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 % 36زيــادة حجـــم التــداول
العقـــــاري بالربــــع األول
المنامة  -جهاز المساحة والتسجيل العقاري

)ﺍﻟﺠﺮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ(

أعلـــن قســـم العالقـــات العامـــة

الفترة نفســـها من العام الماضي

والتســـجيل العقـــاري أن حجـــم

فيـــه  166مليونـــا و 727ألفـــا

واإلعـــام

)ﺍﻟﺠﺮﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(

بجهـــاز

المســـاحة

التـــداول العقـــاري فـــي الربـــع

األول مـــن هـــذا العـــام  2021بلغ
نحـــو  226مليونـــا و 815ألفـــا

و 792دينـــارا ،أي بنســـبة زيـــادة
تقـــدر بنحو  % 36بالمقارنة في

 2020الـــذي بلغ حجـــم التداول

و 490دينارا.

كما بلغ عدد معامالت البيع للربع
األول من هـــذا العام  2021نحو

 2940معاملـــة لتزيـــد عـــن العام
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أمر ملكي ...خليفة بن دعيج مستشارًا لسمو ولي العهد
رئــيــســا لـــديـــوان ســمــوه
ســلــمــان بـــن أحـــمـــد
ً
المنامة  -بنا

إطالق  6مشروعات للتطوير الزراعي

مجلس الوزراء :الصحافيون شريك فاعل ضمن فريق البحرين

المنامة  -بنا

وافـــق

مجلـــس

الـــوزراء

علـــى مذكـــرة بشـــأن تنفيـــذ

صـــدر عن ملك البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد بن

التوجيهات الملكية الســـامية،

عيســـى آل خليفـــة ،أمـــر ملكي رقم ( )19لســـنة 2021

بتعزيـــز

األمـــن

الغذائـــي

بتعيين مستشـــار لصاحب الســـمو الملكي ولي العهد،

واالســـتثمار فيـــه ،رفعها وزير

المادة األولى:

وتتضمـــن إطـــاق  6مشـــاريع

جاء فيه:

الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي،

يُ عين الشـــيخ خليفـــة بن دعيج بن خليفـــة آل خليفة

وطنيـــة للتطويـــر الزراعـــي،

المادة الثانية:

متعـــددة تســـتهدف تحقيـــق

مستشارا لصاحب السمو الملكي ولي العهد.

ضمـــن مبـــادرات حكوميـــة

يُ عمـــل بهـــذا األمـــر مـــن تاريـــخ صـــدوره ،وينشـــر في

األمـــن

المادة األولى

يُ عين الشـــيخ ســـلمان بن أحمد بن ســـلمان آل خليفة
ً
رئيسا لديوان ولي العهد.

 52.2مليون دينار
أرباح “البا” بالربع األول

نســـبة االكتفـــاء الذاتي ودعم

جاللة الملك

كمـــا صدر عن ملـــك البالد ،أمر ملكي رقم ( )20لســـنة
 2021بتعيين رئيس لديوان ولي العهد ،جاء فيه:

المزارع البحريني.

المادة الثانية
علـــى وزير الديـــوان الملكي تنفيذ هـــذا األمر ،ويُ عمل
به من تاريخ صدوره ،وينشر في الجريدة الرسمية.

“بابكــو للتزويــد” توقـــع

اتفاقــــات مــع فـــوود وورلــد
وقعت شـــركة بابكو للتزويد،

كل من محطة شـــرق عوالي،

فوود وورلـــد ذ.م.م .الفتتاح

ومحطـــة الســـاية ،ومحطـــة

اتفاقـــات عـــدة مـــع مجموعة

عسكر  -البا

حققت شركة ألمنيوم البحرين

 6فـــروع لألســـواق الصغيـــرة
( )Convenient Storesفـــي

ومحطـــة مدينـــة ســـلمان،
الروضـــة ،ومحطـــة ســـنابس

ومحطة مدينة حمد.

األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل

الســـامية التـــي وجههـــا عاهل

الوزراء صاحب السمو الملكي

وأشـــاد المجلـــس بالرســـالة

الصحافـــة ،ومـــا تضمنتـــه من

خليفـــة ،االجتمـــاع االعتيادي

البـــاد صاحب الجاللـــة الملك

كشـــريك فاعل ضمـــن الجهود

تقدير لـــدور اإلعـــام الوطني

ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس

الـــوزراء في مواجهة فيروس
كورونا (كوفيد.)19 -

()03

“اإلصالح والتأهيل” مفتوح أمام المؤسسات الحقوقية

وكيل “الداخلية” للســفراء :الوزارة ماضية في إنفاذ القانون

أكـــد وكيـــل وزارة الداخليـــة
الشـــيخ ناصـــر بـــن عبدالرحمـــن
آل خليفـــة أن االتصـــاالت بيـــن
النـــزالء وأهاليهـــم ،قائمـــة ولـــم
يتـــم قطعهـــا وأن مركـــز اإلصالح

فـــي مجـــال حقـــوق اإلنســـان،

 ،2021بزيـــادة ســـنوية بلغـــت

ومـــن بينهـــا المؤسســـة الوطنيـــة

 ،% 807مقابـــل ربـــح بقيمـــة

لحقـــوق اإلنســـان واألمانة العامة

 5.8مليـــون دينار لنفس الفترة

للتظلمـــات ومفوضيـــة حقـــوق

.2020

سفراء يتفقدون عددً ا من مرافق “اإلصالح والتأهيل”

الســـجناء والمحتجزين وغيرها،

وقـــد أعلنت الشـــركة عن عائد

التـــي تقوم بزيـــارات معلنة وغير

أساســـي ومخفـــض للســـهم

معلنـــة للتأكـــد مـــن تلقـــي النزالء

فلســـا خالل
الواحـــد بقيمة 37
ً

للخدمات المنصوص عليها.

الربع األول للعام  ،2021وذلك

وبنـــاء علـــى دعـــوة مـــن وزارة

مقابل عائد أساســـي ومخفض

جانب من توقيع االتفاقية

للسهم الواحد بلغ  4فلوس في
()15
نفس الفترة .2020

05

وتـــرأس ولـــي العهـــد رئيـــس

الذي عقد أمس عن بُعد.

بمناسبة اليوم العالمي لحرية

بقيادة صاحب الســـمو الملكي

الجهـــات والمؤسســـات العاملـــة

دينـــار خالل الربـــع األول للعام

» »أصدرت جمعية الصحفيين البحرينية
أمس تقريرا حول وضع الصحافة
البحرينية خالل أزمة كورونا بالتزامن
مع اليوم العالمي لحرية الصحافة،
واحتفال مملكة البحرين بمرور
 82عاما على تأسيس أول صحيفة
سياسية في الخليج العربي.

األســـبوعي لمجلـــس الـــوزراء

حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة،

الوطنيـــة لفريـــق البحريـــن

والتأهيل في “جو” ،مفتوح أمام

(البا) ربحـــا بقيمة  52.2مليون

تقرير عن وضع الصحافة

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس االجتماع األسبوعي لمجلس الوزراء

المنامة  -الداخلية

عوالي  -بابكو

علي البقالي

الغذائـــي

وتأميـــن

الغـــذاء واســـتدامته ورفـــع

الجريدة الرسمية.

الشيخ دعيج بن سلمان

 16صفحة  210 -فلوس

()14

الداخليـــة ،زار عـــدد من الســـفراء
المعتمديـــن لدى مملكـــة البحرين
مركز اإلصالح والتأهيل.

خدمات إلكترونية جديدة للسفن الصغيرة

14

» »أطلقت شؤون الموانئ والمالحة البحرية
باقة من الخدمات اإللكترونية عبر البوابة
الوطنية للحكومة اإللكترونية ،تتيح تسجيل
تراخيص السفن الصغيرة ،وتشمل تجديد
تسجيل سفن النزهة وترخيص المالحة لسفن
النزهة واالستعالم عن حالة الطلب والدفع
اإللكتروني.

وفد تركي يزور القاهرة

11

» »أكدت وسائل إعالم تركية،
أمس ،أن وفدً ا دبلوماسيًا تركيًا
توجه إلى العاصمة المصرية
القاهرة إلجراء مباحثات مع
مسؤولين مصريين ،في أول زيارة
لمسؤولين أتراك منذ القطيعة
بين البلدين العام .2013

واستعرض وكيل وزارة الداخلية

وأشـــار إلـــى أن وزارة الداخليـــة

التدابيـــر الوقائيـــة المعمـــول بها،

ماضيـــة في إنفـــاذ القانـــون والعمل

مشـــيرا إلى إتاحة لقـــاح فيروس

علـــى تعزيز حقوق اإلنســـان ،حيث

كورونـــا مجانا وبشـــكل اختياري

خطـــت لمـــا هـــو أبعـــد مـــن االلتزام

للنزالء ،حيث تم تطعيم % 100

بمبادئهـــا إلـــى تعزيز ثقافـــة حقوق

ممن قاموا بتسجيل أسمائهم.

