الغرفـــة  وأعلنـــت 
البرازيليـــة، أن صـــادرات البرازيـــل إلـــى 
الدول العربية ســـجلت ارتفاًعا ملحوًظا 
بنســـبة 22.5 % من حيث الحجم لتبلغ 
قيمتهـــا 2.91 مليـــار دوالر خـــالل الربـــع 

األول من العام 2021.
إلـــى  البرازيليـــة  الصـــادرات  وحققـــت   

الـــدول العربيـــة زيـــادة بنســـبة 18.2 % 
2020 وســـط انتعـــاش  مقارنـــة بالعـــام 
التجـــارة العالميـــة أخيـــًرا، وفًقـــا لبيـــان 

صحافي.
وجـــاءت مصر فـــي المرتبـــة الثالثة في 
القائمـــة بقيمـــة 379.26 مليـــون دوالر، 
واإلمارات العربية المتحدة في المرتبة 

الرابعة بقيمة 352.2 مليون دوالر.

واشتملت أبرز واردات المنطقة العربية 
مـــن البرازيـــل علـــى الحديد الخـــام إلى 
كالســـكر  الغذائيـــة  المنتجـــات  جانـــب 
والدواجـــن ولحـــوم األبقـــار والحبـــوب، 
فـــي الوقت الذي ســـجلت فيـــه مبيعات 
فول الصويا والذرة ارتفاًعا قياســـًيا بلغ 
147.98 %، و132.67 % على التوالي.
وبلغـــت صـــادرات العالـــم العربـــي إلـــى 

البرازيـــل نحـــو 1.31 مليـــار دوالر فـــي 
الفترة نفســـها بزيادة تصـــل إلى 11.24 
% مقارنـــة بالفتـــرة نفســـها مـــن العـــام 

الماضي.
وقـــال رئيـــس الغرفة التجاريـــة العربية 
“يشـــهد  شـــحفي  أوســـمار  البرازيليـــة، 
الميـــزان التجاري بيـــن البرازيل والدول 
العربيـــة نمـــًوا ملحوًظا وســـريًعا نتيجة 
إعـــادة فتـــح المعابـــر تدريجًيا وحمالت 
التلقيـــح المســـتمرة وتجلى فـــي نتائج 
األشهر الثالثة األولى من العام 2021”.

العربيـــة  والبلـــدان  البرازيـــل  ونجحـــت 
بشـــكل  المطـــرد  نموهـــا  اســـتعادة  فـــي 
ســـريع وتعزيز العالقـــات التجارية فيما 
بينهـــا، فـــي الوقـــت الـــذي نشـــهد فيـــه 
تنامي الجهود المبذولة لتســـريع وتيرة 
التعافـــي مـــن تداعيات جائحـــة )كوفيد 

19( حول العالم.

عقـــد القائـــم بأعمال الرئيـــس التنفيذي 
)بوليتكنـــك  التقنيـــة  البحريـــن  لكليـــة 
البحرين( الشـــيخ علي بـــن عبدالرحمن 
ســـيف  الشـــيخ  مـــع  لقـــاء  خليفـــة،  آل 
العـــام  المديـــر  الحوســـني  هـــالل  بـــن 
البحريـــن  مايكروســـوفت  لشـــركة 
وُعمـــان، بحضـــور عدد من المســـؤولين 
مـــن الجانبيـــن، تمـــت خاللـــه مناقشـــة 
نتائـــج مســـابقة خالـــد بن حمـــد للذكاء 
االصطناعـــي التـــي اختتمـــت النســـخة 
الثالثـــة منهـــا مؤخـــًرا فـــي حفـــل أقيـــم 
بحـــرم البوليتكنك تحـــت رعاية كريمة 
المجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  مـــن 
 )SCYS( والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى 
ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة، 
كما تمـــت مناقشـــة إطار تنفيـــذ وتبني 
هذه المشـــروعات مـــن قبـــل القطاعين 

العام والخاص في المملكة.
وخـــالل االجتمـــاع الـــذي عقد عـــن بعد 
عبر برنامج “Teams”، أكد الشيخ علي 
بـــن عبدالرحمـــن أن البوليتكنـــك تتطلع 
إلى التعاون مع مايكروســـوفت لتنفيذ 
بعـــض المشـــروعات الفريـــدة التـــي تم 
إنتاجهـــا خالل مســـابقة خالـــد بن حمد 
مؤسســـات  فـــي  االصطناعـــي  للـــذكاء 
والعـــام،  الخـــاص  القطاعيـــن  وهيئـــات 

كمـــا ســـيتعاون الطرفـــان بتبنـــي ثالثة 
مشـــروعات مشـــاركة ضمـــن المســـابقة 
ألخذها إلى مســـتويات متقدمة، حيث 
من شأن هذه المشروعات إضافة مزيد 
مـــن اإلنجـــازات لمملكـــة البحريـــن فـــي 

هـــذا المجـــال الحيـــوي، مجـــال الـــذكاء 
االصطناعي.

الشـــكر  علـــي بجزيـــل  الشـــيخ  وتقـــدم 
والتقدير لشركة مايكروسوفت لدورها 
الكبيـــر فـــي نجـــاح مســـابقة خالـــد بـــن 
حمد لالبتكار في الـــذكاء االصطناعي، 
ملفًتـــا إلى أن التعاون بيـــن البوليتكنك 
ومايكروســـوفت ممتـــد علـــى مدى 12 
عاًما، عمل خاللهـــا الجانبان في العديد 
مـــن المبـــادرات، بما فـــي ذلك مســـابقة 
خالـــد بـــن حمـــد للـــذكاء االصطناعـــي، 
التي أقيمت النســـخة األولى منها العام 

 .2018
من جهته، قال الشيخ سيف الحوسني “نفخر بالجهود التعاونية التي تجمعنا مع  «

بوليتكنك البحرين لتعزيز اإلبداع واالبتكار التكنولوجي، حيث إننا نؤمن بأن اقتناء 
التكنولوجيا وحده ال يكفي لتحقيق إستراتيجية رقمية ناجحة ومتكاملة، ما لم 
تكن هناك نخبة من الموهوبين القادرين على إدارة التكنولوجيا واالبتكار فيها”.

”Teams“ االجتماع عقد عن بعد عبر

مدينة عيسى - بوليتكنك البحرين

حقـــق االقتصـــاد األميركـــي نموا 
بنســـبة 6.4 % فـــي الربـــع األول 
ويتوقـــع  الجـــاري.  العـــام  مـــن 
)البنـــك  األميركـــي  الفيدرالـــي 
المركزي األميركي( نمو االقتصاد 

6.5 %هـــذا العام، وتراجع معدل 
البطالة إلى 4.5 % بنهاية السنة، 
مقارنـــة مـــع نمـــو متوقـــع 4.2 % 
تقديـــرات  فـــي   %  5 وبطالـــة 

اجتماع ديسمبر.

