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بنــاء علــى أمــر مــن ســمو ولــي العهــد رئيــس الــوزراء

تقديم الخدمات 24 ساعة في 9 مراكز صحية

المنامة - بنا

الصحيـــة  المراكـــز  أن  وأوضحـــت 
التـــي ســـتعمل علـــى مـــدار الســـاعة 
مختلـــف  علـــى  موزعـــة  ســـتكون 
محافظـــات المملكـــة، وهـــي: مركـــز 
بنـــك  ومركـــز  الشـــمالي  المحـــرق 

البحريـــن والكويـــت فـــي محافظـــة 
المحـــرق، ومركز حمد كانو الصحي 
الصحـــي  انجنيـــر  يوســـف  ومركـــز 
وعيادة جو عســـكر فـــي المحافظة 
الجنوبيـــة، ومركـــز ســـترة الصحـــي 

فـــي  الصحـــي  جدحفـــص  ومركـــز 
محافظـــة العاصمـــة، ومركـــز محمد 
جاســـم كانو الصحي ومركز الشيخ 
المحافظـــة  فـــي  الصحـــي  جابـــر 

الشمالية. 

توفير الضمانات لحماية حقوق الصحافيين
جاللة الملك: مشروع قانون جديد وشامل لمكافحة خطاب الكراهية والتطرف

المنامة - بنا

ـــاء بين الســـلطتين  وقـــال جاللتـــه: “نؤكـــد تقديرنـــا للتعـــاون البنَّ
التنفيذيـــة والتشـــريعية فـــي مناقشـــة تعديـــالت قانـــون تنظيـــم 
الصحافة والطباعة والنشـــر، بما يلبي تطلعات األســـرة اإلعالمية 
في الخروج بقانون عصري أكثر تطوًرا وشموالً”. وأضاف جاللته: 
“وجهنا إلى إعداد مشروع قانون جديد وشامل لمكافحة خطاب 

الكراهيـــة والتطـــرف وازدراء األديـــان، فـــي وســـائل التعبيـــر عن 
الرأي بجميع صورها وأشكالها التقليدية والمستحدثة، بما يدعم 
الجهود الوطنية في نشر قيم االعتدال والتسامح وثقافة السالم 
والحـــوار بين جميع األديـــان والثقافات والحضـــارات، والتصدي 

لألفكار المتشددة المغذية للفتن والعنف واإلرهاب”.
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سمو ولي العهد رئيس الوزراء جاللة الملك

أمــر ولــي العهــد رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير 
ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، بتقديــم الخدمــات علــى مــدار 24 
ســاعة فــي 9 مراكــز صحيــة بمختلــف محافظــات المملكــة، بمــا 
يســهم في تطوير واســتدامة خدمات القطــاع الصحي وتعزيز 

كفاءته تحقيًقا لألهداف المنشودة.
وأكــدت الرئيــس التنفيــذي لمراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة، 
جليلة الســيد، البدء في تجهيز المراكز الصحية التســعة للعمل 
علــى مدار الســاعة بما يوفر التغطية الطبية لمباشــرة الحاالت 
تصنيــف  ســيتم  حيــث  العائلــة،  بطــب  المتعلقــة  المســتعجلة 
الحاالت الواردة ومباشرتها بشكل مبدئي قبل تحويل الحاالت 
الطارئة إلى المستشــفيات، كما ســيتم توفير ســيارات إســعاف 

خارج بعض المراكز.

وجــه ملــك البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمد بن عيســى 
آل خليفــة رســالة ســامية بمناســبة اليــوم العالمــي لحريــة 
الجاري.وقــال  مايــو   3 غــد  يــوم  يوافــق  الــذي  الصحافــة 
جاللته في الرسالة السامية: “لقد أكدنا حرصنا واهتمامنا 
علــى  شــعبي  بإجمــاع  التنمويــة  مســيرتنا  انطالقــة  منــذ 
ميثــاق العمــل الوطني، علــى توفير الضمانات الدســتورية 
والقانونيــة لحمايــة حقــوق الصحفييــن واإلعالمييــن فــي 
بأمــان واســتقاللية، وحرياتهــم فــي  التعبيــر عــن آرائهــم 
وتلقيهــا  واألفــكار  المعلومــات  ضــروب  مختلــف  التمــاس 

ونقلها بال قيود”. 

السعودية ترفع تعليق السفر 
للمواطنين 17 مايو

8 نـواب يـوجهــون رسـالــة شــديـدة 
اللهجة ألعضاء البرلمان األوروبي

“البحرين الوطني” يعزز 
التزامه باالستدامة



الوزارة نجحت بالتعاون 
مع “االتصال الوطني” 

و “الصحفيين” في 
التعبير بصدق ونزاهة 

عن ضمير الوطن

دعم الجهود الوطنية 
في نشر قيم االعتدال 

والتسامح والتصدي 
لألفكار المتشددة 

المغذية للفتن واإلرهاب

مكافحة جرائم اإلسالموفوبيا 
ومعاداة األجانب والمسلمين 

ومنع إساءة استغالل 
التواصل االجتماعي في بث 

الشائعات

نقدر التعاون البّناء بين 
السلطتين في مناقشة 

تعديالت قانون 
الصحافة تلبية لتطلعات 

األسرة اإلعالمية

 تعزيز التعاون التشريعي 
والفني في إقرار 

اتفاقية دولية لتجريم 
خطابات الكراهية الدينية 

والطائفية والعنصرية 

ضبط االنفالت 
اإلعالمي بالتوافق مع 

مبادئ اإلعالن العالمي 
لحقوق اإلنسان 

وتعاليم ديننا الحنيف
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المنامة - بنا

وجــه ملــك البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفة رســالة 
ســامية بمناســبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يوافق يوم غد 3 مايو 

الجاري.
وفيمــا يلــي نــص الرســالة الســامية لحضــرة صاحب الجاللــة الملك بمناســبة 

اليوم العالمي لحرية الصحافة:

يســـعدنا أن نتوجه برسالة شكر وتقدير 
إلـــى حملـــة مشـــاعل التنويـــر والوعـــي 
واإلبـــداع الفكـــري مـــن أصحـــاب الكلمة 
فـــي  الصادقـــة  والرســـالة  المســـؤولة 
وسائل اإلعالم بجميع أنواعها المقروءة 
والمرئيـــة  والمســـموعة  والمطبوعـــة 
واإللكترونيـــة بمناســـبة اليـــوم العالمـــي 

لحرية الصحافة.
وتحت شعار “المعلومات كمنفعة عامة”، 
يأتـــي احتفـــاء هـــذا العـــام بالتزامـــن مع 
مرور ثالثين عاًما على إعالن ويندهوك 
التاريخي، ليمثل مناســـبة عالمية نجدد 
العريـــق  بالتاريـــخ  مـــن خاللهـــا فخرنـــا 
لصحافتنـــا الحـــرة والمســـتقلة وإعالمنا 
الوطنـــي المســـؤول، ودورهمـــا الحيوي 
علـــى مـــدى أكثر مـــن ثمانية عقـــود في 
نشـــر الحقائق والمعلومـــات الصحيحة، 
وتغليـــب المصلحة العليا للوطن وجميع 
بمهنيـــة  اعتبـــار  أي  فـــوق  المواطنيـــن 

وموضوعية.
منـــذ  واهتمامنـــا  حرصنـــا  أكدنـــا  ولقـــد 
بإجمـــاع  التنمويـــة  مســـيرتنا  انطالقـــة 
شـــعبي على ميثاق العمل الوطني، على 

توفير الضمانات الدستورية والقانونية 
لحماية حقوق الصحفيين واإلعالميين 
بأمـــان  آرائهـــم  عـــن  التعبيـــر  فـــي 
واســـتقاللية، وحرياتهـــم فـــي التمـــاس 
مختلـــف ضـــروب المعلومـــات واألفـــكار 
وتلقيهـــا ونقلها بال قيـــود، باعتبارها من 
أهـــم الحقـــوق المصونـــة فـــي مجتمعنـــا 
الديمقراطي، مع مراعاة احترام حقوق 
األمـــن  وحمايـــة  وســـمعتهم،   اآلخريـــن 
العامـــة،  واآلداب  والصحـــة  القومـــي 

بالتوافق مع العهود الدولية. 
وأثبتت جائحة فيروس كورونا )كوفيد 
- 19(، وما فرضته من تحديات عالمية، 
أهميـــة دور اإلعـــالم الوطنـــي كشـــريك 
فاعل ضمن فريق البحرين بقيادة االبن 
العزيز ولي العهد األمين صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، عبـــر التزامـــه 
بنشـــر المعلومات الموثقـــة في مواجهة 
الشـــائعات واألخبـــار الزائفـــة والمضللة، 
وتعميق الوعـــي المجتمعي باإلجراءات 
الوقائيـــة،  والتدابيـــر  االحترازيـــة 
وتحفيـــز العمـــل التطوعـــي واإلنســـاني، 

ما أســـهم في بـــث الطمأنينـــة، والحفاظ 
علـــى الصحة والســـالمة العامـــة لجميع 
المواطنين والمقيميـــن، وإبراز النموذج 
البحرينـــي المشـــرف فـــي إدارة األزمـــة 

وتداعياتها، داخلًيا وخارجًيا.
وجميـــع  اإلعـــالم  وزارة  وتمكنـــت 
وإخـــالص  وتميـــز  بكفـــاءة  منســـوبيها 
اإلعالميـــة  إمكاناتهـــا  توظيـــف  مـــن 
ومنصاتها الرقمية عبر شـــبكة اإلنترنت 
فـــي نشـــر أخبار ومعلومـــات ذات جودة 
الحـــر  التدفـــق  وضمـــان  ومصداقيـــة، 
دونمـــا  وتداولهمـــا  واألنبـــاء  لألفـــكار 
حـــدود ســـوى مراعـــاة الضميـــر الوطني 
والتمســـك بأخالقيات المهنة، ونجاحها 
بالتعـــاون مـــع مركـــز االتصـــال الوطنـــي 
وجمعيـــة الصحفييـــن ودور الصحافـــة 
ونزاهـــة  بصـــدق  التعبيـــر  فـــي  والنشـــر 
وشـــفافية عن ضميـــر الوطـــن ووحدته 
وهويته الثقافيـــة والحضارية األصيلة، 
وآمـــال أبنائه في تحقيق أمن اقتصادي 

واجتماعي مستدام.
نؤكـــد  الوطنـــي،  الـــدور  لهـــذا  وتعزيـــًزا 
تقديرنا للتعـــاون البنَّاء بين الســـلطتين 
مناقشـــة  فـــي  والتشـــريعية  التنفيذيـــة 
الصحافـــة  تنظيـــم  قانـــون  تعديـــالت 
والطباعـــة والنشـــر، بمـــا يلبـــي تطلعـــات 
األســـرة اإلعالمية في الخـــروج بقانون 
يعـــزز  وشـــموالً،  تطـــوًرا  أكثـــر  عصـــري 
الحريـــات المســـؤولة، ويحقق المصلحة 
الوطنية في مجتمع تسوده قيم العدالة 
والمســـاواة وتكافـــؤ الفـــرص بين جميع 
مكوناته، ويرتقـــي باإلعالم اإللكتروني، 
الرائـــدة  الوطنيـــة  إنجازاتنـــا  ويواكـــب 
فـــي التحـــول الرقمـــي وتحديـــث البنية 
التحتية لتقنية المعلومات واالتصاالت.
الكلمـــة  ألهميـــة  إدراكنـــا  ضـــوء  وفـــي 
الصادقـــة والمعلومـــات الصحيحـــة في 
تحقيـــق المنفعة العامة وترســـيخ األمن 
فقـــد  المســـتدامة،  والتنميـــة  والســـالم 
وجهنا إلى إعداد مشـــروع قانون جديد 

الكراهيـــة  خطـــاب  لمكافحـــة  وشـــامل 
والتطرف وازدراء األديان، في وســـائل 
صورهـــا  بجميـــع  الـــرأي  عـــن  التعبيـــر 
وأشـــكالها التقليديـــة والمســـتحدثة، بما 
يدعـــم الجهـــود الوطنيـــة في نشـــر قيم 
الســـالم  االعتـــدال والتســـامح وثقافـــة 
والحـــوار بين جميع األديـــان والثقافات 
لألفـــكار  والتصـــدي  والحضـــارات، 
والعنـــف  للفتـــن  المغذيـــة  المتشـــددة 

واإلرهاب.
كما نجدد دعوتنـــا للمجتمع الدولي، في 
هذا اليـــوم العالمي، إلـــى تعزيز التعاون 
التشـــريعي والفنـــي فـــي إقـــرار اتفاقية 
الكراهيـــة  خطابـــات  لتجريـــم  دوليـــة 
الدينيـــة والطائفيـــة والعنصريـــة بجميع 
صورهـــا وأشـــكالها، بمـــا فيهـــا مكافحـــة 
جرائم اإلسالموفوبيا ومعاداة األجانب 
اســـتغالل  إســـاءة  ومنـــع  والمســـلمين، 
وســـائط اإلعالم والمعلومات وشـــبكات 
االجتماعـــي  والتواصـــل  اإلنترنـــت 

بـــث  فـــي  المفتوحـــة  والفضـــاءات 
الشـــائعات أو التحريـــض علـــى التطرف 
أو العنـــف واإلرهـــاب، وضبـــط االنفالت 
اإلعالمـــي والمعلوماتي بمـــا يتوافق مع 
مبادئ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنســـان 
وتعاليم ديننا الحنيف والقيم اإلنسانية 

كافة.
وســـتبقى مملكة البحرين منارة لإلبداع 
والمعرفـــة، ومثـــاالً عالمًيا في التســـامح 
والتعايش اإلنســـاني والحضاري بفضل 
والقانونيـــة  الدســـتورية  منظومتهـــا 
المتطـــورة، وإســـهامات روادهـــا األوائل 
فـــي غرس مفاهيم الوطنية والتســـامح 
واالنتمـــاء، وتواصـــل إبداعات شـــبابها، 
وعطـــاءات نســـائها إلـــى جانـــب الرجال 
في مجاالت العمل الصحفي واإلعالمي 
وشـــتى الميادين التنمويـــة والتطوعية، 
مؤكديـــن أن وعـــي المجتمـــع وتكاتفـــه 
بجميـــع مكوناتـــه، ووقوفـــه إلـــى جانب 
قواتـــه الدفاعيـــة واألمنيـــة الباســـلة هو 

صمام األمان في وجه التحديات.
سائلين هللا عز وجل، في العشر األواخر 
مـــن شـــهر رمضـــان المبـــارك، أن يحفـــظ 
نعمـــه  علينـــا  ويديـــم  البحريـــن  مملكـــة 
وفضائلـــه، وأن يُمـــنَّ علـــى شـــعبنا األبي 
والعالـــم  واإلســـالمية  العربيـــة  وأمتنـــا 
أجمـــع بنعمـــة األمـــن والســـالم والصحة 
والعافية، وأن يوفقنا جميًعا في تجاوز 
هذه الجائحة والعمل المشترك من أجل 

خير وسعادة اإلنسانية.

جاللة الملك في رسالة سامية باليوم العالمي لحرية الصحافة: فخورون بالتاريخ العريق لصحافتنا الحرة والمستقلة

الجائحة أثبتت أهمية دور اإلعالم الوطني كشريك فاعل ضمن فريق البحرين

جاللة الملك يستقبل رئيس وأعضاء المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية

المنامة - بنا

اســـتقبل عاهل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة، في 
قصـــر الصافرية أمس، رئيـــس المجلس 
األعلى للشـــؤون اإلســـالمية الشيخ عبد 
الرحمـــن بـــن محمد بن راشـــد آل خليفة 
وأعضاء المجلس، الذين قدموا لجاللته 
خالـــص التهانـــي والتبريـــكات بمناســـبة 

العشـــر األواخر لشـــهر رمضـــان المبارك، 
مبتهليـــن إلـــى البـــاري جلـــت قدرتـــه أن 
علـــى  المباركـــة  المناســـبة  هـــذه  يعيـــد 
جاللتـــه بدوام الصحـــة وموفور العافية 
مملكـــة  يحفـــظ  وأن  المديـــد،  والعمـــر 
البحرين وشـــعبها العزيـــز ويديم عليهما 
نعمـــة األمن واألمان والرخاء، وأن يرفع 
العربيـــة  األمتيـــن  عـــن  الجائحـــة  هـــذه 

واإلسالمية والبشرية جمعاء.

ورحب صاحب الجاللة برئيس وأعضاء 
المجلـــس األعلـــى للشـــؤون اإلســـالمية، 
وبادلهم التهاني بهذه المناسبة المباركة، 
راجيـــًا هللا العلـــي القديـــر أن يتقبل من 
الجميـــع طاعتهـــم وصيامهـــم وقيامهم، 
معربـــًا عن اعتـــزازه بالـــدور الهـــام الذي 
يضطلـــع بـــه المجلـــس األعلى للشـــؤون 
األفاضـــل  الديـــن  وعلمـــاء  اإلســـالمية 
فـــي خدمـــة ديننـــا اإلســـالمي الحنيـــف 

وإظهـــار ســـماحته ورســـالته اإلنســـانية 
عـــن  الدفـــاع  جانـــب  إلـــى  الجامعـــة، 
القضايا اإلســـالمية والدعـــوة إلى الخير 
أواصـــر  وتعزيـــز  والتعـــاون  والتراحـــم 
الترابـــط  وتقويـــة  والتكافـــل  المحبـــة 
القيـــم  وتعزيـــز  المجتمـــع،  أفـــراد  بيـــن 
الســـامية الداعية لالعتدال والوسطية، 
باإلضافـــة إلـــى التقريـــب بيـــن مختلـــف 
األديان والثقافات، مشيدا جاللته بدور 

المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية في 
تنظيم ومراعـــاة اإلجراءات االحترازية 
والوقائيـــة فـــي دور العبـــادة مـــن خالل 

مجلسي األوقاف.
وأكـــد جاللته أن مملكة البحرين تمضي 
بعـــون هللا تعالى في الســـير على نهجها 
القويم في نشـــر وترســـيخ مبادئ الدين 
اإلســـالمي التـــي تقـــوم علـــى التســـامح 

والسالم والمحبة والتعايش اإلنساني.

ومن جانبه، أعرب الشـــيخ عبد الرحمن 
بن محمد بن راشد آل خليفة عن شكره 
وامتنانه لصاحب الجاللة على دعم دور 
المجلس للنهوض بمهامه ومســـؤولياته 
فـــي خدمة الديـــن والوطـــن، ومبادراته 
النبيلـــة،  الخيريـــة واإلنســـانية  جاللتـــه 
ضارعًا إلى هللا تبارك وتعالى أن يحفظ 
جاللة الملك ويوفقه ويســـدد خطاه لما 

فيه الخير للجميع.

جاللــة الملــك يشــيد بدور “األعلى اإلســالمي” في تنظيم اإلجــراءات االحترازية فــي دور العبادة

البحرين ماضية في نشر وترسيخ التسامح والمحبة والتعايش

“اإلعالم” تمكنت من 
توظيف إمكاناتها 

ومنصاتها الرقمية في 
نشر أخبار ومعلومات 

ذات مصداقية

شكر وتقدير لحملة 
مشاعل التنوير 

والوعي واإلبداع 
الفكري من أصحاب 

الكلمة المسؤولة

ضمان التدفق الحر 
لألفكار واألنباء وتداولها 

دونما حدود سوى 
مراعاة الضمير الوطني 

وأخالقيات المهنة



تقديــم الخدمــات علــى مـــدار 
24 ساعــة في 9 مراكـز صحيــة

أمر ولي العهد رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة، 
بتقديم الخدمات على مدار 24 ساعة في 9 مراكز صحية بمختلف محافظات المملكة، 
بمــا يســهم فــي تطويــر واســتدامة خدمــات القطــاع الصحــي وتعزيــز كفاءتــه تحقيًقا 

لألهداف المنشودة.

وأكـــدت الرئيـــس التنفيـــذي لمراكـــز الرعايـــة 
الصحيـــة األوليـــة، الدكتـــورة جليلـــة الســـيد 
جـــواد، البـــدء فـــي تجهيـــز المراكـــز الصحية 
بمـــا  الســـاعة  مـــدار  علـــى  للعمـــل  التســـعة 
الحـــاالت  لمباشـــرة  الطبيـــة  التغطيـــة  يوفـــر 
المســـتعجلة المتعلقـــة بطـــب العائلـــة، حيـــث 
ســـيتم تصنيف الحاالت الواردة ومباشـــرتها 
بشـــكل مبدئي قبل تحويـــل الحاالت الطارئة 
إلى المستشـــفيات، كما سيتم توفير سيارات 

إسعاف خارج بعض المراكز.

وتقديرهـــا  شـــكرها  عـــن  الســـيد  وأعربـــت 
للحرص الـــذي أبداه رئيـــس المجلس األعلى 
للصحـــة، الفريـــق طبيـــب الشـــيخ محمـــد بن 
عبـــدهللا آل خليفـــة، ووزيـــرة الصحـــة، فائقة 
بنت سعيد الصالح، لوضع أمر صاحب السمو 
الملكـــي ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
التنســـيق  درجـــات  بأعلـــى  التنفيـــذ  موضـــع 
والتكامـــل بمـــا يعـــزز مـــن كفـــاءة الخدمـــات 
جودتهـــا،  تحســـين  فـــي  ويســـهم  الصحيـــة 
ومتابعة النواب وتعاونهم المستمر مع وزارة 

الصحة لتحسين الخدمات الصحية المقدمة 
والـــذي يأتي في إطار التعاون المشـــترك بين 
السلطتين التنفيذية والتشريعية وجهودهم 

المبذولة لتحقيق تطلعات المواطنين.
وأوضحـــت الســـيد أن المراكـــز الصحية التي 
ســـتعمل على مدار الســـاعة ســـتكون موزعة 
علـــى مختلـــف محافظـــات المملكـــة، وهـــي: 
مركـــز المحرق الشـــمالي ومركز بنك البحرين 
والكويت في محافظة المحرق، ومركز حمد 
كانو الصحي ومركز يوســـف انجنير الصحي 
وعيادة جو عســـكر في المحافظة الجنوبية، 
ومركـــز ســـترة الصحـــي ومركـــز جدحفـــص 
ومركـــز  العاصمـــة،  محافظـــة  فـــي  الصحـــي 
محمـــد جاســـم كانـــو الصحي ومركز الشـــيخ 

جابر الصحي في المحافظة الشمالية.

المنامة - بنا

ناصر بن حمد: “فينا خير” ماضية نحو تحقيق أهدافها بنجاح
مـــشـــاريـــع  9 ــذ  ــي ــف ــن ــت ل ــا  ــهـ ــعـ ريـ إجـــمـــالـــي  مــــن  ديــــنــــار  ــون  ــيـ ــلـ مـ  18 ــص  ــي ــص ــخ ت

أشـــاد ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال 
اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب رئيـــس 
الملكيـــة  المؤسســـة  أمنـــاء  مجلـــس 
لألعمال اإلنســـانية سمو الشيخ ناصر 
بـــن حمد آل خليفـــة، باالهتمام الكبير 
البـــالد صاحـــب  الـــذي يوليـــه عاهـــل 
عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة 
آل خليفـــة، بحفـــظ صحـــة وســـالمة 
فـــي مملكـــة  المواطنيـــن والمقيميـــن 
البحريـــن، منـــذ بدايـــة ظهـــور جائحة 
صحـــة  جاللتـــه  وضـــع  إذ  كورونـــا، 
رأس  علـــى  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
األولويات، وأمـــر بتخصيص ميزانية 
كبيـــرة لحمايـــة اإلنســـان واالقتصـــاد 
الوطنـــي مـــن هـــذه الجائحـــة، لتكون 
البحريـــن رائـــدة فـــي التصـــدي لوباء 
العالمـــي،  المســـتوى  علـــى  كورونـــا 
الســـمعة  البحريـــن  مملكـــة  وأكســـب 
مـــن  الدوليـــة  واإلشـــادة  الطيبـــة 
منظمـــة الصحة العالميـــة بفضل هذه 
التوجيهات الســـامية لحضرة صاحب 

الجاللة الملك.
وثمـــن ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد 

بقيـــادة  الحكومـــة  دعـــم  خليفـــة  آل 
ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء صاحب 
بـــن  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
حمـــد آل خليفـــة، وما يقـــوم به فريق 
لوبـــاء  للتصـــدي  الوطنـــي  البحريـــن 
كورونا بقيادة سمو ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء والذي يعمل بكل جد 
الحتـــواء ومنع انتشـــار وبـــاء كورونا 
)كوفيد 19( فـــي المملكة، عبر تطبيق 
كافـــة المعاييـــر الدوليـــة واإلجراءات 

االحترازية لمواجهة الفيروس.
جـــاء ذلك بمناســـبة مـــرور عـــام على 
انطـــالق الحملة الوطنيـــة “فينا خير” 
خـــالل اعتماد ســـموه إنشـــاء “مختبر 
ومركـــز أبحـــاث فينـــا خيـــر لألمراض 
المعديـــة والوبائيـــات” بمبلـــغ وقـــدره 
3,5 مليون دينار من مجموع تبرعات 
حملـــة فينا خير والتي بلغت أكثر من 
38 مليـــون دينـــار، مؤكـــًدا ســـموه أن 
حملـــة “فينـــا خيـــر” تواصـــل جهودها 
وتســـير وفق أهداف وبرامج محددة 

بكل نجاح وتميز.
الباهـــر  بالنجـــاح  ســـموه  وأشـــاد 

الـــذي  النظيـــر  منقطـــع  والتجـــاوب 
مـــع  الكـــرام  البحريـــن  أهـــل  أبـــداه 
خيـــر”  “فينـــا  الوطنيـــة  الحملـــة 
وتقديره للمســـاهمات القيمة من قبل 
المواطنيـــن والتجار ورجـــال األعمال 
والمصرفيـــة  البنكيـــة  والمؤسســـات 
والشـــركات والجمعيـــات والمقيميـــن 
الوطـــن  نـــداء  لبـــوا  الذيـــن  واألفـــراد 
فـــي تقديـــم الدعـــم والمســـاهمة فـــي 
هـــذه الحملة الوطنية والتي عكســـت 
البحرينـــي  المجتمـــع  بـــه  يتميـــز  مـــا 
األصيـــل مـــن قيـــم نبيلـــة فـــي الخيـــر 
والبـــذل والعطـــاء والتكافل والترابط 
والتالحم، مكنت البحرين من تخطي 

الكثير من التحديات.
من جانبه، أكد األمين العام للمؤسسة 
الملكيـــة لألعمال اإلنســـانية مصطفى 
الســـيد أن حملـــة “فينا خيـــر” انطلقت 
لتحقيـــق أهـــداف ســـامية فـــي دعـــم 
البحريـــن  لفريـــق  الوطنيـــة  الجهـــود 
بقيـــادة  كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
الســـمو  لتوجيهـــات صاحـــب  تنفيـــًذا 

الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الجهـــود  هـــذه  شـــكلت  إذ  الـــوزراء، 
ملحمـــة وطنيـــة أبطالهـــا كافـــة فريق 
البحريـــن من أجل دعـــم جهود حفظ 

صحة وسالمة الجميع.
وجـــدد الســـيد شـــكره وتقديـــره لـــكل 
مـــن ســـاهم فـــي “حملـــة فينـــا خيـــر”، 
مؤكًدا أن الحملة تســـير وفق أهداف 
وبرامـــج محددة وهي ماضية باتجاه 
تحقيـــق هـــذه األهداف التـــي تحظى 
بالمتابعة المستمرة لتكون في اإلطار 
لخدمـــة  لهـــا  المحـــددة  والمضاميـــن 

الجهـــود  وتعزيـــز  وأبنائهـــا  البحريـــن 
الوطنية لسالمة صحة الجميع. 

وأشـــار الســـيد إلـــى أن حملـــة “فينـــا 
خيـــر” حصـــدت أكثـــر مـــن 38 مليون 
دينـــار بحرينـــي، وذلك منـــذ فتح باب 
التبرعـــات فـــي الفتـــرة مـــن 12 أبريل 
ُخصـــص  حيـــث  اآلن،  حتـــى   2020
منها 18 مليون دينار لمشـــاريع إفطار 
وتوزيـــع  األغذيـــة،  وتوزيـــع  صائـــم، 
كمامـــات الوجه والمعقمـــات، وتوزيع 
أجهـــزة الحاســـب اآللـــي علـــى طلبـــة 
والمعاهـــد،  والجامعـــات  المـــدارس 
ودعم األسر المتضررة، ودعم العمال 
البحرينيين غير المؤمن عليهم، ودعم 
المعســـرين  ودعـــم  المنتجـــة،  األســـر 
والمديونين وذلك بالتعاون مع وزارة 
والتنميـــة  العمـــل  ووزارة  الداخليـــة 
االجتماعيـــة ووزارة التربية والتعليم 
ووزارة العـــدل والشـــؤون اإلســـالمية 
واألوقـــاف ووزارة الصناعة والتجارة 
المشـــاريع  إلـــى  إضافـــة  والســـياحة، 
التنمويـــة كمختبـــر ومركـــز دراســـات 
األمراض المعدية والوبائيات وتطوير 

نظام ومناهج التعليم عن بعد.
وأكد الســـيد أن لجنة تنسيق الجهود 
القائمـــة لحملـــة “فينـــا خيـــر” تواصـــل 
عملهـــا في توجيـــه وتنفيذ المشـــاريع 
التـــي تصـــب فـــي صالـــح المواطنيـــن 
والمتضرريـــن مـــن تداعيـــات جائحة 
فيـــروس كورونـــا، مشـــيًدا بالحـــرص 
كافـــة  قبـــل  مـــن  الكبيـــر  والتجـــاوب 
أفراد المجتمع ومؤسســـاته لإلســـهام 
فـــي الحملـــة والنابع من مســـؤوليتهم 
المجتمعية والتي كان لها عظيم األثر 
فـــي رفـــد مختلـــف الجهـــود لتحقيـــق 

األهداف المنشودة.
وجـــدد الســـيد فـــي ختـــام تصريحـــه 
الشـــكر والتقدير لســـمو الشـــيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة على قيادة ســـموه 
لحملـــة “ فينـــا خيـــر”، وتقديم ســـموه 
المثال الحي للقيـــادة باألفعال والتي 
أعلـــت قيـــم التالحـــم والتآخـــي فـــي 
المجتمع البحريني في مواجهة كافة 
الجامعـــة  المظلـــة  التحديـــات تحـــت 
التصـــدي  فـــي  الوطنيـــة  للجهـــود 

لفيروس كورونا.
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المنامة - بنا

فائقـــة  الصحـــة  وزيـــرة  رفعـــت 
الصالح جزيل شـــكرها وامتنانها 
إلـــى ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
بمناســـبة تفضل ســـموه بإصدار 
الخدمـــات علـــى  بتقديـــم  أمـــره 
مـــدار 24 ســـاعة فـــي 9 مراكـــز 
محافظـــات  بمختلـــف  صحيـــة 
المملكة، األمر الذي سوف يسهم 
فـــي تطوير واســـتدامة خدمات 
القطاع الصحي وتعزيز كفاءته.

عـــن  الصحـــة  وزيـــرة  وعبـــرت 
ســـموه  لمتابعـــة  امتنانهـــا  بالـــغ 
الكريـــم عـــن كثـــب الحتياجـــات 
مبينـــة  الصحيـــة،  المواطنيـــن 
توجيهات سموه الدائمة لتطوير 
الصحيـــة  الخدمـــات  مســـتوى 
لتكون ذات جـــودة عالية، لتلبي 
تطلعـــات المرضـــى والمتردديـــن 
علـــى مختلف المرافـــق الصحية 

والطبية.
أن  الصحـــة  وزيـــرة  وأكـــدت 
الدعـــم غيـــر المحـــدود مـــن لدن 
سموه أســـهم في تطوير القطاع 
الصحـــي، إلـــى جانـــب االهتمـــام 
الصحـــي  القطـــاع  يلقـــاه  الـــذي 

المســـتمرة  ســـموه  وتوجيهـــات 
والتي تصب دائمـــًا في مصلحة 
المرضـــى،  وراحـــة  المواطنيـــن 
باســـتمرار  ســـموه  ومتابعـــة 
لتطويـــر الخدمـــات الصحية في 
علـــى  وحثـــه  البحريـــن  مملكـــة 
توفير كل سبل الرعاية الصحية 
والنابعة  والمقيميـــن  للمواطنين 
مـــن مبـــدأ الحرص علـــى تطوير 
كان  حيـــث  الصحـــي،  القطـــاع 
لهـــا األثر البالـــغ فيمـــا وصلت له 
الخدمـــات الصحيـــة والعالجيـــة 
اليوم من تطور مشـــهود وأصبح 

يضاهي الكثير من دول عالم.
وأعربت وزيـــرة الصحة عن بالغ 

تقديرهـــا ألوامر صاحب الســـمو 
الملكـــي رئيس مجلـــس الوزراء 
والتي تصب بشـــكل مباشـــر في 
توفيـــر أرقـــى خدمـــات صحيـــة 
المواطنين والمقيمين على هذه 

األرض الطيبة.
ونوهت بـــأن وزارة الصحة على 
بتنفيـــذ  للبـــدء  االســـتعداد  أتـــم 
أمر ســـموه بالتنســـيق مع مراكز 
الصحـــة األولية لتجهيـــز المراكز 
للعمـــل علـــى  التســـعة  الصحيـــة 
مدار الســـاعة بمـــا يوفر التغطية 
الحـــاالت  لمباشـــرة  الطبيـــة 
بطـــب  المتعلقـــة  المســـتعجلة 

العائلة.
العطـــاء  مســـيرة  أن  وأكـــدت 
علـــى  تســـير  مســـتمرة وســـوف 
الرؤيـــة  ووفـــق  ثابتـــة  خطـــى 
الثاقبـــة التـــي تقـــوم علـــى رفـــع 
الخدمـــات  وكفـــاءة  جـــودة 
تقديـــم  وضمـــان  الصحيـــة 
أرقـــى المســـتويات مـــن الخدمة 
الصحيـــة والعالجية للمواطنين، 
لكي يبقى كما أشـــار ســـموه هذا 
القطـــاع دائمـــًا متطـــورًا ومؤهالً 
وأحـــدث  بالخدمـــات  ومعـــززًا 

التقنيات العالجية.