هبوط أول طائرة في 1918

12

» »تبين بعض المصادر أن البحرين
عرفت أولی الرحالت المسجلة
العام  1918حين وصلت إلى
البحرين طائرة تتبع القوات
الملكية البريطانية من نوع
“فیكرزفيمي” في رحلة بين لندن
وكلكتا بالهند.

اإلنسان في العمل الشرطي.

السامبو البحرينية تحرز “برونزية” كأس العالم بموسكو

10

» »أحرزت السامبو البحرينية المركز
الثالث في بطولة كأس العالم
للسامبو ،التي أقيمت في موسكو،
بعد أن أحرز العب المنتخب باشا
خراخاشييف الميدالية البرونزية في
وزن فوق  90كيلوغراما بمنافسات
“كومبات سامبو” بالبطولة.

()٠٦

البحرين تهنئ رئيس بولندا
المنامة  -بنا

بعـــث عاهـــل البـــاد صاحب الجاللـــة الملك
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة ،وولـــي العهد

رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو

الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة

برقيـــة تهنئـــة إلـــى رئيس جمهوريـــة بولندا

أندريه دودا؛ بمناســـبة ذكرى يوم الدســـتور

لبـــاده .أعربـــا فيهمـــا عـــن أطيـــب تهانيهما

وتمنياتهمـــا لـــه موفـــور الصحـــة والســـعادة
بهذه المناسبة الوطنية.
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كما بعث صاحب الســـمو الملكي ولي العهد
رئيس مجلـــس الوزراء برقية تهنئة مماثلة

إلى رئيس وزراء جمهورية بولندا ماتيوس
مورافيتسكي.

زينل :دور مهم للصحافة في مسيرة البناء والنهضة

جاللة الملك

سمو ولي العهد

جاللة الملك يمتلك نظرة استشرافية لمستقبل أكثر وئاما

تلقـــى ملـــك البـــاد صاحـــب

وأن يســـدد علـــى طريق الخير

فعاليات وطنية :الرسالة السامية ترسيخ لنهج الحريات ومكافحة الكراهية

آل خليفـــة برقيـــة تهنئـــة مـــن

كمـــا تلقـــى ولـــي العهـــد رئيس

وإبراز منجزاته مشـــي ًدا بوقفات الصحافة

المنامة  -بنا

الجاللة الملك حمد بن عيسى
رئيســـة مجلس النواب فوزية
زينل ،بمناســـبة اليـــوم العالمي

لحرية الصحافة الذي يصادف

الثالث من شهر مايو.

خطاه.

مجلـــس

الـــوزراء

صاحـــب

الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان
بـــن حمـــد آل خليفـــة برقيـــة

تهنئة رئيســـة مجلـــس النواب

ورفعت رئيسة مجلس النواب

بهـــذه المناســـبة ،رفعـــت فيهـــا

لجاللة الملـــك ،خالص التهاني

والتبريـــكات بهـــذه المناســـبة،

في برقيتها إلى المقام السامي
والتبريـــكات بهـــذه المناســـبة،

مؤكـــدة أن رعايـــة واهتمـــام
جاللتـــه للصحافـــة وبدورهـــا

الوطنـــي ،كان لـــه عظيـــم األثر
فيمـــا وصلـــت إليـــه الصحافـــة

البحرينيـــة مـــن تطويـــر يرتكز

على أســـس دستورية قانونية
عـــززت من مناخ حريات الرأي

والتعبير.