االقتصاد األميركي ينمو 6.4 % بالربع األول 

نقـــل موقـــع “العربية. نت” عـــن وكالة “رويترز” أن مســـتثمرين 
صينيين من بينهم شـــركة CIC وشـــركات نفط وطنية صينية 
تجـــري محادثات لشـــراء حصة في “أرامكو” الســـعودية، بينما 
تســـتعد الشركة لبيع جزء آخر إلى مستثمرين دوليين. وكانت 
المملكة العربية الســـعودية قد كشـــفت مؤخرا أنها تدرس بيع 
1 % من أرامكو إلى شـــركة طاقة عالمية رائدة، وإنها قد تبيع 
مزيًدا من األســـهم، بعضها إلى مستثمرين دوليين، في غضون 

عام أو اثنين.

مستثمرون صينيون يعتزمون شراء حصة في “أرامكو”

أظهـــرت بيانات مجلـــس الذهب 
العالمـــي، أمـــس، تراجـــع الطلـــب 
علـــى الذهـــب خالل الربـــع األول 
2021 بنســـبة 23 % على أساس 
ســـنوي، وســـط انخفاض شـــهية 
المســـتثمرين القتناء الذهب مع 
تحسن الظروف االقتصادية بعد 

اكتشاف لقاحات كورونا.
تقريـــره  فـــي  المجلـــس  وقـــال 
الفصلـــي، إن التدفقات الخارجة 

قـــادت  المتداولـــة  للصناديـــق 
تحســـن  أن  إال  الطلـــب،  هبـــوط 
طلب المســـتهلكين األفـــراد قدم 
بعـــض الدعم. وهبطـــت حيازات 
فـــي  المتداولـــة  الصناديـــق 
البورصـــة العالميـــة مـــن الذهـــب 
بمقـــدار 177.9 طنـــا خـــالل الربع 
ارتفـــاع  بضغـــط   ،2021 األول 
أسعار الفائدة األميركية وتحسن 

أداء الدوالر.

تراجع الطلب العالمي على الذهب 23 % 

ســـجلت شـــركة “أمازون” األميركيـــة التي تمتلـــك أكبر متجر 
إلكترونـــي على اإلنترنت في العالم، طفرة كبيرة من المتوقع 
أن ُتغيـــر شـــكل عمليـــات الدفع المالـــي في العالـــم، اذ تمكنت 
الشـــركة مـــن ابتـــكار نظـــام جديـــد للدفـــع المالي يعتمـــد على 
“مســـحة اليـــد” وال يحتـــاج الى أي نـــوع من أنواع المالمســـة 
ال عبـــر النقـــود التقليديـــة وال البطاقـــات البنكيـــة وال حتـــى 

التطبيقات الهاتفية.

“أمازون” تبتكر نظاًما للدفع دون بطاقات وال هواتف

قـــال الرئيـــس جو بايـــدن، أمس، 
إن حزمة التحفيز المالي الموجه 
األميركـــي  االقتصـــاد  إلنعـــاش 
دوالر،  تريليونـــات   4 ســـتبلغ 
وتشـــمل الحزمة الســـابقة البالغة 
1.9 تريليـــون دوالر وتم إقرارها 

الشهر الماضي.

وأضـــاف بايدن فـــي أول خطاب 
له أمام الكونغرس بمناسبة مرور 
100 يـــوم علـــى توليـــه منصـــب 
اإلنفـــاق  حزمـــة  أن  الرئاســـة، 
الجديـــدة،  الضريبـــي  واالئتمـــان 
هـــي اســـتثمار حيـــوي لمســـتقبل 

الواليات المتحدة.

“بايدن” يرفع حزمة التحفيز االقتصادي لـ 4 تريليونات دوالر

قـــال البنـــك المركزي المصـــري في بيان إنه أبقى أســـعار الفائدة 
الرئيســـية دون تغيير، حيث أبقت لجنة السياســـة النقدية سعر 
إقراض ليلة عند 9.25 % وسعر عائد اإليداع لليلة واحدة عند 
8.25 % للمـــرة الرابعـــة علـــى التوالـــي، بعد خفض األســـعار في 

سبتمبر ونوفمبر.
وفـــي اجتماعهـــا األخيـــر نهايـــة مـــارس الماضـــي، قـــررت لجنة 
السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تثبيت معدل الفائدة 

للمرة الثانية على التوالي خالل العام الجاري.

“المركزي المصري” يبقي أسعار الفائدة دون تغيير

أعلنـــت شـــركة فيســـبوك، ارتفـــاع أرباحهـــا بالربـــع األول 2021 
بنســـبة 93.8 % على أســـاس ســـنوي، وســـط تحســـن ملحوظ 

باإليرادات.
وأفادت الشـــركة المالكة لعدد من مواقع التواصل االجتماعي، 
أمـــس، أن صافي األربـــاح خالل الفترة ســـجل 9.497 مليارات 

دوالر، مقارنة مع 4.9 مليارات دوالر بالربع األول 2020.

9.5 مليارات دوالر أرباح “فيسبوك” بالربع األول

406.36
مــليون دوالر

أمل الحامد

34.9 ألف دينار 
للمرحلة األولى 

من إنشاء ممشى 
بمدينة زايد

370 ألف دينار 
لشراء جهاز 

األوعية الدموية 
في “السلمانية”

المحرر االقتصادي
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وضع حجر األساس لمدرسة الهداية

أسامة الماجد

“السينما كما عرفتها” لبسام الذوادي... من أهم الكتب العربية
والخليجيــة البحرينيــة  الســينما  عبقــري  مســيرة  يوثــق 

إذا كان كتاب “فن الســـينما” الذي ألفه 
رودولف أرنيهم أســـتاذ ســـيكولوجية 
الفـــن من الكتـــب الفريدة فـــي العالم، 
فـــإن الكتـــاب الجديـــد الـــذي أصـــدره 
عبقـــري الســـينما الخليجيـــة المخـــرج 
بســـام الذوادي “الســـينما كما عرفتها” 
مـــن  418 صفحـــة  فـــي  يقـــع  والـــذي 
الحجـــم الكبير، يعتبـــر من أهم الكتب 
العربيـــة التـــي توثـــق مســـيرة مخرج 
مكانتـــه  اكتســـب  عظيـــم  ســـينمائي 
الرفيعـــة بمـــا قدمـــه من أعمـــال رائعة 