وزيرة الصحة: توجيهات سمو ولي العهد رئيس الوزراء تصب في مصلحة المواطنين والمرضى

االستعداد للبدء بتنفيذ أمر سموه بالتنسيق مع مراكز الصحة األولية

المنامة - بنا

رفع رئيـــس المجلس األعلـــى للصحة 
بـــن  الشـــيخ محمـــد  الفريـــق طبيـــب 
الشـــكر  عظيـــم  خليفـــة  آل  عبـــدهللا 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  إلـــى  واالمتنـــان 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة؛ بمناســـبة 
توجيهاتـــه  بإصـــدار  ســـموه  تفضـــل 
الكريمة بتقديـــم الخدمات على مدار 
24 ساعة في 9 مراكز صحية بمختلف 
محافظـــات المملكـــة، بمـــا يســـهم في 
تطويـــر واســـتدامة خدمـــات القطـــاع 
الصحـــي وتعزيـــز كفاءته وستســـاهم 
في تحقيق التغطية الصحية الشاملة 
وفق أعلى المعايير الصحية بما يعزز 
مـــن إنجـــازات المملكـــة علـــى صعيـــد 

التنمية المستدامة.
ونوه رئيـــس المجلس األعلى للصحة 
بالدعم واالهتمـــام الذي يلقاه القطاع 
الصحي من لدن عاهل البالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة، ومـــن لـــدن ســـمو ولـــي العهد 
لالرتقـــاء  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
بجـــودة الخدمـــات الصحيـــة المقدمة 
للمواطن والمقيم وبما يجسد أهداف 
مملكتنـــا  فـــي  المســـتدامة  التنميـــة 
الغاليـــة، والتي ســـتمثل بال شـــك نقلة 
نوعيـــة تاريخيـــة لمســـيرة الخدمـــات 

الصحيـــة العريقـــة كمـــا تشـــكل ركيزة 
إضافيـــة مـــن ركائـــز النهضة الشـــاملة 
واإلنجـــازات الشـــامخة التـــي تحققها 
مملكتنـــا الغاليـــة في جميـــع الميادين 

والمستويات.
وأكـــد الفريـــق طبيـــب الشـــيخ محمد 
بـــن عبدهللا آل خليفـــة أنه منذ صدور 
توجيهات صاحب السمو الملكي ولي 
العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء، باشـــر 
المجلس األعلى للصحة بالتنسيق مع 
الجهـــات المعنيـــة باتخـــاذ اإلجراءات 
الالزمة للبدء بتنفيذ توجيهات سموه 
الحـــرص  تعكـــس  والتـــي  الســـديدة، 
علـــى  ســـموه  يوليـــه  الـــذي  الشـــديد 
سالمة وصحة المواطنين والمقيمين 

بمملكة البحرين.
لتطلعـــات  االســـتجابة  إّن  وقـــال 
المواطنيـــن نهـــج راســـخ فـــي مملكـــة 
البحريـــن، إذ أدخلت هذه التوجيهات 
الفرح والسرور إلى جميع المواطنين؛ 
لمســـتوى  تعزيـــًزا  ســـتمثل  كونهـــا 
الخدمـــات الصحيـــة المتميـــزة التـــي 
توفرها المملكة، وتخفف العبء على 
المستشـــفيات لكـــون مراكـــز الرعايـــة 
األولية تشـــكل البوابة األولى للتعامل 
مع األهالي، خصوًصا مع قرب تطبيق 
الضمان الصحي الوطني الذي يسعى 
لتحقيـــق اقصـــى درجـــات الرضـــا من 
معاييـــر  وفـــق  الصحيـــة  الخدمـــات 

الجودة والكفاءة والتنافسية.
الصحـــة  وزارة  تكليـــف  إلـــى  وأشـــار 
وإدارة مراكز الرعاية الصحية األولية 
البـــدء فـــي تجهيـــز المراكـــز الصحية 
التســـعة للعمـــل علـــى مـــدار الســـاعة 
بمـــا يوفـــر التغطيـــة الطبية لمباشـــرة 
الحـــاالت المســـتعجلة المتعلقة بطب 
العائلـــة، إذ ســـيتم تصنيـــف الحـــاالت 
مبدئـــي  بشـــكل  الـــواردة ومباشـــرتها 
قبـــل تحويـــل الحـــاالت الطارئـــة إلى 
توفيـــر  ســـيتم  كمـــا  المستشـــفيات، 
ســـيارات إسعاف خارج بعض المراكز 

بالتعاون مع اإلسعاف الوطني.

رئيس “األعلى للصحة”: توجيهات سمو ولي العهد رئيس الوزراء أسعدت المواطنين

البدء بتجهيز المراكز الصحية التسعة للعمل على مدار الساعة
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الشيخ محمد بن عبدالله

بأمـــر مـــن ســـمو ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء... لتطويـــر الخدمـــات الصحيـــة



المنامة - الغرفة

أعربت غرفة تجـــارة وصناعة البحرين 
وتقديرهـــا  اعتزازهـــا  عميـــق  عـــن 
للصحافة البحرينيـــة، ولدورها الريادي 
في خدمة االقتصاد الوطني والتعريف 
بالمنجزات الحضارية التي تحققت في 
هـــذا العهد الزاهر لعاهـــل البالد صاحب 
آل  بـــن عيســـى  الملـــك حمـــد  الجاللـــة 

خليفة.
وقالـــت الغرفـــة عبـــر تصريح لرئيســـها 
ســـمير نـــاس بمناســـبة اليـــوم العالمـــي 
الصحافـــة  إن  الصحافـــة  لحريـــة 
وفاعـــل  مشـــهود  دور  لهـــا  البحرينيـــة 
فـــي دعـــم ومســـاندة مســـيرة االقتصاد 
البحرينـــي، وبذلـــت جهـــودا طيبـــة هي 
موضـــع اعتزازنـــا وتقديرنـــا في ســـبيل 
إعطاء صورة حقيقية وشـــفافة للوضع 
االقتصـــادي بالمملكـــة، والتصـــدي لـــكل 
تخـــدم  التـــي  والموضوعـــات  القضايـــا 
مســـيرة الوطـــن والقطـــاع الخـــاص في 
الصـــورة  نقـــل  عبـــر  البحريـــن  مملكـــة 
البنـــاء  النقـــد  خـــالل  ومـــن  الحقيقيـــة 

لمواضع الخلل والتقصير لمعالجتها.
ودعـــا رئيـــس الغرفـــة إلى ســـرعة إقرار 
للصحافـــة  مســـتنير  عصـــري  قانـــون 
والنشـــر، وفـــق رؤيـــة إعالميـــة رائـــدة، 
تدعـــم مزيـــدا مـــن الحريـــات المكفولـــة 
والمصانـــة دســـتورًيا، وتلبـــي تطلعـــات 
الجســـم الصحافي في مملكة البحرين، 
وتبين ما تتمتع به الصحافة البحرينية 

من حرية ومســـؤولية، مضيفا أن رؤية 
صاحـــب الجاللة العاهـــل التي عبر عنها 
فـــي أكثـــر من مناســـبة يجـــب أن تكون 
بصحافتنـــا  النهـــوض  أولويـــات  ضمـــن 
الوطنيـــة خصوصا فيما يتعلق باحترام 
حريـــة الصحافـــة واإلعـــالم، كمـــا أشـــاد 
رئيـــس الغرفة بجهود ولي العهد رئيس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، فـــي دعم 
الصحافـــة البحرينية؛ نظـــًرا لدورها في 
حشـــد طاقـــات المجتمع، وتنويـــر الرأي 
العـــام وتحفيـــزه؛ ليكـــون أكثر إســـهاما 
في تنميـــة الوطـــن وازدهـــاره، ولكونها 
شـــريكا أساســـا في دعم جهـــود التنمية 
المســـتدامة؛ لمـــا لها مـــن تأثير قوي في 
صياغـــة رؤى وتصورات تدفع المجتمع 
إلى اســـتثمار قدراته وإمكاناته بشـــكل 

إيجابي ومفيد.
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تزكية خالد بن عبداهلل لرئاسة مجلس إدارة “الهالل األحمر”
“خليفـــة بـــن ســـلمان” لـــم يدخـــر جهـــدا طـــوال حياتـــه فـــي مســـاندة الجمعيـــة

عقـــدت جمعية الهـــالل األحمـــر البحريني 
بواســـطة تقنيـــة االتصال المرئـــي عن ُبعد 
المنصـــرم،  أبريـــل   29 الخميـــس  صبـــاح 
مجلـــس  النتخـــاب  العموميـــة  جمعيتهـــا 
إدارة الجمعيـــة فـــي دروتهـــا 16، بحضـــور 
الفريـــق طبيب الشـــيخ محمـــد بن عبدهللا 
آل خليفـــة، وعدد من قدامى المؤسســـين، 
ومنتســـبي  اإلدارة،  مجلـــس  وأعضـــاء 
الجمعية، إذ أسفرت االنتخابات عن تزكية 
لـــدورة جديـــدة  الحالـــي  اإلدارة  مجلـــس 
للعامين المقبلين برئاســـة الشيخ خالد بن 
عبدهللا آل خليفة. وفي كلمة له بمناســـبة 
انتهـــاء أعمـــال الـــدورة 15 لجمعية الهالل 
األحمـــر البحرينـــي، أعرب رئيـــس مجلس 
إدارة جمعيـــة الهـــالل األحمـــر البحرينـــي 
الشـــيخ خالـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفة، عن 
أســـمى آيات الشـــكر واالمتنان إلى المقام 
الســـامي لعاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، على 
الدعـــم الالمحـــدود الـــذي تلقـــاه الجمعيـــة 
مـــن لدن جاللتـــه، وإلى ولـــي العهد رئيس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بن حمد آل خليفـــة، على ما يوليه 
سموه من دعم ومساندة دائمين للجمعية، 
وإلى جميع الوزارات والجهات الحكومية 
على تعاونها الدائم والمعهود في تســـهيل 

اإلجراءات وتيسير شؤون الجمعية. 
دعـــم  وعرفـــان  اعتـــزاز  بـــكل  واســـتذكر 
وإســـهامات المغفـــور لـــه بـــإذن هللا تعالـــى 
صاحـــب الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن 
آل خليفـــة، رحمـــه هللا وأســـكنه  ســـلمان 
فســـيح جناته، الذي لم يدخر جهًدا طوال 
مســـيرة حياتـــه الزاخرة بالبـــذل والعطاء، 

في مساندة الجمعية منذ تأسيسها.
تلقـــاه والقبـــول  الـــذي  الدعـــم  “إن  وقـــال 
بـــه  وتتمتـــع  تحظـــى  الـــذي  المجتمعـــي 
نها من  جمعية الهالل األحمر البحريني مكَّ
مواصلة دورها اإلنســـاني واإلغاثي محلًيا 
وإقليمًيا وعالمًيا على مدى أكثر من نصف 
قرن من الزمن”. وأضاف أن مجلس إدارة 
الجمعيـــة اســـتطاع في الـــدورة الســـابقة، 
بفضـــل تعـــاون وتكاتـــف الجميـــع، تحقيق 
العديـــد من اإلنجـــازات، كمواصلـــة تقديم 
المساعدات المحلية والمعونات اإلنسانية 
واإلغاثيـــة فـــي شـــتى أنحـــاء العالـــم على 
الرغـــم من الظـــروف االســـتثنائية الصعبة 
التـــي يشـــهدها العالـــم والمملكـــة على حد 
سواء، بفعل جائحة فيروس كورونا التي 
لم تؤثر بشـــكل ملحوظ على ســـير العمل، 
وتلبية نـــداء الواجب، وإغاثة المحتاجين 

والمنكوبين، ومساعدتهم عينًيا ومادًيا.
الـــدورة الجديـــدة  وأوضـــح أن مـــا يميـــز 
الـــذي  المضاعـــف  الـــدور  هـــو  للجمعيـــة 
يجـــب بذله خالل العاميـــن المقبلين؛ كون 
“الهـــالل األحمـــر البحريني” تـــرأس الدورة 
45 للهيئـــة العامة للمنظمـــة العربية للهالل 

األحمـــر والصليـــب األحمر، داعًيـــا أعضاء 
مجلـــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيـــة للعمل 
المتـــوازن الـــذي يضمن مواصلـــة الجمعية 
تحقيـــق أهدافهـــا داخل وخـــارج المملكة، 
نهـــا مـــن رفـــع اســـم مملكـــة البحرين  ويمكِّ
عالًيـــا باســـتثمار فرصـــة ترؤســـها للـــدورة 
الحاليـــة للهيئـــة العامـــة للمنظمـــة العربية، 
فـــي رفد المنظمة بالبرامـــج واألفكار التي 
ترتقـــي بالعمـــل اإلنســـاني واإلغاثـــي على 
المســـتوى العربـــي. وأعـــرب الشـــيخ خالد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة عن جزيل الشـــكر 
والتقديـــر للخيريـــن من أبناء هـــذا الوطن 
العزيـــز، أفـــراًدا ومؤسســـات، لمواصلتهـــم 
تقديم المنح والتبرعات، وقال “الخير في 
هـــذا الوطن وأبنائه الكرام ســـمة راســـخة 
وميـــزة فريـــدة لمـــا ُجبلـــوا عليـــه من حب 

للخير والتكافل والتعاضد فيما بينهم”.
وتقدم رئيس مجلس اإلدارة بالشـــكر إلى 
فـــي  أعضـــاء مجلـــس اإلدارة والعامليـــن 
اإلدارة التنفيذيـــة الذيـــن لـــم يتوانـــوا عن 
خدمـــة الجمعيـــة؛ إيماًنـــا منهـــم بإنســـانية 
القيـــم والمبادئ واألهداف التي تأسســـت 
عليهـــا الجمعيـــة، وإلـــى رؤســـاء وأعضـــاء 

اللجـــان العاملـــة الذيـــن يضحـــون بوقتهم 
وجهدهـــم لضمان ديمومـــة العمل الخيري 
والتطوعـــي فـــي البحرين الذيـــن هم جزء 

أساسي منه.
وقال “يقع على عاتق مجلس اإلدارة رسم 
التطويريـــة،  التدريبيـــة  الخطـــط  وإقـــرار 
التنفيذيـــة  اإلدارة  عاتـــق  علـــى  ويقـــع 
تشـــجيع وحـــث منتســـبي الجمعيـــة علـــى 
تطويـــر قدراتهـــم، ومراعـــاة إتاحة فرصة 
االســـتفادة للجميـــع، واســـتثمار الطاقـــات 
الشابة، بما يعود إيجاًبا على مجمل العمل 

اإلغاثي واإلنساني في مملكة البحرين”.
مـــن جانبـــه، تقـــدم نائـــب رئيـــس مجلـــس 
إدارة جمعيـــة الهـــالل األحمـــر البحرينـــي 
علـــي محمـــد مـــراد، باألصالـــة عـــن نفســـه 
ونيابـــة عن أعضاء مجلس اإلدارة وجميع 
التهانـــي  بخالـــص  الجمعيـــة،  منتســـبي 
والتبريـــكات إلى الشـــيخ خالد بن عبدهللا 
آل خليفـــة، علـــى تزكيتـــه رئيًســـا لمجلس 
إدارة الجمعيـــة، مؤكـــًدا أن دعمه للجمعية 
وراء  الدافـــع  كان  الســـابقة  الـــدورة  فـــي 
تحقيـــق الجمعيـــة للعديـــد مـــن اإلنجازات 
المحققة ألهداف وبرامج الجمعية.وجرى 
خالل اجتماع الجمعية العمومية لجمعية 
الهـــالل األحمـــر البحرينـــي المصادقة على 
التقريريـــن المالي واألدبي، وتزكية رئيس 
وأعضـــاء مجلـــس اإلدارة الحالـــي لعامين 
مقبليـــن، وهم الشـــيخ خالد بن عبدهللا آل 
خليفة، وعلي محمـــد مراد، وخليل محمد 
المريخـــي، وفـــوزي عبـــدهللا أميـــن، وتقي 
محمد البحارنة، وفيصل رضي الموسوي، 
وحســـن علي جمعة محمـــد جمعة، ومريم 
إبراهيـــم الهرمس الهاجـــري، وكوثر محمد 
العيـــد، إضافـــة إلى األمين العـــام للجمعية 

مبارك الحادي.

المنامة - جمعية الهالل األحمر

المجالس الرمضانية تفتقد أمير التواضع خليفة بن سلمان
عائلـــة الســـعيدي تســـتذكر زيـــارة ســـموه: شـــرف عظيـــم وذكـــرى لـــن ننســـاها

المجالـــس  الســـعيدي  خالـــد  وصـــف 
تشـــعُّ  التـــي  بالمنابـــَر  الرمضانيـــة 
بالطروحـــات الحرة الهادفة، مثرية بذلك 

أجواء البحرين بالروحانيات الخيره.
ولفـــت الســـعيدي إلـــى الزيـــارة الميمونة 
لصاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن 
ســـلمان ال خليفة رحمه هللا إلى مجلس 
الســـعيدي بالرفاع بمعية أبنائه وأحفاده، 
فـــي مثـــل هـــذا اليوم مـــن شـــهر رمضان 
المبارك، بقوله “كان مجيء ســـموه رحمه 
ننســـاها  ال  وذكـــرى  عظيـــم  شـــرف  هللا، 
علـــى مر التاريخ، فكان من الشـــخصيات 
المتواضعـــة والنبيلـــة، المتمســـكة بهـــذه 
القيم”. وأضاف أن “المجالس الرمضانية 
البحرينيـــة هي تجســـيد لقيـــم التواصل 
وتوطيـــد للعالقات االجتماعيـــة، والدور 
التـــي  والمناقشـــات  بـــه،  تقـــوم  الـــذي 
ستســـيطر علـــى أجـــواء رمضـــان، ولقـــد 
كان ســـموه مـــن الداعميـــن األساســـيين 
لهـــا، والمهتمين باســـتمرارها وبوجودها، 
وبإلقائهـــا األثر الطيب في نفوس الناس، 
وفـــي تقريـــب فئـــات المجتمع، وفـــي لمِّ 
األســـرة البحرينيـــة، وتدعيـــم أواصرهـــا، 

وصلة الرحم بين أبنائها”.
وتابع “إن المجالس الرمضانية في مملكة 
البحريـــن جزء مهم من تراث هذا الوطن 
ومـــن تقاليد شـــعبه ومجتمعـــه وأفراده. 
فمجالســـنا الرمضانيـــة لم تعـــد للزيارات 
“والســـوالف” والحديـــث الفـــارغ، بل هي 

معلـــم مـــن معالـــم هـــذا الوطـــن وفضيلة 
مـــن فضائـــل هـــذا الشـــعب النبيـــل، وهي 
مـــدارس حقيقية لتعلـــم القيم والفضائل 
واألخـــالق واألدب والفكـــر واالحتـــرام”. 
وزاد “مجالســـنا مدارســـنا” نعم، لقد قالها 
المغفور له صاحب الســـمو الملكي األمير 
خليفـــة بن ســـلمان آل خليفـــة طيب هللا 
ثـــراه ألبنـــاء المجتمع البحرينـــي، وهناك 
مجالس تفتح أبوابها بكبار الشـــخصيات 

من أكبر فرد إلى أصغرها.
وختـــم الســـعيدي بقولـــه “أدعـــو هللا أن 
يغفـــر لســـمو األمير خليفة بن ســـلمان ال 

خليفة وأن يسكنه فسيح جناته”.
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حديث المجالس بين “^” و”الحواج”
Û  كنت دائًما أحرص أن يكون تناولي في هذا المقام منحصًرا فقط على قضايا

الشــأن العــام، وكنــت أفّضــل االبتعــاد عن كل مــا هو شــخصي، أو ذاتي، حتى 
جــاءت تلــك اللحظــة التــي حّيرتنــي وأنا أحــاول الكتابــة عن مجلــس والدي 
يوســف بــن عبدالوهــاب الحواج رحمــة هللا عليه، حتى جــاء الصديق العزيز 
الوزيــر األســبق عبدالنبــي الشــعلة ليرفــع عنــي الحــرج، ويخرجنــي مــن حالة 
التحفــظ إلــى حالة االنطالق، وقّرر مع زمالئه مــن النخب الصحفية المعتبرة 
أن يكــون مجلــس يوســف بــن عبدالوهاب الحــواج هذه المرة في اســتضافة 
صحيفــة البــالد الغــراء، وأن تكــون العائلــة والمتابعــون والــرواد المبجلــون 
للمجلــس هــم مــن ســيتحدثون، هــم مــن ســيتعاطون مــع الفكــرة، وهــم مــن 
ســيأتون إلينــا عبــر تقنيــة “األون اليــن” مــن كل مــكان فــي المنطقــة، المملكة 

العربية السعودية والكويت ومملكة البحرين طبًعا.
Û  ،ا أنني كنت في تلك الليلة موغل في الســعادة الغامرة وال أخفي عليكم ســرًّ

حيــث إن اللفيــف الــذي كنت متشــّوًقا إليه قــد حضر، وشــارك وتحّدث، وفي 
مقدمتهــم الصديق العزيز ورفيق الــدروب جميعها رجل األعمال واألكاديمي 
الســعودي المعروف، الدكتور عبدهللا بن صادق دحالن أحد أكبر المســاهمين 
فــي الجامعــة األهليــة، ورئيــس مجلس أمناء جامعــة األعمــال والتكنولوجيا 
بجــدة فــي الشــقيقة الســعودية، تماًمــا مثلمــا كان علــى منصــة التواصــل في 
المنتــدى المشــترك، رفيق أول ضربــة بداية لفكرة الجامعة األهلية األكاديمي 
الســعودي المعــروف البروفيســور بكــر أحمــد حســن، وكــم كنــت حزيًنــا أننــا 
افتقدنا منذ زمن رفيقنا الثالث وهو رجل الصناعة واألعمال السعودي البارع 
الراحل الدكتور عبدهللا حمد المعجل رحمة هللا عليه الذي وافته المنية قبل 

سنوات في حادث مروري مرّوع.
Û  ا مــع الحدث، وشــعرت بأن رغــم كل شــيء كنــت ســعيًدا بالتجــاوب إلكترونيًّ

أمتنــا مازالــت بخيــر، وأننــا رغــم الجائحــة الكونيــة المريعة مازلنــا نلتقي ولو 
عــن ُبعــد، ورغــم التفشــي غير المســبوق فــي اآلونة األخيــرة، إال أننــا تحركنا 
عبــر الفضــاء وانطلقنــا، تركنــا األرض ومــا عليهــا فــي ســفن ســحابية أثيريــة 
فائقــة التكنولوجيــا، تحدثنــا وجًهــا لوجــه، اســتمع كل منا لآلخــر، ورّحب كل 
منــا باآلخــر، احتضنا أفكارنا، تبادلنا مدارس معلوماتنا، وتفاهمنا حول جميع 

الملفات.
Û  ،مجلــس “الحــواج” - “البــالد” الرمضانــي لــم يكــن كبقيــة المجالــس الســابقة

مــن حيــث إنــه واجه التحــدي الوبائــي الكبير، واســتفاد من البنية األساســية 
التكنولوجيــة التــي وفرتها الدولــة لنا، وتمّكن من خــالل المهاريين والخبراء 
الذيــن يعملــون فــي مضاميــر التقنيــة أن يكــون مــلء الســمع والبصــر، علــى 
مستوى الحدث، وفي قلب منتصف الشهر الفضيل، تمّكنا من أن ندلي بدلونا 
حول كل شيء تقريًبا، وتمّكن المشاركون معنا، والمسئولون عنا، والمحبون 
لفكرتنــا أن يتعاطــوا مــع االســتثمار فــي التعليــم وكأنه الخالص مــن معضلة 
الشــمول في كل شــيء، وكأنه االنطالق من داخل الصندوق الرهيب المغلق، 
إلى خارج الصندوق المهيب المفتوح، من ألف باء فكرة، إلى ال نهائية الهدف 

والمصير.
Û  تحدثنا جميًعا، تحدث األخوة أعمدة عائلة “الحواج” الكرام، وتحّدث رئيس

مجلس إدارة دار البالد العزيز عبدالنبي الشعلة بكل الحب عنا، وعن التعليم 
الجامعــي التــواق، وتحدثــت الدكتــورة الفاضلــة جواهــر المضحكــي الرئيس 
التنفيــذي لضمــان جــودة التعليم والتدريــب واألخ العزيز الدكتــور عبدالغني 
الشــويخ نيابــة عــن وزيــر التربيــة والتعليــم رئيس مجلــس التعليــم العالي د. 
ماجد بن علي النعيمي، وتحدث مباشرة قبل هذا اللفيف المعتبر وزير العمل 
وشــئون التنميــة االجتماعيــة جميــل حميــدان، وتحــّدث الرجل الــذي أكنُّ له 
بالفضــل الكبيــر والفهــم الراقــي لرســالة التعليم العالــي وهو الصديــق فاروق 
يوســف خليــل المؤيــد رئيس مجلــس إدارة الجامعة األهلية الــذي أعلن على 
الهواء مباشــرة مســاندته األبدية لمشــروع الجامعة األهلية، ناهيك طبًعا عن 
الصديــق ورفيــق الــدرب الدكتــور عبــدهللا صــادق دحــالن الــذي أعلــن زيــادة 
حصتــه مــن أجــل التســريع في مشــروع حــرم الجامعــة بمدينة ســلمان، جاء 
هو اآلخر برًدا وســالًما على اســتمرار الفكرة ليثبت بأن مملكة البحرين التي 
انطلقت منها أول المدارس في مطلع القرن العشرين وهي “الهدايا الخليفية” 
ا للمنطقة بأسرها، وأن ما تحققه في الماضي  قادرة بأن تصبح مركًزا إشعاعيًّ

البعيد أصبح قاباًل لالستنساخ خالل المستقبل القريب.
Û  ،شــكًرا لصحيفــة البــالد وشــكًرا لــكل مــن آمن بأننــا أكبر مــن تحــدي الجائحة

وأننا أعمق من سطوح المواجهة، وأننا أقدر من يكون بحجم قداسة الحياة.

د. عبد اهلل الحواج

محرر الشؤون المحلية

فتح األبواب أمام الصحافي يعزز مبدأ الشفافيةسمير ناس
الشـايجي: شعار “المعلومات كمنفعة عامة” لخص دور الصحافة

أشاد أمين عام اتحاد الصحافة الخليجية  
عيســـى الشـــايجي بشـــعار اليـــوم العالمي 
لحريـــة الصحافة لهذا العـــام والمعتمد من 

منظمة اليونسكو.
وقال إن عنوان “المعلومات كمنفعة عامة” 
لخص الدور المنوط بالصحافة ومنتسبيها 
وأكـــد أهمية التعاون مع الصحافة ليتمكن 
الصحافيـــون فـــي كل مـــكان مـــن القيـــام 
بواجبهـــم المتمثـــل في توفيـــر المعلومات 
الصحيحـــة والدقيقـــة للجمهور واإلســـهام 
مـــن ثـــم فـــي تغييـــر الحيـــاة إلـــى األفضل 
وكذلك في التصـــدي للمعلومات الخاطئة 
والمضاميـــن الضـــارة التي تعيق وتســـيء 
علـــى  التضييـــق  تـــم  كلمـــا  الحيـــاة  إلـــى 

الصحافييـــن وكلمـــا منعـــت المعلومـــة من 
الخـــروج من مكامنها والوصول إلى حيث 
ينبغـــي أن تصـــل وتؤثر وتحـــدث التغيير 
المنشـــود، الفتا إلى أن فتـــح األبواب أمام 
الصحافـــي للوصـــول إلـــى المعلومـــة كـــي 
ينتفـــع منهـــا النـــاس يعـــزز مبدأ الشـــفافية 
الذي يســـعى إليه كل المنتســـبين للجســـم 
الصحفـــي فـــي كل دول العالـــم ويطالبون 
بـــه في كل حين، ويدفـــع الجمهور في كل 
مـــكان إلى الدفـــاع عن الصحافـــة وتثمين 

دورها.
في الســـياق نفسه أشـــاد الشايجي بتوجه 
مملكة البحرين نحـــو إصدار قانون جديد 
متطور للصحافة يتضمن مواد تمنع حبس 
الصحافي الساعي إلى توفير المعلومة أو 

التضييـــق عليه، مؤكـــدا أن هذا يصب في 
تحقيـــق الشـــعار الذي اعتمدته اليونســـكو 
هـــذا العام لليوم العالمـــي لحرية الصحافة 
ويؤكـــد تكامل الصحافـــة الخليجية مع ما 

يعتمده العالم.
وختم عيسى الشـــايجي تصريحه بدعوة 
إلـــى  كافـــة  الخليجييـــن  الصحافييـــن 
بـــذل مزيد مـــن الجهـــود لالرتقـــاء بالعمل 
الصحافـــي الخليجـــي وخدمـــة مجتمعات 
فـــي  ولإلســـهام  التعـــاون  مجلـــس  دول 
تحقيق شـــعار اليوم العالمي لحرية العمل 
الصحافـــي، وأكـــد أن الصحافي الخليجي 
قادر دائما على القيام بالمهام الموكلة إليه 
وإحـــداث التغيير المنشـــود فـــي كل حين، 
الخليجيـــة  بالصحـــف  المســـؤولين  ودعـــا 

إلـــى توفيـــر كل مـــا يحتاجـــه الصحافيون 
وفتح األبواب أمام الشـــباب من الجنسين 
كليـــات  وخريجـــات  خريجـــي  خصوصـــا 
اإلعـــالم لينضمـــوا إلى الجســـم الصحافي 
وبمـــا  بعطائهـــم  ويســـهموا  الخليجـــي 
اكتســـبوه مـــن علـــوم حديثـــة فـــي مجـــال 

اإلعالم واالتصال.

المنامة - بنا

عيسى الشايجي



^ أعلنـــت الجمعيـــة العامـــة 
لألمم المتحدة بالعام 1993 اليوم 
فـــي  الصحافـــة  لحريـــة  العالمـــي 

الثالث من مايو.
وتنميـــة  لتشـــجيع  يـــوم  إنـــه 
المبادرات لصالح حرية الصحافة، 
وتقييـــم مـــدى حريـــة الصحافـــة 

على امتداد العالم.
مناســـبة  اليـــوم  هـــذا  خـــذ  وُيتَّ
للتذكير بضـــرورة احترام االلتزام 
بحرية الصحافة، ومناســـبة أيضا 
اإلعـــام  وســـائل  مهنيـــي  لتأمـــل 
الصحافـــة  حريـــة  قضيَتـــي  فـــي 

وأخاقيات المهنة.

الرئيس الجديد لـ “تمكين”: الصحافة شريك فاعل ومؤثر
ــرأي ــ ــة الـ ــريـ ــرام حـ ــ ــتـ ــ ــدأ الــشــفــافــيــة واحـ ــبـ ــة قـــائـــمـــة عـــلـــى مـ ــاقـ ــعـ الـ

قال الرئيس التنفيذي لصندوق العمل “تمكين”، حسين محمد رجب، إنه منذ إطالق المشروع اإلصالحي لجاللة الملك المفدى 
وحتى اليوم يبرهن على حكمة القيادة الرشــيدة في إعادة صياغة الرؤى والتوجهات الوطنية وبنائها وفق أســس مدروســة 

لتحقيق المزيد من التقدم واالزدهار على جميع األصعدة.

وأضـــاف في تصريح لـ البـــاد “أنه خال 
األعـــوام الماضيـــة برهـــن هذا المشـــروع 
اإلصاحـــي علـــى نجاحـــه فـــي تكريـــس 
العديـــد من المفاهيـــم األساســـية، ومنها 
حريـــة الصحافـــة واإلعام التـــي جاءت 
تعزيـــًزا لمبـــدأ الشـــفافية وحريـــة الـــرأي 
بيـــن  المعلومـــات  وتـــداول  والتعبيـــر 

المنظومة اإلعامية ومختلف مؤسسات 
الدولـــة وفـــق أعلـــى مســـتوى مـــن الدقة 

والسرعة.  
وقـــال رجـــب “نحـــن إذ يطيـــب لنـــا فـــي 
هـــذا الصـــدد أن نهنئ الصحافـــة بيومها، 
معربيـــن عـــن فخرنـــا بعمق العاقـــة بين 
والصحـــف  اإلعـــام  ووســـائل  “تمكيـــن” 

إلـــى  تمكيـــن  نظـــر  فلطالمـــا  المحليـــة، 
الصحافـــة في مملكة البحريـــن على أنها 
شـــريك فاعـــل ومؤثـــر فـــي عمليـــة نقـــل 
الرســـائل اإلعاميـــة بصورتها الصحيحة 
العمـــاء،  لمختلـــف شـــرائح  والموثوقـــة 
وهذه العاقة الوطيـــدة قائمة على مبدأ 
الشـــفافية واحترام حرية الرأي واإليمان 

بقوة الدور اإلعامـــي في عملية صناعة 
التأثير”.