إلـــى ســـموه خالـــص التهانـــي

مؤكـــدة أن رعايـــة واهتمـــام

جاللة الملك للصحافة وإيمان
جاللتـــه بدورهـــا الوطني كان
لـــه عظيـــم األثـــر فيمـــا وصلت

إليـــه الصحافـــة البحرينية من
تطويـــر يرتكـــز علـــى أســـس

دستورية وقانونية عززت من
منـــاخ حريات الـــرأي والتعبير،
مشـــيرة إلـــى أن الصحافـــة

كمـــا أكـــدت رئيســـة مجلـــس

البحرينيـــة

الصحافـــة البحرينيـــة عبـــر

فـــي تدعيـــم مســـيرة البنـــاء

النـــواب فـــي برقيتهـــا أن
تاريخها الطويل كان لها دورها
المهم في تدعيم مسيرة البناء

والنهضـــة ودافعت عبر أجيال
متعاقبـــة عـــن قضايـــا الوطـــن

وأمنه واســـتقراره بـــكل وعي

ومســـؤولية ،متمنيـــة لمملكـــة
البحريـــن المزيـــد مـــن التقـــدم

واالزدهـــار فـــي ظل المســـيرة

التنمويـــة الشـــاملة بقيـــادة
جاللتـــه الحكيمـــة ،ســـائلة هللا

تعالـــى أن يديـــم علـــى جاللته

موفـــور الصحـــة والســـعادة

عبـــر

تاريخهـــا

الطويـــل كان لهـــا دورهـــا الهام
والنهضـــة ودافعت عبر أجيال
متعاقبـــة عـــن قضايـــا الوطـــن

وأمنه واســـتقراره بـــكل وعي

ومســـؤولية ،متمنيـــة لمملكـــة
البحريـــن المزيـــد مـــن التقـــدم

واالزدهـــار فـــي ظل المســـيرة

التنمويـــة الشـــاملة بقيـــادة

عاهل البالد ،ســـائلة هللا تعالى
أن ينعـــم على صاحب الســـمو
الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس

مجلـــس

الـــوزراء

الصحة والسعادة.

بموفـــور

الصالح :فخورون بنجاح وتميز الصحافة البحرينية
تلقـــى ملـــك البـــاد برقيـــة تهنئة

َ
داعيـــا المولـــى عـــز
الفيـــروس،

الصالح ،بمناســـبة اليـــوم العالمي

الصحة والعافية ،وأن يديم على

لحرية الصحافة ويوم الصحافة
البحرينية.ورفـــع رئيـــس مجلس

الشـــورى فـــي برقيتـــه إلـــى
المقـــام الســـامي لجاللـــة الملـــك،

وجل أن يحفـــظ جاللته بموفور
الوطن العزيز بالمزيد من التقدم
واالزدهـــار واألمـــن واألمـــان في

ظل قيادة جاللته الحكيمة.

كمـــا تلقـــى ولـــي العهـــد رئيـــس

خالـــص التهانـــي والتبريـــكات
َ
مؤكدا في
بهاتيـــن المناســـبتين،

الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد

الصحافـــة البحرينيـــة فـــي دعـــم

رئيـــس مجلـــس الشـــورى ،رفـــع

المناســـبتين دور وإســـهامات
المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة

لمملكة البحرين وتنامي أدوارها
المتعـــددة مـــع انطـــاق مشـــروع

جاللة الملك التنموي الشامل في
دعم ومســـاندة مختلف مجاالت

العمـــل اإلعالمـــي ،مـــع انطالقـــة
جديـــدة لمســـيرة الديمقراطيـــة

ومـــن دافـــع لمزيد مـــن الحريات

وتعزيز دور وسائل اإلعالم.

مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو

آل خليفـــة برقيـــة تهنئـــة مـــن
فيهـــا خالـــص التهانـــي وأجمـــل

التبريـــكات بهاتين المناســـبتين،
معربًـــا عـــن تقديـــره الكبيـــر

للجهود التـــي تحرص على بذلها
الملكي ولي العهد رئيس مجلس

الوزراء لالرتقاء برســـالة القطاع
الصحافـــي ،الـــذي يشـــهد تقدمً ـــا
ً
ملحوظـــا ،ومواكبـــة متميـــزة