على مدى سنوات طويلة. 
ينقســـم الكتاب إلى الفصـــول التالية: 
أوال “مدخـــل، الســـينما كمـــا عرفتهـــا، 
يســـتعرض  وفيـــه  األدوار”،  توزيـــع 
الذوادي سيرته الذاتية وبداية تعلمه 
التصوير الفوتوغرافي ومن ثم شغفه 
بالسينما، حيث يقول إنه اشترى أول 
كاميرا ســـينمائية العـــام 1975 عندما 
كان يعمل مراسال في الصيف بوزارة 
الداخليـــة، وبعدهـــا تعلم الرســـم على 
يـــد األســـتاذ أحمـــد النشـــابه، ودخوله 
المســـرح على يد الفنـــان عبدهللا ملك 
الـــذي علمه التمثيـــل واألداء الدرامي 
بشـــكل أكاديمـــي، وبعدهـــا عملـــه في 
تلفزيون البحريـــن العام 1985 عندما 
عـــاد من مصـــر، ومن ثـــم تجربة فيلم 
“الحاجـــز”، إذ أكـــد الـــذوادي أنـــه بعـــد 
إتمـــام الفيلـــم وعرضه علـــى الجمهور 
بـــدأت تتضح أمامه الصـــورة لصناعة 

ســـينما، حيـــث بـــدأ يـــرى 

اســـتحالة خلق صناعة ســـينمائية في 
البحريـــن أو حتـــى فـــي الخليـــج دون 
وجـــود المملكـــة العربيـــة الســـعودية؛ 
وذلك لعدة أســـباب أوجزهـــا الذوادي 
فـــي: “الكثافـــة الســـكانية”، حيـــث إن 
صناعة الفيلم تحتاج كثافة ســـكانية؛ 
كثيـــرة،  عـــرض  ودور  تســـتمر  لكـــي 
وكذلـــك “البنية التحتيـــة” لصناعة أي 
فيلم، فهو يحتاج إلى كتاب ســـيناريو 
متمرســـين ومديري تصوير ومونتاج 
وإضـــاءة وصـــوت واألهـــم منتجيـــن 
ومموليـــن، وكل هـــذا مـــن الصعب أن 
الســـكانية،  بالكثافـــة  مقارنـــة  يوجـــد 
الســـينمائية”.  “األجهـــزة  وأيضـــا 
وضـــرورة التركيـــز علـــى المهرجانات 
بقـــدر  فيهـــا  والمشـــاركة  الســـينمائية 
اإلمـــكان، ولفـــت الذوادي إلـــى أن من 
أول الدول التـــي وقفت معه ودعمت 
الســـينما فـــي البحريـــن كانـــت اليابان 
التي قامت بشـــراء نســـخة مـــن فيلم 
“الحاجـــز”، وتـــم دعوتـــه إلـــى طوكيو 
عـــام 1992؛ للتعـــرف علـــى الجمهـــور 

الياباني وعرض الفيلم عليهم.
وقدم الـــذوادي في هـــذا الفصل 
تحيـــة تقديـــر إلـــى كل مـــن عمل 
معـــه وســـاهم بشـــكل كبيـــر فـــي 
رأســـهم  تطـــوره ودعمـــه وعلـــى 
جاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى 
آل خليفـــة عاهل البـــالد المفدى. 
خليـــل  مـــن  كل  ســـجل  وبعدهـــا 
والقـــاص  الـــذوادي  إبراهيـــم 

والروائي أمين صالح، والكاتب راشد 
حمـــد  والمنتـــج  والكاتـــب  الجـــودر، 
الشهابي، ويوسف فوالذ شهادات في 

الذوادي.
“التكريمـــات”  عـــن  فصـــل  جـــاء  ثـــم 
وفصـــل عـــن “الـــدروع والميداليـــات” 
وفصـــل “مع المســـؤولين”، وفصل عن 
“الشـــهادات”، وفصـــل عـــن “ملصقـــات 
الســـينمائية والتلفزيونيـــة”،  االعمـــال 
وفصـــل “القصة العربية القصيرة على 
الشاشـــة” وفي هذا الفصل يستعرض 
القصـــة  تحويـــل  مســـألة  الـــذوادي 
إلـــى فيلـــم ســـينمائي وأســـباب الندرة 
ومالمح الحضور، والفصل اآلخر “مع 
الفنانيـــن”، وفصل “البطاقات”، وفصل 
“التصويـــر  وفصـــل  خاصـــة”  “صـــور 
مجموعـــة  وفيـــه  الفوتوغرافـــي”، 
مـــن الصـــور التـــي التقطهـــا الـــذوادي 

بعدســـته”، ثـــم فصل “قبـــل التصوير..
اإلخـــراج”، وفصل “الرســـائل الخاصة 
بالســـيرة الذاتية”، وفصل “المحاوالت 

الشعرية ..الدوبلير..الممثل البديل”.
وهنـــا نقـــرأ بعـــض تجـــارب الـــذوادي 
الشـــعرية والقصائـــد التـــي كتبهـــا في 
وفصـــل  حياتـــه،  مراحـــل  مختلـــف 
آخـــر بعنـــوان “المحـــاوالت فـــي الفـــن 
التشـــكيلي .. كومبـــارس”، ويقدم فيه 
الـــذوادي عـــددا مـــن اللوحـــات التـــي 
رســـمها، وفصـــل “الورشـــة التطبيقية 
إلنتـــاج وتنفيـــذ األفالم الســـينمائية”، 
وهنـــا نطلـــع علـــى المراحـــل المطلوبة 
لتنفيـــذ الفيلـــم، كالبحـــث عـــن النص، 
وتكوين فريق العمل، واختيار الموقع، 

والديكوباج أو التقطيع الفني.

بدر محارب

اَلّلُهمَّ اهِدني فيِه ِلصاِلِح 
األْعماِل، َواقِض لي فيِه 
الحواِئَج َواآلماِل يا َمْن 
ال محتاج إلى التَّفسيِر 
ؤاِل، يا عاِلًما ِبما  َوالسُّ
في ُصُدوِر العالميَن 

َصّلِ على محمد وآله 
الطاهرين.
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أحداث بـحرينيـة

مع الشيف
 فجر المنصوري

خبز المجدول

في يوم اإلثنين 16 نوفمبر 1920 
لمدرســـة  األســـاس  وضـــع حجـــر 
الهداية الخليفيـــة بالمحرق، وقد 
المناســـبة  بهـــذه  احتفـــال  أقيـــم 
شـــرفه الشـــيخ عيســـى بـــن علـــي 
آل خليفة حاكـــم البحرين “1932 
– 1869” بصحبـــة نجليه الشـــيخ 
حمـــد ولي العهد والشـــيخ محمد، 
اســـتقبلهم ابنه الشيخ عبدهللا بن 
عيســـى رئيـــس مجلـــس المعارف 
المجلـــس  أعضـــاء  مـــن  وعـــدد 
أول  هـــي  الهدايـــة  والعلمـــاء. 
مدرســـة نظامية ليس في مملكة 

البحرين وحســـب بـــل على نطاق 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجي 
قاطبـــة، وال يـــزال مبناهـــا القديم 
قائما إلى جانب المباني الحديثة 
بالمدرســـة والتـــي ال تـــزال تحمل 
نفـــس االســـم، غير أنهـــا أصبحت 
مدرســـة للمرحلـــة الثانويـــة، وقد 
بدايـــة  فـــي  المدرســـة  أدارت 
تأسيسها اإلدارة الخيرية للتعليم 
برئاسة الشيخ عبدهللا بن عيسى 
آل خليفـــة وزير المعارف ســـابقا، 
بـــن محمـــد آل  إبراهيـــم  الشـــيخ 

خليفة “ شيخ األدباء” وآخرين.