وأضـــاف “من هذا المنطلق، فإننا نحرص 
علـــى إبقـــاء الصحافـــة البحرينيـــة علـــى 
اّطـــاع دائـــم بأبـــرز المســـتجدات التـــي 
برامـــج ومبـــادرات تمكيـــن  تطـــرأ علـــى 
البيانـــات  خـــال  مـــن  دوريـــة  بصـــورة 
والتقارير الصحافية إلى جانب اللقاءات 
والمؤتمـــرات الصحافيـــة واالجتماعـــات 
التنســـيقية بيـــن ممثلي وســـائل اإلعام 

حسين رجبوالهيئة اإلدارية في تمكين”.

علي الفردان

600 صحافي بحريني وأجنبي بالمنامة...
رئيس جمعية الصحفيين: تصنيفات المنظمات عن حرية الصحافة مسيسة وترفض االستماع لنا

ما يميز صحيفة عن أخرى هو المحتوى الذي تقدمه

local@albiladpress.com05

صفحة خاصة بمناسبة اليوم 
العالمي لحرية الصحافة 

الموافق 3 مايو من كل عام

ـــن ـــف المسرحيــــــ ـــاٍع لتوظيـــ ومســـــ

قالت رئيســة جمعية الصحفيين البحرينية عهدية أحمد إن الجمعية ســتبدأ العمل على دراســة طرح مبادرات 
تساهم في تحسين معيشة للصحافيين.

وأشــارت فــي لقــاء صحافــي لهــا مــع “البــالد” إلــى أن مجلــس إدارة الجمعيــة ارتــأى تأجيــل االنتخابــات؛ 
الشــتراط النظام األساســي للجمعية انعقاد الجمعية العمومية بحضور ثلثي األعضاء وذلك يعني 

تواجــد نحــو 300 شــخص، وهــذا العدد كبير وال يتماشــى مع اإلجراءات االحترازيــة المتبعة في ظل الظروف 
الراهنــة. ولفتــت إلــى أن عــدم لجــوء إدارة الجمعيــة لألنظمــة اإللكترونية تأتــي في إطار الحــرص على ضمان 
نزاهة االنتخابات، الســيما أن النظام األساســي يســمح بالتخويل، وهو أمر يصعب ضبطه في عملية 

التصويت اإللكترونية.

الصحافيون في البحرين متساوون أمام القانون

الوضع بخير

ما تقييمك لواقع الصحافة البحرينية  «
اليوم؟

لحضـــرة  اإلصاحـــي  المشـــروع  انطاقـــة  منـــذ 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
ملـــك الباد قبل 21 عاما ســـجلت مملكة البحرين 
نمـــوا في أعـــداد الصحـــف المحليـــة، والتـــي يبلغ 
عـــدد الجـــاري منهـــا 6 صحف، 4 ناطقـــة بالعربية، 

وصحيفتان باللغة اإلنجليزية.
أســـتطيع القول إن وضع الصحافـــة في البحرين 
بخيـــر، ولكن الصحف ليســـت كذلـــك، وذلك بفعل 
تراجع سوق اإلعانات، إضافة إلى الجائحة التي 
أضـــرت بأوضـــاع الصحف المالية فـــي كل العالم، 
والمحـــزن في األمـــر، أن الصحافـــي دائما هو من 
يدفع ثمن هذه األوضاع، وذلك بخسارة وظيفته 
وعملـــه الذي يحبه ويعشـــقه ويقـــدم عبره خدمة 

للوطن.
مع ذلك، الصحافة في البحرين آخذة في التطور، 
فهي صـــوت المواطن، واألداة الرقابية على عمل 
الحكومة والســـلطة التشـــريعية، وهو ما تقوم به 

صحافتنا بكل مهنية ومسؤولية.
إذن واقـــع الصحافـــة البحرينيـــة ممتـــاز، الســـيما 
حيـــن نتحدث عـــن هـــذا الواقع في الوقـــت الذي 
ســـلمت الحكومة فيه مشـــروع قانـــون الصحافة 
الجديـــد لمجلـــس النـــواب، والـــذي تضمـــن بعض 
التعديـــات التي أكدت توفير مزيـــد من الحماية 
عملهـــم  لممارســـة  لهـــم  والدعـــم  للصحافييـــن، 

ودورهم بكل أريحية.

المحتوى الجاذب

ما أهمية االحتفال بيوم الصحافة  «
البحرينية؟

إن ما يميز صحيفة عن أخرى هو المحتوى الذي 
تقدمـــه، وال يمكـــن جـــذب المعلنيـــن دون وجـــود 

محتوى جاذب ومؤثر في الرأي العام.
متميـــزة   – الحمـــد  للـــه   – المحليـــة  وصحافتنـــا 
بمحتواهـــا الصحافي، وتحقيقاتها االســـتقصائية 

والمنتديات وغيرها من أساليب العمل اإلعامي، 
والـــذي تتنافـــس فيـــه الصحف منافســـة جميلة 

تليق بصحافتنا البحرينية.
وبالحديـــث عن أهميـــة االحتفال بهـــذا اليوم، 
ينبغي أن نتذكر أن لنا زماء فقدوا وظائفهم، 
والجمعيـــة ســـعت إليجـــاد حلـــول وشـــواغر 
لهـــم، ونجحت في بعض الحاالت، إال أن لم 

توفق في معالجة بعض الحاالت األخرى.
تقدمنـــا قبل عاميـــن بطلب لـــوزارة العمل 
فـــي  لمســـاعدتنا  االجتماعيـــة  والتنميـــة 

إيجـــاد حـــل لهـــؤالء الزمـــاء، ولكـــن 
أيضـــا  يتطلـــب  األمـــر  هـــذا 

مساندة ودعم من الجسم 
فأنا  بأكملـــه،  الصحافـــي 

العمـــل  أن  أؤمـــن 
أن  يمكـــن  الجماعـــي 
ينتج حلـــوال ويحقق 

اإلنجازات.

حرية الصحافة 

كيف تصنف المنظمات المعنية برصد  «
حرية الصحافة في البلدان أوضاع 

حرية الصحافة في البحرين.وما هو 
تعليقك على هذه المؤشرات؟

فـــي البحرين لدينـــا نحو 600 صحافـــي بحريني 
وأجنبي، وجميعهم متســـاوون في الحقوق، وأي 
صحافي يتقدم بشكوى ضد صحافي آخر سواء 
كان أجنبيا أم بحرينيا، فحقوقهما متساوية أمام 
القانـــون، كمـــا أن الجمعية تقدم لـــه الدعم وتوفر 

له المحامين.
إن تصنيف المنظمات لألســـف مبني على استقاء 
المعلومـــات مـــن مجموعة أفراد يعيشـــون خارج 
البحرين، ويتحدثون حول أوضاع الصحافة في 
البحريـــن، وأولئك لهم أجندة سياســـية معروفة، 
ويســـتغلون عاقتهـــم بهـــذه المنظمـــات لتشـــويه 

سمعة البحرين.
نجلـــس مـــع هـــذه المنظمـــات، ونحـــاول أن نقدم 
لهـــم الصـــورة الحقيقيـــة عـــن أوضـــاع الصحافـــة 

فـــي البحريـــن، إال أن هذه المنظمـــات تعرض عن 
االســـتماع لنـــا، وترفـــض األخذ بما نقدمـــه لها من 
تقاريـــر حـــول أوضـــاع الصحافـــة والصحافيين، 
لعدم رغبتها بتغير أجنتدتها وأهدافها السياسية 
التـــي تســـتغل اســـمها فـــي صالـــح التأثيـــر علـــى 

القرارات السيادية للبلدان.
وعوضا عن التركيز على ما تقوله هذه المنظمات 
وتصنيفهـــا، مـــن األجدى بنا أن نركـــز على وضعنا 
فـــي  مســـؤولة  حريـــة  نعيـــش  فنحـــن  الحالـــي، 
الصحافة في البحرين، وفي الوقت نفسه نعيش 

اإلحساس بالمسؤولية.
إن التـــوازن بيـــن المســـؤولية والحريـــة أمـــر مهم 
ومطلـــوب؛ من أجـــل الحفـــاظ على وطننـــا، وكل 
الصحافيين في البحرين لديهم مسؤولية وحس 
وطني عـــال، ويحافظون على بلدهـــم، فالحفاظ 
علـــى أمن واســـتقرار البلـــد أســـمى دور يمكن أن 

يمارسه الصحافي.

إسكان الصحفيين 

ما الجديد فيما يتعلق بمبادرة جاللة  «
الملك بشأن إسكان الصحافيين؟

فيمـــا تعلـــق بإســـكان الصحافييـــن، فـــإن هذا 

الموضـــوع علـــى طاولـــة وزيـــر اإلســـكان 
ونحن بانتظار المستجدات.

أن  إال  المشـــروع،  هـــذا  أهميـــة  ومـــع 
األهـــم مـــن ذلك هـــو العمل علـــى تبني 
مبادرات تحســـن من الواقع المعيشي 
للصحافيين، بما يتيح لهم االستفادة 
والمشـــاريع  البرامـــج  مختلـــف  مـــن 
التي تطرحها الدولة، اإلسكانية منها 

وغيرها.
وســـنبدأ العمـــل علـــى التواصل مع 
تمكين والســـلطة التشريعية 
ذات  الجهـــات  ومختلـــف 
لبحـــث  االختصـــاص؛ 
تنفيـــذ  إمـــكان 
مـــن  النـــوع  هـــذا 

المبادرات.

القانون الجديد

ما موقفكم من التعديالت الجديدة  «
على قانون الصحافة؟

هيئـــة  فـــي  جـــاءت  الجديـــدة  التعديـــات 
مشـــروع بقانـــون مـــن قبـــل الحكومـــة، ومن 
المشـــرف حقيقة أن تتضمن هذه التعديات 
ما يحظر ســـجن الصحافي، رغم أنه ال يوجد 
فـــي البحريـــن صحافي مســـجون، إال أن هذا 
التعديـــل بحـــد ذاتـــه يعكـــس مســـتوى حرية 
الصحافـــة فـــي البحريـــن، وكيـــف أن الدولـــة 
تقـــول لهـــذا الصحافـــي أن قلمـــك وصوتـــك 

تحت صوني وحمايتي.
الجديـــدة  التعديـــات  فـــإن  لذلـــك،  إضافـــة 
أيضـــا جـــاءت مواكبـــة لمتطلبـــات الصحافة 

اإللكترونية.
ما نؤمله من السلطة التشريعية أن تستعجل 
طـــرح المشـــروع للمناقشـــة، فلطالمـــا كانـــت 
للســـلطة  قويـــا  داعمـــا  ومازالـــت  الصحافـــة 

التشريعية.

تأجيل االنتخابات

لماذا تم تأجيل انتخابات جمعية  «
الصحفيين، وما أسباب عدم اللجوء 

للوسائل الرقمية لذلك؟

عقـــد  إلزاميـــة  علـــى  األساســـي  النظـــام  ينـــص 
الجمعيـــة العمومية بحضور الثلثين، وذلك يعني 
تواجـــد نحو 300 شـــخص، وهذا العـــدد كبير وال 
يتماشـــى مع اإلجـــراءات االحترازية المتبعة في 
ظل الظروف الراهنة. لن نلجأ للوســـائل الرقمية؛ 
للحفـــاظ علـــى نزاهـــة التصويـــت واالنتخابـــات، 
خصوصا أن النظام األساســـي يسمح بالتخويل، 
وفي النهاية نؤكد أن صناديق االقتراع هي التي 
تقرر من سيفوز ومن لم يحالفه الحظ، فصناديق 

االقتراع لها مصداقية عالية.
مجلس اإلدارة يفضل أن تكون االنتخابات فعلية 
علـــى أرض الواقـــع، على أمـــل أن تكون األوضاع 
عادت إلى طبيعتها بعد انتهاء فترة التأجيل في 

أغسطس، وتجرى االنتخابات بشكل طبيعي.

ما خطة عمل ومشاريع جمعية  «
الصحفيين في الفترة المقبلة؟

أحـــد أبـــرز المشـــاريع تتمثل فـــي لجنة الشـــباب، 
حيث أسســـنا لجنة تضم قرابة 50 إلى 60 طالبا 
وطالبـــة فـــي اإلعـــام والصحافـــة، حيث ســـيتم 
توفيـــر تدريب وتشـــجيع لهم علـــى أيدي أعضاء 
الجمعيـــة ممـــن لديهم خبـــرات عمليـــة تفوق 10 
ســـنوات، بما يحقق االســـتفادة للمتدربين، حيث 
تم تأســـيس اللجنة وســـتبدأ فعالياتها وأنشطتها 

وورشها التدريبية قريبا.
أمـــا المشـــروع اآلخر، فهو قانـــون الصحافة وهو 
أكبـــر مشـــروع راهن نأمل أن ينجز بأســـرع وقت 

ممكن.
ال ننســـى أيضـــا أن وضع الجمعية لمـــادي مرتبط 
بوضـــع الجمعيـــات الخاصـــة التي لم تقـــدم دعما 
للجمعيـــة منـــذ تفشـــي الوبـــاء؛ نظـــرا لظروفهـــم 
الماليـــة، ومع ذلك تمكنا من توفير رعاية لفعالية 
افتراضيـــة للجمعية بيـــوم الصحافـــة البحرينية 

من خال إحدى الجهات المصرفية.
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مجلـــس  أعضـــاء  مـــن  مجموعـــة  أعربـــت 
النواب عن استنكارهم وإدانتهم الشديدين 
إلدعـــاءات أعضـــاء البرلمـــان األوربي، عن 
تفشـــي الحـــاالت القائمة بفيـــروس كورونا 
في مركز اإلصالح والتأهيل، مشيرين إلى 
أنـــه ال يوجد حالًيا بالمركز أي حالة مصابة 
بالفيـــروس، إذ يتـــم دورًيـــا فحـــص جميـــع 
النـــزالء دون تمييز، مـــع توفير التطعيمات 
المجانيـــة، األمـــر الذي يؤكـــد جدية مملكة 
البحريـــن فـــي توفير رعاية صحيـــة كاملة 

للجميع.
علـــى  رًدا  رســـمية  رســـالة  فـــي  وأكـــدوا 
ادعاءات بعض أعضاء البرلمان األوروبي، 
ضـــرورة التعامل مع الموضـــوع في إطاره 
الصحيـــح ودون أي محاوالت للتســـييس، 
خصوصـــا أن مراكز اإلصالح والتأهيل في 
البحريـــن تفتـــح أبوابهـــا وبانتظـــام لجميع 
المنظمـــات الحقوقية، وترحـــب بأي زيارة 
لوفـــد البرلمـــان األوروبـــي لالطـــالع علـــى 
الصـــورة الصحيحـــة للبرلمـــان ولألوضـــاع 

العامة الحقوقية في البحرين.
النـــواب محمـــد  مـــن  الرســـالة كل  ووجـــه 
السيسي البوعينين، عيسى الدوسري، بدر 
الدوسري، غازي آل رحمة، فاطمة القطري، 
عمـــار البنـــاي، يوســـف الذوادي، وسوســـن 

كمال.
وجاء نص الرسالة كاآلتي:

تابعنـــا باهتمـــاٍم، بيانكـــم المنشـــور بتاريخ 
22 أبريـــل 2021، والمتضمـــن إعرابكم عن 
القلق العميـــق بشـــأن إدارة حكومة مملكة 
فـــي  فيـــروس كورونـــا  لتفشـــي  البحريـــن 

السجون، السيما سجن جو.
البحرينـــي  بالشـــأن  اهتمامكـــم  نقـــدر  وإذ 
ومتابعتكم لكل ما من شـــأنه تأكيد احترام 
حقوق اإلنســـان، فإننـــا وباعتبارنـــا أعضاء 
منتخبين من الشعب في مجلس البحرين 

النيابي، نؤكد على ما يلي:
الخارجيـــة  الشـــؤون  لجنـــة  قامـــت  أواًل: 

والدفـــاع واألمن الوطنـــي بمجلس النواب 
وعـــدد مـــن أعضـــاء المجلـــس بزيـــارٍة إلى 
مركـــز إصـــالح وتأهيـــل النزالء فـــي “جو”، 
بالمركـــز  العـــام  الوضـــع  علـــى  واطلعـــت 
والخدمـــات المقدمة للنـــزالء واإلجراءات 
انتشـــار  مـــن  للحـــد  المطبقـــة  االحترازيـــة 
فيـــروس كورونـــا، والتي ســـاهمت بشـــكٍل 
جاد فـــي احتواء المرض والســـيطرة على 

الوضع سريًعا وبشكٍل كبير.
ثانًيـــا: اإلجـــراءات االحترازيـــة والتدابيـــر 
لإلصـــالح  العامـــة  اإلدارة  طبقتهـــا  التـــي 
والتأهيل وبشـــكٍل اســـتباقي منـــذ ما يزيد 
عن عاٍم كامل، كانت فعالة في التعامل مع 
الموقـــف، وهو ما يؤكده الوضـــع الميداني 

الذي اطلعنا عليه خالل الزيارة.
ثالًثـــا: الوضـــع الصحـــي للنـــزالء مطمئـــن، 
التـــي كانـــت قائمـــة بفيـــروس  والحـــاالت 

كورونـــا تـــم نقلهـــا لخـــارج مركـــز اإلصالح 
والتأهيـــل لتلقي الرعاية فـــي أحد المراكز 

الطبية المتخصصة للحجر االحترازي.
اإلصـــالح  بمركـــز  يوجـــد  ال  حالًيـــا  رابًعـــا: 
والتأهيل أي حالة مصابة بفيروس كورونا، 
تقـــوم  اإلصالحيـــة  المراكـــز  إدارة  إن  إذ 
دورًيـــا بإجـــراء فحوصـــات لكافـــة النـــزالء 
دون تمييـــز، مـــع توفيـــر كافـــة التطعيمات 
المجانية، األمر الـــذي يؤكد جدية المملكة 

في توفير رعاية صحية كاملة.
خامًســـا: نعتقـــد أنـــه مـــن األولـــى واألجدر 
قيامكـــم بإحصـــاء عـــدد الحـــاالت الُمصابة 
بفيروس كورونا في ســـجون دول االتحاد 
األوروبـــي، والتـــي يوجـــد لهـــا ممثلون في 
تلـــك  معالجـــة  علـــى  والعمـــل  برلمانكـــم، 
المشـــكلة ببلدانكم والتي فاقت الكثير من 

الدول النامية.

يتـــم  التـــي  المصـــادر  أن  نؤكـــد  سادًســـا: 
اســـتقاء المعلومات منها واالســـتناد عليها 
هـــي  البحريـــن،  فـــي  األوضـــاع  لمعرفـــة 
مصـــادر غيـــر دقيقـــة، وذلـــك نظـــًرا لحجم 
المعلومـــات المغلوطـــة والتي اســـتند على 
بيانـــه  فـــي  األوروبـــي  البرلمـــان  أساســـها 
وذلك مـــع زعمه لوجود مظاهرات شـــعبية 
فـــي الشـــوارع األمـــر الذي يمكـــن أن ينفيه 
أي مواطـــن ناهيـــك عـــن المجلـــس النيابي 

المنتخب.
ســـابًعا: نـــرى أنـــه لمـــن التجنـــي أن يزعـــم 
البرلمـــان األوروبي في بيانـــه وجود نزالء 
فـــي المراكز اإلصالحية تمت إدانتهم دون 
محاكمـــة، واألمر الذي ننفيه نحن كممثلين 
للشعب، فنحن أشـــد حرًصا على مواطنينا 
منكـــم ونعمـــل فـــي ســـعي دؤوب لتعزيـــز 
اآلليـــات  وتفعيـــل  الدســـتورية  المبـــادئ 

التـــي تحفـــظ حقـــوق اإلنســـان، فالحقائق 
التـــي رصدناها تؤكد عـــدم مصداقية تلك 
المزاعـــم فكل متهم فـــي كافة القضايا تتم 
محاكمتـــه محاكمـــة عادلة مـــع توفير كافة 
الضمانـــات التي تحقق العدالة وذلك ما تم 
تطبيقـــه فـــي كافـــة المحاكمـــات، خصوًصا 
مســـتقلة  ســـلطة  القضائيـــة  الســـلطة  وأن 
أو  كانـــت  تنفيذيـــة  ســـلطة  ألي  اليمكـــن 
تشـــريعية أن تتدخـــل في أعمال الســـلطة 
القضائيـــة، وذلك لضمان اســـتقالل ونزاهة 

القضاء مع تعزيز التعاون بينها.
ثامًنا: يجب على البرلمان األوروبي والذي 
هو نموذج واضح للديمقراطية أن يحترم 
وجـــود مجلـــس بحرينـــي منتخب بـــإرادٍة 
شـــعبية حرة وســـط انتخابـــات نزيهة وهو 
فقـــط مـــن ُيمثـــل البحريـــن وشـــعبها بكافة 
أطيافه، وال صـــوت داخلًيا كان أو خارجيا 

يعلو على صوت مجلس النواب البحريني 
المنتخـــب، وعلـــى البرلمـــان األوروبـــي أن 
يعزز التواصل الحقيقي مع مجلس النواب 
البحريني للتوُصـــل للحقائق من مصادرها 
الصحيحة وهو ما لم يتم؛ واستعاض عنه 
بااللتفـــات ألصـــوات النشـــاز واإلرهابييـــن 
الفاريـــن مـــن العدالـــة والتـــي تنقـــل صـــور 

أحادية متحاملة وغير واقعية.
أن  األوروبـــي  البرلمـــان  ونذكـــر  تاســـًعا: 
السلطة المنتخبة والتي تمثل كافة أطياف 
الشـــعب البحريني، كانت قد أرســـلت بيان 
يوضـــح الصـــورة الحقيقيـــة لألوضاع في 
البحريـــن دون تهويـــل من خـــالل االعتماد 
علـــى مصادر غيـــر نزيهة، بـــل بالعكس قام 
عـــدد كبير مـــن أعضاء المجلـــس المنتخب 
الخارجيـــة  الشـــؤون  لجنـــة  وباألخـــص 
والدفـــاع واألمن الوطني التي فندت كافة 
البنود التي أشـــار إليها البرلمـــان األوروبي 
في بيانه السابق، والتي تبين عدم صحتها 

وعدم مطابقتها للواقع.
وأخيًرا فإننا وكأعضاء في مجلس النواب 
البحريني نتطلع إلى التعامل مع الموضوع 
فـــي إطـــاره الصحيـــح ودون أي محاوالت 
للتســـييس، خاصـــة وأن مراكـــز اإلصـــالح 
أبوابهـــا  تفتـــح  البحريـــن،  فـــي  والتأهيـــل 
الحقوقيـــة،  المنظمـــات  لكافـــة  وبانتظـــام 
ونرحب بأي زيارة لوفد البرلمان األوروبي 
لالطالع على الصـــورة الصحيحة للبرلمان 
ولألوضـــاع العامة الحقوقية في البحرين، 
مجلـــس  تربـــط  التـــي  العالقـــة  مؤكديـــن 
النـــواب البحريني بالبرلمـــان األوروبي هي 
عالقـــة احتـــرام متبادل ويطمـــح المجلس 
إلـــى تعزيـــز تلـــك العالقـــة ورفدهـــا آلفـــاق 
أرحـــب، إال أن التدخـــالت المســـتمرة فـــي 
الشـــؤون الداخليـــة للبحريـــن ومحـــاوالت 
فـــرض الوصايـــة علـــى الشـــعب البحرينـــي 
أمـــر  هـــو  منتخـــب  مجلـــس  يمثلـــه  الـــذي 

مرفوض جملة وتفصياًل.

محمد السيسي البوعينين

محرر الشؤون المحلية

ال تسيسوا ملف النزالء... والشعب البحريني يرفض وصايتكم عليه
ــان األوروبـــــي ــم ــرل ــب ــاء ال ــضـ ــلــهــجــة ألعـ ــدة ال ــديـ ــة شـ ــالـ ــون رسـ ــه ــوج 8 نــــواب ي
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موظفون ومديرو توظيف: “الوطني للتوظيف” فرصة ذهبية للباحثين عن عمل
مـــلء شـــواغر تتـــاءم مـــع التخصصـــات... الموظـــف المناســـب بالوظيفـــة المناســـبة

أكد موظفون مســتجدون ومديرو توظيف أهمية البرنامج الوطني للتوظيف في نســخته الثانية، الذي يســتهدف توظيف 25 ألف موظف في 
القطاع الخاص، واعتبروا أن البحرنة تمثل اليوم أولوية حكومية لتوفير الوظائف المناسبة للباحثين عن عمل.

وبينـــوا أن القطـــاع الخـــاص يعتبـــر 
أمـــام  وســـانحة  كبيـــرة  فرصـــة 
الباحثيـــن عن عمل رغـــم التحديات 
مؤكديـــن  والصحيـــة،  االقتصاديـــة 
أن مســـتقبل األعمـــال ســـيكون فـــي 
القطاع الخاص الذي يجب أن يلقى 
الدعم المستمر لكي يستطيع القيام 
بـــدوره فـــي دعـــم قطـــاع االقتصـــاد 
العمـــل  فـــرص  وتوفيـــر  واألعمـــال 

المختلفة.
وأوضحـــت زينب اإلســـكافي، مدير 
توظيف في إحدى شـــركات القطاع 
الخـــاص المعنيـــة بالتكنولوجيا، أنه 
مـــن خـــالل تجربتهـــا فـــي توظيـــف 
أن  وجـــدت  عمـــل  عـــن  الباحثيـــن 
ووصفتهـــا  جـــدا  ســـريعة  العمليـــة 
بالمناســـبة والناجحة، وقالت “هناك 
توظفـــوا  ممـــن  الخريجيـــن  بعـــض 
مـــن  واحـــدة  ســـنة  خـــالل  فعـــال 
التخـــرج، ونجـــد أن الباحثيـــن عـــن 
عمـــل يدخلـــون فـــي هـــذا البرنامـــج 
ويحصلـــون علـــى فرصتيـــن األولى 
فرصـــة  والثانيـــة  تدريـــب  فرصـــة 

توظيف، وهذه ميزة كبيرة”.
وبينت اإلســـكافي أن نسب البحرنة 
80 %، وعـــن  تفـــوق  الشـــركة  فـــي 
تجربتهـــا قالـــت “برأيـــي أن على كل 
باحث عن عمل أن يتوجه للتسجيل 
واالنضمـــام إلـــى البرنامـــج الوطني 
ونحـــن  مباشـــر،  بشـــكل  للتوظيـــف 
أصحـــاب األعمـــال نعطـــي الفرصـــة 
األولـــى للباحثيـــن عـــن عمـــل، أكثـــر 
مـــن الراغبيـــن في تغييـــر وظائفهم، 
والحمد لله كانت ردود الفعل جيدة، 
طلبـــات  علـــى  تحصـــل  والشـــركات 
التوظيف المناسبة خالل يوم واحد 

فقط”.
العباســـي،  منيـــر  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
بإحـــدى  البشـــرية  المـــوارد  مديـــر 
شـــركات بيع الســـيارات، إنهم قاموا 

بتوظيـــف 15 باحثـــا عـــن عمل حتى 
اآلن. وعـــن تجربتهم قال “عملنا في 
البرنامـــج الوطنـــي للتوظيـــف منـــذ 
فعمليـــة  سلســـة،  واألمـــور  البدايـــة، 
إنهاء اإلجـــراءات بيـــن وزارة العمل 
وصنـــدوق  االجتماعيـــة  والتنميـــة 
العمـــل )تمكيـــن( ال تأخـــذ وقتـــا، مـــع 
المعامالت اإللكترونية التي ســـهلت 

الكثير من هذه اإلجراءات”.
وقال العباســـي “تبلغ نســـبة البحرنة 
يعتبـــر قطـــاع  30 %، ولكـــن  لدينـــا 
الكراجات والسيارات من القطاعات 
غيـــر الجاذبة بالنســـبة للباحثين عن 
عمـــل، فهنـــاك وظائـــف يعـــزف عنهـــا 
الكثيـــرون، ولكـــن ثمـــة توجـــه جيد 
للوظائـــف اإلدارية، كما توجد فرص 

توظيف كثيرة أمام الشباب”.
وبيـــن العباســـي أن عملية التوظيف 
تتم فـــي ظـــل تحديـــات اقتصادية، 
مســـتمرة،  اإلحـــالل  عمليـــة  ولكـــن 
توفرهـــا  التـــي  البيانـــات  وقاعـــدة 
الوزارة تتيح فرصة اختيار الموظف 
المناســـب للوظيفة المناســـبة، وقال 
“القطاع الخاص قطـــاع كبير متعدد 
ولكـــن  المســـتقبل  وهـــو  المجـــاالت، 
الشـــركات بحاجـــة إلـــى الدعـــم لكي 
تستمر وتواصل عملها في استيعاب 

أعداد الخريجين”.
إلى ذلـــك، قال حســـين العلـــي، وهو 
مسؤول الموارد البشرية والعالقات 
العامـــة بأحـــد مستشـــفيات القطـــاع 
الوطنـــي  البرنامـــج  أن  الخـــاص، 
للتوظيف قد أسهم في إيجاد فرص 
عمل نوعية أمام الشباب البحريني، 
العمـــل  لـــوزارة  الشـــكر  ونوجـــه 
ومنتســـبيها  االجتماعيـــة  والتنميـــة 
علـــى جهودهـــم الكبيـــرة مـــن خالل 
عملية التنظيـــم، وترتيب المقابالت 

واختيار المؤهلين للوظائف.
وعـــن أهميـــة القطـــاع الخـــاص قال 

العلـــي “يكثـــر الحديـــث عـــن الشـــح 
في الوظائف بالنســـبة للباحثين عن 
عمـــل، ولكـــن من خـــالل تجربتي مع 
الوزارة، فهناك كثير من فرص العمل 
المتوفرة في بنك الشواغر بالوزارة، 
وكثيـــر مـــن الوظائف المتاحـــة أمام 
الشـــباب، وفـــي المقابـــل ثمـــة كوادر 
فالبرنامـــج  للعمـــل،  فعـــال  مؤهلـــه 
الوطنـــي للتوظيف هو برنامج مميز 

ونشكر الجميع على إنجاحه”.
مـــن جهـــة أخـــرى، أكـــد الموظفـــون 
الوطنـــي  البرنامـــج  أهميـــة  الجـــدد 
للتوظيـــف الـــذي أتـــاح لهـــم فـــرص 
الحصول على وظائف تتناســـب مع 
تخصصاتهم وميولهم، فاختصاصية 
التجميل في إحدى شـــركات القطاع 
الخـــاص المعنيـــة بمجـــال التجميل، 
زينـــب العلوانـــي بينـــت نجاحها في 
الحصـــول علـــى وظيفة تتـــالءم مع 
شـــغفها فـــي عالـــم التجميـــل، وعـــن 
تجربتهـــا قالـــت “بـــدأت عملـــي فـــي 
وظيفـــة ال أحبهـــا، ولـــم أســـتمر فيها 
طويـــال، ثـــم ســـجلت فـــي البرنامـــج 
الوطني قبل ســـنة، وتم االتصال بي 
وعرض وظيفة تناسب اهتماماتي”.
الشـــباب  “أشـــجع  العلوانـــي  وقالـــت 
كثيرا على التســـجيل فـــي البرنامج 
الوطنـــي للتوظيـــف، فعملية البحث 
الشخصي صعبة جدا، ولكن الوزارة 
تقوم بالبحث عن الوظيفة المناسبة 
في نفـــس المجال وحســـب الميول، 

وهذا الجهد التنسيقي مهم جدا”.
يعمـــل  الـــذي  محمـــد جناحـــي،  أمـــا 
متخصصـــة  شـــركة  فـــي  محاســـبا 
بمجـــال التكنولوجيـــا، فتحـــدث عن 
الوطنـــي  البرنامـــج  فـــي  تجربتـــه 
فـــي  “ســـجلت  قائـــال  للتوظيـــف 
ديســـمبر  شـــهر  خـــالل  البرنامـــج 
الماضي وحصلت على الوظيفة في 
7 مارس من العـــام الجاري، ولكوني 

خريجا جديدا، استطعت ولله الحمد 
الحصول على وظيفة مناسبة خالل 
3 أشـــهر، وأشـــجع جميع الخريجين 
والباحثيـــن عن عمل التســـجيل في 
البرنامـــج الوطنـــي للتوظيـــف، فهـــو 
يوفـــر فـــرص توظيـــف وتدريب في 

ذات الوقت”.
وأضاف جناحي “تجربتي في العمل 
فـــي القطاع الخـــاص أجدهـــا جيدة 
ومناســـبة، وثمـــة فرص كثيـــرة أمام 
الشـــباب، فـــكل وظيفـــة توفـــر قدرا 
مـــن الخبـــرة، وبالتالـــي يتـــم التدرج 
المســـتمر،  والتطويـــر  الوظيفـــي 
ومـــن هنا أجـــد أن البرنامج الوطني 

للتوظيف مهم جدا للشباب”.
وفـــي الســـياق ذاتـــه قالـــت زهـــراء 
وإعـــالم  ترويـــج  منســـق  العلـــوي، 
بإحـــدى شـــركات االتصـــال الرقمـــي، 
إلكترونـــي،  إعـــالم  خريجـــة  إنهـــا 
وحصلـــت فـــي بداية تخرجهـــا على 
تخصصهـــا،  تناســـب  ال  وظيفـــة 
وبالتالـــي لـــم تواصل العمـــل وظلت 
عاطلة عن العمل لمدة ســـنة واحدة، 
بعدهـــا قامـــت وزارة العمل والتنمية 
االجتماعية بالبحـــث لها عن وظيفة 
أخـــرى تناســـب تخصصهـــا، وهذا ما 

تم فعال.
وتقـــول “حصلـــت على فرصـــة عمل 
مناســـبة، وتـــم توظيفي ســـريعا في 
المجـــال الذي درســـته والـــذي أرغب 
البرنامـــج  أن  وأجـــد  فيـــه،  بالعمـــل 
فرصـــة  يعتبـــر  للتوظيـــف  الوطنـــي 
أمام الشـــباب يجب عليهم اغتنامها 
والتوجه له مباشرة، فبخالف عملية 
البحـــث عن الوظيفة، فـــإن البرنامج 
يتكفل بعمليـــة الموائمة بين طلبات 
الشـــركات  واحتياجـــات  التوظيـــف 
للحصـــول علـــى أفضل الفـــرص، كما 
وتتـــم المتابعة أيضا بعـــد التوظيف 

لالطمئنان على كيفية سير العمل”.