كمـــا أعـــرب الصالح فـــي برقيته
حققته الصحافة البحرينية على

فـــي إبـــراز اإلنجـــازات التنمويـــة

مـــدى  8عقـــود من نجـــاح وتميز

في مواجهـــة مختلف التحديات

والصعوبـــات والمحافظـــة علـــى
ً
مثمنـــا الـــدور
الهويـــة الوطنيـــة،

األدوات

والوســـائل

اإلعالميـــة،ذات اإلســـهام الفاعل
التـــي تحصدهـــا المملكة في ظل

الصحافـــة البحرينيـــة الوطنية في الدفاع

طويـــل مـــن العمل بكل احترافيـــة ومهنية

عـــن الحـــق والمســـاهمة بجهـــود الفريـــق

وتعمـــل بكل مســـؤولية في نقـــل الحقيقة

الوطنـــي لمكافحـــة كورونـــا ،منوهيـــن

وإبـــراز مـــا وصلت لـــه البحرين مـــن تقدم

بالتوجيه الملكي الســـامي بإعداد مشروع
قانـــون جديـــد وشـــامل يعـــزز الحريـــات

وتطـــور علـــى جميـــع المجـــاالت وتعمـــل

والمســـاواة وتكافـــؤ الفـــرص بيـــن جميـــع

علـــى تأصيـــل وتأكيـــد الثوابـــت الوطنيـــة

ويواكـــب إنجازاتنـــا الوطنيـــة الرائدة في

ويرتقي باإلعالم اإللكتروني ،مؤكدين أن

إلـــى أن الصحافة الوطنية شـــاركت وبكل

لتقنيـــة المعلومات واالتصاالت ،مؤكدا أن

فيروس كورونا.

التســـامح ومجتمع التعايش وواحة األمن

المســـؤولة ويحقـــق المصلحـــة الوطنيـــة،
الرسالة حافز للصحافيين بمواصلة العمل
واالضطـــاع بمســـؤولياتهم الوطنية على
أكمل وجه.

تأكيد الثوابت الوطنية
من ناحيته ،أشـــاد النائـــب حمد الكوهجي

بمضاميـــن الرســـالة الســـامية ،مؤكـــ ًدا أن

والتمســـك بوحدة الصـــف الوطنـــي ،الف ًتا

مسؤولية ضمن الجهود الوطنية لمواجهة

جاء في الرســـالة الملكية الســـامية تعزيز
الوطنيـــة في مجتمع تســـوده قيم العدالة
مكوناتـــه ،ويرتقـــي باإلعـــام اإللكتروني،

التحـــول الرقمي وتحديث البنية التحتية
مملكـــة البحرين ســـتبقى دائما وأبدا وطن

وقـــال إن الصحافـــة الوطنيـــة تمثـــل
ً
شـــريكا مهمً ـــا للســـلطة التشـــريعية مـــن

اآلخر.

االحترافيـــة لعمل مجلس النـــواب ،مؤك ًدا

تعزيز حرية الرأي

خـــال مـــن خـــال المتابعـــات والتغطيات

واألمان واالســـتقرار ،والتعددية واحترام

أن مجلـــس النـــواب ســـيعمل علـــى قانون

الصحافـــة البحرينيـــة الوطنيـــة أثبتـــت

تنظيـــم الصحافـــة النشـــر الجديـــد ليكون

وختامـــا ،أعرب النائب عمـــار البناي رئيس

مســـؤوليتها في حفظ الكلمة وهي شريك

علـــى مســـتوى عالي مـــن التقـــدم ومواك ًبا
للتغيـــرات اإلعالميـــة الحديثة وبمســـتوى

عضـــو لجنة الشـــؤون الخارجيـــة والدفاع

رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي

تطلعـــات الجســـم الصحافـــي فـــي مملكـــة

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

البحرين.

اعتـــزازه لمـــا توليـــه الصحافـــة البحرينية

مهـــم في فريق البحرين بقيادة ولي العهد

اللجنـــة النوعيـــة الدائمة لحقول اإلنســـان
واألمـــن الوطنـــي بمجلـــس النـــواب عـــن