محارب: المسلسالت الخليجية مكررة وتعيد نفسها“برادايم” برنامج إذاعي يناقش مشكالت الشباب
“برادايـــم” فـــي نســـخته الثانية، مـــن البرامـــج الرمضانيـــة اليومية التي 
تبثها إذاعة البحرين طوال أيام الشـــهر الفضيل، وهو برنامج اجتماعي 
شـــبابي بقالب جدلي خفيف يتناول في هذه النســـخة مواضيع الشباب 
المراهق وكيفيـــة عالجها، مثل التخصص الجامعي، االدخار، المخاطرة 
فـــي تحقيـــق األهـــداف وغيرهـــا مـــن الموضوعـــات التـــي تهم الشـــباب، 
ويتضمن استطالعات لرأي 
وتتـــراوح مدتـــه  الجمهـــور 
دقيقـــة   15 إلـــى   10 بيـــن 
ويضم فريق العمل فيه كاًل 
من آالء البنـــاء وناصر جبر 
وصابر السعيد، ويبث على 
وبحريـــن  العـــام  البرنامـــج 

إف.إم. 
وكذلـــك برنامج “في خلقه شـــؤون” وهو برنامج يتحدث عن حكمة هللا 
فـــي مخلوقاته “طيور، حشـــرات، حيوانات وعوامـــل طبيعية” والتركيز 
علـــى الحكـــم الربانية والعظـــات والعبـــر المتعلقة بهـــذه المخلوقات في 
القرآن الكريم، ويضم فريق العمل فيه آالء البناء، حســـن كريم وإخراج 

محمد التميمي، ويبث على البرنامج العام وبحرين إف.إم

أكـــد الكاتب والمخرج المســـرحي الكويتي بـــدر محارب أن األعمال 
الرمضانيـــة علـــى المســـتوى الخليجي لـــم تتغّير، قائال: هذه الســـنة 
وحالنا في كل سنة منذ عشرين سنة، الغالبية العظمى من األعمال 
ال ترقى إلى المســـتوى المطلوب، ليس ألنها ســـيئة، بل ألنها ال تقّدم 
جديـــدا، فـــكل شـــيء تقليـــدي؛ الحـــوارات والحبـــكات والســـيناريو 
والمعالجة الدرامية ورســـم الشخصيات، كلها مكررة وتعيد نفسها، 
وما زلنا نقدم دراما مقاربة لدراما التسعينات، لم يتغّير شيء، لذلك 
كل ســـنة نطمـــح ونتمنـــى ونرجو أن نشـــاهد عمال جديـــدا، مختلفا 
تمامـــا فـــي الشـــكل والمضمون، لكن ال شـــيء جديد، فـــكل األعمال 

متشابهة وال تقّدم أي جديد.

المقادير:

• كوب وربع ماء دافئ )يمكن استبداله بالحليب الدافئ( 
• ملعقة طعام خميرة جافة 

• ملعقة شاي ملح 
• ثلث كوب سكر 

• كوب زيت نباتي أو زبدة مذابة
• بيضتان

• 4 أكواب طحين جميع 
االستعماالت

للتزيين 

• بيضة مخفوقة وسمسم
الطريقة

• سخني الفرن على درجة حرارة 190.

• اخلطي جميع المقادير مع بعض واعجني بالخالط أو باليد؛ حتى 
تحصلي على عجينة مرنة. غطي العجينة حتى تتخمر لمدة ساعة أو ساعة 

ونصف. 

• قسمي العجينة إلى قسمين، ثم خذي كل قسم وقسميه بالسكين 
إلى 3 أقسام رأسية على أال تقطعيه حتى النهاية، ثم لفي نفس الضفيرة 

واضغطي جيدا عند األطراف حتى ال تنفتح أثناء الخبز. 

• انقلي العجينة إلى قالب مدهون واتركيها لمدة ساعة لترتاح وتنتفخ. 

• ادهني الوجه بالبيضة المخفوقة ورشي السمسم وأدخليها الفرن 
لمدة 25 دقيقة حتى يصبح لونها ذهبيا.



يوسف بوهلول

للفنــان والمبــدع حيــاة خاصــة تختلــف كثيرا عــن حياته أمــام الكاميــرا أو على 
خشــبة المســرح، فأمــام الكاميــرا أو فــي المســرح يعيش في عالــم مؤقت قد 
يســتمر ســاعات قليلة ومن ثم ينفصل عن هذا العالم ويعود إلى حقيقته 

وطبيعته سواء في المنزل مع أسرته أو مع أصدقائه.

الزاويـــة  هـــذه  فـــي 
ســـنتعرف  األســـبوعية، 
حيـــاة  كواليـــس  علـــى 
وســـندخل  الفنانيـــن 
حياتهـــم  دهاليـــز  إلـــى 
الخاصة عبر طرح مجموعة من 
األســـئلة الغريبة والتي تالمس 
وطبيعتهـــم  شـــخصيتهم 
الحقيقية وليس أمام الشاشة 
فـــي عالمهـــم المؤقت، أســـئلة 
للتســـلل  خصوصـــا  معـــدة 
واكتشـــاف  أرضهـــم  إلـــى 

أحاسيسهم العميقة.
لو لم تكن ممثال ماذا بودك أن  «

تكون؟

أكون طبيبا.
- لو كنت في طائرة تهوي من  «

السماء وال مجال إلنقاذها وطلب 
منك كلمة... ما هي ولمن؟ 

الشـــهادتان واالعتـــذار عـــن أي خطـــأ أو 
تقصير من الجميع.

ما الذي يبكيك، وما الذي يضحكك؟  «

فقد األحبه يبكيني.. مواقف وأشخاص 
كثر سبب إضحاكي.