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الخارجية

بشـــدة  البحريـــن  دانـــت وزارة خارجيـــة مملكـــة 
إطالق مليشـــيا الحوثي اإلرهابية طائرة مفخخة 
تجـــاه مدينـــة خميـــس مشـــيط بالمملكـــة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة، فـــي اعتداء آثم يســـتهدف 
المدنييـــن اآلمنيـــن واألعيان والمنشـــآت المدنية، 
وإذ  الدوليـــة.  للقوانيـــن  ســـافًرا  انتهـــاًكا  ويمثـــل 
أشـــادت وزارة الخارجيـــة بكفـــاءة ويقظـــة قوات 

تحالـــف دعـــم الشـــرعية فـــي اليمن التـــي تمكنت 
مـــن اعتـــراض وتدميـــر الطائـــرة، فقـــد أكـــدت أن 
هذه االعمـــال اإلرهابية تعكس إصرار الميليشـــيا 
الحوثيـــة علـــى مواصلـــة اعتداءاتهـــا اآلثمة على 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية، ورفـــض الدعـــوات 
الرامية إلى إنهاء الحرب في اليمن والتوصل إلى 

حل سلمي ينهي معاناة الشعب اليمني الشقيق.

اإلرهاب الحوثي يعكس “رفض دعوات إنهاء الحرب”
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بخالص التعازي واملواساة 

إىل الزميل

ابراهيــم النهـام

يف وفاة املغفور له بإذن الله

والـــــده
سائلني الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع 

رحمته وأن يسكنه الفردوس األعىل وأن يلهم 

أهله وذويه الصرب والسلوان
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البحرين رمز التسامح والتعايش
لعل القيمة األنفع األرفع التي يحتاجها عالمنا المعاصر، السيما في هذه األوقات 
المأزومـــة، هي قيمة التســـامح، تلك التـــي تفتح الدروب واســـعة أمام التعايش 
اإلنســـاني الخالق، وتتجاوز عقبات الكراهية، وقد عانى العالم منها بشـــكل كبير 
فـــي النصف األول من القرن العشـــرين، حين ارتفعـــت رايات العنصرية، وتعالت 
صيحـــات القوميـــة، وهو ما يحاول البعض أن يكرره مرة جديدة، شـــرقا وغربا، 
ســـواء تمثـــل ذلك في حـــركات يمينيـــة متطرفـــة، أو أصوليات متشـــددة تؤمن 

بفكرة الحق المطلق، وال تؤمن بحق اآلخر في الحياة.
ومثلـــت البحريـــن وال تـــزال منـــارة للتعايـــش والتســـامح منـــذ زمن بعيـــد، وهذا 
بشـــهادة الكثيريـــن من كل أنحاء العالـــم، وهو األمر الذي أكـــده صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة خالل األيام القليلـــة المنصرمة، وعلى هامش 
الفعاليات الرمضانية التي استقبل فيها جاللته عددا من علماء الدين األفاضل.
التســـامح والتعايش بحســـب جاللته قيمـــة إيمانية وقرآنيـــة حقيقية عميقة، ال 
يمكن لألصوات النشـــاز والمتطرفـــة أن تلغيها أو تختصم من وجودها، واآليات 
المحكمـــات التـــي تتناول شـــأن األخـــوة واإلنســـانية أكثر من أن تعد في الســـور 
القرآنيـــة.. يؤكـــد جاللتـــه على الدوام أن البحرين ســـتبقى دائمـــا وأبدا تحتضن 
الجميـــع، بشـــراكة روحانيـــة عاليـــة وغاليـــة، وبتســـامح يعـــد نموذجـــا للتواصل 
اإلنســـاني، مـــا يجعل مـــن البحريـــن مملكة تفاخـــر وتجاهر بنمـــوذج في الوصل 
والتواصل بين البشـــر، ولتصبح نقطة مضيئة “خليجيا وشـــرق أوسطيا”، تجمع 

وال تفرق، تشرح وال تجرح. 
قبـــل أن ينصرم شـــهر أبريـــل الماضـــي، كان البابـــا تاوضروس، بابا اإلســـكندرية 
وبطريرك الكرازة المرقســـية، يستقبل سعادة ســـفير دولة البحرين في القاهرة، 
الســـفير هشـــام بن محمد الجودر، والمندوب الدائم لـــدى جامعة الدول العربية، 
وذلك في مقر البابا بمنطقة العباســـية وســـط العاصمـــة المصرية القاهرة، خالل 
اللقاء جاءت شـــهادة البابـــا الذي يمثل الرئيس الروحي ألكبر جماعة مســـيحية 
شـــرق أوســـطية، من حيث العدد، للبحرين وملكها على أروع ما تكون الشـــهادة، 
وبما يؤكد مصداقية ما نشـــير إليه في هذه الســـطور.  في هذا اللقاء، ثمن البابا 
تاوضروس العالقات المتميزة التي تجمع بين البحرين ومصر، وموقف المملكة 
الرائد في دعم وتأييد أمن واستقرار مصر، مشيرا إلى أن العالقات بين البلدين 
الممتـــدة عبـــر عقـــود تتمتع بخصوصية شـــديدة مـــن التعاون المثمر والتنســـيق 
المســـتمر. البابا القبطي األرثوذكســـي، أشـــاد كذلـــك بدور جاللـــة الملك حمد بن 
عيســـى، في إرســـاء دعائم الســـالم والتســـامح والمحبة والتقارب بين األديان، 
مؤكدا أن مملكة البحرين تقدم منذ عقود طوال خلت، نموذجا فريدا في إعالء 
قيـــم التســـامح والتعايش الســـلمي بيـــن كل األديـــان واألجنـــاس، دون تمييز أو 

تفرقة. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

إميل أمين

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

للتواصل: 17111483

ال احترام لمن يسيء إلى البحرين
بعد سنوات من جلوسه في “قم” مرتع اإلرهاب والتطرف، خرج علينا المسقطة 
جنســـيته المدعو عيســـى قاسم في بيان يطلب من الكتاب الوطنيين والشرفاء 
أن “يتأدبوا في كتاباتهم”، وكأنه يريد إصالح عربات اإلرهاب المعطلة ويقودها 
مـــرة أخـــرى بعد أن تحطمت بأقـــالم الكتاب الوطنيين والشـــرفاء الذين وصفوا 
بأنهـــم الوقـــود الذي يحـــرك الوطـــن، ويجعله مهيبا قويـــا ال يمكـــن هزيمته أبدا، 
الكتاب الوطنيين والشرفاء الذين حركتهم المشاعر للدفاع عن وطنهم البحرين 
وقيادتـــه، وكانـــوا منبعـــا للـــوالء واإلخـــالص والتضحيـــة.. الكتـــاب الوطنييـــن 
والشـــرفاء المحاربين بالكلمة الذين صاغوا مشـــاعرهم للوطـــن في المداد الذي 

سكبوه طوال المحنة وعكسوا به روح الوطنية الصادقة.
الشـــعور بالمســـؤولية الوطنيـــة ليس بالـــكالم والثرثرة كما تفعل أنـــت وأتباعك، 
وليـــس هنـــاك أي نـــوع مـــن التعامـــل بـــاألدب واالحترام مـــع كل من يســـيء إلى 
البحرين ويتآمر عليها ويسخر من المكتسبات الكبيرة التي حققتها في المجال 
األمني والحقوقي وينحاز للنظريات اإليرانية واألبحاث الدينية التي تقدم من 

منابر التحريض المتواصل بقيادتك ومعرفتك. 

إن الكتاب الوطنيين والشـــرفاء وقفوا أمام المسؤولية التاريخية، وهي الدفاع 
عـــن وطنهم البحريـــن، وأعطوا هذه القضية حقها ألنها مـــن أهم الواجبات التي 
يجب أن يؤديها الكاتب المحب ألرض البحرين، بينما بقيت أسماء أنت تعرفها 
جيـــدا تمـــارس الكتابـــة بال أدنى شـــعور بالمســـؤولية، وكأنها غيـــر مقتنعة تماما 
بالتدخالت اإليرانية في البحرين ومازالت ال تجرؤ على كتابة حرف واحد عن 
إيـــران وال تـــرد على تقاريـــر المنظمات الحقوقية الكاذبـــة، ألن الكتابة دفاعا عن 

البحرين بالنسبة لها مثل الغوص في المقالة.
ثم عن أية معارضة تتحدث في بيانك، والتي يجب أن “تحترم”؟ هل المعارضة 
الموالية إليران ونظامها الحاقد، والتي اســـتطاعت ومع مرور الســـنوات تجهيز 
الســـالح والعتاد لضرب البحريـــن واالنقالب على شـــرعيتها، أم ماذا؟ المعارضة 

التي أطلقت األكاذيب وحمالت العداء والدعايات ضد البحرين أم ماذا؟
كنت تتخيل مع أتباعك أن بيانك هذا سيحيل لوحة الخريف إلى ربيع من نوع 
خـــاص، لكن اســـتقبلتكم الدنيـــا بأكبر رصيد مـــن المحن والمعانـــاة، ولن ينفعكم 

كل ما في العالم من مساحيق تزيل خطوط الخيانة وتعرجاتها من وجوهكم.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

االثنين 3 مايو 2021 - 21 رمضان 1442 - العدد 4583

شـــكل التحـــول الرقمـــي بمختلف القطاعـــات وفي مقدمتهـــا القطـــاع التعليمي بكل 
تأكيـــد أهميـــة كبرى لـــدى مختلف الـــدول، حيث ظهـــرت هذه األهمية بشـــكل جلي 
وواضح خالل أكثر من ســـنة من بـــدء جائحة كورونا، وعندما نتحدث عن التحول 
الرقمـــي والمعـــارف التكنولوجيـــة، البـــد أن نعـــرج إلـــى جانـــب مهم اتجهـــت له كل 
األنظار ورصدت له الميزانيات التشغيلية وجهزت له المعامل والمختبرات ووفرت 
لـــه االحتياجـــات، وأنـــا أقصد هنـــا “الـــذكاء االصطناعي” الـــذي يعرف بأنه “الســـلوك 
والخصائص التي تعتمد عليها البرامج الحاسوبية المختلفة، وتتماشى مع القدرات 
الذهنيـــة البشـــرية في األعمـــال المختلفة، ومن أهـــم تلك القدرات قـــدرة اآللة على 

التعليم واتخاذ القرارات الصحيحة”.
إن تطبيقـــات الـــذكاء االصطناعـــي الكثيـــرة والمتعددة ولما لها مـــن أهمية متعاظمة 
فرضـــت الكثيـــر مـــن المتغيرات فـــي مختلف المجـــاالت التي منها الخدمـــات الذكية 
للشـــركات ومختلف الجوانـــب البحثية والصناعية، باإلضافـــة إلى تطبيقات محاكاة 
الواقع، وتطوير البرمجيات الحاســـوبية والتقنيات في الهندســـة والمحركات الذكية 
المستخدمة في الطائرات من دون طيار والطب والكثير من التفرعات واالمتدادات.
ومـــن هنـــا تبنت مملكة البحرين عبر وزارة التربيـــة والتعليم والجامعات الحكومية 
والخاصـــة وبدعم ورعاية من ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمد آل خليفـــة النائب األول 
لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية العديد 
مـــن المبـــادرات التي تؤســـس لتخريـــج أجيال مـــن المبدعين في توظيـــف تقنيات 

الـــذكاء االصطناعـــي عن طريق إنشـــاء  أكاديميات الذكاء االصطناعي والمشـــاركة 
فـــي المســـابقات المحليـــة والدولية والمؤتمـــرات االفتراضية في هـــذا المجال مثل 
 ”2020 للجميـــع  الـــذكاء االصطناعـــي  الـــذكاء االصطناعـــي” و”مؤتمـــر  “أكاديميـــة 
و”مســـابقة خالد بن حمد لالبتكار في الذكاء االصطناعي بنســـخها الثالث” وغيرها 

من المبادرات المتعددة التي تستحق اإلشادة.

نقطة أخيرة

شـــكلت المشـــاريع التي قدمها طالب المملكة مؤخرا في مسابقة سمو الشيخ خالد 
بن حمد لالبتكار في الذكاء االصطناعي في نسختها الثالثة والتي شارك فيها أكثر 
مـــن 100 فريـــق مـــن طلبة الجامعـــات والمـــدارس الثانوية نقلة نوعيـــة في اإلبداع 
واالبتكار ومســـايرة ركـــب التطور التكنولوجي، حيث صمموا العديد من المشـــاريع 
الملهمـــة مثـــل مشـــروع “التصرف في حاويـــات النفايات باســـتعمال تقنيـــة إنترنت 
األشـــياء وبرمجيـــات الذكاء االصطناعـــي” الذي حققت به مدرســـة الفاتح الثانوية 
للبنيـــن المركز األول على مســـتوى المدارس ومؤسســـات التعليـــم العالي، باإلضافة 
إلى مشـــروع “برنامج مراقبة حضور وانصراف الموظفين باستعمال تقنية التعرف 
علـــى الوجه”، والذي حققت به نفس المدرســـة جائزة أفضل تكنولوجيا، وغيره من 
المشـــاريع التي تبيـــن االهتمام الكبير باحتضان وصقـــل المواهب الطالبية في هذا 

المجال.
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محمد الحلِّي

مسار التحول الرقمي و”االبتكار في الذكاء االصطناعي”

تتحـــدد األبعـــاد الوظيفية التي تعمل وفقهـــا الُبنى التحتية على مســـتوى العالم من 
خـــالل هياكلهـــا الفنيـــة ومكوناتها المادية، في تســـهيل إنتاج الخدمـــات االجتماعية 
األساســـية كالمـــدارس والمستشـــفيات والطـــرق والجســـور وموارد الميـــاه والصرف 
الصحـــي والشـــبكات الكهربائية واالتصـــاالت وغيرها من المباني والمنشـــآت الالزمة 
لتشغيل المشروعات الحيوية والمرافق الضرورية، باعتبارها من ذوات األمور التي 
تســـتلزمها بإلحـــاح الحيـــاة اليومية للمواطنين التـــي ُتَؤدى فيهـــا األدوار المجتمعية 
وُتّســـهل من دوران عجلة عملياتها االجتماعية بغية انسيابية تلك الخدمات الماّسة 
التـــي ُتمكـــن مـــن اســـتدامة وتحســـين ظـــروف الحيـــاة المعيشـــية لمجاميـــع األفراد 
وتكتـــالت مجتمعاتهـــا وفـــق منظوماتهـــا المختلفـــة. تتســـارع ُخطـــى مشـــاريع تلـــك 
الخدمـــات علـــى كل األصعدة في بالدنـــا البحرين، التي ُيعّد “تمتيـــن” البنية التحتية 
فيها من االســـتراتيجيات الرئيســـة للتنمية الوطنية الشـــاملة المعلنة بالشـــراكة بين 
القطاعيـــن العـــام والخـــاص بعـــد أْن أولـــت اهتمامهـــا الكبيـــر فـــي عمليـــات التطويـــر 
والتحديـــث المتكاملـــة في جميـــع مناطق المملكة ببنـــاء المدن االســـكانية الجديدة 
وإنشـــاء شبكات الشـــوارع والطرق الرئيسة وتحسين أو توسعة القائمة منها وزيادة 
عـــدد مســـاراتها وتحويل دواراتها إلى تقاطعات وإشـــارات ضوئيـــة وصوالً إلى رفع 
وتيـــرة أعمـــال التجميل والتشـــجير بيـــن جنباتها، فضـــالً عن تطويـــر المرافق العامة 
وأنظمـــة اإلنـــارة وإيجـــاد خطـــط التخفيـــف مـــن كثافـــة االزدحـــام المـــروري وزيادة 
مســـتوى االنســـيابية والســـالمة لمســـتخدميها، عـــالوة على أعمال الصـــرف الصحي 

وخطط تصريف األمطار والتوســـع في مجال التكنولوجيا واالتصاالت، واالســـتثمار 
فـــي االســـكان والصناعة والخدمات اللوجســـتية الُمصاحبة. وفي خضـــم هذا النماء 
المتســـارع علـــى مســـتوى البالد، يطمـــح أهالي قريـــة باربـــار - التي اشـــتهرت بقرية 
المعابـــد نســـبة للموقع األثـــري بجنوبها أثناء الحقبـــة الدلمونية القديمـــة – إلى تلبية 
بعـــض المطالب الخدمية التي أســـموها بـ “الثالثية العاجلـــة”، وفي مقدمتها الحاجة 
إلى مشروع إسكاني يستوعب الكثافة السكانية التي زادت عن )8( آالف نسمة على 
مســـاحة ال تتعدى )5( كيلومترات مربعة مقسّمة على )7( مجمعات سكنية، واألخرى 
إعادة بناء المدرسة االبتدائية الخاصة بالبنات الُمفتتحة عام 1973م، والتي ُحرمت 
زهرات القرية من مواصلة تعليمهن فيها بعد إغالقها منذ أمد ليس قريبا، فيما جاء 
مطلبهـــم األخير تأهيل الســـاحل وحديقتـــه باعتباره المتنفس الوحيـــد الذي غالبًا ما 
يغـــّص بالعائالت البحرينيـــة والمقيمة في الكثير من المناســـبات الدينية والفعاليات 

الوطنية على مدار العام. 

نافلة: 

يحـــّق للمواطـــن البحريني بعد هـــذه النقلة النوعية فـــي كل القطاعات الحيوية التي 
يتلمّســـها في القرى والمدن على حّد ســـواء، أْن يفخر بما أولته القيادة الرشـــيدة له 
من اهتمام ودعم ورعاية ومســـاندة متواصلة عكســـت الحرص الشـــديد على تلبية 

احتياجاته ومتطلبات حياته األساسية واالرتقاء بمستواه المعيشي.

jasim.almahari
@hotmail.com

د. جاسم المحاري

المطالُب الثالثة لقرية “المعابد”

“الصراحة.. راحة أم وقاحة؟”

رون  ُعون أنها ميـــزة يتميزون بها، فُيعبِّ يتفاخـــُر البعـــض بأنهم صرحاء جدًا، ويدَّ
عما يعتمُل في دواخِلهم دونما حرٍج أو تردد، هذه الصراحُة التي تكسُر خواطَر 
ُم شـــخصياِت بعضهم وثقَتهم بأنفســـهم،  اآلخرين وتجرُح مشـــاعَرهم وقد ُتحطِّ

كيف تكوُن ميزة بربِّكم؟
هؤالء الصرحاُء الوقحون يفتقروَن للحس والضمير اإلنســـاني، ويجهلون آداَب 
الحوار، وال يحيطوَن بعلِم الســـلوك اإلنســـاني وأســـاليِب التعامل مع البشـــر، هم 
أشـــخاٌص يدفُعهم غروُرهم واعتقادهم بكمالهم، للحطِّ من أقدار البشـــر والنظِر 
إليهـــم بفوقيـــٍة محضـــة؛ فال يســـتنكفوَن من تصريحهم بمشـــاعِر االشـــمئزاز من 
طبـــٍع فيك، حتى انهم يقلدونك أمام اآلخريـــن مبديَن فراَغ صبِرهم من طبعك، 
أو عـــدم إعجابهـــم بالمالبـــس التي ترتديهـــا وقد بجبرونك علـــى خلعها، أو عدم 
الظهور بها مجددًا، وال يجدوَن في توبيخَك بما يشـــاؤون من األلفاِظ غضاضة، 
قوا بمقولة “وهللا الصراحة راحة”  َأ أحٌد ما وأوقفهْم عن فعلِتهم لتشـــدَّ وإْن تجرَّ
وأنهـــم يقولـــون الحقيقَة وينقلوَن الواقع وأنهم ال يدَّعون شـــيئًا أو يزايدوَن في 
هم ماداَم ضحاياُهم ملتزمين الصمت خشـــيَة  وصفـــك، ويظلون يعمهوَن في غيِّ
َل هؤالء رسالَة تسليِط الضوء على الواقع ودعوَة الناس إلى  المواجهة. َمْن حمَّ
الحقيقـــة، تلك الحقيقُة وذلك الواقـــع “إْن صحَّ زعُمهم” ال يخصُّ إال صاحبه، وال 
يجـــوُز لفقـــراِء الذوق هؤالء نشـــَرها على ِحباِل المأل، وغالبًا مـــا يكوُن الصرحاُء 
وَن أنفســـهم” مجانبيَن للصواب، ويظنون أنهم على حق؛ فيمارســـون  “كما ُيســـمُّ
طريقتهـــم في التنمِر على الغير الذي ال يعجبهم وهم يحســـبوَن أنهم ُيحســـنوَن 
صنعـــا. الحـــُق أنَّ هـــؤالء هم من يســـتحُق أْن نعامَلهم بكٍل صراحـــة، وأْن نصيح 
فـــي وجوِههم بحقيقِة كونهم عديمي األخالق والِحس، وأْن ُنوقَفهم عند حدود 
األدِب فـــي التعامـــل، وُنلزَمهـــم باحتراِمنـــا وتقديرنـــا، وتلك هـــي الصراحُة التي 
ال وقاحـــَة فيهـــا.. الصراحـــُة التي تبنـــي وال تهدم، وُتقوي العالقـــات وال تقطعها، 
وتكـــون نابعـــة مـــن قلوب ُمِحبـــٍة راغبٍة في النهـــوض باآلخر ال في زرِع مشـــاعر 

النقِص واإلحباط في نفسه، وتلك هي الصراحة التي نرمي إليها أجمعين.

هدى حرم



  For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

 السبت: 9 صباحًا حتى 3 مساًء
األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات: 
17111501 - 17111504 - 17111444

38344464

grnata

 للمزيد من

العقارات

القيد: 132288    -   التاريخ: 2021/04/29
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة     -    إدارة التسجيل

إعالن رقم 111 لسنة 2021
بشأن  تغيير االسم التجاري لشركة شركة هاي ستايل ديكور ذ.م.م

  تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه تقــدم إليهــا 
الســادة أصحاب شــركة شــركة هاي ســتايل ديكور ذ.م.م المســجلة بموجب القيد 

رقم 132288 ، طالبين تغيير اإلسم التجاري للفرع رقم 1
من :  شركة هاي ستايل ديكور ذ.م.م

                     HIGH STYLE DECOR CO. WLL
لتصبح :  مشغل ايه ام جي للملبوسات ذ.م.م

 AMG WEARING APPAREL WORKSHOP WLL
فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم   163846   لسنة 2020
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة بوتي للمقاوالت ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
السيد / عقيل احمد عبدالحسين سلمان باعتباره المصفي القانوني لشركة شركة 
بوتي للمقاوالت ذ.م.م،المســجلة كشــركة شــركة ذات مســئولية محدودة بموجب 
القيد رقم 103734 ، طالبا إشهار إنتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية 
و شــطبها مــن الســجل التجــاري، و ذلــك وفقــا ألحكام قانــون الشــركات التجارية 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 .

القيد: 99987    -   التاريخ: 2021/04/28
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

 إدارة التسجيل
إعالن رقم 0000 لسنة 2021

بشٔان تغيير اسم شركة هاوس لخدمات االطعمة والمشروبات ذ.م.م

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بٔانــه قــد 
تقــدم ٕاليهــا اصحــاب شــركة هــاوس لخدمــات االطعمة والمشــروبات 
ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 99987 طالب تغيير االسم التجاري 
مــن هــاوس لخدمــات االطعمة والمشــروبات ذ.م.م الى هــاوس ذ.م.م 
فعلــى كل مــن لديه اعتــراض التقدم باعتراضه ٕالــى اإلدارة المذكورة 

خالل مدة خمسة عشر يوم يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

القيد :   54101      -    التاريخ :  2021/4/29
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة     -   إدارة التسجيل

إعالن رقم 67078   لسنة 2021
بشأن تغيير االسم التجاري  لشركة ترايدنت لالستشارات المالية والمحاسبة ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بأنــه قــد تقــدم إليها 
الســادة اصحــاب ترايدنــت لالستشــارات الماليــة والمحاســبة    ذ.م.م المســجلة 

بموجب القيد رقم 54101   طالبين تغيير االسم التجاري  
من: ترايدنت لالستشارات المالية والمحاسبة    ذ.م.م

TRIDENT FINANCIAL & ACCOUNTING CONSULTING W.L.L
الى: ترايدنت لالستشارات المخاطر المالية وااللتزام  ذ.م.م

TRIDENT FINANCIAL RISK AND COMPLIANCE CONSULTING W.L.L
فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوم يوما   من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة     -   إعالن بحل و تصفية شركة
شركة ستاندرد أربيا انسبيكشين سيرفيسيز ذ.م. م

سجل تجاري  رقم  119334 - 1

بناء على قرار الشــركاء في شــركة ســتاندرد أربيا انسبيكشــين سيرفيســيز ذ.م.م 
المسجلة بموجب القيد رقم119334-1 بتصفية الشركة اختيار و تعيين السادة / 

شركة عربيان لتخليص المعامالت شركة تضامن بحرينية مصفيا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 من 
قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم   21   لعام 
2001 ، و عمال بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني 
الشــركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمســتندات الالزمة، خالل 15 يوم 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان:
عنوان المصفي: شركة عربيان لتخليص المعامالت شركة تضامن بحرينية

arabiandc@gmail.com      -      38805822

القيد: 481
التاريخ : 26/4/2021

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم 37522 لسنة 2021
بشأن تحويل    شركة تضامن

إلى مؤسسة فردية

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها  
اصحــاب شــركة ابنــاء عبــد هللا صالــح العــرادي    والمســجلة بموجــب القيــد رقم      
481 طالبــا تحويــل   الشــركة الــى مؤسســة فرديــة لتصبح باســم الســيد باقر عبد 
هللا صالح العرادي وتعيين الســيد باقر عبد هللا صالح العرادي للقيام باجراءات 

التحويل .

القيد  30716    -   التاريخ  25 - 4 - 2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة     -    إدارة التسجيل

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

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيد ياســر الفاتح ابراهيم وهبي المالك ل الفاتح لتعبئة مواقد الغاز (مؤسســة 
فردية) والمسجلة بموجب القيد رقم 30716 طالبا تحويل المؤسسة الفردية إلى 
شــركة ذات مســئولية محدودة برأســمال وقدره 10,000 دينار بحرينيى ، لتصبح 

الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1 - وليد مختار مختار احمد عطا محمد خان

SYEM NISAR - 2
لتصبح تحت اسم تجاري شركة الفاتح لتعبئة مواقد الغاز ذ.م.م

فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل مدة 
خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

    االثنين 3 مايو 2021 - 21 رمضان 1442 - العدد 084583



Vacancies Available
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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

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 

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 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17783886  or  info@batsco.net 

ALSEEF & ALHOSEN ALMANEE FURNITURE S 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17780065  or  MUABALK@HOTMAIL.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 

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 

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 

KALDI 850 COFFEE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 17253032  or  hussain.jamal@jbgmail.com 

Applied Holding Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 16036067  or  zuhoor.hasan@asu.edu.bh 

Olympic gate bakery 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33526665  or  AMOOLXX@HOTMAIL.COM 

Shara Mobiles 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17321743  or  MAISOUN.DANIEL@GMAIL.COM 

MAYSOON SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39699499  or  AAMIR2021@GMAIL.COM 

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

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33527024  or  RAYRAMZAN@GMAIL.COM 

NOOR AL KHAYAM RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33698744  or  MOHSIN.SAKRAN@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34402195  or  JASIMUDDIN744@GMAIL.COM 

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 

EAST PLUM CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17601643  or  PHAGAMAS.COURTS@EASTPLUM.COM 

WAZIRISTAN PACKING CO.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39955271  or  SADIKRAHMAN77@GMAIL.COM 

BAHLOOL ELECTRICAL WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39893758  or  IMRANNOME123@GMAIL.COM 

SURABHI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 36886550  or  MUNVEEDURESTAURANT@GMAIL.COM 

AL Hababi trading co. w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34436666  or  GULFHTSA@GMAIL.COM 

FORCE POINT SECURITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 66767587  or  Forceps17@gmail.com 

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

  SUPERVISOR (SITE) 
 suitably qualified applicants can contact

 39680228  or  EKD434@GMAIL.COM 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33882097  or  MEZMEZLINE@GMAIL.COM 

SUPER AIR CARGO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 33492421  or  daralrahma56@gmail.com 

We snack food and beverage 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36555778  or  WESNACKS@GMAIL.COM 

NEW LOOK MOBILE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33869556  or  RUKAYAAIL5577@GMAIL.COM 

ECOSPAN CONSTRUCTION COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CONSTRUCTION WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17403535  or  INFO@ECOSPANS.COM 

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

  SUPV PRODUCTION CONTROL 
 suitably qualified applicants can contact

 35525078  or  SMARTINEZ@ALEASTUR.COM 

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

  SHIFT LEADER 
 suitably qualified applicants can contact

 35525078  or  SMARTINEZ@ALEASTUR.COM 

Gulf Tashbeeq Infotech Solutions W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 16636636  or  AMSATHUL.FIRTHOUS@GMAIL.COM 

Gulf Tashbeeq Infotech Solutions W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 16636636  or  AMSATHUL.FIRTHOUS@GMAIL.COM 

ASR AL ZUHOOR ALYAMANI RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39973731  or  FAHAD611700@GMAIL.COM 

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

  DRAFTSMAN(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39643938  or  AHMED.ALEBRAHIM@HOTMAIL.COM 

ALFIRSAN PUBLICITY AND ADVERTISING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 33280588  or  OSMAM7000000@GMAIL.COM 

Swami perfumes & attar Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34388933  or  AMNA56689@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17227206  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

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

  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

  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 

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 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.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 

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 

Ansar Gallery W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17140000  or  PR@AG-BH.COM 

Relay Engineering Limited 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39980260  or  ANDREW.WRANKMORE@RELAY-ENGINEERIN.COM 

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 

BRAND B SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 37344333  or  NFLIX346346@GMAIL.COM 

MOHAMED ABDULLA EBRAHIM ABDULLA  SHOWAITER (125062) 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39644964  or  JAMALMEHZA@GMAIL.COM 

LOUMAGE HOTEL & SUITES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17293232  or  hks-m@hotmail.com 

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

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17319999  or  INFO@DTS.BH 

Dar alhya Trading 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39906877  or  EBRAHIM@DARALHYA.COM 

Rihanna of the House Marketing W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17003138  or  ali@rihannahouse.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33483415  or  ZAHEER1966@HOTMAIL.COM 

Drawing style construction 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact
 13663000  or  drawingstylec@gmail.com 

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

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 36914624  or  GHAFFAR.BADIANI@GMAIL.COM 

ARLA FOODS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TEAM LEADER 
 suitably qualified applicants can contact
 17464562  or  JGRE@ARLAFOODS.COM 

ARLA FOODS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact
 17464562  or  JGRE@ARLAFOODS.COM 

ARLA FOODS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(MECHANICAL MACHINERY)GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact
 17464562  or  JGRE@ARLAFOODS.COM 

ISHRAT JAMIL REPAIRING WORKSHOP COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34022614  or  ISHRATTALI@YAHOO.COM 

Elegant Leo contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39591551  or  E.LEO.BH@GMAIL.COM 

TAMM TRADERS CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 66663380  or  REMONDAX6@GMAIL.COM 

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

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17401063  or  HR@ALGIHAZ.COM 

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

  SALES OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

 33520008  or  AL_SHAER_73@HOTMAIL.COM 

KAIZEN GYM FOR STRENGTH & CONDITIONING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  COFFEE SERVER 
 suitably qualified applicants can contact