من إســـهام فاعل ونزيه في خدمة الوطن

في ذاكرة الوطن.
وأكـــد أن الرســـالة الملكيـــة الســـامية التي
تفضـــل بها جاللته هـــي امتداد لتوجيهات
جاللته ونهجه المســـتمر في رعاية ودعم
األســـرة اإلعالميـــة البحرينيـــة ،وتعزيـــر
حريـــة التعبيـــر والـــرأي ،مشـــيدا بذلـــك
بمـــا يحملـــه قانـــون الصحافـــة مـــن تعزير
للحريـــات ،وتحقيـــق المصلحـــه الوطنيـــة،
وحماية األقالم الصحافية.
واســـتعرض البناي الخطـــى الحثيثة التي
تحظـــى بهـــا الصحافـــة البحرينيـــة مـــن
مواكبـــة العصـــر والتطـــور آلخـــر صيحات
التكنولوجيـــا والمعرفـــة ،إذ غدت الصحف
البحرينيـــة مصـــدرا ومـــادة لتغذيـــة جميع
أخبـــار وســـائل التواصـــل االجتماعـــي لمـــا
تتســـم فيه الصحافة البحرينية من مهنية
ومصداقيـــة وحياديـــة مكنتهـــا مـــن تبوء
أخبارهـــا منصـــات التواصـــل االجتماعـــي
بل وفاقت الصحافـــة البحرينية نظيراتها
في الوســـط اإلعالمـــي العربي حتى باتت
العديـــد مـــن الصحـــف البحرينيـــة يقـــوم
بعمـــل التقاريـــر الهادفـــة واالســـتطالعات
والتحقيقـــات المصـــورة التـــي تبـــث فـــي
مواقعها اإللكترونية.

“الصحفيين” :اإلشادة الملكية تاج على رؤوسنا

جــالــة الــمــلــك الـــداعـــم الــحــقــيــقــي لــتــطــور الــعــمــل الــصــحــافــي

نوهــت جمعيــة الصحفيين البحرينية بمضامين الكلمة الســامية لعاهل البالد
صاحــب الجاللــة الملــك حمد بن عيســى آل خليفــة ،التي وجهها مســاء أمس
بمناســبة اليوم العالمي لحرية الصحافة ،مقدما جاللته فيها الشــكر والتقدير

إلــى حملــة مشــاعل التنويــر والوعــي واإلبــداع الفكــري مــن أصحــاب الكلمــة

المســؤولة والرســالة الصادقــة في وســائل اإلعالم بجميع أنواعهــا المقروءة

والمطبوعة والمسموعة والمرئية واإللكترونية.

الملـــك بالجســـم الصحافـــي فـــي البحرين

تعكســـه كلمـــات جاللتـــه الســـنوية فـــي

االحتفـــال باليوم العالمي لحرية الصحافة
ومـــا فيهـــا مـــن مؤشـــرات ومـــن موجهات
ذات أثـــر كبيـــر ومـــن مشـــاعر طيبـــة ومن
رؤى وأفـــكار ســـديدة ،وكذلـــك اســـتقبال

جاللتـــه لمجالس إدارة جمعية الصحفيين

مـــن جهتهـــا ،صرحـــت رئيســـة الجمعيـــة

والصحافيين بمملكـــة البحرين ،وقد أثلج

فـــي كل الـــدورات ،وتشـــجيع جاللتـــه

الملك لـــدور جمعية الصحفيين البحرينية

التـــي نعتبرهـــا تاجـــا علـــى رؤســـنا جميعا،

مـــن ثقـــة العاملين فـــي المجـــال اإلعالمي

جاللتـــه فهـــو الســـند والداعـــم الحقيقـــي

جهدهـــم وإبداعهـــم فـــي تقديـــم رســـالة

واإلعالمي في مملكتنا العزيزة”.

وعـــن التوجيـــه الملكـــي الســـامي بإعـــداد

عهديـــة أحمـــد الســـيد بـــأن “ذِكـــر جاللـــة

مع كافـــة الجهـــات اإلعالمية ومنســـوبيها

بدورهـــم البناء في التعبير بصدق ونزاهة

وشـــفافية عـــن ضميـــر الوطـــن ووحدتـــه

وهويتـــه الثقافيـــة والحضاريـــة األصيلة،

هو تقدير عالي المكانة لجميع اإلعالميين

صدورنـــا بهـــذه اإلشـــادة الملكية الســـامية

للصحافيين وكتـــاب الرأي ،األمر الذي زاد

وأن هـــذا التقديـــر ليـــس بمســـتغرب مـــن

والصحافـــي بأنفســـهم ،بحيـــث يكرســـون

لمســـيرة تطـــور وازدهار العمـــل الصحافي

مفيدة وعالية الجودة في ذات الوقت”.