  لـــو كنـــت مســـؤوال، مـــا المهرجـــان الذي 
ستسعى بكل الطرق لتنظيمه؟ 

مهرجان ُيعنى بالعادات والتقاليد.
 هـــل تقرأ كتابا قبل النوم، وأي الكتب التي 

تستهويك؟

ألجـــأ للموبايـــل في هـــذه اللحظـــة وهو 
جامـــع ومخـــزن لـــكل المعلومـــات أطلـــع 

وأشاهد وأقرأ من خالله.
لو خرج إليك المارد من القمقم وقال  «

إنه سيحقق لك ثالث أمنيات.. ما 
هي؟ 

1. فيال.

2. جزيرة في شرق آسيا.
3. وديعة مالية محترمة.

  هل تجيد الطبخ؟ وأي األطباق تبدع فيها؟
ال أجيـــد الطبخ والطبخـــة الوحيدة اللي 

أجيدها هي سلق أو قلي البيض.
 لو كانـــت لدينا “آلة الزمن” الشـــهيرة التي 
تتيح لنا السفر عبر األزمنة.. أي األزمنة التي 

ستختار أن تذهب إليها وتعيش فيها؟

األمنيـــة هـــي العيـــش فـــي زمن رســـولنا 
الكريم عليه أفضل الصالة والسالم.

أي الحيوانات التي تخاف منها؟ «

الفأر أشمئز منه.
ما أسوأ طعام تناولته على اإلطالق؟  «

ال أستحضر اآلن.
- لو كنت شبحا... ستطارد من  «

ولماذا؟

أطـــارد الخبثاء والمنافقين وأهل الشـــر 
وأواجههـــم بحقيقتهـــم عـــل وعســـى أن 

يعودوا لرشدهم.

أسامة الماجد:

بوهلول: لوكانت عندي آلة الزمن الخترت العيش في زمن الرسول “ص”
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كواليس حياتهم

رمضان في الواليات المتحدة مع الجائحة رمضان يف الغرب

لقـــد مر أكثـــر من عام منـــذ أن أثـــرت الجائحة 
علـــى حياتنا كلها، بعد أن عطل الكورونا فجأة 
األنشـــطة اليومية العادية التي كنا نعرفها، مع 
أكثـــر مـــن 500،000 حالـــة وفاة فـــي الواليات 
المتحـــدة وأكثـــر مـــن 2.5 مليـــون فـــي جميـــع 
إذا  عمـــا  الكثيـــرون  يتســـاءل  العالـــم،  أنحـــاء 
كان يمكننـــا العـــودة إلـــى ما اعتبرنـــاه طبيعيا. 
وســـيكون هـــذا العـــام هـــو العـــام الثانـــي الذي 
يحتفـــل فيه المســـلمون بشـــهر رمضـــان خالل 

الجائحة، وقد تغيرت أشياء كثيرة.

في شـــهر رمضـــان الماضي، أقيمـــت الخدمات 
 Zoom والخطـــب الدينيـــة مـــن خالل تطبيـــق
 YouTube موقـــع  وعلـــى  المباشـــر  بالبـــث 

ووسائل التواصل االجتماعي.
بـــأن  جســـدًيا  االجتماعـــي  البعـــد  لنـــا  ســـمح 
نصبح قريبين تقريًبا، لكن المشـــاركة البشرية 
كانـــت مفقـــودة العـــام الماضـــي، وأفطر معظم 
المســـلمين بمفردهم أو اقتصـــروا القيام بذلك 
علـــى من منازلهـــم بعد أن تم إغالق المســـاجد 
فـــي جميـــع أنحـــاء الواليـــات المتحدة بســـبب 
الجائحـــة. هنـــاك عنصـــر مجتمعي كبير لشـــهر 
رمضان. غالبا مـــا يتم وقت الصيام مع العائلة 

واألصدقـــاء. هـــو نـــوع مـــن مثـــل عيد الشـــكر 
لمـــدة 30 يوما. إنـــه وقت احتفالي من الســـنة 
اليـــوم  طـــوال  يصومـــون  حيـــث  للمســـلمين، 
ويجتمعون بشكل جماعي في المساء للصالة 
الليليـــة فـــي المســـجد. وخـــالل هـــذه الفتـــرة، 
تلحـــق األســـر بالركـــب، ويلعـــب األطفـــال فـــي 
الخـــارج، بينما يســـتمع البالغـــون إلى خطبة أو 
يـــؤدون صلواتهم. مع توفر لقـــاح، بدأ التجمع 
مـــع العائلة لتنـــاول اإلفطـــار أو صالة العشـــاء 
في المســـاجد يشـــعر بمزيد من األمان بالنسبة 
للكثيريـــن، خصوصـــا وأن التطعيـــم ال يفســـد 
الصيـــام وبالنظـــر إلـــى أن التجمعـــات الكبيـــرة 

المحظـــورة، ال يـــزال مـــن غيـــر الواضـــح كيف 
سيحتفل المسلمون في جميع أنحاء الواليات 
المتحـــدة بصـــالة العيـــد هـــذا العـــام. ربمـــا، قد 

يســـتطيعون قادريـــن علـــى االحتفـــال بـــه في 
أرقام محدودة مع المحافظة على التباعد.

www.nj.com :من موقع

ربمــا كان حفــل توزيــع جوائــز األوســكار هــذا العــام أقصــر وأصغر حجما، لكنه قدم تقريبــا توزيعا عادال ألفالم اســتحق بالرغم من خروج العرب هــذا العام من دون أي جائزة! ومهمــا كانت التقييمات 
منخفضة بسبب قلة اإلنتاج العام الماضي بسبب الجائحة، واستفاد منتجو برنامج األوسكار المبتدئين الثالثة، ستيفن سودربيرغ وستايسي شير وغلين كولينز، من القيود المفروضة على جائحتهم 

لتطبيق تطور جديد على صيغة عرض الجوائز المجربة والحقيقية. أرادوا من المشاهدين الدخول إلى تجربة سينمائية على بعد أميال من الشعور المحاصرين في المنزل بمشاهدة التلفزيون. 