 66661414  or  A.ALSHAIKH14@HOTMAIL.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17212216  or  KAMAL66@BATELCO.COM.BH 

AYSHA ABDULMAJEED CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33089058  or  AYSHAABDULLMAJEED@GMAIL.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 

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

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33173321  or  ISLAMPRUK786@GMAIL.COM 

MOGAL HOLDING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 38184878  or  DHARMA.BAH@GMAIL.COM 

JUSTA STAR KITCHENS MANUFACTURING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17695888  or  CCFKEBAHRAIN@GMAIL.COM 

ELMAYYAH WORLD TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

 37237243  or  RAGHEP_HALA2@HOGTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34024036  or  RABN948@GMAIL.COM 

ISA ABDULLA ISA GENERAL TRADE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33656333  or  SALMAN.MINHAS005@GMAIL.COM 

HARLEEN SPECIALIZED CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33615001  or  BITTUSANDHU530@GMAIL.COM 

TRUE NORTH INTERNATIONAL FOR FISH W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34113333  or  M36555561@GMAIL.COM 

ADVIJA LADIES BEAUTY LOUNGE AND SPA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HENNA MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33110584  or  SHETTYJAYA2018@GMAIL.COM 

PRIDE RESTAURANTS MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39754000  or  ALIEBNEMARA@GMAIL.COM 

NAPCO NATIONAL COMPANY - SHAREHOLDING CLOSED BRANCH OF A FOREIGN COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  HEAD TRAINING & CAREER DEVELOPMENT 
 suitably qualified applicants can contact

 17768888  or  ABDULRAHMAN.ALKOHEJI@NAPCONATIONAL.COM 

R H W CARGO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33701470  or  RIMSPC5@GMAIL.COM 

ALMUNTAZAH MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17346000  or  hr@ALMEER.COM.BH 

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

  PORTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

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

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.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 

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

  GUARD (ESTABLISHMENT SECURITY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

BHASKAR DEVJI CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 17229824  or  ARJUN@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 

Alsalam Gas 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17401212  or  cv@salamgas.com 

AL - FARES FOOD PACKING FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17783009  or  maaasd@batelco.com.bh 

ALDEEBIL FISH FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

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

Jafen copy top 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17270422  or  ALMARJANTRADING@GMAIL.COM 

FADAK CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER (SOFT CARPENTRY WORK) 
 suitably qualified applicants can contact

 17700024  or  ahm153@live.com 

ALRAEDA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17274847  or  al_raeda_contracting@hotmail.com 

DIRECT BUILDERS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33864666  or  LAZURD.SERVICES@GMAIL.COM 

DIRECT BUILDERS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33864666  or  LAZURD.SERVICES@GMAIL.COM 

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 

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

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

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

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

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

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

BOLAN TOWER CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17000490  or  bolanbh@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.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 

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 

270 degrees Constructions & Renovations 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17651907  or  DS4CON@GMAIL.COM 

LOUMAGE HOTEL & SUITES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17293232  or  hks-m@hotmail.com 

RAJ R FOR MANAGEMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36576122  or  ALOOY20019@GMAIL.COM 

RAJ R FOR MANAGEMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36576122  or  ALOOY20019@GMAIL.COM 

TANIA CONSULTANCY COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33979285  or  ELTAYEBORAIBI25@GMAIL.COM 

HAVITY CONSTRUCTION OF BUILDINGS - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36663438  or  faqeerhussain1982@gmail.com 

GG CONSTRUCTION AND CLEANING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36941976  or  ggccbahrain@gmail.com 

ART LINK FOR VALET PARKING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66612224  or  ALIALI3332010@GMAIL.COM 

SHOMOKH CONTRACTING AND DEVELOPMENT 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33774999  or  SHOMOKH.BH@GMAIL.COM 

EBDAA CONCERN  COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39757271  or  WHAT.ALBUSAITEEN@GMAIL.COM 

YUSUF KHALIFA YUSUF 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 35609260  or  YUSUKHALIFBH@GMAIL.COM 

OMAR ALI AHMED HASAN ALBALOOSHI 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33224880  or  OMARALBLOOSHI89@GMAIL.COM 

F & B CONSULTING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34169716  or  BABLUMIAH1993@GMAIL.COM 

ROZY REAL ESTATE AND PROPERTY MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33716926  or  S.EJAZAHMED786@GMAIL.COM 

SALMAN MOHAMMED THEYAB ALRUMAIHI /BUAZIZ 4160 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39687770  or  BUAZIZ55@GMAIL.COM 

HUSAIN HABIB ALI KHAMIS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33875308  or  BINHABIB56@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 

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

  MASON 
 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

  STEEL FABRICATOR 
 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

  GUARD (ESTABLISHMENT SECURITY) 
 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

  OPERATOR (FORKLIFT) 
 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

  PAINTER 
 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

  SHOVEL OPERATOR 
 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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700731  or  info@bmds.co 

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 

ALKUWAITI AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  TYRES REPAIRMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36343377  or  ALKUWAITI@ALKUWAITI.COM 

DELMON INTERNATIONAL HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17224000  or  HR@DELMONHOTEL.COM 

DELMON INTERNATIONAL HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17224000  or  HR@DELMONHOTEL.COM 

DELMON INTERNATIONAL HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17535158  or  bucheeri5@gmail.com 

PARS INTERNITIONAL HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17814777  or  HAMAN74@GMAIL.COM 

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 

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 

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 

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

  MACHINE OPERATOR 
 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 

Relay Engineering Limited 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39980260  or  ANDREW.WRANKMORE@RELAY-ENGINEERIN.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 

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 

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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33346825  or  ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM 

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 

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 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17663539  or  MAHMOODESA151@YAHOO.COM 

SPRING WATER SYSTEMS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17233968  or  SPRINGWATERSYSTEMSWLL@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36758776  or  MULANASERVICES@GMAIL.COM 

WAHAT SAAR CONSTRACTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34483074  or  ALIALI1984BH@GMAIL.COM 

BISSINO LITE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 36758776  or  BISSINOLITEBH@GMAIL.COM 

ST.CHRISTOPHER’S SCHOOL ‘ISA TOWN’ 
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 
 suitably qualified applicants can contact

 17605424  or  Recruitment@school.st-chris.net 

ZUHAIR ISA ABDULLA ALJUNAID ( RWAIS / 10056 ) 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17672196  or  ALJUNAID.FISHING.EQ@HOTMAIL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

R H W INTERIOR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33701470  or  RIMSPC5@GMAIL.COM 

HRM BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17223700  or  HUSSAINRABEEA89@GMAIL.COM 

RAJ R BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36576122  or  ALOOY20019@GMAIL.COM 

BIG ROCK CONSTRUCTION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  BREEZESTARBH@GMAIL.COM 

MUHAMMAD MAZHAR CARGO HANDLING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36022816  or  TABASSUMFAROOQ61@GMAIL.COM 

GENERAL MEDICAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17725990  or  personnel@intercol.com 

A J M KOOHEJI GROUP BSC CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17403304  or  lmra@AJMKOOHEJI.COM 

HAJI ALI HAJI GENERAL TRADING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17822722  or  HR.HAH@HAHCO.NET 

MOHAMMED SHARIF MOHAMMED & SONS STORE B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

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

Rendezvous 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17258900  or  karima@cineco.net 

WADI ALSAIL CINEMA 
has a vacancy for the occupation of

  CINEMA PROJECTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17258900  or  KARIMA@CINECO.NET 

UNION ENVELOPS FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17737732  or  MD@UNIONGROUP.CC 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

  QUALITY INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

ALRUMAITHY ELECTRICAL WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 33851989  or  ASAFAT2015@HOTMAIL.COM 

ALMAHMOOD COMPANY LTD.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SETTER(MARBLE) 
 suitably qualified applicants can contact

 39607410  or  almahmoodbahrain@gmail.com 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.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 

BNP PARIBAS 
has a vacancy for the occupation of

  AUDITOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17866188  or  MEA.RECRUITMENT@BNPPARIBAS.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

Basma Security 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17731881  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

ALNEEL CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39613831  or  ALDARDOCUMENT@GMAIL.COM 

INTERNATIONAL BECHTEL CO. LTD. 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 39699099  or  faisal@alrafaei.com 

Fakhrawi Furniture 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36644622  or  AA.FAKHRAWI@GMAIL.COM 

BABA TAHER RESTAURANT & COFFEE SHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17712492  or  BABATAHERRESTAURANT@GMAIL.COM 

BABA TAHER RESTAURANT & COFFEE SHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17712492  or  BABATAHERRESTAURANT@GMAIL.COM 

ALSAYED SALEH MOHAMMED SALMAN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17700502  or  SST-100@HOTMAIL.COM 

BAHRAIN RUSTPROOFING CO. 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17785001  or  dhiraj@brupco.com 

ANWAR GARDENIA CAFATERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17244435  or  ABDULNABIALSARRAJ@GMAIL.COM 

DONYA FLOWERS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17780968  or  aa.fAKHRAWI@GMAIL.COM 

Jalal Ionics Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39476363  or  JMJALAL@BATELCO.COM.BH 

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

  PROJECTS COORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

MATAR STYLE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 33313303  or  KHLDMATTAR@GMAIL.COM 

ALSEFAH LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of
  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 17786256  or  SALMEEN_10_SALMEEN@HOTMAIL.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 

NATIONAL PROFILE FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR، FOREMAN(METAL PROCESSING) 
 suitably qualified applicants can contact

 17641999  or  alyansy79@hotmail.com 

LOFTY DONUTS CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 39652626  or  HBOKHMAS@BATELCO.COM.BH 

Pro pack general trading 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39624430  or  MOH_GOLOM@YAHOO.COM 

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 

Harem ALSultan beauty salon 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 66300077  or  ENAS_S@MOE.GOV.BH 

Auburn contracting 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33014809  or  gm@naztcc.com 

NASAYEM ALHIDD RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  DISH WASHER 
 suitably qualified applicants can contact

 33170100  or  MOH.SALMAN.7@GMAIL.COM 

NEW JENAN BROSTED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33399874  or  ISAJANAHI@YAHOO.COM 

JOOSHAN TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17233580  or  ACCUNTS@ALJOOSHAN.COM 

SPECIAL STYLE HAIRCUTTING SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 39252546  or  BU-RASHED1122@HOTMAIL.COM 

Bab almamlakh furniture and decor 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785457  or  BABALMAMLAKHFURNITURE_DECOR@YAHOO.COM 

AL FOUZAN TRADING AND GENERAL CONSTRUCTION CO. -BRANCH OF FOREIG 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 32322748  or  Bahrain.project@alfouzan.com 

CHERAS  RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17211162  or  TAHER.MARHOON@GMAIL.COM 

AMKITA JEWELLERY DESIGN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 33539570  or  SANTRAAMAR73@GMAIL.COM 

668 cafe 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33113352  or  668.BHR@GMAIL.COM 

H L B BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34168877  or  SAMEER101SAM@GMAIL.COM 

GRACEFUL INTERIOR DECOR Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17231818  or  JAHANGIR_AKB1@HOTMAIL.COM 

Al - Shami Al - Aseel Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 36305009  or  FBOKAII@HOTMAIL.COM 

Zmart Buildco WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39676747  or  LAKME.BH@GMAIL.COM 

AHMED AL MAGHREBI PERFUME MANUF W.L.L - FOREIGN BRANCH COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 66382836  or  AKHIL.KNOVENTURE@OUTLOOK.COM  
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واصلـــت ألعـــاب القوى البحرينيـــة تألقها 
علـــى الصعيـــد الدولـــي بعدمـــا حصـــدت 
بطاقتين جديدتيـــن لبلوغ دورة األلعاب 
 ”2020 طوكيـــو  “أولمبيـــاد  األولمبيـــة 
لتضـــاف إلى قائمـــة العدائين والعداءات 
الذين حققوا األرقام التأهيلية وحسموا 

تأهلهم لألولمبياد.
 العـــداء ديشاســـا شـــومي فـــاز بالمركـــز 
األول فـــي ماراثـــون جنيـــف بسويســـرا 
بزمـــن  الســـباق  مســـافة  أنهـــى  بعدمـــا 
2:06:59 ســـاعة ليخطـــف بطاقة التأهل 
جـــدارة  بـــكل   2020 ألولمبيـــاد طوكيـــو 
واقتـــدار، حيث نجح شـــومي في توزيع 
مخزونه اللياقي علـــى امتداد الماراثون 
لمســـافة 42 كيلومتًرا، وقد قطع مســـافة 
ســـاعة   1:45:30 بزمـــن  كيلومتـــًرا   35
بزمـــن  كيلومتـــًرا   38.5 مســـاقة  وقطـــع 

1:55:50 ســـاعة قبـــل أن ينهـــي الســـباق 
عـــن  ويبرهـــن  ســـاعة   2:06:59 بزمـــن 
قدراتـــه المتميـــزة فـــي ســـباق الماراثون 
ويتوج بالمركز األول متفوًقا على جميع 
المتســـابقين ويدون اســـمه ضمـــن قائمة 
العدائيـــن الذيـــن ضمنـــوا التأهـــل لدورة 

األلعاب األولمبية.
نجحـــت  فقـــد  اآلخـــر،  الطـــرف  وعلـــى   
العداءة أديدونغ أوديونغ بتحقيق المركز 
الثالـــث فـــي ســـباق 200 متـــر للســـيدات 
الـــذي أقيـــم بواليـــة فلوريـــدا بالواليـــات 
المتحدة األميركية بعدما أنهت مســـافة 
الســـباق بزمـــن 22:80 ثانيـــة لتنجح هي 
األخـــرى في نيل بطاقة التأهل ألولمبياد 

طوكيو 2020 بكل جدارة.
 وبهذه المناســـبة، عبر أمين ســـر االتحاد 
البحرينـــي أللعـــاب القوى يوســـف أحمد 
عن بالغ سعادته بخطف بطاقتي التأهل 
الجديدتيـــن لـــدورة األلعـــاب األولمبيـــة، 

مؤكًدا أن وصول العداء ديشاسا شومي 
والعـــداءة أديدونـــغ أوديونـــغ لألولمبياد 
يعكـــس مـــا يتمتـــع بـــه اإلثنان مـــن روح 
العزيمة واإلصرار والتحدي والرغبة في 

التميز.
 وأضـــاف “يفتخـــر اتحـــاد ألعـــاب القـــوى 
بتأهـــل مجموعـــة كبيـــرة مـــن العدائيـــن 

 2020 طوكيـــو  ألولمبيـــاد  والعـــداءات 
وهـــو امتـــداد لمـــا تحقـــق فـــي أولمبيـــاد 
ريـــو 2016 والـــذي توج بتحقيـــق ذهبية 
وفضية، معربين عـــن أملنا في أن يتوج 
مماثلـــة  نتائـــج  بتحقيـــق  التأهـــل  ذلـــك 
فـــي النســـخة القادمـــة مـــن الـــدورة رغم 
الظـــروف الصعبـــة التـــي يمـــر بهـــا جميع 

العدائين بســـبب تفشـــي جائحـــة كورونا 
“كوفيـــد - 19” والتـــي أثـــرت على برامج 
اإلعداد والتنقل والمشـــاركات الخارجية 

في المعسكرات والملتقيات..”.
 وأشـــاد أحمـــد بنتائج شـــومي وأديدونغ 
فـــي  والنجـــاح  التوفيـــق  لهمـــا  متمّنًيـــا 
مشـــوارهما القادم، مؤكـــًدا حرص اتحاد 

المنتخبـــات  لجنـــة  عبـــر  القـــوى  ألعـــاب 
والعـــداءات  العدائيـــن  أفضـــل  الختيـــار 
فـــي  المملكـــة  تمثيـــل  علـــى  القادريـــن 
االســـتحقاق األولمبـــي، كمـــا أكـــد ســـعي 
الدعـــم  أشـــكال  كافـــة  لتوفيـــر  االتحـــاد 
والمســـاندة للعدائيـــن بمـــا يمكنهـــم مـــن 

التمثيل المشرف في الدورة.

الرفاع - االتحاد البحريني أللعاب القوى

شومي وأوديونغ يتأهالن ألولمبياد طوكيو 2020

شومي في المركز األول بسباق الماراثونالعداءة أديدونغيوسف أحمد
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خطـــف االتحاد التعـــادل أمام مدينة 
عيسى بهدفين لكليهما، في المباراة 
التـــي أقيمـــت بينهمـــا، الســـبت، على 
لقـــاء  ضمـــن  حمـــد،  مدينـــة  ملعـــب 
لـــدوري   15 الجولـــة  مـــن  مؤجـــل 
الدرجـــة الثانية لكرة القدم للموســـم 

الرياضي 2020-2021.
تقـــدم مدينة عيســـى بهـــدف لالعب 
بريتو في الدقيقة )9(، قبل أن يدرك 
فورتشن التعادل لالتحاد )11(. وفي 
الشـــوط الثانـــي، وضـــع محمـــد خالد 

فريـــق مدينـــة عيســـى فـــي المقدمة 
فـــي  هدًفـــا  بتســـجيله  أخـــرى  مـــرة 
الدقيقة )64(، لكن جوزيف إيمانويل 
عنـــد  لالتحادييـــن  التعـــادل  خطـــف 

الدقيقة )87(.
وصـــل رصيد مدينة عيســـى إلى 26 

نقطة، واالتحاد 15 نقطة.
أدار المبـــاراة الحكـــم أحمـــد خليـــل، 
وبـــدر  فـــواز  عبدالســـالم  وعاونـــه 
علـــي  الرابـــع  والحكـــم  عبدالبـــاري، 

هالل.

االتحاد يخطف التعادل أمام مدينة عيسى

تعادل الرفاع مع األهلي بهدفين للجانبين، في المباراة التي أقيمت، السبت، 
على االستاد الوطني، ضمن ختام منافسات الجولة 17 لدوري ناصر بن حمد 

الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي 2020-2021.

ورغم تقـــدم األهلي بهدفيـــن نظيفين، إال 
أن ســـماوي الرفاع حامل اللقب اســـتطاع 
معادلة النتيجة في ظرف دقيقة واحدة.

المهاجم المغربي حمـــزة الصنهاجي تقّدم 
لألهالويين بهـــدف في الدقيقة )38(، قبل 
أن يعـــّزز مهـــدي طـــرادة النتيجـــة لفريقـــه 
فـــي الدقيقة )47(. وســـجل محمد مرهون 
هـــدف التقليص في الدقيقة )50(، قبل أن 
يدرك المهاجم سيد هاشم عيسى التعادل 

عند الدقيقة )51(.
وأضـــاع الصنهاجـــي فرصة الفـــوز لألهلي 

بإهداره ركلة جزاء في الدقيقة )83(.
أدار المباراة الحكم محمد مرشـــد، وعاونه 
عبـــدهللا صالـــح وفهد الســـعدون، والحكم 

الرابع وليد محمود.
وعلـــى اســـتاد مدينـــة خليفـــة الرياضيـــة، 
تعادل المحرق مع المالكية بهدف لكليهما. 
تقـــدم المحـــرق بهـــدف مـــن كـــرة رأســـية 
لالعـــب حمزة الجبن فـــي الدقيقة )9(، في 
حيـــن أدرك المدافـــع ســـيد هاشـــم عدنـــان 

التعادل في الدقيقة )32(.
وشهدت المباراة إشـــهار البطاقة الحمراء 

لمسجلي الهدفين في الفريقين، وذلك في 
الشوط الثاني.

أدار المباراة الحكم عبدهللا قاسم، وعاونه 
ســـيد جـــالل محفـــوظ وعبـــدهللا يعقوب، 

والحكم الرابع محمد بونفور.
وبنـــاًء علـــى ذلك، يكـــون ترتيـــب الدوري 
كاآلتي: الرفاع 42 نقطة، الرفاع الشـــرقي 
35، المنامـــة 31، المحرق والحد 24 نقطة 

لـــكل واحد منهما، األهلـــي 18، النجمة 15، 
البديـــع 14، المالكيـــة 13، والبســـيتين في 

المركز األخير برصيد 12 نقطة.
مهـــدي  المنامـــة  نـــادي  العـــب  ويتصـــدر 

عبدالجبـــار الئحـــة الهدافيـــن برصيـــد 12 
هدًفا، يليـــه العب الرفاع الشـــرقي محمد 
الرميحـــي )10 أهـــداف(، ثم العـــب الرفاع 

مهدي حميدان )9 أهداف(.

األهلـــي يؤّمـــن موقعـــه.. ومســـجال الهدفيـــن يطـــردان فـــي لقـــاء المحـــرق والمالكيـــة

تعــادالن إيجــابيــان في ختـــام الجـــولـــة 17

ناصر بن حمد يتمنى كل التوفيق للفريق في مبارياته المقبلة

انتصار “قرطبة” يؤكد قدرات الالعبين العالية

أشـــاد ممثل جاللة الملـــك لألعمال 
اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب سمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة 
حققهـــا  التـــي  الكبيـــرة  بالنتيجـــة 
علـــى  اإلســـباني  قرطبـــة  فريـــق 
فريق ريال لينينســـي )5/صفر( في 
الدوري اإلســـباني للدرجـــة الثانية 
ضمن منافســـات المجموعة IV في 
مرحلـــة الصعـــود فـــي ظـــل الدعـــم 
الـــذي يحظى به الفريـــق من إدارة 

النادي.
وأكد ســـموه أن الفوز على متصدر 
المجموعة يعطـــي داللة بأن فريق 
قرطبة يسير وفق الخطة الموضعة 
مـــن الجهـــاز الفنـــي والهادفـــة إلـــى 
مواصلة تحقيق النتائج اإليجابية 
والســـعي لتحقيق أهـــداف الفريق، 
إدارة  دعـــم  أن  ســـموه  مبيًنـــا 
النـــادي ســـاهم فـــي توفيـــر البيئـــة 
المناســـبة للفريق في تقديم أفضل 
بالنتيجـــة  والخـــروج  المســـتويات 

اإليجابية.
وأوضـــح ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن 

حمد آل خليفـــة أن الفريق ينتظره 
علـــى  والجميـــع  حافـــل  مشـــوار 
ثقـــة كبيـــرة بقـــدرات الالعبين في 
الظهـــور المشـــرف وتأكيـــد مكانـــة 
النـــادي في المســـابقة عبـــر تحقيق 

أفضل النتائج.
وتمنى ســـمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة كل التوفيـــق والنجـــاح 
اآلتيـــة  مبارياتـــه  فـــي  للفريـــق 

االنتصـــارات  تحقيـــق  ومواصلـــة 
التـــي تعتبـــر دافًعـــا قوًيـــا وكبيـــًرا 

للفريق في الفترة المقبلة.
مـــن  اإلســـباني  قرطبـــة  وتمكـــن 
تحقيـــق الفوز على ريال لينينســـي 
بخماسية نظيفة جاءت عن طريق 
ميغيل ديالس كويفاس )هدفين(، 

ليديســـما  ألفونســـو  ولويـــس 
ومحمـــد  ريدونـــدو  ولويســـمي 

دجيتل.
ورفـــع قرطبة رصيـــده إلى 7 نقاط 
المجموعـــة  ترتيـــب  فـــي وصافـــة 
بفـــارق 3 نقاط عـــن المتصدر ريال 

لينينسي.

تغطية - المكتب اإلعالمي

سمو الشيخ ناصر بن حمد

االثنين 3 مايو 2021 - 21 رمضان 1442 - العدد 4583

أحمد مهدي
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من مباراة األهلي والرفاعمن مباراة المحرق والمالكية

إنتــر يتـوج بلقــب “الكالتشيــو”
توج إنتر ميالن بلقب الدوري اإليطالي 
 ،2021 -  2020 الجـــاري  الموســـم  عـــن 
للمرة الـ 19 في تاريخه وألول مرة منذ 

العام 2010.
وفـــاز النيراتـــزوري بلقـــب الـــدوري قبل 
نهاية الموســـم بـ 4 جوالت، إذ حصد 82 
نقطـــة حتى اآلن بفارق 13 نقطة كاملة 

عن أقرب مالحقيه أتاالنتا )69 نقطة(.
وكســـر اإلنتـــر هيمنـــة يوفنتـــوس علـــى 
لقب الدوري، الذي توج به في السنوات 

التسع األخيرة.
وحســـم اإلنتر اللقب رســـمًيا بعد تعادل 
أتاالنتا مع ساســـولو بنتيجـــة )1-1( في 

الجولة 34 من البطولة.
وبفوز إنتر بلقب الدوري ووصوله للقب 
رقم 19 له عبر تاريخه، فك النيراتزوري 
شـــراكته مـــع غريمـــه ميـــالن الـــذي فاز 
بلقـــب الـــدوري 18 مـــرة، لينفـــرد اإلنتـــر 
بوصافـــة أكثر األندية فوًزا بالكالتشـــيو 

خلف يوفنتوس صاحب الـ 36 لقًبا.

كووورة

من مباراة األهلي والرفاع



رفع سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة رئيس المجلس البحريني لأللعاب القتالية، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجاللة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة عاهــل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه، وإلى صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة ولي العهد رئيس 
الوزراء، وإلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة، وإلى 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية، بمناسبة النتيجة المشرفة 
التي حققها المنتخب الوطني للمالكمة، بحصده 4 ميداليات ملونة، بفوز كل من: المالكم حسن حاجي، المالكم سيد فاضل علي والمالكم علي بوخالف 
بـ3 ميداليات ذهبية وحصول المالكم يوسف البلوشي على الميدالية الفضية، وذلك في بطولة اإلمارات الدولية المفتوحة للمالكمة التي نظمها االتحاد 

اإلماراتي للمالكمة تحت إشراف االتحاد اآلسيوي للمالكمة في الفترة -29 30 إبريل في مدينة دبي. 

 وقال ســـموه: “إن هـــذا اإلنجاز جاء 
بفضـــل اهتمـــام ودعـــم جاللـــة الملك 
المفـــدى حفظـــه هللا ورعـــاه للرياضة 
والرياضيين، والذي يضاف لسلســـلة 
حققتهـــا  التـــي  المتميـــزة  النتائـــج 
البحرينيـــة،  للرياضـــة  المالكمـــة 
ومـــن أبرزها تأهـــل المالكـــم دينيس 
البيتوف إلى أولمبياد طوكيو 2021. 
حيـــث يؤكـــد ذلـــك أن اللعبـــة تســـير 
وفق الرؤية التي رسمها سمو الشيخ 
خالـــد بن حمد آل خليفة. فقد حرص 
المجلس البحريني لأللعاب القتالية، 
أن يضـــع رؤية ســـموه خارطة طريق 
لهـــذه اللعبة، لتحقيـــق األهداف التي 

تســـاهم في تطويرها ودفعها لتكون 
وتحقيـــق  المنافســـة  علـــى  قـــادرة 
تواجدهـــا  تدعـــم  التـــي  اإلنجـــازات 

ا”.  ا ودوليًّ قاريًّ
 وأشاد سمو الشيخ سلمان بن محمد 
آل خليفة بجهـــود االتحاد البحريني 
للمالكمة برئاســـة يوسف عبدالمجيد 
عمـــل  آليـــات  لتنفيـــذ  الكوهجـــي، 
المجلـــس، من خالل خطـــط وبرامج 
االتحاد الهادفة لرفع مستوى اللعبة، 
بالصـــورة التي تدفعها لالســـتمرارية 
مشـــيًدا  النجاحـــات،  تحقيـــق  فـــي 
التـــي  الكبيـــرة  ســـموه بالمســـتويات 
هـــذه  فـــي  المنتخـــب  أفـــراد  قدمهـــا 

المشـــاركة والتي أحـــرزوا من خاللها 
هذه النتيجة المميزة، متطلًعا سموه 
في الوقـــت ذاته للمنتخـــب التوفيق 

والنجاح. 

سطر جديد 

االتحـــاد  رئيـــس  قـــال  جهتـــه،  مـــن 
يوســـف  للمالكمـــة  البحرينـــي 
عبدالمجيـــد الكوهجي: “بداية، نهّنئ 
هللا،  رعـــاه  المفـــدى  الملـــك  جاللـــة 
وســـمو ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء 
وســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفة وســـمو الشـــيخ خالد بن حمد 
ســـلمان  الشـــيخ  وســـمو  خليفـــة  آل 

بـــن محمـــد آل خليفة بهـــذه النتيجة 
المنتخـــب  حققهـــا  التـــي  المشـــرفة 
اإلمـــارات  دوليـــة  فـــي  الوطنـــي 
المفتوحـــة. فهـــذه البطولـــة شـــهدت 
مستويات قوية من قبل المشاركين، 
ونجـــح خاللهـــا أفـــراد المنتخـــب من 
التفـــوق وحصـــد 4 ميداليـــات ملونة 
عن جدارة واســـتحقاق، لكتابة سطر 
جديـــد في صفحة إنجـــازات األلعاب 
القتالية بسجل الرياضة البحرينية”، 
مضيًفا أن رياضة المالكمة ستواصل 
الظهور بشكل متألق لتحقيق المزيد 
من النتائج المشـــرفة في المشاركات 

القادمة.

سلمـان بـن محمـد ُيهّنـئ بإنجـاز المالكمـة البحـرينيـة
ســـموه يشـــيد بمســـتويات المنتخـــب فـــي بطولـــة اإلمـــارات الدوليـــة
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البوعينين يشارك في اجتماع “مسابقات غرب آسيا”

منتخـب كـرة اليـد يتلقـى لقـاح كوفيـد - 19

ــوالت 2021 ــتعراض بطـ ــهد اسـ ــة وشـ ــة اإللكترونيـ ــر المنظومـ ــم عبـ أقيـ

2020 ــو  ــيـ ــوكـ طـ ــاد  ــيـ ــبـ ــمـ ــأولـ بـ لـــلـــمـــشـــاركـــة  ــداًدا  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ

شارك األمين العام لالتحاد البحريني لكرة القدم إبراهيم البوعينين في 
اجتماع لجنة المسابقات باتحاد غرب آسيا لكرة القدم، والذي عقد عبر 

المنظومة اإللكترونية، وذلك بصفته عضًوا في اللجنة.

 وحضر البوعينيـــن االجتماع الذي 
شـــهده أمين عام اتحاد غرب آســـيا 
لكرة القدم خليل الســـالم، وترأســـه 

العراقي حسين سعيد.
فـــي  المســـابقات   واطلعـــت لجنـــة 
اتحاد غرب آســـيا لكـــرة القدم على 
آخر المستجدات المتعلقة ببطوالت 

2021 ومواعيدها المقترحة. 
 وتـــم خالل االجتمـــاع التأكيد على 
وضـــع البطـــوالت بمـــا يتناســـب مع 
أجنـــدة االتحـــاد اآلســـيوي بحيـــث 

تحضيريـــة  كبطـــوالت  تعتبـــر 
لالســـتحقاقات االسيوية والدولية، 
وزيادة المنافســـة وتوفير بطوالت 
لضمـــان  األعضـــاء؛  لالتحـــادات 
اســـتمرارية النشـــاط لجميع الفئات 
والـــذي يضمـــن  تحقيـــق  العمريـــة 
إلـــى  المنشـــودة،  الفنيـــة  األهـــداف 
بتطويـــر  فعـــال  دور  لعـــب  جانـــب 
كـــرة القدم الشـــاطئية في المنطقة، 
وبحيـــث يتطلـــع اتحاد غرب آســـيا 
خـــالل هـــذا العـــام لتنظيـــم بطولـــة 

لكـــرة  الثانيـــة  آســـيا  غـــرب  اتحـــاد 
القدم الشـــاطئية، وكذلك لعب دور 
فعـــال بتطوير كرة القـــدم للصاالت 
وإدراج بطولـــة اتحـــاد غرب  آســـيا 
لكـــرة الصاالت للرجـــال على أجندة 

ولعـــب  العـــام،  لهـــذا  المســـابقات 
القـــدم  كـــرة  بتطويـــر  فعـــال  دور 
البطـــوالت  وتنظيـــم  اإللكترونيـــة 
التـــي تخـــدم االتحـــادات األعضـــاء 

بهذا المجال.

انطالًقــا مــن حرصهــا على ســالمة جميع أفــراد البعثــة الرياضية المشــاركة 
بــدورة األلعــاب األولمبيــة الصيفيــة الـــ 32 “أولمبيــاد طوكيــو 2020” قامــت 
اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة بالتنســيق مــع االتحــاد البحرينــي لكــرة اليــد 
للترتيــب مــع اللجنة الوطنية للتصدي لفايروس كورونا “كوفيد - 19” لتلقي 

جميع العبي منتخب كرة اليد للقاح قبل موعد المشاركة في الدورة.