وبعـــد إجراءات صارمة شـــملت فحوص الكشـــف 
عن فيروس كورونا جلس المرشحون والضيوف 
لتبـــادل الحديث، معظمهـــم من دون كمامات، في 
مقـــر االحتفال الذي كان أشـــبه بالملهـــى. واختير 
الفائـــزون فـــي اقتراع ســـري شـــارك فيـــه أعضاء 
أكاديميـــة علـــوم وفنون الســـينما األمريكية البالغ 

عددهم تسعة آالف.
وقـــد تأخـــر الحفـــل لمـــدة شـــهرين، وأذيـــع هـــذا 
العـــام دون مضيـــف، وبـــدال من اختيـــار خطابات 
القبول عبر زووم، كان لجوائز األوســـكار موقعان 
شخصيان: مســـرح دولبي في هوليوود، ومحطة 
يونيون في وسط مدينة لوس أنجلوس، وشارك 
بعض المرشحين األجانب من لندن وباريس، وتم 

اختبار COVID-19 للحضور قبل الحفل.
ووصـــف مذيعـــو شاشـــات التلفزيـــون الحاضرين 
الطاقـــة التـــي تحيـــط بالحفـــل، وأشـــاروا إلـــى أن 
النجوم والمشاهدين يحاولون، على األقل بشكل 
مؤقت، نسيان المآسي التي مروا بها عام 2020. 
العـــام  لهـــذا  الجائحـــة  أوســـكار  جوائـــز  كانـــت 
انتصـــارا؛ ألنها حدثـــت ونقلت لنـــا بالرغم من كل 
شـــيء، واحتفلـــت بأفضـــل األفالم التـــي تمكنت 

مـــن الخروج هـــذا العام، ومعظمهـــا عبر اإلنترنت، 
قدمـــت جوائز األوســـكار الـ 93 التـــى أقيمت يوم 
األحد مع لحظات تاريخية، حيث أصبحت كلوى 
تشاو أول سيدة صينية وأول سيدة ملونة تمنح 
أفضـــل مخـــرج عـــن عملها فـــي فيلـــم “نومادالند” 
الـــذي حصـــل أيضـــا علـــى جائـــزة أفضـــل فيلـــم. 

تفوقت تشـــاو علـــى اميرالـــد فينيل 
وهـــي  الواعـــدة”،  “الشـــابة  عـــن 

المـــرة األولـــى التـــي يتـــم فيها 
ترشيح امرأتين في 

اإلخـــراج،  فئـــة 
حصـــد  حيـــث 

فيلـــم )نومادالنـــد( أو 
“أرض الرحـــل” جائزة 
أوســـكار أفضـــل فيلم، 

كما أحزرت نجمته 
نســـيس  ا فر
نـــد  ما ر و مكد

وفـــاز  ممثلـــة،  أفضـــل  جائـــزة 
أنتونـــي  الســـير  البريطانـــي 

هوبكينـــز بجائـــزة أفضـــل ممثـــل 

لـــدوره فـــي فيلم )ذا فـــاذر( أو “األب” الذي جســـد 
فيـــه شـــخصية رجل يصـــارع مـــرض الخرف في 
فيلم رائع عرض في مهرجان القاهرة الســـينمائي 
وقصـــة رجل مســـن أصيـــب بالخـــرف، كان يعمل 
مهندســـا ويعيش مع ابنته فـــي منزله الفاخر في 
لندن، لكن االبنة تقرر المغادرة إلى باريس وسط 
ظهور عالمـــات الخرف على 
والدها، فهو أحياًنا ما يكون 
على ما يرام، لكن في 

أحاييـــن أخرى ال يعـــرف من هي، وهو من إخراج 
الروائـــي والكاتب المســـرحي الفرنســـي فلوريان 
زيلر، الذي كتب أيضا المســـرحية المشهورة التي 

يستند إليها الفيلم.
وحصـــل البريطانـــي دانييـــل كالويـــا علـــى جائزة 
أفضـــل ممثـــل مســـاعد لـــدوره فـــي فيلـــم “يهوذا 
والمسيح األسود” )جوداس آند ذا بالك ميسايه(.

فـــي  تأمـــل  التـــي  األفـــالم  أســـتوديوهات  تنفـــق 
اختيـــار أفالمهـــا من بيـــن الفائزين ثـــروات طائلة 
في محاولـــة للتأثير على المصوتيـــن. وفي العام 
الماضـــي،  وقدمـــت منصـــة نتفليكـــس العالميـــة 
مجموعـــة مـــن األفـــالم وأنفقـــت أكثـــر مـــن 100 
مليـــون دوالر علـــى حمـــالت الترويـــج ألفالمهـــا، 
وفي بيان رســـمي لها قال ســـكوت ستوبر، رئيس 
قســـم األفـــالم األصلية في نتفليكـــس إن اإلنفاق 
علـــى األوســـكار كان ذكًيا جـــًدا، لكـــن تقدير 100 
مليـــون دوالر كان مبالغا فيـــه، وأضاف: “ال أعتقد 

أننا نفعل أي شيء ال يفعله اآلخرون”.
وُيعتقـــد أن االســـتوديوهات األقـــل ثـــراًء تنفق 
عـــادًة مـــا بيـــن 5 مالييـــن دوالر و20 مليون 

دوالر على حمالت جوائز األفالم الفردية.

جـوائز األوسكـار 2021.. ليلة عودة البريق إلى هوليـوود ونجومهـا

على الرغم من فوائد الصيام في شهر رمضان العديدة للجسم وللروح، 
السحور واإلفطار  تناول األطعمة على وجبتي  البعض يفرط في  أن  إاّل 
التي  الطرق  فهناك بعض  تقلقوا  الــوزن. ولكن، ال  زيــادة في  ويشكو من 
تساعدكم على خسارة الوزن في شهر رمضان، والتي من المهم اتباعها 

واالستفادة منها.

 الترطيب
على الرغم من أن المهمة قد تبدو مستحيلة مع ساعات الصيام الطويلة، 
إال أن الترطيب هو الحّل لفقدان الوزن في رمضان. إن شرب كمية كافية 
من السوائل لن يمنعكم من اإلصابة بالجفاف أثناء الصيام فحسب، بل 
سيقّلل الرغبة الشديدة في تناول األطعمة الغنية بالسكر بعد اإلفطار. من 
8 أكواب من الماء يوميا، وتجنبوا المشروبات  هنا، احرصوا على شرب 
الغنية بالكافيين مثل القهوة أو الشاي األسود؛ ألنها مدرة للبول وتسبب 

الجفاف.

 تناولوا وجبة إفطار خفيفة ومتوازنة
التي  لألطعمة  بحاجة  يجعلكم  ما  الغذائي  التمثيل  يتباطأ  رمضان،  في 
اإلفطار  وجبة  تعوض  أن  المفترض  مــن  ليس  بالطاقة.  جسمكم  تـــزّود 
تتناولون  أنفسكم  تتخّيلوا  أن  المهم  من  لذلك  الطويلة،  الصيام  ساعات 

وجبة عشاٍء خفيفة وصحية.
من هنا، ابدأوا بتناول حبة من التمر؛ ألنه مصدر سريع للسكر الذي يحتاجه 

جسمكم بعد الصيام. ثم تناولوا كمية صغيرة 
من الحساء، مثل حساء الخضار أو العدس، 

تناولوا  بعدها  المعلبة.  األنــواع  وتجنبوا 
سلطة خضار مع صلصة الحامض وزيت 
تــنــاول األطعمة  ــزوا على  الــزيــتــون. وركـ
الــغــنــيــة بــالــبــروتــيــن، وتــجــنــبــوا األطــعــمــة 

الغنية بالكربوهيدرات.

 عدم تخطي وجبة 

السحور
للتخلص من الوزن 

الزائد في رمضان
أن  المهم جــدًا  من 
ــوا وجــبــة  ــاولـ ــنـ ــتـ تـ
وأاّل  الـــــســـــحـــــور 
تــتــخــطــوهــا أبـــــدا. 

ســـــــــوف يـــجـــعـــلـــكـــم 
تخطي وجبة السحور 
أكــــثــــر جــــوعــــا خــــالل 
ينتهي  وســـوف  ــيــوم  ال

باإلفراط في  األمــر  بكم 
تناول السعرات الحرارية 

ــــى وجـــبـــة  ــل ــة عــ ــ ــارغـ ــ ــفـ ــ الـ
اإلفطار.

ترجم: طارق البحار

طارق البحار

نصائح للتخلص من الوزن الزائد في رمضان

صحتك
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فيسبوك “يتجاوز الحدود”.. إعالنات سجائر وكحول وقمار لألطفال
“فيســبوك”  االجتماعــي  التواصــل  شــبكات  عمــاق  أصبــح 
يسمح للمعلنين باستهداف األطفال، عبر حمات يفترض أن 

تخصص في األصل للكبار بشكل حصري.
ووفقــا لصحيفة “غارديان” البريطانية، بات بوســع الشــركات 
توجيــه إعانات لمســتخدمي “فيســبوك” ممن تقــل أعمارهم 
عــن 13 عامــا، تتحــدث عــن ســلع مثــل الســجائر والكحــول 

وأدوية خسارة الوزن، فضا عن المقامرة.
األطفــال  يبــدي  أن  اإلعانــات  هــذه  توجيــه  فــي  ويشــترط 
اهتماما بهذه الســلع. ويمكن نشــر مثل هذه اإلعانات مقابل 

مبلغ زهيد، ال يتجاوز 3 دوالرات.
وقالت مجموعة ضغط في أســتراليا تنتقد عمالقة اإلنترنت، 
إنهــا أطلقــت صفحــة تجريبيــة لمعرفــة الخيــارات اإلعانيــة 

التي يوفرها “فيسبوك”.
وأظهرت القائمة اإلعانية حظر إعانات الســجائر والكحول 
والقمار من الوصول إلى األشــخاص الذين تقل أعمارهم عن 
18 عامــا، لكــن القائمة نفســها ال تمنع المعلنين من اســتهداف 

األطفال في حال أبرز األطفال اهتمامهم بهذه السلع.
وعــرض الموقــع األزرق علــى الصفحــة االفتراضيــة إيصــال 
اإلعانــات إلــى نحــو 740 ألــف أســترالي تتــراوح أعمارهــم 
بيــن 13 و17 عامــا، وعندما أعادت الصفحــة توضيح طبيعة 

اإلعــان ما يضمن وضع ســلع تبــاع حصــرا للباليغن، انخفض 
هذا العدد، غير أنه أبقى عددا كبيرا من األطفال معرضين له.
وقالــت مجموعــة الضغط اإلســترالية، إنها وضعت إعانا عن 
الكحــول، فأظهــر “فيســبوك” أن هنــاك 52 ألــف طفــل يبــدون 
اهتماما بالمشروبات الروحية، وال يكلف هذا اإلعان سوى 3 
دوالرات. وفي حال أرادوا توزيع إعان على أطفال معنيين 
بالكحول، كان الرقم 14 ألف طفل واإلعان ال يكلف أكثر من 
11.24 دوالرا. ودعت مجموعة الضغط الحكومة اإلسترالية 
إلــى التدخــل، خصوصــا علــى صعيــد المعلومــات التــي يمكن 
جمعها عن القاصرين، ودعت إلى وجوب الموافقة الصريحة 

من اآلباء واألطفال على حد سواء بشأن جمع البيانات.

اندلــع حريــق ضخــم بموقــع لتجميع 
إطارات السيارات التالفة في إحدى 
المناطــق المفتوحــة بدولــة الكويت، 
يضم مايين اإلطــارات التالفة التي 
تندلــع فيهــا بعــض الحرائق من حين 

إلى آخر.
الرســمية  الصفحــة  ذلــك  ذكــرت 
لألخبــار والبرامج السياســية التابعة 
أمــس  الكويتيــة،  اإلعــام  لــوزارة 

الخميس.
تبذلهــا  مكثفــة  “جهــودا  إن  وقالــت 
فــرق قــوة اإلطفــاء العــام للســيطرة 
علــى حريــق منطقة تجميــع إطارات 

السالمي”.
ويطالب كويتيون بتخصيص موقع 
تدويــر  مصانــع  إلنشــاء  الســالمي 
آليــة  وإيجــاد  التالفــة  اإلطــارات 
لمعالجة المشــكلة المستقبلية بشكل 

أفضل.

حريق ضخم يلتهم 
ماليين اإلطارات 

في الكويت
سجل ذوبان األنهر الجليدية في العالم الناجم عن احترار المناخ، تسارعا كبيرا في 
الســنوات العشــرين األخيرة، ما أســهم بزيادة تفوق 20 % في ارتفاع مســتوى مياه 

البحار، بحسب دراسة حديثة.
وفيمــا زاد معــدل الحــرارة أكثــر مــن درجة مئوية منذ بــدء العصــر الصناعي، تواجه 
األنهــر الجليديــة، مــن الهمايا إلــى جبال األنديس مرورا بجبال األلب، انحســارا منذ 
منتصــف القــرن العشــرين. لكــن بضع مئات فقط مــن األنهر الجليدية الـــ220 ألفا في 
العالم، باستثناء الغطاء الجليدي في غريناند وأنتركتيكا، تخضع لمراقبة ميدانية.
وأوضح رومان أوغونيه المشرف الرئيسي على الدراسة التي نشرت نتائجها مجلة 
“نيتشــر” العلميــة، لوكالــة فرانــس بــرس أن “أول خريطــة متكاملــة النحســار األنهــر 
الجليديــة فــي العالــم، والتــي ُوضعــت بفضل نصف مليــون صورة ملتقطة بواســطة 
األقمــار االصطناعيــة، خلصــت إلــى أن ظاهــرة ذوبــان الجليــد تطــاول “كل األنهــر 

الجليدية”، مع بعض االستثناءات.