وباشـــر المنســـق الطبي لبعثـــة مملكة 
البحريـــن في الـــدورة ورئيس المركز 
الوطنـــي للطـــب الرياضـــي والتأهيل 
د. خالد الشـــيخ التنســـيق مع االتحاد 
بنـــاء  وذلـــك  اليـــد،  لكـــرة  البحرينـــي 
علـــى توجيهـــات األمين العـــام للجنة 
النصـــف،  حســـن  محمـــد  األولمبيـــة 
وأثمـــرت الجهـــود عن تطعيـــم جميع 
أفـــراد منتخـــب كـــرة اليـــد فـــي وقت 
قياســـي وذلك حفاًظا على سالمتهم 

ولضمان وقايتهم من الفايروس.
وقـــال د. خالـــد الشـــيخ بـــأن اللجنـــة 
األولمبيـــة البحرينيـــة حريصـــة علـــى 
توعيـــة جميـــع أفـــراد البعثـــة ســـواء 

اإلداريـــة والرياضيـــة لتلقـــي اللقـــاح 
قبـــل المشـــاركة فـــي األولمبيـــاد لمـــا 
لـــه مـــن آثـــار إيجابيـــة علـــى صحـــة 
وســـالمة الوفـــد البحرينـــي المشـــارك 
المضاعفـــات  وتجنـــب  الـــدورة  فـــي 
الصحية للفايـــروس، كما أن الحرص 
علـــى تطعيم بعثة المملكـــة يأتي في 
إطار دعـــم الجهود الوطنيـــة الرامية 
لســـالمة جميع المواطنين والمقيمين 

على أرض المملكة.
االتحـــاد  بتعـــاون  الشـــيخ  وأشـــاد 
وحـــرص  اليـــد  لكـــرة  البحرينـــي 
مســـئوليه علـــى إكمـــال عمليـــة تلقي 
اللقـــاح خالل فتـــرة قياســـية وهو ما 

يعكس الوعي بأهمية المشاركة بدور 
فاعل ومسئولية وطنية للتغلب على 
اللجنـــة  حـــرص  مؤكـــًدا  الفايـــروس، 
األولمبية على مواصلة تشجيع باقي 
البعثة الرياضية لتلقي اللقاح حفاًظا 
بالتواصـــل  وذلـــك  ســـالمتهم  علـــى 

والتنســـيق مـــع االتحـــادات األخـــرى 
المشـــاركة وذلـــك وفـــق الخطـــة التي 
وضعتهـــا البعثـــة اإلدارية تماشـــًيا مع 
الجهـــود الوطنية لمكافحـــة الجائحة 
وبمـــا يتوافـــق مـــع تعليمـــات اللجنـــة 
المنظمـــة ألولمبياد طوكيـــو والرامية 
إلـــى كبـــح جمـــاح الفايـــروس وإقامة 

الدورة وسط ظروف صحية آمنة.

من االجتماع المرئي

خالد الشيخ

مهدي حميدان بلباس نادي الخالدية

االتحاد البحريني لكرة القدم

المجلس البحريني لأللعاب القتالية- المركز اإلعالمي

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

وّقـــع نجـــم منتخبنـــا الوطني األول 
لكـــرة القـــدم ونـــادي الرفـــاع مهدي 
حميـــدان عقـــًدا ســـيمثل بـــه نـــادي 
مـــن  بـــدًءا  موســـمين  الخالديـــة 
الموســـم الرياضي الجديـــد -2021

.2022
ووّقع مهدي حميدان العقد بحضور 
محمـــود  الخالديـــة  نـــادي  رئيـــس 

جناحي.
ويأتـــي انضمام حميـــدان للخالدية 
مـــع نهاية عقده مع نادي القادســـية 
الســـعودي وثـــم إعارتـــه للرفـــاع، إذ 
اختيـــاره  ا ووقـــع  حـــرًّ صـــار العًبـــا 
فـــي الوجهـــة الجديـــدة علـــى نادي 
الخالدية. ولعب مهدي حميدان في 
الموســـم الرياضـــي الحالـــي -2020

2021 مـــع نـــادي الرفـــاع معـــاًرا من 
نادي القادســـية الســـعودي، وتمّكن 
مع الســـماوي من إحراز لقبي كأس 
جاللـــة الملك ودوري ناصر بن حمد 
الممتـــاز. وتأتي صفقة الخالدية مع 
حميـــدان تعزيـــًزا لصفـــوف الفريق 

في الموسم الرياضي الجديد.

الخالدية يضم مهدي حميدان موسمين
أحمد مهدي

أحمد جالل أثناء تلقي اللقاححسن السماهيجي يتلقى اللقاحبالل بشام اثناء تلقي اللقاحعلي عبدالقادر يتلقى اللقاح

كووورة

تدرب قائد ريال مدريد سيرخيو راموس، والظهير األيسر الفرنسي فيرالند 
ميندي، بقوة، األحد، في المدينة الرياضية للملكي، ليقتربا من العودة للعب 
في لندن أمام تشيلســـي، اللقاء الذي يحتمل أن يغيب عنه رافائيل فاران، 
ويأمـــل فيدي فالفيردي المشـــاركة فيـــه، في انتظار نتائـــج اختباره األخير 
للكشـــف عن فيروس كورونا. ويترقب المدرب الفرنســـي زين الدين زيدان 
تطـــور حالتي راموس وميندي، كي يدفع بهما أساســـيين فـــي مباراة إياب 

نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي يوم األربعاء المقبل.
وكان زيـــزو قـــد قرر عدم الدفع براموس في مباراة أوساســـونا بالليجا، كي 
يتمكن من مواصلة التحســـن على المســـتوى البدني خالل جلسات المران، 

وقد بات في وضع مثالي يؤهله للعودة ألرض الملعب.
فـــي حين بدا تحســـن ميندي واضحا في جلســـة مران اليـــوم األحد، حيث 
أجرى تدريبات كثيفة. وقد أكد النادي الملكي أن الالعب الفرنســـي تعافى 
من مشـــكالته العضلية، وحالته تطورت بشكل إيجابي ويقترب من العودة 
في لقاء حاسم. ومازال األوروجوائي فالفيردي رهن االنتظار، إذ لم يتمكن 

من العودة للمران مع زمالئه عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وينتظـــر الريال أن يتلقـــى الضوء األخضر لعودته على الفـــور، وفقا لنتائج 

االختبار الذي خضع له السبت للكشف عن الفيروس.
وتقـــل احتمـــاالت ســـفر الفرنســـي رافائيل فـــاران إلى لندن عقـــب المتاعب 
التـــي شـــعر بها وأدت إلى اســـتبداله في لقاء أوساســـونا، وقـــد حضر اليوم 
للمدينة الرياضية للخضوع لعالج ولم يتدرب، وســـيتم الكشف االثنين عن 
نتائج الفحض بالرنين المغناطيسي الذي خضع له اليوم للتأكد من إمكانية 

تعرضه إلصابة عضلية.
ومنـــح زيـــدان األخد راحـــة لجزء كبير مـــن الفريق األول في ظـــل الحاجة 
للحفاظ على قواهم ترقبا لمواجهة تشيلسي الحاسمة يوم األربعاء المقبل.

وســـيعود ريـــال مدريـــد للمـــران صبـــاح االثنيـــن بمشـــاركة جميـــع الالعبين 
المتاحين، في غياب المصابين داني كارباخال ولوكاس فاسكيز.

زيدان وميندي يدخالن حسابات زيدان
راموسميندي

المنتخب الوطني للمالكمة

سمو الشيخ سلمان بن محمديوسف الكوهجي

الشيخ: تشجيع 
باقي البعثة 

الرياضية لتلقي 
اللقاح

بتنسيق من 
اللجنة األولمبية 

البحرينية
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واشنطن تنفي توصلها إلى اتفاق مع طهران بشأن تبادل أسرى

إيران متفائلة والروايات متضاربة بشأن محادثات فيينا

أكد الرئيس اإليراني حســـن روحاني قرب 
رفـــع الحظر طبًقـــا للمحادثات األخيرة في 
فيينـــا، فيمـــا نفـــت الخارجيـــة األميركيـــة 
صحة الخبر الذي نشره التلفزيون اإليراني 
الرسمي عن توصل واشنطن وطهران إلى 
اتفاق على تبادل أسرى وتجميد جزء من 
األمـــوال اإليرانية المجمـــدة لدى الواليات 

المتحدة.
الخارجيـــة  باســـم  المتحـــدث  وصـــرح 
األحـــد  أمـــس  برايـــس  نيـــد  األميركيـــة 
للصحافييـــن أن “التقارير عن التوصل إلى 
اتفاق على تبادل أسرى ليست صحيحة”.

فـــي الوقت نفســـه، شـــدد المتحـــدث على 
أن الحكومـــة األميركية تثيـــر دائما قضايا 
مواطنيهـــا المحتجزيـــن أو المختفيـــن في 
إيـــران، مضيفا “لن نتوقف عن العمل ما لم 
نصبح قادرين على إعادتهم إلى عوائلهم”.
ويأتـــي ذلـــك على خلفيـــة نشـــر التلفزيون 
اإليراني في وقت ســـابق من أمس تقريرا 
مفـــاده أن طهـــران وواشـــنطن توصلتا إلى 
اتفاق يقضي بتنفيذ صفقة تبادل ســـجناء 
بصيغـــة 4 مقابـــل 4، مـــع إفـــراج الواليـــات 
المتحدة عن 7 مليارات دوالر من األموال 

اإليرانية المجمدة.
وحســـب التقارير المنشـــورة، تـــم التوصل 
إلى اتفاق مماثل أيضا بين طهران ولندن، 
المواطنـــة  عـــن  باإلفـــراج  يقضـــي  وهـــو 
زاغـــري  نزانيـــن  البريطانيـــة   - اإليرانيـــة 
الجمهوريـــة  فـــي  المســـجونة  رادكليـــف   -
اإلسالمية، مقابل تحرير لندن 400 مليون 
جنيـــه اســـترليني مـــن األمـــوال اإليرانيـــة 

المجمدة.
مســـؤول  عـــن  “رويتـــرز”  وكالـــة  ونقلـــت 
فـــي الخارجيـــة البريطانيـــة “تهوينـــه” من 
شـــأن التكهنات عـــن اإلفراج عـــن زاغري - 

رادكليف.

عواصم - وكاالت

دمشق ـ وكاالت

أصـــدر الرئيس الســـوري بشـــار األســـد، 
أمس األحد، مرســـوم عفـــو عام جديدا 
عـــن مرتكبي جرائم ومخالفات تشـــمل 
و  إرهابـــي”  “عمـــل  الرتـــكاب  التآمـــر 
“النيل مـــن هيبة الدولة” والتعامل بغير 
الليـــرة الســـورية، لكنـــه يتضمـــن أيضـــا 

استثناءات كثيرة.
ويأتـــي المرســـوم الجديد قبل أســـابيع 
قليلـــة مـــن موعـــد إجـــراء االنتخابـــات 
الرئاســـية المقـــررة فـــي 26 مايـــو، فـــي 
استحقاق تبدو نتائجه محسومة سلفا 

لصالح األسد.
وأعلن حســـاب الرئاســـة الســـورية على 
مواقـــع التواصل االجتماعي أن األســـد 

أصدر مرســـوم يقضـــي بمنح عفو 
عـــام عـــن مرتكبـــي الجنـــح، 

والمخالفـــات، والجنايات 
الواقعـــة قبـــل تاريـــخ 2 

مايو 2021”.

ويشـــمل مرســـوم العفو، كامـــل العقوبة 
هيبـــة  مـــن  “النيـــل  مثـــل  جرائـــم  عـــن 
الدولة”، أو الفرار من الخدمة العسكرية 
“الداخلي والخارجي” شـــرط أن يســـلم 

الهارب نفسه خالل 3 إلى 6 أشهر.
وتضمـــن العفـــو جرائم متعلقـــة بقانون 
اإلرهاب الصادر في العام 2012، وبينها 

“المؤامرة” الرتكاب عمل “إرهابي”.
التعامـــل  “جرائـــم  العفـــو  يشـــمل  كمـــا 
بغير الليرة الســـورية شـــريطة تســـديد 
الغرامـــات المترتبـــة لمصـــرف ســـورية 

المركزي”.
وخّفض المرســـوم عقوبـــة اإلعدام إلى 
عقوبـــة األشـــغال الشـــاقة المؤبدة على 
جرائم معينة. ونص على العفو عن 
أي مصـــاب “بمـــرض عضال غير 
قابـــل للشـــفاء يجعله بحاجة 
إلى معونـــة غيره” أو الذي 

بلغ السبعين من العمر.

األسد يصدر مرسوم “عفو عام” ويخفف العقوبات

القدس المحتلة - وكاالت

أفـــادت وســـائل إعـــالم إســـرائيلية، أمس 
األحـــد، بوقـــوع حريق كبير بجـــوار مطار 
بن غوريون فيما تم إخالء بعض المنازل 

المجاورة.
وأكـــدت المصـــادر أن الحريـــق نشـــب في 
ســـاحة للخـــردة المعدنيـــة فـــي موشـــاف 
)قريـــة( زيتـــان، مشـــيرة إلـــى أن 6 فـــرق 
إطفاء تعمل في الموقع واستطاعت قبل 

قليل الحد من انتشار النيران.
وذكـــرت وســـائل إعـــالم إســـرائيلية أنـــه 
تم اســـتقدام قـــوات إطفـــاء إضافية إلى 
الموقـــع، مردفـــة أن الشـــرطة بـــادرت إلى 
إجالء سكان من المنازل المحيطة بموقع 
الحريـــق خوفا مـــن امتداد النيـــران إليها، 
بينما تحلق مروحية تابعة للشـــرطة فوق 

القرية.
وأغلقت الســـلطات جميـــع مداخل القرية 
موقـــع  عـــن  باالبتعـــاد  النـــاس  وطالبـــت 
الحريـــق. وكان حريق كبير آخر قد شـــب 

مســـاء الجمعة، داخل مصفـــاة للنفط في 
مدينـــة حيفـــا شـــمالي إســـرائيل، وســـط 
استنفار أعداد كبيرة من طواقم اإلطفاء 

إلى المكان.
مـــن جانب آخـــر، وقع مســـاء أمس األحد 
إطالق نـــار تجاه إســـرائيليين عند حاجز 
زعترة العســـكري شـــمالي الضفـــة أصيب 

على إثره 3 مستوطنين بجراح.
ووصفـــت مصـــادر طبّية حالـــة اثنين من 

المصابين بالخطيرة، بينما أصيب الثالث 
بجـــراح طفيفـــة وذلـــك وفـــق مـــا نقلـــت 
وســـائل إعـــالم فلســـطينية عـــن “نجمـــة 
داود الحمراء”، وفيما انســـحبت الســـيارة 
قـــوات  أغلقـــت  المـــكان  مـــن  المهاجمـــة 
االحتـــالل المنطقة وشـــنت حملة تفتيش 

واسعة.
وذكـــر شـــهود عيـــان أّن النـــار أطلقت من 

سيارة مجهولة مرت بجوارهم.

اندالع حريق كبير قرب مطار بن غوريون

إصابة 3 إســرائيليين في عملية إطــاق نار جنوب نابلس
حريق كبير بجوار مطار بن غوريون وإخالء منازل

الرياض ـ وكاالت

بســـفر  الســـماح  الســـعودية  أعلنـــت 
المواطنين للخارج، بشرط تلقي جرعتي 
اللقـــاح أو مـــرور 14 يومـــا علـــى الجرعـــة 
األولى، على أن يبدأ السماح بالسفر بدءا 

من 17 مايو الجاري.
وزارة  فـــي  مســـؤول  مصـــدر  وصـــرح 
الداخليـــة بأنـــه إلحاًقا للبيـــان الصادر في 
29 ينايـــر 2021، بشـــأن موعد رفع تعليق 
الســـفر للمواطنيـــن، وفتـــح المنافذ البرية 
والبحرية والجوية بشـــكل كامل، اعتباًرا 
مـــن الســـاعة الواحـــدة مـــن صبـــاح يـــوم 
االثنيـــن 17 مايـــو 2021، وذلـــك للفئـــات 
المحصنـــون  المواطنـــون  أواًل:  التاليـــة: 
الذيـــن تلقـــوا جرعتـــي لقـــاح “كوفيد 19” 
الذيـــن تلقـــوا جرعـــة  كاملتيـــن، وكذلـــك 
واحدة، شريطة أن يكون قد مر 14 يوًما 
على تطعيمهـــم بالجرعة األولى بحســـب 

ما يظهر في تطبيق “توكلنا”.
ثانيـــًا: المواطنون المتعافون من فيروس 

كورونـــا، شـــريطة أن يكونـــوا قـــد أمضوا 
أقل من 6 أشـــهر من إصابتهم بالفيروس، 
فـــي تطبيـــق  مـــا يظهـــر  وذلـــك بحســـب 

“توكلنا”.
ثالثـــًا: المواطنـــون الذيـــن تقـــل أعمارهم 
عـــن 18 عاًمـــا، شـــريطة أن يقدمـــوا قبـــل 
الســـفر بوليصة تأمين معتمـــدة من البنك 
مخاطـــر  تغطـــي  الســـعودي،  المركـــزي 

“كوفيد 19” خارج المملكة، وفًقا لما تعلنه 
الجهات المعنية من تعليمات.

ويطبق عليهم الحجر المنزلي بعد العودة 
إلـــى المملكـــة لمـــدة 7 أيـــام، علـــى أن يتم 
عمل فحص بتقنية “PCR” في نهاية مدة 
الحجر، وُيْستثنى من الفحص األشخاص 
الذيـــن تقل أعمارهم عن 8 أعوام، وتعدل 
هذه الفئة حسب تعليمات وزارة الصحة.

السعودية تسمح باستئناف حركة السفر الدولي

بشرط تلقي جرعتي اللقاح أو مرور 14 يوما على الجرعة األولى
السعودية ترفع تعليق السفر للمواطنين 17 مايو

سيول ـ أ ف ب

األحــد  أمــس  الشمالية  كــوريــا  اتهمت 
ــو بـــايـــدن  ــ ــيــــس األمــــيــــركــــي جـ ــ ــرئ ــ ال
بــاتــبــاع ســيــاســة مــعــاديــة لــهــا ودانـــت 
ــزائــفــة”،  الــدبــلــومــاســيــة األمــيــركــيــة “ال
مهددة بالرد عليها.  وكان بايدن قال 
في خطاب في الكونغرس األربعاء أّنه 
سيستخدم “الدبلوماسية بالتوازي مع 
ردع شديد” الحتواء طموحات بيونغ 
األبيض  البيت  أوضــح  النووية.  يانغ 
يؤّيد  األميركي  الرئيس  أن  الجمعة 
“واقعية”  دبلوماسية  مقاربة  انتهاج 

إزاء كوريا الشمالية.
الــكــوريــة  الــخــارجــيــة  وزارة  وقـــالـــت 
ــيــان أوردتـــــه وكــالــة  الــشــمــالــيــة فـــي ب

األنـــبـــاء الــرســمــيــة أمـــس األحــد 
جو  األميركي  الرئيس  إن 

ــب “خــطــأ  ــكـ ــدن ارتـ ــايـ بـ
فادحا” باعتماده موقفا 
“عفا عليه الزمن” تجاه 

غان  جونغ  كــوون  وقــال  يانغ.  بيونغ 
المسؤول الرفيع في وزارة الخارجية 
يعكس  “بيانه  إن  الشمالية  الكورية 
معادية  انتهاج سياسة  نيته  بوضوح 
الــديــمــوقــراطــيــة مثلما  ــا  تــجــاه كــوري
تفعل الواليات المتحدة منذ أكثر من 
نصف قرن”. واعتبر أن “الدبلوماسية” 
كاذبة” تهدف  “الفتة  تمثل  األميركية 
إلى “التغطية على أعمالها العدوانية”، 
هو  الــمــعــلــن  “الــــــردع”  أن  أن  مـــؤكـــدا 
ــة لــتــوجــيــه تــهــديــدات  مـــجـــرد وســيــل
الشعبية  كوريا  جمهورية  إلى  نووية 

الديموقراطية”.
وأضاف “اآلن وبعد أن أصبح المحور 
الــرئــيــســي لــلــســيــاســة األمــيــركــيــة 
ــدة تـــــجـــــاه كــــوريــــا  ــ ــ ــدي ــ ــجــ ــ ــ ال
الــديــمــوقــراطــيــة واضـــحـــا، 
ســـنـــضـــطـــر إلــــــى اتـــخـــاذ 

اإلجراءات الالزمة”.

بيونغ يانغ تنتقد دبلوماسية بايدن “المعادية” لها
الخرطوم ـ وكاالت

أصدر رئيس الوزراء السوداني عبد 
هللا حمـــدوك، أمـــس األحـــد، قـــرارا 
بتعييـــن منـــي أركـــو منـــاوي حاكمـــا 

إلقليم دارفور.
وبحســـب بيـــان رســـمي، فقـــد وجه 
مجلـــس  شـــؤون  وزارات  القـــرار 
الوزراء والحكـــم االتحادي والمالية 
والعمـــل  االقتصـــادي  والتخطيـــط 
واإلصالح اإلداري والجهات المعنية 

األخرى، باتخاذ إجراءات التنفيذ.
“يأتـــي  القـــرار  إن  البيـــان:  وقـــال 
استنادا ألحكام الوثيقة الدستورية 
علـــى  وبنـــاء  االنتقاليـــة،  للفتـــرة 

اتفاقية جوبا”.
وقال منـــاوي في تغريدة على 

حســـابه بموقـــع “تويتـــر”: 
)األحـــد(  أمـــس  “صـــدر 
قـــرار تعيينـــي حاكمـــا 

إلقليم دارفور”.

مـــن  “جـــزء  القـــرار  أن  وأضـــاف 
استحقاق اتفاق سالم جوبا”.

ووجه الشـــكر لــــ “كل الذيـــن يبذلون 
الجهد لتنفيذ اتفاق السالم وااللتزام 
باســـتحقاقاته، وعلى رأسهم رئيس 
الـــوزراء وأعضاء مجلس الســـيادة. 

أتمنى أن نعمل معا بتعاون”.
ويمثـــل التوصـــل إلـــى ســـالم دائـــم 
أخـــرى  أجـــزاء  وفـــي  دارفـــور  فـــي 
مـــن الســـودان، أحد أبـــرز التحديات 
التـــي تواجه الســـلطات منذ إطاحة 
الرئيـــس الســـابق عمـــر البشـــير فـــي 
أبريـــل 2019. وتصاعـــد العنـــف في 
الشـــهور األخيرة رغـــم توقيع اتفاق 
الجماعـــات  بعـــض  مـــع  ســـالم 
العـــام  أواخـــر  المتمـــردة 
قوات  وانسحاب  الماضي، 
التابعـــة  الســـالم  حفـــظ 

لألمم المتحدة.

حمدوك يعين مناوي حاكما إلقليم دارفور

أكد المرشد اإليراني علي الخامنئي أنهم  «
“يتأسفون لتصريحات بعض المسؤولين 

ويستغربون منها”، في تلميح إلى التسريب 
المزلزل الذي انتشر أخيرا لوزير الخارجية، 

محمد جواد ظريف يهاجم فيه قاسم 
سليماني قائد فيلق القدس السابق. وصرح 

خامنئي “قال بعض المسؤولين أشياء 
مؤسفة.. وسائل اإلعالم المعادية تنشر 

هذه الكلمات.. بعض هذا هو تكرار للكلمات 
األميركية”، الفتا إلى أن “األميركيين غير 

راضين للغاية عن نفوذ إيران في المنطقة، 
ولذلك كانوا مستائين من قائد فيلق 

القدس في الحرس الثوري اإليراني الراحل، 
قاسم سليماني”. وقال “لقد هدد األعداء 

قاسم سليماني بالقتل، فكان رد سليماني 
أن العدو يهدده بما يريد”، مؤكدا أن 

“فيلق القدس هو أكبر قوة فاعلة ومؤثرة 

للحيلولة دون الدبلوماسية السلبية في 
منطقة غرب آسيا”. وشدد المرشد اإليراني 

على أنه ال ينبغي للمسؤولين اإليرانيين 
ارتكاب أخطاء كبرى، محذرا من أنه “ال 
ينبغي إطالق تصريحات يكررون فيها 

كالم األميركيين، وأن “تصريحات بعض 
المسؤولين هي تكرار للتصريحات العدائية 

للعدو”. وأوضح خامنئي قائال “ليعلم 
الجميع أن السياسة الخارجية ال يتم 

تحديدها في أي مكان في العالم في وزارة 
الخارجية، ويتم تحديد السياسة الخارجية 

في المؤسسات العليا”. وقال “بالطبع، 
وزارة الخارجية تشارك أيضا، لكن القرار ال 
يعود إلى وزارة الخارجية.. وزارة الخارجية 

هي المنفذ.. يجب أال نتحدث وكأننا ال نقبل 
بسياسات الدولة، وال ينبغي أن نقدم ما 

يبهج األعداء”.

خامنئي يهاجم ظريف ويتهمه بـ “بتكرار كالم أميركا”
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طهران ـ آر تي

كشـــف الرئيـــس اإليرانـــي الســـابق 
محمود أحمـــدي نجاد عن أن “أمير 
قطـــر الســـابق، حمـــد بـــن خليفة آل 
ثاني، دفع 57 مليون دوالر لإلفراج 
عـــن 57 رجال في الحـــرس الثوري، 
أســـروا على يد جماعة مسلحة في 

سوريا”.
وقـــال محمـــود أحمـــدي نجـــاد، في 
كلمـــة أمـــام مجموعـــة مـــن أنصاره 
فـــي مينـــاء ديـــر بمحافظة بوشـــهر 
بجنـــوب إيران، إن هذا األمر حصل 
بداية األزمة السورية العام 2012.

للحـــرس  “حافلـــة  إن  نجـــاد  وقـــال 
فـــي  كانـــت  ســـوريا  فـــي  الثـــوري 
طريقهـــا إلى ضريح الســـيدة زينب 

ســـائق  أن  إال  دمشـــق،  بجنـــوب 
الحافلـــة قادهـــم عن قصـــد للوقوع 
في كمين لجماعة مسلحة معارضة 
)لم يحددها(، وأســـرت كافة عناصر 
الحـــرس”. ولفت الرئيـــس اإليراني 
السابق أحمدي نجاد إلى أن “إيران 
تفلحـــا  لـــم  الســـورية  والحكومـــة 
فـــي اإلفـــراج عـــن أســـرى الحـــرس 
الثـــوري، مـــا خلق قلقا كبيـــرا داخل 
المســـؤولين اإليرانيين خشية قطع 
رؤوسهم ونشر مقاطع فيديو لهم”، 
موضحا أنـــه “تم اللجـــوء إلى قطر 
للتوســـط”، مؤكـــدا أن “قطر تمكنت 
بعد فترة من التوســـط من اإلفراج 

عنهم”.

فدية قطرية أنقذت 57 أسيرا من الحرس الثوري

طهران ـ وكاالت

حريق هائل يلتهم مصنع للكيماويات وسط إيران

الرئيس اإليراني حسن روحاني

اإلطفاء يحاول إخماد الحريق

مصنــع  فــي  األحــد،  أمــس  صبــاح  النيــران،  اشــتعلت 
إيــران،  بالقــرب مــن مدينــة قــم بوســط  للكيماويــات 
حســبما ذكــرت وســائل إعــام إيرانيــة، مــا أدى إلــى 
إصابــة عدد من األشــخاص. ووقع الحريق، الذي امتد 
بشــكل واســع، في مصنع شــركة “مولدان” الذي يعمل 
فــي مجال الصناعــات الكيماوية والكحــول الصناعية 
في مدينة شكوهية الصناعية، حسب ما أعلنت وكالة 

“إيسنا” الطابية.

مـــن جهتها، أفـــادت وكالة 
التقاريـــر  بـــأن  “فـــارس” 
األولية تشير إلى اشتعال 
النيـــران في معامـــل عدة 
بالمدينة الصناعية، حيث 
امتدت إلى الطريق العام.
وأضافـــت أن الحريق أدى 
إلى وقوع قتلى وجرحى 
بالمدينة. وقد تم إرســـال 
20 ســـيارة إطفـــاء و150 
مـــن رجـــال اإلطفـــاء إلـــى 

الموقع.
وأظهـــرت مقاطع مصورة 
كثيًفـــا  أســـود  دخاًنـــا 
مصنـــع  مـــن  يتصاعـــد 

للكيماويـــات  “مولـــدان” 
بالقـــرب مـــن مدينـــة قـــم، 
الدينيـــة  المـــدن  إحـــدى 
البـــارزة فـــي إيـــران. ولـــم 
يعـــرف علـــى الفور ســـبب 

الحريق.
باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
منظمـــة اإلطفـــاء بمدينـــة 
قم حميد كريمي إن مئات 
من رجال اإلطفاء شاركوا 
في إخماد النيران، مضيًفا 
بشـــكل  دمـــر  الحريـــق  أن 
لإلطفـــاء،  ســـيارة  كامـــل 
إطفـــاء  رجلـــي  وأصـــاب 

بحروق بليغة.
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ســبــتــمــبــر   14 ــي  فــ
ــأســــس  ــ ت  1970
أوال،  مــــــســــــرح 
ــت  ــرجــ حـــــيـــــث خــ
ــة  ــرقــ ــ ــف ــ ــرة ال ــ ــ ــك ــ ــ ف
ــجــديــدة  الــفــنــيــة ال
ــد شـــبـــاب  ــ عـــلـــى يـ
ــدا  ــ ــمــــس جـ ــتــــحــ مــ
لــلــفــن الــمــســرحــي، 
مــجــمــوعــة كــونــت 
ــه  ــ ــب فـــــــريـــــــقـــــــا شــ
ــــه  ــانــــس، ول ــتــــجــ مــ
فــي  ــن  ــيـ ــعـ مـ رأي 
ال  المسرحي  الفن 

يتناغم في توجهاته الفكرية الواعدة مع ما كان سائدا في الساحة 
المسرحية آنذاك.

خليفة  نجم،  راشد  المعاودة،  راشد  عــواد،  محمد  هم  والمؤسسون 
ــداد، جــاســم الــــزري، عبدهللا  الــعــريــفــي، عــبــدهللا يــوســف، قــاســم حــ
طه  السعد،  عبدالجليل  السعد،  عبدالرحمن  خليل،  بــدر  القصاب، 
الكاف، يعقوب مسعود، سالمة مرزوق، حسن ناصر، ياسين عربي، 

محمد رفيع، حسن النيباري، عبدالرحمن بركات، إبراهيم الغانم.
ومن العروض األولى في العقد األول “كرسي عتيق” تأليف وإخراج 
محمد عواد، “سبع ليالي” تأليف راشد المعاودة، إخراج عبدالرحمن 
الن  “مــا  عـــواد.  محمد  ــراج  وإخـ تأليف  ومافيها”  “السالفة  بــركــات. 
وانكسر” تأليف وإخراج راشد المعاودة. “أنا وأنتي والبقرة” تأليف 

وإخراج عبدالرحمن بركات.

تأسيس مسرح أوال

طارق البحار

“االختيار 2“.. الصورة المبدعة لحرب مصر ضد اإلرهاب
تـــصـــدرت درامـــــا الــحــركــة الــرمــضــانــيــة 
مملكة  فــي  الــمــشــاهــدات   ”2 “االخــتــيــار 
المسلسالت  مشاهدات  لعدد  البحرين 
العربية، والمسلسل يبث حاليا على قناة 
“ON E” و “شاهد”، وأصبح هذا المسلسل 
حــديــثــهــم خــصــوصــا بــعــد نــجــاح الــجــزء 
ــعــام الــمــاضــي، واســتــمــروا  ال األول مــنــه 
حول  اإليجابية  مشاركاتهم  تقديم  في 
المسلسل في السوشيال ميديا، احتفاال 
االرهــاب في مصر  بتفكيك  بما وصفوه 
بالبحرين بعالقات  التي ترتبط  الحبيبة 

حب وعشرة بين الشعبين.
ــي مميز جــدا  درامــ عــمــل   ”2 “االخــتــيــار 
بها  مــرت  التي  االحــداث  تفاصيل  ينقل 
مصر ضد االرهــاب بصورة ابداعية في 
البحرين  في  ونحن  خصوصا  االخــراج، 
ــم نــشــاهــد الــصــورة  والــخــلــيــج الــعــربــي ل
ــكــامــلــة لـــحـــرب مــصــر ضـــد االرهـــــاب،  ال
الشرطة  ابــطــال  اغتيال  ظهور  وكــذلــك 

مثل محمد مبروك وغيره.
مواقع  عبر  المستخدمين  بعض  وأعــاد 
من  لقطات  نشر  االجتماعي  الــتــواصــل 

الحلقة  بــبــث  ــادوا  ــ ــ وأشـ  “2 ”االخـــتـــيـــار 
ساعدت  بطريقة  اعالنية  فواصل  دون 
األحـــداث،  على  التركيز  على  المشاهد 

آخــرون  مستخدمون  ونشر 
وشــاركــوا  للممثلين  صـــورا 
المسلسل  مـــن  ــاســات  ــب اقــت
ــذي كــتــب الـــجـــزء الــثــانــي  ــ ال
سرحان  هــانــي  منه  الــمــبــدع 
وإخرجه المبدع بيتر ميمي 
الموسم  باخراج  قام  والــذي 

المملوكة  سينرجي  وإنتاج  أيضا،  األول 
المتحدة  اإلعالمية  الخدمات  لمجموعة 
ــة الــنــجــوم كـــريـــم عبد  ــو مـــن بــطــول وهــ
العزيز وأحمد مكي وإياد نصار وبشرى، 
وإنجى المقدم، أسماء أبواليزيد، طارق 
ــادي الــجــيــار، إســالم  ــراحــل هـ صــبــري، ال
جمال، أحمد داش، محمد عالء، سامح 
الشناوى، محمد جمعة،  الصريطى، عمر 
سلوى عثمان، أحمد حالوة، أحمد شاكر 

عبداللطيف واخرون.
حياة  المسلسل  يتناول  التفاصيل  وفي 
المصرية  الداخلية  وزارة  من  الشهداء 

 2013 مــــن  ــتــــرة  ــفــ ــ ال فــــي 
“ال  بـــعـــنـــوان   2020 إلـــــى 
الضوء  يسلط  كما  ننسى“، 
المسلحة  الــقــوات  رجــال  بــطــوالت  على 
بحياتهم  يــضــحــون  الـــذيـــن  والــشــرطــة 
مـــن أجـــل بــلــدهــم وحــمــايــة الــشــعــب ما 
حيث  باحداثه،  البحرينيين  تعلق  اثــار 
االرهــاب  واقــع  الواضحة  الصورة  يقدم 
الجزء  وتقديم  الــشــر،  لقوى  والــتــصــدي 
الخفي من حياة ابطال الشرطة المصرية 
وحــيــاتــهــم الــخــاصــة فــي درامــــا جميلة 
تدخل الى حياتهم، ومعرفة حاالتهم مع 
الخيرية  واالعمال  واطفالهم  زوجاتهم 
التي يقومون بها من اجل الحق بصورة 
استخدام  مع  خصوصا  جميلة،  واقعية 

صور حقيقية من االخبار لتوثيق كامل 
ــان بــالــطــبــع،  ــقـ بــصــراحــة وشــفــافــيــة واتـ
وهو  جــدا  بالمشاهدة  جدير  المسلسل 
الرمضانية مشاهدة  اكثر االعمال  ضمن 

في العالم وجوجل.

اللهم اجعل لي فيه 
إلى مرضاتك دليال وال 
تجعل للشيطان فيه 

علي سبيال واجعل 
الجنة لي منزال ومقيال 

يا قاضي حوائج 
الطالبين.
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أحداث بـحرينيـة

الدوسري: كتابي القادم “البحرين والخليج العربي في زمن أم كلثوم”
أنه  الــدوســري  راشــد  إبراهيم  الفنان  أكــد 
بعنوان  كــتــاب  تأليف  على  حاليا  يعكف 
ــعــربــي فـــي زمــن  ــبــحــريــن والــخــلــيــج ال “ال
الضوء  يسّلط  كلثوم”،  أم  الشرق  كوكب 
أم  العربي”  الغناء  “سيدة  شخصية  على 
ــأثــر وإعـــجـــاب وشــغــف شعب  كــلــثــوم، وت
عموما  الخليج  دول  وشــعــوب  البحرين 
بصوت  الــخــصــوص  وجــه  على  وفنانيها 
العاطفية  وأغنياتها  كلثوم  أم  وشخصية 
والوطنية والدينية، وكذلك األفالم الستة 
فضال  انطالقها،  بداية  في  قدمتها  التي 
عن ارتباط أغاني أم كلثوم بدعم القومية 
ــيــة فـــي زمــــن هــيــمــنــة االســتــعــمــار  ــعــرب ال
ودورهــا  العربي،  الخليج  في  البريطاني 
الــمــؤثــر فــي دعـــم الــجــيــش الــمــصــري بعد 
أحيتها  التي  الحفالت  النكسة، من خالل 

في الكويت وأبوظبي.
ــجــريــدة”  ــقــاء أجــرتــه “ال ــك فــي ل ــاء ذلـ جـ
الكويتية مع الدوسري والذي أوضح فيه 
أيضا أن هناك كتابا جديدا ينتظر الطباعة 
نادي  “تاريخ  بعنوان  العاجل  القريب  في 
 ،”1955-2021 والثقافي  الرياضي  البديع 
القرية  نــادي  تــاريــخ  على  الــضــوء  يسلط 
فيها،  وتــرعــرعــت  نــشــأت  الــتــي  الجميلة 
كان  والثقافية  الفنية  أنشطته  فبفضل 
ولزمالئه من  له  األولــى  االنطالقة  بمنزلة 
كتاب وشعراء وفنانين خرجوا من قرية 

البديع.
اإلصـــدارات  فــي  المبذول  الجهد  عــن  أمــا 
التوثيقية، فقد أوضح الدوسري أن كتابة 
 ،”1896-2011 البحرينية  األغنية  “ذاكــرة 
يجمع  خاللها  كان  سنوات  ست  استغرق 

التي  المصادر  مختلف  من  الكتاب  مــادة 
ــرواة الــذيــن عــاصــروا  ــ كــان أكــثــرهــا مــن ال
ــبــحــريــنــيــة، حــيــث إن  تـــطـــور األغـــنـــيـــة ال
جدا،  مــحــدودة  كانت  المكتوبة  المصادر 
العام  الكتاب صدر في  لكن األهم هو أن 

2011، حيث ُطِبع بدعم من هيئة الثقافة 
الكتاب  الوطني، وُيعد اآلن هذا  والتراث 
موسوعة مفصلة حول تاريخ األغنية في 

البحرين.
في  “البحرين  بعنوان  آخــر  كتاب  وهناك 

زمن جمال عبدالناصر” جرى االحتفاء به 
وهو  للكتاب  الدولي  القاهرة  معرض  في 
التاريخية  الــعــالقــة  على  الــضــوء  يسلط 
بين  والسياسية  واالجتماعية  والثقافية 
الراحل  الرئيس  البحرين ومصر في عهد 

جمال عبدالناصر.
ــقــاء الــى  ــل ــــدوســــري فـــي ال كــمــا تــطــرق ال
موضحا  والمسرح،  السينما  في  تجربته 
أسلوبه  لذا  الواقعية؛  بالقصص  اهتمامه 
مع  الــواقــعــيــة،  يعتمد على  اإلخــــراج  فــي 
مثل،  المختلفة،  الفنية  الجوانب  مراعاة 
أفالمه  وتـــدور  ــمــؤثــرات،  وال الموسيقى 
المهمشة  الــشــخــصــيــات  ــول  حـ الــروائــيــة 
ــضــغــوط  ــي الــمــجــتــمــع، الـــتـــي رغـــــم ال فــ
ومتشبثة  مخلصة  تظل  تواجهها  الــتــي 

بأحالمها.
يذكر أن الدوسري أصدر ثالثة كتب أدبية 
بعنوان  قصصية  مجموعة  اآلن؛  حــتــى 
ورواية  “غزالة”،  وروايــة  القصور”،  “مرايا 

“مقهى الفراشة”.

tariq_albahhar

المقادير:

ملعقة صغيرة من الخميرة 
كوب وثلثا كوب ماء دافئ )حوالي 110 درجة(

3 مالعق كبيرة سكر
3 مالعق كبيرة من شراب الشعير

4 أكواب وربع دقيق جميع االستعماالت
1 ملعقة طعام ملح

زيت نباتي للوعاء والغالف البالستيكي 
بذور الشمر وبذور الخشخاش وبذور السمسم 

للتزيين )اختياري(

الطريقة:

الخميرة  اخفقي  الكهربائي،  الخالط  في وعاء 
ــدافــئ. دعــيــه حتى يصبح رغــوة،  مــع الــمــاء ال
حـــوالـــي 5 دقـــائـــق. عــلــقــي الـــوعـــاء بــالــخــالط 
الخالط  باستخدام  للعجين.  بخطاف  الــمــزود 
وخليط  السكر  أضيفي  منخفضة،  سرعة  على 
الشعير  شـــراب  مــن  كــبــيــرة  وملعقة  الــخــمــيــرة 
والدقيق والملح. اعجني حتى تتكون عجينة، 

العجينة  تكون  أن  يجب  واحــدة.  دقيقة  لمدة 
ــزم األمــــر، أضــيــفــي مــزيــدا  لــزجــة قــلــيــاًل )إذا لـ
المرة  في  كبيرة  ملعقة  الــمــاء،  أو  الدقيق  من 
 5 لمدة  العجينة  عجن  في  استمري  الواحدة(. 
دقائق أخرى. انقلي العجينة إلى وعاء مدهون 
بالستيكي  بغطاء  وغطيها  الــزيــت  مــن  بقليل 
مزيت. اتركيها في مكان دافئ حتى يتضاعف 
إلى  العجينة  حجمها، حوالي ساعتين. قسمي 
مطبخ  بمنشفة  غطيها  مــتــســاويــة.  قــطــع   10
مبللة ونظيفة واتركيها ترتاح لمدة 20 دقيقة. 
وتسهيل  العجين  ــاء  إرخــ إلـــى  ذلـــك  )ســيــؤدي 

تشكيله(.
برفق.  بالزيت  وادهنيهما  زبــدة،  ورقتي  - ضع 
باستخدام أيدي ملطخة بالزيت قلياًل، لفي كل 
6 بوصات.  قطعة من العجين في حبل بطول 
امسكي أحد طرفي الحبل بين اإلبهام والسبابة، 
ولفي العجين حول يدك لتشكيل دائرة بنهايات 
وأنت  بعض(.  مع  تتداخل  أن  )يجب  متداخلة 
ــراف  األطــ عــلــى  اضــغــطــي  الــعــجــيــن،  تمسكين 

المتداخلة على سطح العمل، متدحرًجا للخلف 
ولألمام إلغالقه براحة يدك.

ورق  على  بوصتين  بعد  على  البيغل  ضعي   -
بالستيكي  غــالف  مــن  بقطعة  غطيها  الــزبــدة. 
قلياًل،  تنتفخ  حتى  ترتاح  واتركيها  مــدهــون، 

حوالي 20 دقيقة.
سخني الفرن مسبًقا إلى 250 درجة، ضعي الرف 
في الثلثين العلوي. املئي قدًرا كبيًرا )كلما كان 
5 ليترات من  أوسع، كان ذلك أفضل( بحوالي 
الماء واتركيه حتى يغلي. أضيفي ما تبقى من 

أسقطي  الشعير.  كبيرتين من شراب  ملعقتين 
أكبر عدد من  )أضيفي  الماء.  الكعك برفق في 
تناسبك بشكل مريح دون  التي  الخبز  كعكات 
لمس بعضها البعض(. بعد 30 ثانية، استخدمي 
ملعقة مشقوقة أو مقشدة لقلب الخبز، لينضج 

لمدة 30 ثانية أخرى.
الكعك  أعيدي  المشقوقة،  الملعقة  باستخدام 
الملح  أو  الـــبـــذور  ضــعــي  ــزبـــدة.  الـ أوراق  إلـــى 
الخبز  يـــزال  ال  بينما  الــرغــبــة،  حسب  الــخــشــن، 

مبلاًل.
- ضعي الصينية في الفرن على الفور. اخبزيها 
واخفضي  بتدويرها  قومي  ثم  دقائق،   5 لمدة 
175 درجــة. استمري  الفرن إلى  درجــة حــرارة 
في الخبز حتى تبدأ أسطح البيغل في التحول 
دقائق.   10 حــوالــي  الذهبي،  البني  الــلــون  إلــى 
في  واستمري  الخبز  اقلبي  ملعقة،  باستخدام 
الخبز حتى يتحول لون الجوانب األخرى إلى 
أخــرى.  دقائق   5 حوالي  الذهبي،  البني  اللون 

انقلي الكعك إلى رف سلكي ليبرد تماًما.

مع الشيف
 فجر المنصوري

بيجل األميركي
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تكليف لجنة التعيينات والمكافآت والحوكمة تطبيق مبادئها

األلـــمـــنـــيـــوم والــــوقــــود أبـــــرز صـــــــادرات الــمــمــلــكــة

“البحرين الوطني” يعّزز التزامه بمسؤوليات االستدامة

التبادل التجاري البحريني األميركي

أعلــن بنــك البحريــن الوطنــي عن تكليــف لجنــة التعيينــات والمكافآت 
والحوكمــة لإلشــراف علــى تطبيــق سياســات ومبادئ االســتدامة في 
القضايــا  لدمــج  الســاعية  مــن اســتراتيجيته  البنــك، وذلــك انطالًقــا 
البيئية واالجتماعية والحوكمة وغرســها ضمن الســلوكيات واألعمال 

المؤسسية.

التعيينـــات  لجنـــة  اختيـــار  ويأتـــي 
لَتولِّـــي  والحوكمـــة  والمكافـــآت 
مســـؤولية توجيـــه رحلـــة البنك في 
مجال الحوكمة البيئية واالجتماعية 
ألهـــداف  تحقيًقـــا  والمؤسســـية، 
تطبيقهـــا  وترســـيخ  االســـتدامة 
علـــى المـــدى الطويـــل. وباإلضافـــة 
لذلـــك، تتولى اللجنة مهمة ترشـــيح 
وتوزيـــع  اإلدارة  مجلـــس  أعضـــاء 
ألعضـــاء  والتعويضـــات  المكافـــآت 
فريق العمل واإلدارة التنفيذية لدى 
“البحرين الوطنـــي”، بجانب متابعة 

مسؤوليات الحوكمة بالبنك.
وبـــادرت اللجنة المذكـــورة والتي 
مجلـــس  مظلـــة  تحـــت  تنـــدرج 
سياســـات  بإضافـــة  البنـــك،  إدارة 
مســـؤولياتها  إلـــى  االســـتدامة 
العمـــل  ميثـــاق  ضمـــن  الحاليـــة 

هـــذه  وتعكـــس  لهـــا.  المخصـــص 
“البحريـــن  إدارة  التـــزام  الخطـــوة 
التجربـــة  بتعزيـــز  الوطنـــي” 
المصرفيـــة عبـــر احتـــواء الحلول 
وأنشـــطة  بعمليـــات  المســـتدامة 
البنـــك. ونتيجة لهـــذا التكليف، تم 
تحديث مســـمى اللجنة إلى لجنة 
والحوكمة  والمكافـــآت  التعيينات 

واالستدامة.
المناســـبة،  حـــول  وفـــي حديثـــه   
بنـــك  قـــال رئيـــس مجلـــس إدارة 
البحريـــن الوطني، فـــاروق المؤيد 
“لطالما كان الهدف األساسي لبنك 
نحـــو  ُموّجًهـــا  الوطنـــي  البحريـــن 
إثـــراء حياة األجيـــال وخلق قيمة 
وبالتزامـــن  المصلحـــة.  ألصحـــاب 
مع توطيد مبادئ االســـتدامة في 
البنك، ســـنتمكن من تحقيق قيمة 

أكبـــر للنظـــام البيئـــي الـــذي نعمـــل 
حوله وكذلـــك ألصحاب المصلحة 
والمجتمع مًعـــا. وعلى هذا النحو، 
ســـنواصل االلتـــزام بالحفاظ على 
االستدامة المؤسسية، جنًبا لجنب 
مع االســـتفادة من فرص الحوكمة 
البيئية واالجتماعية والمؤسســـية 
وإدارتها بشـــكل منهجي في كافة 

جوانب أعمالنا”.
ومـــن جانبـــه، قـــال عضـــو مجلس 
اإلدارة وعضـــو لجنـــة التعيينـــات 
والمكافآت والحوكمة واالستدامة 
لـــدى البنـــك، يوســـف علـــي رضـــا 

“يؤكـــد قـــرار مجلـــس إدارة بنـــك 
لدعـــم جهـــود  الوطنـــي  البحريـــن 
االســـتدامة، على األهميـــة البالغة 
لهـــذا الشـــأن، حيـــث إننـــا نســـعى 
عبره إلحـــداث تأثير إيجابي على 
الجميـــع ولنكـــون من المســـاهمين 
في الحفاظ على نهج االســـتدامة 
وبجميـــع  البحريـــن  مملكـــة  فـــي 
أنحاء العالم. وسيتواصل حرصنا 
الالزمـــة  الخطـــوات  تنفيـــذ  علـــى 
والتوعيـــة  النهـــج  هـــذا  لتطبيـــق 
حولـــه، بما يضمن إعداد مســـتقبل 

أكثر استدامة”.

ســـجلت قيمة التبـــادل التجاري بيـــن مملكة البحرين 
العـــام  منـــذ مطلـــع  المتحـــدة األميركيـــة  والواليـــات 
الجـــاري وحتى شـــهر فبرايـــر الماضـــي 270.2 مليون 
دوالر قياًسا بـ 297.7 مليون دوالر في الفترة المماثلة 
من العام الماضي، وذلك وفًقا ألحدث بيانات لمكتب 

اإلحصاء األميركي. 
وبلغ مجموع الواردات األميركية إلى البحرين 156.2 
مليـــون دوالر، و114 مليـــون دوالر مجموع صادرات 
المملكة إلى الواليات المتحدة. وبلغ الميزان التجاري 

42.2 مليون دوالر لصالح أميركا.
األميركيـــة  الـــواردات  أن  البيانـــات  مـــن  واتضـــح 
بانخفاض طفيف بنســـبة 0.3 % في أول شهرين من 
العـــام الجـــاري، إذ تراجعت مـــن 156.2 مليون دوالر 

في يناير وفبراير من العام الماضي لتصل إلى 155.7 
مليون دوالر. 

وفي شهر فبراير الماضي، بلغ حجم التبادل التجاري 
بيـــن البلديـــن 135.25 مليـــون دوالر، بنســـبة ارتفـــاع 
على أســـاس شهري 0.22 %، في حين سجل تراجًعا 

على أساس سنوي بنسبة 8.29 %.
وســـجلت إجمالـــي الـــواردات األميركيـــة فـــي فبراير 
الماضي ارتفاًعا بنســـبة 1.62 % على أســـاس شهري، 
إذ بلغـــت 78.7 مليـــون دوالر فـــي فبرايـــر قياًســـا بــــ 
77.5 مليـــون دوالر فـــي ينايـــر الماضـــي، فـــي حيـــن 
ســـجلت الـــواردات األميركيـــة علـــى أســـاس شـــهري 
تراجًعـــا بنســـبة 1.83 % إذ بلغـــت 78.7 مليون دوالر 
فـــي فبراير الماضي قياًســـا بــــ 80.2 مليون دوالر في 
الفتـــرة المماثلـــة من العـــام 2020. في حين، ســـجلت 
صـــادرات البحريـــن إلـــى الواليات المتحدة في شـــهر 

فبراير الماضي تراجًعا بنســـبة 1.66 %، إذ بلغت في 
فبراير 56.5 مليون دوالر قياًسا بـ 57.5 مليون دوالر 
فـــي يناير الماضي، كما ســـجلت في ديســـمبر تراجًعا 
بنســـبة 15.99 % على أساس سنوي. وجاءت مملكة 
البحرين بالمرتبة 80 بين أفضل الشـــركاء التجاريين 
فبرايـــر  شـــهر  فـــي  األميركيـــة  المتحـــدة  للواليـــات 
الماضـــي، وهي نفس المرتبة فـــي الفترة المماثلة في 

العام 2020.
وكانـــت أفضل 3 واردات أميركية حســـب القيمة في 
فبرايـــر، هـــي: أجـــزاء الطائـــرات من غيـــر المحركات، 

شحنات منخفضة القيمة، والسيارات.
القيمـــة  أمـــا أفضـــل 3 صـــادرات بحرينيـــة بحســـب 
والحمولة في شـــهر فبراير، كالتالي:  األلومنيوم غير 
المصقـــول، البنزيـــن وأنـــواع الوقود األخرى، أســـالك 

األلمنيوم 7605.

المنامة - البحرين الوطني

أخبار متفرقة

“ البحرين المركزي” يطلق حملة “اختار االستثمار الصح”

“األشغال” و“جامعة البحرين” توقعان اتفاقية مشروع كلية الهندسة

ــة الــخــلــيــجــي “ُمــــِلــــم” ــيـ ــوعـ ــتـ ــن إطـــــــار بـــرنـــامـــج الـ ــمـ ضـ

بتصميـــم يراعـــي البيئـــة والحلـــول اإلنشـــائية والكهروميكانيكيـــة والطاقـــة

أطلـــق مصرف البحريـــن المركزي، في 
إطار ســـعي الجهـــات الرقابية المنظمة 
مجلـــس  بـــدول  الماليـــة  لألســـواق 
التعاون لدول الخليـــج العربية لتعزيز 
مســـتوى الوعي لدى المســـتثمرين في 
أســـواق المال بدول مجلـــس التعاون، 
بعنـــوان  الخامســـة  التوعيـــة  الحملـــة 
“اختار االستثمار الصح” ضمن الحملة 
التوعويـــة الخليجيـــة المشـــتركة مـــن 

خـــالل نشـــر رســـائل توعويـــة متنوعة 
التواصـــل  منصـــات  مختلـــف  علـــى 
اإللكترونيـــة  والمواقـــع  االجتماعـــي 

ووسائل اإلعالم للجهات المشاركة. 
االســـتثمار  “اختـــار  حملـــة  وتهـــدف 
المســـتثمر  وعـــي  لزيـــادة  الصـــح” 
لمفهـــوم تنويـــع االســـتثمار مـــن خالل 
والمنتجـــات  األدوات  علـــى  تعريفـــه 
االستثمارية المتاحة في أسواق رأس 
المـــال والتأكيـــد علـــى ضـــرورة انتهاج 

اســـتراتيجية تنويع االســـتثمار لتقليل 
المخاطـــر المرتبطـــة باالســـتثمار. كمـــا 
تهدف الحملة إلى تعريف المستثمرين 
بالشـــركات العاملة فـــي مجال األوراق 
الماليـــة وكيفيـــة التعامـــل معهـــا ودور 
الجهات الرقابية باإلشـــراف والتنظيم 
وعدالـــة  شـــفافية  علـــى  للمحافظـــة 
لضمـــان  المـــال  رأس  ســـوق  وفعاليـــة 

حماية المستثمرين. 
يذكـــر أن هذه الحملة تأتي ضمن إطار 

برنامج التوعية الخليجي االستثماري 
“ُمِلـــم”، الـــذي بـــدأ تنفيـــذه ابتـــداًء من 
نوفمبـــر مـــن العام الماضـــي والذي من 
أهم أهدافه تعزيز الوعي االســـتثماري 
وتنميـــة ثقافـــة االســـتثمار لـــدى كافـــة 
باألســـواق  والمهتميـــن  المتعامليـــن 
الماليـــة وتشـــجيع واســـتقطاب المزيد 
مـــن فئـــات المجتمـــع لالســـتفادة مـــن 
الخدمـــات والمنتجـــات الماليـــة التـــي 

يتيحها قطاع رأس المال. 

قـــام وزيـــر األشـــغال وشـــؤون البلديات 
خلـــف  عصـــام  العمرانـــي  والتخطيـــط 
ونـــوال عبدالكريـــم ممثـــاًل لـــدار الخليج 
اتفاقيـــة  علـــى  بالتوقيـــع  للهندســـة 
الخدمـــات االستشـــارية لكلية الهندســـة 

بجامعة البحرين بالصخير.
وقـــال الوزيـــر: إنـــه بموجـــب االتفاقيـــة 
بتقديـــم  المشـــروع  ســـيقوم استشـــاري 
الهندســـية  االستشـــارية  الخدمـــات 
للتصميم واإلشـــراف على مشروع كلية 
الهندسة، مشـــيرا إلى أن الوزارة ال تألوا 
جهـــًدا فـــي ســـبيل تســـخير كل طاقاتها 
وإمكاناتها الستكمال المشروع بالصورة 
األمثـــل، والعمل يـــًدا بيد مع استشـــاري 
المشـــروع  تصميـــم  لضمـــان  المشـــروع 
وفق أرقى التصاميـــم المعمارية وأعلى 
المعاييـــر العالميـــة الخاصـــة بالمنشـــآت 
المواصفـــات  وأحـــدث  التعليميـــة 
الهندســـية والمواد الصديقـــة للبيئة، مع 

ضـــرورة تكثيف التواصل مع مســـؤولي 
الجامعة وفريـــق العمل الممثل للجامعة 
في المشروع بما يخدم مراحل اإلنجاز.

مـــن جانبه، قال رئيـــس جامعة البحرين 
ريـــاض حمـــزة: إن المشـــروع ينطلق من 
 ،2030 االســـتراتيجية  البحريـــن  رؤيـــة 
والتـــي تهدف إلى تطوير التعليم بحيث 
يتـــاح لـــكل مواطـــن الفـــرص التعليميـــة 

التي تتناســـب مـــع احتياجاتـــه الفردية 
وطموحاته وقدراته، ويكسبه المهارات 
والمعرفـــة والقيـــم الالزمـــة ليســـهم في 
تطوير مجتمعه وتحقيق رؤية البحرين 
وتحويلهـــا إلـــى واقـــع معـــاش. وأضاف 
رئيـــس جامعـــة البحرين أنه ســـيتم نقل 
أقسام الكلية وجميع عملياتها من المقر 
الحالي بمدينة عيسى إلى مقر الجامعة 

إذ  المشـــروع،  اكتمـــال  بعـــد  بالصخيـــر 
سيشتمل المشـــروع على مباني جديدة 
صممـــت الحتـــواء كل مـــن مبنـــى قســـم 
الهندســـة الميكانيكية، وقســـم الهندسة 
الكهربائية، وقســـم الهندسة الكيميائية، 
وقسم الهندســـة المدنية، وقسم العمارة 
والتصميـــم الداخلـــي، ومبنـــى المكتبـــة 
والمطاعـــم، وقاعـــة متعـــددة األغراض، 
ومبنـــى  مركزيـــة،  محاضـــرات  وقاعـــة 
يشـــتمل علـــى قاعـــات صغيـــرة متعددة 
ذات  مدرجـــات  بجانـــب  األغـــراض 
ســـعة صغيـــرة، ومجمـــع للخدمـــات، إلى 
جانب المســـطحات الخضـــراء ومواقف 
ذات  الخارجيـــة  واألعمـــال  الســـيارات 
العالقـــة، حيث من المؤمـــل االنتهاء من 
المرحلـــة األولى من المشـــروع في الربع 
الثالـــث مـــن العام 2023. وتبلغ مســـاحة 
األرض المخصصة للمشـــروع 251,705 
البنـــاء  تبلـــغ مســـاحة  متـــر مربـــع، كمـــا 

اإلجمالية للكلية 58,848 متر مربع.

رياض حمزةعصام خلف

المنامة - البحرين المركزي

المنامة - أرقام

الخرافـــي،  مجموعـــة  أعلنـــت 
ممثلـــة بشـــركة الخيـــر لألســـهم 
والعقـــارات، نيتهـــا التخـــارج من 
حصتهـــا فـــي شـــركة الصناعات 
البالغـــة 7.3  القابضـــة  الوطنيـــة 
الخيـــر  شـــركة  وكشـــفت   .%
لألســـهم والعقارات، في إفصاح 
على موقع بورصة الكويت، أنها 

قامت بتحويل كامل مساهمتها 
مجموعـــة  فـــي  المباشـــرة 
محافظهـــا  إلـــى  الصناعـــات 
االســـتثمارية المـــدارة مـــن قبل 
شـــركة االســـتثمارات الوطنيـــة، 
مع إعادة تصنيفها من اســـتثمار 
اســـتثمار  إلـــى  األجـــل  طويـــل 

بغرض التخارج.

“الخرافي” تعتزم التخارج من “الصناعات القابضة”

 ســـافر المالييـــن عبـــر مناطق 
عيـــد  عطلـــة  خـــالل  الصيـــن 
العمـــال وتجمعوا فـــي المواقع 
عائالتهـــم،  وزاروا  الســـياحية 
بينمـــا ازدحمـــت المطاعـــم مع 
المتراميـــة  البـــالد  اقتـــراب 
بعـــد  مـــا  صفحـــة  فتـــح  مـــن 

كوفيد19-.

وزارة  فـــي  مســـؤول  وقـــال 
النقـــل هـــذا األســـبوع إن ثاني 
أكبـــر اقتصاد في العالم يتوقع 
نحـــو 265 مليـــون رحلـــة برية 
أو بحريـــة خـــالل العطلة التي 
وهـــي  أيـــام،  خمســـة  تســـتمر 
أرقـــام ســـّجلت آخر مـــرة عام 

2019 قبل انتشار الفيروس.

الصين: 265 مليون رحلة في عطلة عيد العمال

أعلنـــت مجموعـــة بورصة دبي 
حصولهـــا  والســـلع،  للذهـــب 
ســـلطة  مـــن  موافقـــة  علـــى 
األوراق الماليـــة فـــي إســـرائيل 
لشـــركات  تتيـــح  )حكوميـــة(، 
األخيرة المؤهلة، التداول على 
للســـلع”.وقالت  “دبـــي  منصـــة 

المجموعـــة فـــي بيـــان، أمـــس، 
إن الموافقـــة تســـمح بانضمـــام 
الشركات اإلســـرائيلية المؤهلة 
إلـــى قاعـــدة أعضـــاء البورصة، 
مـــن  االســـتفادة  مـــن  وتمكنهـــا 
التـــداول  ومنصـــات  خدمـــات 

التي توفرها.

“دبي للسلع” تسمح للشركات اإلسرائيلية بالتداول 

العراقـــي  النفـــط  وزيـــر  أعلـــن 
إحســـان عبـــد الجبـــار، اســـتثمار 
1.5 مليـــار قدم مكعـــب من الغاز 
الطبيعـــي، مرجحا بلـــوغ اإلنتاج 
4 مليـــارات قـــدم مكعـــب بحلول 
عـــام 2025. ويضطـــر العراق إلى 

حرق مليـــارات األقـــدام المكعبة 
من الغـــاز المصاحب الســـتخراج 
إمكانـــات  لضعـــف  النفـــط، 
االســـتثمار. ويبلـــغ إنتـــاج العراق 
ا 2.7 مليـــار قدم مكعب من  حاليًّ

الغاز.

العراق يعلن استثمار 1.5 مليار قدم مكعب من الغاز

 أعلنـــت الحكومـــة الفنزويليـــة 
لألجـــور  األدنـــى  الحـــّد  زيـــادة 
حّتـــى  لكـــن  أضعـــاف،  ثالثـــة 
يـــزال  ال  الزيـــادة  هـــذه  بعـــد 
هـــذا األجـــر غيـــر كاٍف لشـــراء 
الّلحـــم  مـــن  واحـــد  كيلوغـــرام 
بسبب معّدالت التضّخم الهائلة 
فـــي البالد. وقـــال وزيـــر العمل 

إدواردو بينياتي بمناســـبة عيد 
أقـــّرت  الحكومـــة  إّن  العّمـــال 
“زيادة الحّد األدنى لألجور إلى 
ســـبعة مالييـــن بوليفـــار” أي ما 
يعادل دوالرين ونصف. وبذلك 
تكون الحكومة قد رفعت الحّد 
األدنـــى لألجـــور بنســـبة 288.8 

.%

فنزويال ترفع الحّد األدنى لألجور ثالثة أضعاف

يطفئ “ماي فالور 400” محركاته 
خالل إبحـــاره في خليج بليموث، 
في جنوب غرب إنكلترا، ويشـــّغل 
مخصًصـــا  ميكروفـــون  جهـــاز 
وكل  الحيتـــان،  إلـــى  لالســـتماع 
ذلك من دون أي تدّخل بشـــري، إذ 
أنـــه أول قارب ذكي. يســـتعد هذا 

القـــارب ثالثي الهيـــكل )تريماران( 
الصغيـــر الذي يبلـــغ طوله 15 متًرا 
ووزنـــه تســـعة أطنـــان والمغطـــى 
باأللواح الشمســـية لعبور المحيط 
األطلسي بمفرده، إذ أنه قادر على 
اتخـــاذ قراراته الخاصـــة واإلبحار 

باستقاللية تامة.

“ماي فالور 400” أول قارب ذكي بال قبطان بشري

الســـعودي،  الماليـــة  أكـــد وزيـــر 
إعـــادة  أن  الجدعـــان،  محمـــد 
هيكلـــة الميزانيـــة، والوفر الذي 
تحقق مـــن رفع كفـــاءة اإلنفاق 
العـــام البالـــغ 400 مليـــار ريـــال 
 4 مليـــار دوالر( خـــالل   106.6(
ســـنوات ماضيـــة، هـــي جوانب 
رؤيـــة  منجـــزات  مـــن  مهمـــة 

العـــام  فـــي   2030 الســـعودية 
الخامـــس علـــى تنفيـــذ الرؤيـــة. 
النظـــر  إعـــادة  أن  وأوضـــح 
بنســـبة ضريبة القيمة المضافة، 
عـــدة  تحقيـــق  بعـــد  ســـيجري 
مستهدفات، والتي تبلغ نسبتها 
في الوقـــت الحالي 15 % ومن 
المتوقع أن تنخفض إلى 5 %.

السعودية: توفير 400 مليار ريال من اإلنفاق 

االثنين 3 مايو 2021 - 21 رمضان 1442 - العدد 4583

يوسف علي فاروق المؤيد

أمل الحامد

270
مليـــون دوالر



يلتئم مجلس “البالد” الرمضاني السادس 
بضيافة مجلـــس رجل األعمال المعروف 
إبراهيـــم زينل في الســـاعة 9:30 مســـاء 
 ،2021 مايـــو   3 الموافـــق  االثنيـــن  يـــوم 
بمشـــاركة وزراء وشـــخصيات برلمانيـــة 
واقتصاديـــة  وإعالميـــة  وحكوميـــة 

وتجارية وغيرها.
وســـيكون المضيـــف الرئيـــس بالمجلـــس 
رئيس مجلـــس إدارة شـــركة “مازا” رجل 

األعمال إبراهيم زينل.
وستبث مناقشات المجلس عبر منصات 
“زووم”،  وأبرزهـــا:  الرقميـــة،  “البـــالد” 
اليـــف”،  “إنســـتغرام  و  “اليوتيـــوب”،  و 

و“التويتر”، والموقع اإللكتروني.