تسارع كبير في ذوبان األنهر الجليدية في العالم

جامع الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة بالرفاع في المحافظة الجنوبية )تصوير: رسول الحجيري(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

اعترفــت فتــاة مصريــة عمرهــا 19 
عاما ومتهمة بمساعدة خطيبها في 
قتــل والدتها، باعترافــات تفصيلية 
القناطــر  فــي  العامــة  النيابــة  أمــام 

الخيرية بمحافظة القليوبية.
وقالــت المتهمــة فــي القضيــة التي 
صدمت الســكان في المنطقة “أمي 
كانت تريد أن تفســخ الخطوبة من 
حبيبــي الذي اختارتــه لي ووافقت 
عليــه فــي بــادئ األمــر، لكنهــا كانت 
كل يــوم تلــح علــي أن أمنعــه مــن 
دخول المنزل، وأرفضه، مضيفة أن 
المجنــي عليها كانــت دائمة التعدي 
عليها بالضــرب إلجبارها على البعد 

عنه”.
المــرات  “فــي إحــدى  كمــا أضافــت 
وأثناء جلوســي مــع خطيبي قامت 
منهــا  التخلــص  فقررنــا  بتوبيخــي، 

دفاعا عن حبنا”.

مصرية قتلت 
أمها: “وقفت 
بطريق حبي” فــي كل يــوم ومــع حصــول مزيــد مــن الناس علــى لقاحات الوقاية مــن كوفيد 19، ُتلقــى في القمامة مالييــن المحاقن 

واإلبر والقوارير الصغيرة على مستوى العالم.

أونســايت ويســت تكنولوجيــز، ومقرهــا  وتقــول شــركة 
كاليفورنيــا، إن تطعيــم ســكان الواليــات المتحــدة كلهــم، 
علــى ســبيل المثــال، يتطلــب كميــات من اإلبر لــو وضعت 
في مسار يلف حول الكرة األرضية لدارت حول الكوكب 

1.8 مرة.
ويحــذر الخبــراء مــن أن شــركات التخلــص مــن النفايــات 
الطبيــة قد تواجه ما يفوق طاقتها على االســتيعاب أمام 
طوفــان المخلفــات الطبيــة ويطــال بالعديــد مــن خبــراء 

البيئة بحلول أكثر استدامة مع تسارع توزيع اللقاحات.
وداخل مخزن كبير يضم محرقة كبيرة بوســط البرتغال، 
يّنقــب عمــال داخــل صناديق ُكتبــت عليها عبــارة “نفايات 

خطرة” ونقلتها شاحنات من مراكز التطعيم.
ويقول مدير شركة إمبيمبومبال للنفايات ادلينو منديس: 
“عــدد مــن يتلقون الجرعات ســيزيد بدرجة كبيــرة... هذا 

يعني أنه يتعين علينا تعزيز استجابتنا”.
ويضم المخزن واحدة من محرقتين للنفايات الطبية في 

البرتغال.
ويقــول كارلــوس فيلــو، رئيس الرابطــة الدوليــة للنفايات 
الصلبــة ومقرهــا روتــردام: “ظهــور جائحــة غيــر متوقعــة 

كشــف أن العالم يفتقر للبنية التحتية الضرورية للتعامل 
مع أي زيادة في النفايات”.

ويقــول فيلــو: “إنهــا قنبلة موقوتة ســيكون لهــا أثر مروع 
علــى صحــة النــاس ... ال يمكننــا قبــول أن تذهــب نفايات 

مراكز التطعيم إلى أماكن غير مناسبة”.
وأظهرت دراسات أن جامعي القمامة في دول مثل الهند 
يجمعــون المحاقــن واإلبــر مــن مكبات القمامــة المفتوحة 

ويعيدون بيعها في السوق السوداء.

نفايات التطعيمات.. “قنبلة موقوتة” تنذر بخطر بيئي كبير

رقصة الدراويش “رقصة سيما”، رقص صوفي تقليدي في تركيا )أ ف ب(

أثــارت جلســة تصويــر للراقصــة، جوهــرة، في ســاحة مســجد المينــاء الكبير 
بمدينة الغردقة جدال بين عدد من أهالى المدينة.

ووفقا لصحيفة “الوطن” المصرية، عبر أهالي المدينة عن غضبهم بشأن تلك 
الواقعــة عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي، وبخاصــة مع نشــر جوهــرة صور 
لهــا عبــر حســابها الشــخصي على “انســتغرام”، وهي ترتدي الحجــاب وعباءة 
بيضــاء قائلــة: “رمضــان كريم على األمة اإلســامية، أعــاده هللا عليكم وعلى 
أســرتكم بالخيــر”. وقال طارق رشــدي مــن أهالي الغردقــة: “ال يصح أن نترك 
ســاحة مســجد الميناء لراقصة تلتقط صور ونحن في أيام مباركة في شــهر 
كريــم”. وتابــع المواطــن حامــد ســيد بالقــول: “الغردقــة بهــا كثير مــن األماكن 
الســياحية، فلماذا بالتحديد تعقد راقصة جلســة تصوير أمام المسجد ونحن 

في أجواء روحانية في شهر رمضان”.
وأكــد مصــدر مســؤول بمديريــة أوقــاف البحــر األحمــر: “أنه طبقا لقــرار وزير 
األوقــاف يتــم التنبيــه علــى إمــام المســجد بقفــل المســجد عقــب كل صــاة 
مباشــرة. وعــن الصــور المتداولــة للراقصــة جوهــرة، أشــار إلــى أن الصــور تم 

التقاطها بساحة المسجد في غير أوقات الصاة”.

مصر.. راقصة تثير جدال واسعا بصور في مسجد

مســّلح  رجــل  هاجــم 
بسكين روضة أطفال 
في بيليــو في جنوب 
الصيــن، فقتل طفلين 
 16 بإصابــة  وتســبب 
آخريــن بجروح، وفق 
وكالــة  أفــادت  مــا 
الرســمية  األنبــاء 

“شينخوا”. 
وأضافت الوكالة أن شخصا أوِقف وأن التحقيق في الهجوم جاٍر. 

وغالبًا مع تســّجل هجمات بالســكاكين في الصين التي تحظر فيها األنظمة 
بصرامة حيازة األسلحة. 

وُحِكــم باإلعــدام علــى رجل قتل تســعة أطفال طعنًا وجــرح 11 العام 2019 
في شمال الصين.

صيني يهاجم روضة بسكين ويقتل طفلين

األطفال يمكن استهدافهم بإعالنات غير مناسبة على فيسبوك

ذوبان األنهار الجليدية بجبال الهيمااليا يهدد الماليين بالعطش
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