محور المجلس

عـــن  بالمجلـــس  النقـــاش  وســـيتركز 
الغذائـــي، والجهـــود  موضوعـــات األمـــن 
المبذولـــة بالبحريـــن فـــي ســـبيل تحقيق 

ذلك.
وسيشـــهد المجلـــس اســـتعراض الجهود 
الموضـــوع  هـــذا  بشـــأن  والسياســـات 
وتوجيهـــات ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بـــن حمد آل خليفة بشـــأن تأمين 
مخـــزون غذائـــي إســـتراتيجي وخطـــط 
استدامة توفير األمن الغذائي بالبحرين 
ظـــروف  أو  تحديـــات  أي  لمواجهـــة 

استثنائية.

إدارة المجلس

وسيدير المجلس من فريق “البالد” رئيس 
مجلس اإلدارة عبدالنبي الشـــعلة ورئيس 
جانـــب  إلـــى  المـــردي  مؤنـــس  التحريـــر 
اإلعالمـــي إبراهيـــم التميمـــي وبمشـــاركة 
رئيس قسم الشـــؤون المحلية والمحتوى 
اإلكتروني بصحيفة “البالد” راشد الغائب.

أبرز المشاركين

وحصلت “البالد” على تأكيدات لمشـــاركة 
الشخصيات اآلتية:

البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر   .1
والتخطيـــط العمرانـــي الســـيد عصـــام بن 

عبدهللا خلف.
2. وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة 

السيد زايد بن راشد الزياني.
3. النائـــب األول لرئيس مجلس الشـــورى 

جمال فخرو.

4. النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس النواب 
عبدالنبي سلمان.

5. نائـــب رئيـــس الشـــبكة البرلمانية لألمن 
العربـــي  والعالـــم  إفريقيـــا  فـــي  الغذائـــي 
رئيس لجنـــة الخدمات بمجلس الشـــورى 

د. جهاد الفاضل.
6. عضو مجلس الشورى عادل المعاودة.

درويـــش  الشـــورى  مجلـــس  عضـــو   .7
المناعي.

8. عضو مجلس الشورى هالة رمزي.
9. عضو مجلس الشورى سمير البحارنة.
10. عضو مجلس الشورى جود بوحسين.
صبـــاح  الشـــورى  مجلـــس  عضـــو   .11

الدوسري.
12. عضو مجلس الشورى دالل الزايد.

13. رئيس لجنة حقوق اإلنســـان بمجلس 
النواب عضو مجلس مفوضي المؤسســـة 

الوطنية لحقوق اإلنسان عمار البناي.
14. النائب يوسف زينل.

15. النائب د. سوسن كمال.
16. النائب زينب عبداألمير.

17. سامي محمد شريف زينل.
18. رشاد إبراهيم زينل.

19. محمد إبراهيم زينل.
20. هاشم إبراهيم زينل

21. طارق إبراهيم زينل.
22. سفير جمهورية الهند بمملكة البحرين 

بيوش شريفاستاف.
23. ســـفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى 

البحرين هاي كوان تشونغ.
24. رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين 

سمير ناس.
األعمـــال  رجـــال  جمعيـــة  رئيـــس   .25

البحرينية أحمد بن هندي.
البحريـــة  والثـــروة  الزراعـــة  وكيـــل   .26
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  بـــوزارة 

والتخطيط العمراني د. نبيل أبو الفتح.
بـــوزارة  الحيوانيـــة  الثـــروة  وكيـــل   .27

األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيط 
العمراني د. خالد أحمد حسن.

والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة  وكيـــل   .28
أحمـــد  إيمـــان  األســـتاذة  والســـياحة 

الدوسري.
29. الوكيـــل المســـاعد للشـــؤون المحليـــة 
والتجـــارة  الصناعـــة  بـــوزارة  والدوليـــة 
والســـياحة الشـــيخ حمـــد بـــن ســـلمان آل 

خليفة.
30. نائب رئيس المجلس البلدي للمنطقة 

الشمالية ياسين زينل.
التحـــاد  الســـابق  العـــام  األميـــن   .31
غـــرف دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي 

عبدالرحيم نقي.
بـــوزارة  األســـبق  المســـاعد  الوكيـــل   .32

الخارجية د. ظافر العمران.
33. رئيـــس جمعية المؤسســـات الصغيرة 
عبدالحســـن  د.  البحرينيـــة  والمتوســـطة 

الديري.
34. نائـــب رئيس جمعيـــة البحرين لتقنية 

المعلومات أحمد بوهزاع.
جمعيـــة  إدارة  مجلـــس  عضـــو   .35

الحقوقيين البحرينية د. هنادي الجودر.
36. الخبير االقتصـــادي الكاتب بصحيفة 

“البالد” د. حسين المهدي.
37. األكاديمي د. فؤاد شهاب.
38. سيدة األعمال كلثم زينل.

39. رجـــل األعمال المهنـــدس عبدالرحيم 
فخرو.

40. سيدة األعمال سهير بوخماس.
41. المدير العام لمؤسسة جولدن ترست 

للتدريب واالستشارات أحمد السكران.
42. مديـــرة مجموعـــة لولوهايبـــر ماركت 

جوزور روباواال.
43. يوســـف صالـــح الصالح عضو مجلس 

إدارة شركة دلمون للدواجن.
44. رئيـــس لجنـــة األمـــن الغذائـــي بغرفة 
تجارة وصناعة ســـلطنة عمـــان المهندس 

صالح الشنفري.
45. رجل األعمال العماني خليل الخنجي.
46. المدير التنفيذي ومالك مزرعة سراي 

نور سامي العلوي.
47. رئيس األعمال علي حسن محمود.

48. المســـؤول الســـابق بـــوزارة التجـــارة 
عبدهللا أحمد عبدهللا.

أجندة المجلس

- 9:30 مساء: افتتاح المجلس.
- 9:35 مساء: كلمة ترحيبية من المضيف 

الرئيس للمجلس.
- مداخالت ومناقشات.

- 11 مساء: ختام المجلس.

االستفسارات

بزيـــارة  الراغبيـــن  لجميـــع  ويمكـــن 
الرمضانـــي  “البـــالد”  لمجلـــس  افتراضيـــة 
وصلـــة  وطلـــب  مناقشـــاته  ومتابعـــة 
يمكـــن  كمـــا  “الواتســـاب”  عبـــر  “زووم” 
توجيـــه االستفســـارات عبـــر هـــذا الرقـــم: 

.38400407

زايد الزياني

الوزيران خلف والزياني في لقاء “^” بمجلس زينل الليلة
مســـؤولون حكوميـــون وبرلمانيـــون وتجـــار يناقشـــون تحديـــات األمـــن الغذائـــي بالبحريـــن

“الجعفرية”: إحياء ليالي القدر بالمساجد للمتطعمين فقط

وزير اإلسكان: جاهزية كاملة في التعامل مع مختلف ظروف الجائحة

ممنوع مشـاركة أصحاب األمراض المزمنة ومن هم فوق الـ 60

69 ألـــف زائـــر للخدمـــات اإللكترونيـــة فـــي الربـــع األول مـــن 2021

أعلنــت إدارة األوقــاف الجعفريــة عــن ضوابط إحياء ليالي القدر الشــريفة في العشــر األواخر من شــهر 
رمضان المبارك.

ونوهت اإلدارة إلى أهمية االلتزام بتطبيق الضوابط 
للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  عـــن  الصـــادرة 
لفيروس كورونا والمنوه عنها ســـابًقا في مطلع شهر 
رمضـــان المبـــارك والتـــي تهـــدف إلـــى الحفـــاظ على 

صحة وسالمة الجميع.
وأشـــارت اإلدارة في بيـــان صادر عنهـــا إلى ضرورة 
أن يقتصـــر اإلحيـــاء فـــي المســـاجد والمآتـــم علـــى 
الرجال فقط، وأن يقتصر الحضور على المتطعمين 
فقـــط )بعـــد 14 يوما من الجرعـــة الثانيـــة للتطعيم( 
والمتعافين، وأال يتجاوز الحضور 30 % من الطاقة 

االســـتيعابية للمســـجد أو المأتـــم، وأال يكـــون بيـــن 
الحضور كبار الســـن )60 ســـنة وما فوق (، وأصحاب 
األمراض المزمنة، وضرورة االلتزام بلبس الكمامات 
وترك مسافة 2 متر بين الحاضرين بإشراف القيمين 

في المساجد وإدارات المآتم بالتنسيق مع اإلدارة.
إلـــى هللا ســـبحانه وتعالـــى  ختامـــا، تبتهـــل اإلدارة 
أن يتقبـــل مـــن الجميـــع صالتهـــم وقيامهـــم وصالح 
أعمالهـــم وأن يعيـــد هـــذه المناســـبات الكريمـــة على 
مملكتنا الغالية واألمتين العربية واإلسالمية أعواًما 

مديدة باليمن والخير والبركات.

كشـــف وزيـــر اإلســـكان باســـم الحمر عن 
حجـــم المعامـــالت اإلســـكانية من خالل 
المنصة اإللكترونية للـــوزارة خالل الربع 
بلغـــت  والتـــي   2021 العـــام  مـــن  األول 
المعامـــالت  إلجـــراء  زائـــر  ألـــف   69312
اإللكترونية، ســـعيًا من الوزارة للتســـهيل 
على المواطنين في إنجازات معامالتهم 
وبالحصـــول علـــى الخدمـــات اإلســـكانية 
بطريقة ســـريعة ومناســـبة للجميع، وبما 
يتماشـــى مـــع الـــرؤى المســـتقبلية لولـــي 
العهـــد رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
الحكومـــي  العمـــل  منظومـــة  لتطويـــر 

الشامل.
علـــى  للحـــرص  اإلســـكان  وزيـــر  ونـــوه 
التقنيـــة  للنظـــم  األمثـــل  االســـتثمار 
التنميـــة  مجـــال  فـــي  واإللكترونيـــة 
المســـتدامة والتي يحرص عليها برنامج 
الحكومـــة، وذلـــك لضمـــان ســـير العمـــل 
بصـــورة طبيعيـــة داخـــل الـــوزارة، وبمـــا 
يتواءم مع التدابير واإلجراءات الوقائية 
الموصـــى بها مـــن قبـــل الفريـــق الوطني 
لمكافحـــة جائحة “كورونـــا” في مختلف 
والمراجعـــات  واألنشـــطة  الخدمـــات 
المرتبطـــة بعمـــل الـــوزارة، حيث تحرص 
الوزارة حاليا على تقديم كافة الخدمات 
اإلســـكانية عبـــر الموقـــع اإللكتروني كما 

وســـتكون قريبـــا متاحـــة عبـــر تطبيقات 
الهواتف النقالة واألجهزة المحمولة دون 

الحاجة إلى الحضور الفعلي للوزارة.
وتشـــير األرقـــام التـــي رصدتهـــا الـــوزارة 
إلـــى أن عدد المســـتخدمين الجدد خالل 
الربـــع األول من العـــام 2021 بلغ 59851 
مســـتخدمًا، من خالل االطالع على عدد 
إلكترونيـــة  صفحـــة   367673 يتجـــاوز 
تضـــم حزمة من الخدمات والتســـهيالت 
للمراجعين أصحاب الطلبات اإلســـكانية 

الحالية والجديدة.
وأكـــد وزيـــر اإلســـكان الجاهزيـــة الكاملة 
كافـــة  مـــع  التعامـــل  فـــي  الـــوزارة  لـــدى 
الظـــروف  مختلـــف  وضمـــن  الخيـــارات، 
التـــي تفرضها الجائحة علينـــا، بناء على 
اســـتراتيجيتها التي تســـتهدف استدامة 

وتسريع وتيرة السكن المالئم للمواطنين 
المستحقين من خالل تحويل التحديات 
إلى مكتسبات حالية ومستقبلية تضاف 

إلى رصيد إنجازات الوزارة.
وأشـــار إلى أن قاعدة البيانات اإلسكانية 
اإللكترونيـــة مرتبطـــة بمختلـــف الجهات 
لتتكامـــل مـــع قواعـــد البيانـــات التابعـــة 
والمؤسســـات  الـــوزارات  مـــن  للعديـــد 

الحكوميـــة ممـــا يوفـــر بيانـــات محدثـــة 
ودقيقـــة بصـــورة مســـتمرة، وبالتالـــي ال 
اإلســـكانية  الطلبـــات  أصحـــاب  يحتـــاج 
بمـــا يســـاهم  للـــوزارة  الفعلـــي  للحضـــور 
بتقليـــص نســـبة المراجعيـــن إلـــى 75 % 
والوقـــت  اإلنتاجيـــة  زيـــادة  وبالتالـــي 
المخصص الســـتكمال إنجـــاز المعامالت 

اإلسكانية وتدقيقها بشكل أسرع. 

المنامة - األوقاف الجعفرية

المنامة - وزارة االسكان

المنامة - مكتب النائب عمار آل عباس

صرح النائب عمار آل عباس 
بـــأن فتـــح المراكـــز الصحيـــة 
علـــى مـــدار 24 ســـاعة في 9 
مراكز صحية في إطار تنفيذ 
توجيهات ولـــي العهد رئيس 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
بـــن  األميـــر ســـلمان  الملكـــي 
حمـــد آل خليفـــة، لهو خطوة 
سباقة ومقدامة في تحسين 
المقدمة  الصحيـــة  الخدمات 
إلـــى المواطنيـــن واســـتجابة 
ســـريعة لصـــوت المواطنيـــن 
كانـــت  التـــي  ومطالباتهـــم 
تعبـــر عـــن حاجتهـــم الفعلية، 
خصوصا بعـــد تكرار حوادث 
الوفاة وفقد عدد من العوائل 

ألحبتهم.
فـــي  عبـــاس،  آل  وأضـــاف 
تصريح أمس، أننا اســـتقبلنا 
الخبر بـــكل حفاوة وســـعادة 
وغبطـــة، مردفـــا أن التوجيه 
بمثابـــة عالج المـــس موضع 

الحاجة واأللـــم وهو في حد 
ذاتـــه داللـــة علـــى أن القيادة 
تهتـــم بالمواطنيـــن وتتلمس 

احتياجاتهم عن قرب.
آل  النائـــب  أعـــرب  وختامـــا، 
الشـــكر  جزيـــل  عـــن  عبـــاس 
القيـــادة  إلـــى  واالمتنـــان 
مـــن  ولـــكل  والحكومـــة، 
فـــي تحقيـــق  ســـعى وجهـــد 
إلـــى  الملحـــة  هـــذه الحاجـــة 
تطلعـــه  مؤكـــدا  المواطنيـــن، 
لـــكل مـــا هـــو أفضـــل لمملكة 
البحرين على األصعدة كافة.

آل عباس: شكرا سمو ولي العهد رئيس الوزراء
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عمار آل عباس

باسم الحمر

المنامة - بنا

أعلن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا عن تحديث 
إجراءات المســافرين القادمين من جمهورية نيبال الديمقراطية 
الفدراليــة إلــى مملكــة البحرين عبر مطار البحريــن الدولي، وذلك 

بدًءا من يوم األربعاء الموافق 5 مايو 2021.

ويتعين على جميع المســـافرين 
القادميـــن مـــن جمهوريـــة نيبال 
بمـــا  البحريـــن،  مملكـــة  إلـــى 
العابـــرون  المســـافرون  فيهـــم 
)الترانزيـــت(، البالغون من العمر 
تقديـــم  فـــوق  فمـــا  ســـنوات   6
شـــهادة تثبـــت نتيجـــة الفحص 
كورونـــا  لفيـــروس  المختبـــري 
 QR( تحـــوي رمز كيو آر )PCR(
48 ســـاعة  قبـــل  code( وذلـــك 
إضافـــة  المغـــادرة،  وقـــت  مـــن 
إلـــى اســـتمرار إجـــراء الفحـــص 
الوصـــول،  عنـــد  المختبـــري 
وإجـــراء فحص مختبـــري ثاني 
للقادميـــن الذين ســـيقيمون في 
البحريـــن لمـــدة تمتـــد ألكثر من 
5 أيام، وفحـــص مختبري ثالث 
تاريـــخ  مـــن  أيـــام  بعـــد عشـــرة 
الذيـــن  للقادميـــن  الوصـــول 

ســـيقيمون فـــي البحريـــن لمدة 
تمتد ألكثر من 10 أيام.

واكـــد الفريـــق الوطنـــي أهميـــة 
تفعيـــل تطبيـــق “مجتمع واعي” 
مطـــار  عبـــر  القادميـــن  لكافـــة 
توقيـــع  مـــع  الدولـــي  البحريـــن 
تعهد بإقرار االلتزام بالتعليمات 
الصحـــة  وزارة  مـــن  الصـــادرة 
بالعزل الذاتـــي لحين حصولهم 
على نتيجـــة الفحص المختبري 
إلـــى  إضافـــًة  الوصـــول  عنـــد 
اإلجـــراءات  كافـــة  مواصلـــة 
االحترازية المعلن عنها مســـبًقا، 
مؤكـــًدا الفريق الوطنـــي الطبي 
بأنـــه ســـيواصل مراجعـــة كافـــة 
القـــرارات ذات الصلـــة بصـــورة 
المعطيـــات  بحســـب  دوريـــة 
والنتائـــج الدوريـــة بمـــا يحفـــظ 

صحة وسالمة الجميع.

اشتراط شهادة PCR للقادمين من نيبال

محرر الشؤون المحلية

عصام خلفإبراهيم زينل
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حروب مليارديرات العالم.. بيزوس وماسك يصطدمان في الفضاء
لم  الــتــبــانــة  درب  مــجــرة  أن  يــبــدو 
تــعــد كــافــيــة الســتــيــعــاب “غـــــرور” 
ــال  ــجــ الـــــمـــــلـــــيـــــارديـــــريـــــن فـــــــي مــ
وإيلون  بيزوس  التكنولوجيا جيف 
مساعيهما  في  اصطدما  إذ  ماسك 

الحتالل الفضاء. 
مؤخرا  تغريدة  في  ماسك  وسخر 
من منشور لشركة الفضاء المملوكة 
احتّجت  أوريــجــيــن”  “بلو  لبيزوس 
ــفــضــاء  ــــة ال ــال ــرار وكــ ــ ــ فـــيـــه عـــلـــى ق
)نـــاســـا( اخــتــيــار شركة  األمــيــركــيــة 
“سبايس اكس” التابعة لماسك لبناء 
المركبة التي ستتولى مستقبال نقل 
رواد الفضاء األميركيين إلى القمر.

وقال المحلل لدى شركة “ويدبوش” 
ــر يــتــعــّدى كونه  دانــيــال آيــفــز “األمــ
مجّرد معركة من أجل الفضاء. األمر 
مرتبط بشيء من الغرور أيضا؛ بات 

األمر شخصيا بدرجة أكبر”. 
مجال  في  األعمال  رائــدا  واستثمر 

ثرواتهما  مــن  ــزءا  جـ التكنولوجيا 
شــركــتــيــن خاصتين  فــي  الــضــخــمــة 
مــنــذ مطلع  الــفــضــاء  الســتــكــشــاف 

األلفية.
هــو مؤسس  عــامــا(   57( وبــيــزوس 
أوريــجــيــن” ومجموعة  “بــلــو  شــركــة 
لــلــتــجــارة عبر  “أمـــازون”الـــعـــمـــالقـــة 
اإلنترنت. وتصّنفه مجلة “فوربس” 
العالم  فــي  شخص  أغنى  أنــه  على 

ــّدر بــنــحــو 202  ــق بــامــتــالكــه ثــــروة ت
مليار دوالر.

الخاصة  الشركات  أحــالم  تــطــّورت 
الفضاء، بدال من ترك  للوصول إلى 
األمـــر فــي أيـــدي الــحــكــومــات، إلــى 
األقمار  مــن  شبكات  لنشر  مشاريع 
اإلنــتــرنــت  خــدمــة  تــوفــر  الصناعية 

الالسلكية والسياحة في الفضاء.
ــمــا تــنــعــم كـــل مـــن “ســبــايــس  ــيــن وب

بمؤسسين  أوريجين”  و”بلو  إكــس” 
يملكان موارد مالية وافرة، تتنافس 
الشركتان أيضا للحصول على عقود 
وكــاالت  أو  األمــيــركــي  الجيش  مــع 

الفضاء.
وال شك في أن ماسك يتفّوق على 

بيزوس في هذا الصدد.
أطــلــقــت “ســـبـــايـــس إكـــــس” مــئــات 
تــزال  ال  بينما  الــصــنــاعــيــة  األقـــمـــار 
الصناعية  لــأقــمــار  “كــويــبــر”  شبكة 
على األرض رغم تخصيص بيزوس 

10 مليارات دوالر لدعمها.
تــــحــــالــــف مـــــاســـــك بــــــــــــدوره مــع 
مجموعة  أكــبــر  “مــايــكــروســوفــت”، 
مــنــافــســة لـــــــ”أمــــــازون” فـــي ســوق 
الــحــوســبــة الــســحــابــيــة، الســتــخــدام 
لــخــدمــة  كــمــوفــر  “أزور”  مــنــصــتــهــا 
الصناعية،  ألقــمــار  عــبــر  اإلنــتــرنــت 
وفـــق مــا أعــلــنــت الــشــركــتــان الــعــام 

الماضي.

فــي واقعة غريبة، تناول أطفال حلوى 
يعتقد أنها تحتوي على الحشــيش في 
بريطانيــا، ما أدى إلى تعرضهم ألضرار 

صحية.
وقالت الشرطة: إن 4 أطفال نقلوا إلى 
المستشــفى، بعــد تعرضهــم لـــ “رد فعل 
الحلويــات  تنــاول  جــراء  مــن  عنيــف” 
ربمــا  الحلويــات  أن  ويعتقــد  الضــارة. 
تكــون قد أعطيت لأطفــال في ملعب 
ترفيهــي قريــب، وقالت الشــرطة: إنها 
للحلويــات  واضحــا  “وصفــا  تملــك  ال 

المعنية”. 
وقال المحقق الرقيب لي ماركس:  «

إن الضباط “يحاولون فهم ماهية 
هذه الحلويات، ومن أين أتت وماذا 
تحتوي. هذه األنواع من المنتجات 

غير قانونية”. وتابع المحقق 
“يمكن أن تبدو منتجات تجارية 
عادية، لكن ال ينبغي اعتبار ذلك 
عالمة على أنها آمنة أو قانونية”.

كوكبــا  أخيــرا،  فلــك  علمــاء  اكتشــف 
يعتقــدون أنــه األكثر ســخونة فــي الكون، 

ويتمتع بمواصفات فريدة.
ويبعــد الكوكــب TOI-1431b عــن األرض 
490 ســنة ضوئيــة، ويبلــغ حجمــه ضعــف 
حجــم المشــتري، كمــا أنــه يتمتــع بحــرارة 
الحمــراء  بالنجــوم  الخاصــة  تلــك  تفــوق 
القزمة الموجودة في مجرة درب التبانة.

عالــم  قــال  االكتشــاف،  علــى  وتعليقــا 
جنــوب  بجامعــة  الفلكيــة  الفيزيــاء 
أديســون  بريــت  األســترالية،  كوينزالنــد 
درجــة  تبلــغ  إذ  جهنــم،  يشــبه  “الكوكــب 
الحــرارة نهــارا 2700 مئويــة، وتصــل ليــال 
إلــى 2300. ال يمكــن ألي حيــاة أن تعيــش 
في غالفه الجوي”، حسبما نقلت صحيفة 

“إندبندنت” البريطانية.
وتعتبــر درجــة حــرارة الكوكــب أعلــى من 
والتــي  المعــادن  بانصهــار  الخاصــة  تلــك 
هــي فــي حــدود 200 درجــة، بينمــا تبلــغ 
و1670  للبالتيــن،  بالنســبة  درجــة   1770

للتيتانيوم.

في بريطانيا.. 
أطفال يلتهمون 

“حلوى الحشيش”

اكتشاف الكوكب 
األسخن في الكون

رجل يسير بجوار موقع لحرق جثث ضحايا كورونا، 
إثر تسجيل أرقام قياسية لحاالت اإلصابة بمرض 
“كوفيد - 19” وعدم توافر ثالجات ومقابر تكفي 

األموات، في نيودلهي، الهند )رويترز(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

ربما البعض ال يفٌضل ذلك. لماذا؟
ُســئل أحــد القــادة اإلدارييــن: هــل تتفــادى تعييــن من تعتقــد أنه أذكى منــك أو أنه 
يتمتــع بحضــور الفــت بحكــم خبرته وإنجازاتــه وعلمه مســاعًدا لك؟ كانــت إجابة 
القائد بسيطة وصادقة قال: أنا أرحب بالعمل مع مثل هذه الكفاءات فهي مكسب 
ا يتمثل في مدى مقدرتي  للمؤسسة هذا أوالً، وثانيا ألنها تخلق لدي تحدًيا حقيقيًّ
وخبرتي المهنية تؤهلني في توفير بيئة عمل مناســبة تحاكي قدرات وطموحات 

مثل هذه الكفاءات وترسخ لديهم الرضا الوظيفي.
ربما نتفق سيدي القارئ بأن هذا القائد يتمتع بثقة عالية بنفسه وبقدراته المهنية، 
لذا هو ال يهاب تعيين مثل هذه الكفاءات المتميزة معه بل إنه ينظر بإيجابية إلى 
ذلك ويراها مكسًبا للمؤسسة.  بعبارة أكثر وضوًحا هو ال يخاف أو يحس بالغيرة 
المهنية من أن تتمكن تلك الكفاءات من نقل األضواء إليها بل إنه يرى أن وجودها 
ــا يمكننــا وصفهــا باالحترافيــة المهنية وهو كيــف يمكننا  يخلــق لديــه تحدًيــا صحيًّ

إيجاد بيئة عمل مناسبة تتماشي وقدرات هذه الكفاءات وطموحاتهم.
  واآلن ما رأيك سيدي القارئ في الموقف التالي هل يعكس ما ذكرناه آنفًا؟ 

التقيــت أحــد الزمــالء وهــو في منصــب إداري رفيــع وبادرته بالتهنئــة على تعيين 
نائــب له وأخذت وبحســن النية أتحدث عن هــذا النائب وقدراته المهنية المتميزة 
وحضــوره الالفــت في مجتمــع األعمال وإنجازاته في المؤسســات التى عمل فيها 
وأســلوبه الراقي في التعامل مع زمالئه ومرؤســيه في العمل. توقفت عن متابعة 
حديثي فقد الحظت التغيرات المفاجئة على مالمح الزميل والتي فسرتها بحكم 

خبرتي في قراءة لغة الجسد بأنها تدعوني إلى التوقف وفعال هذا ما فعلته.
يبــدو أن حديثــي عــن النائب قد تســبب وبــدون أن أدري في تنشــيط بعض خاليا 
الحساســية لديــه فالعبارة الوحيدة التي نطــق بها الزميل بعد صمت طويل تعقيبًا 
علــى حديثــي كانــت: الخبــرة اإلداريــة علمتنــا بأن هنــاك أكثر من وســيلة لتحجيم 

وربما للتخلص من المنافسين الذين قد يشاركوننا األضواء.
تعرف المصادر اإلدارية الثقة بالذات بأنها: “حالة شعورية يحس بها الشخص في 
حياته وعمله جراء قناعته بأنه يمتلك كفاءات ومهارات وخبرات كبيرة”. ما رأيك 

سيدي القارئ في تعقيب الزميل هل يعكس توفر الثقة لديه؟.

ahmed.bahar@albiladpress.com

أحمد البحر

ــة  ــوحـ ــع رقـــــــم لـ ــ ــي ــ ب
ــارة  ــي إمــ ــارة فـ ــيـ سـ
 38 بـــمـــبـــلـــغ  دبــــــــي 
ــون درهــــــــم  ــ ــ ــي ــ ــ ــل ــ ــ م
مــا  أي  إمــــــاراتــــــي، 
يعادل 10,345,484 
لحملة  دعما  دوالر، 

خيرية.
للوحة مركبة  “أنبل رقــم”  بيع  أنــه تم  الــيــوم”  ــارات  “اإلمـ وأفـــادت صحيفة 
في دبي، وهو “AA 9” بمبلغ 38 مليون درهم، ضمن مزاد لأرقام المميزة 

للوحات المركبات، فيما لم ُيكشف عن شخصية المشتري للرقم المميز.
ويأتي بيع الرقم المميز دعما لحملة توزيع 100 مليون وجبة، في 20 دولة 
ــوزراء  ال مجلس  رئيس  ــارات،  اإلمـ رئيس  نائب  أطلقها  رمضان،  شهر  في 

حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مع بداية الشهر الكريم.

بيع “أنبل رقم” للوحة سيارة في دبي بـ 10 ماليين دوالر
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شـــهدت مدينـــة باتنـــا الواقعـــة فـــي 
والية بيهار الهنديـــة، مؤخرا، حادثة 
اغتصاب جماعـــي لفتاة، تم خداعها 
لفيـــروس  المضـــاد  اللقـــاح  بتوفيـــر 

كورونا.
والتقـــى رجـــالن بالضحيـــة في أحد 
المراكز الصحية في باتنا التي ترزح 
تحـــت وطـــأة تفـــش غيـــر مســـبوق 
الفتـــاة  أقنعـــا  حيـــث  لكوفيـــد19-، 
التـــي ال يزيـــد عمرهـــا عـــن 18 عامـــا 

لمرافقتهما لتقديم اللقاح لها.
ووفـــق مـــا ذكـــرت صحيفـــة “ديلـــي 
الرجليـــن  فـــإن  البريطانيـــة،  ميـــل” 
اللذين تم تعريفهما على أنهما روكي 
ومونتو، أخـــذا الفتاة لمنزل مهجور، 

حيث قاما باغتصابها.
وذكرت الضحية للشرطة، أنها كانت 
مقيـــدة مـــن يديهـــا وقدميهـــا، وتـــم 
تكميم فمها بمنديل، أثناء اغتصابها.

وقالـــت قـــوات الشـــرطة المســـؤولة 
عن التحقيق فـــي الواقعة، إن الفتاة 

تمكنـــت مـــن تحرير قيودهـــا، وفّرت 
إلى منزلها، حيث أخبرت عائلتها بما 

جرى لها.
اعتقـــال  مـــن  الشـــرطة  وتمكنـــت 
المغتصبين، حيث كانا من المجرمين 

المعروفين في المنطقة.
وتعانـــي الهند مـــن ارتفـــاع كبير في 

إصابات كورونا، حيث أعلنت وزارة 
الصحـــة الهنديـــة، إحصـــاء 401 ألف 
يرفـــع  ممـــا  جديـــدة،  إصابـــة  و993 
العـــدد اإلجمالـــي لهذه الحـــاالت في 
الهنـــد إلـــى أكثـــر مـــن 19.1 مليـــون، 
وبلـــغ عـــدد الوفيـــات 211 ألفا و853 

شخصا.

فـــي قصـــة تبـــدو كأنهـــا جـــزء مـــن 
فيلم ســـينمائي يكشـــف خبايا حقبة 
تاريخية أثرت على البشـــرية بشكل 
كبير، كشفت مذكرات قديمة وجود 
كنـــز نـــازي مكـــون مـــن أطنـــان مـــن 
مليـــار دوالر،  نحـــو  بقيمـــة  الذهـــب 
مخبأ تحت األرض في بولندا، لتبدأ 
“صائـــدي  مـــن  الكثيـــر  اســـتعدادات 
الكنـــوز” للتوجه إلى المنطقة والبدء 

بالحفر.
وتـــم الكشـــف عن الموقـــع من خالل 
وثائق ســـرية ومذكرات أحد ضباط 
للزعيـــم  التابعـــة  الخاصـــة  القـــوات 
النازي أدولف هتلر، وخريطة تلقاها 

صائدو الكنوز من أحفاد ضباط.
ويخطـــط صائـــدو الكنـــوز للتنقيـــب 
عمـــا يمكـــن أن يكـــون 48 صندوقـــا 
قيمتـــه  تبلـــغ  النـــازي،  الذهـــب  مـــن 
900 مليـــون دوالر، مدفـــون قبالـــة 
قصر كانت تســـتخدمه قوات األمن 

الخاصة كبيت دعارة.

ومن المأمول أن تكشـــف الحفريات 
التي ستبدأ األسبوع المقبل، عن 10 
أطنان من الذهب، إلى جانب أشياء 
ثمينـــة أخـــرى فـــي أراضـــي القصـــر 
العائـــد إلـــى القرن الثامن عشـــر، في 
قرية مينكوفســـكي جنوبـــي بولندا، 
وفـــق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” 

البريطانية.

يشـــمل  أن  أيضـــا،  المتوقـــع  ومـــن 
ذلـــك الكنـــز المجوهـــرات واألشـــياء 
الثمينـــة، مـــن المجموعـــات الخاصة 
لألمـــان األثريـــاء الذين عاشـــوا في 
المنطقة، والذين ســـلموا ممتلكاتهم 
إلـــى قوات األمـــن الخاصة، من أجل 
حمايتهم من النهب من قبل الجيش 

السوفيتي المتقدم.

أطنان من ذهب هتلر مدفونة “أسفل القصر”بسبب لقاح كورونا.. هندية تتعرض الغتصاب