وأشـــارت إلـــى “أن اهتمـــام ورعاية جاللة

مشـــروع قانون جديـــد وشـــامل لمكافحة

خطـــاب الكراهيـــة والتطـــرف وازدراء
األديـــان ،أشـــادت عهديـــة أحمـــد الســـيد
بهـــذه اللفتـــة الحكيمـــة مـــن جاللـــة الملك
والتـــي تأتـــي فـــي ســـياق الفكر اإلنســـاني
الـــذي يحملـــه جاللـــة الملـــك ودأب عليـــه
فـــي إرســـاء قيـــم المحبة والســـام ونشـــر
قيم االعتدال والتســـامح وثقافة الســـام
والحـــوار بيـــن جميـــع األديـــان والثقافات
والحضارات ،والتصدي لألفكار المتشددة
المغذيـــة للفتـــن والعنـــف واإلرهـــاب ،هـــذا
العمـــل الـــذي يضطلع به مركـــز الملك حمد
العالمي للتعايش الســـلمي ،وكرسي الملك
حمد للحوار بين األديان بجامعة ســـابينزا
اإليطالية.

اإلشادة الملكية بدور “االتصال الوطني” لفتة كريمة

البنخليـــل :الصحافـــة المحليـــة شـــريك بدعـــم جهـــود فريـــق البحريـــن

المنامة  -بنا

وأشـــاد بمـــا تحـــرص عليـــه

وقـــال البنخليـــل إن الرســـالة الملكيـــة

الديمقراطيـــة البحرينية قطاع الصحافة

اعتبـــار مزاولـــي مهنـــة الصحافـــة بأنهـــم

عملها بأمان واســـتقاللية وحرية ،وهو ما

فيـــروس كورونـــا (كوفيـــد ،)19

تميـــز المملكـــة فـــي مكافحـــة

تفضـــل بهـــا جاللتـــه ،مشـــيرا إلـــى أن مـــا

للحريـــات المســـؤولة وتحقيـــق المصلحـــة

خليفة؛ بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

دعـــم مســـيرة التنميـــة الشـــاملة

العديـــد مـــن المســـاحات لعـــرض

بمناســـبة الرســـالة الملكيـــة الســـامية التي

وأشـــادوا بتقديـــر جاللـــة الملـــك لجهـــود

المتواصل للمؤسسات اإلعالمية

وجميع الصحافيين واإلعالميين
ً
خصوصـــا فـــي
وكتـــاب الـــرأي،

الوعي فـــي المجتمع وتخصيص

عضـــو لجنة الشـــؤون الخارجيـــة والدفاع

وقـــال النائـــب الكوهجـــي إن لهـــا تاريـــخ

جاللـــة الملـــك ،ودعـــم جاللتـــه

ومســـؤولية فـــي أداء رســـالتها،

الوطنيـــة واإلعالميـــة ،وبـــث

مملكة البحرين في التعايش والتسامح واالحترام المتبادل بين الجميع.

الرســالة الســامية لعاهــل البــاد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل

الصحافـــة المحليـــة مـــن التـــزام

من خـــال االلتـــزام بالمســـئولية

واألمـــن الوطنـــي خالص الشـــكر والتقدير

أشــاد الرئيــس التنفيــذي لمركز االتصــال الوطني يوســف البنخليل بمضامين

الكبيـــر والرســـالة النبيلـــة التـــي

دعـــم الجهود الوطنيـــة لمكافحة

صاحــب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفة ،بمناســبة اليــوم العالمي لحرية
ً
الصحافة ،وأكدوا أنها تحمل مضامين نبيلة ،ترسخ ً
أصيل ُعرفت به
وطنيا
نهجا
ً

المسيرة التنموية الشاملة بقيادة

ودور النشر والصحافة.

تؤديهـــا الصحافـــة البحرينيـــة

أشــاد عــدد مــن الفعاليــات الوطنيــة بالرســالة الســامية التــي وجهها عاهــل البالد

إلـــى ذلـــك ،رفـــع النائب يوســـف الـــذوادي

البحرينية المشـــرفة والتي ســـتظل خالدة

الحكومة برئاســـة صاحب السمو

كأحـــد

عـــن بالـــغ فخـــره واعتـــزازه بمـــا

محرر الشؤون المحلية

الجفير  -جمعية الصحفيين البحرينية

المنامة  -بنا

من رئيس مجلس الشـــورى علي

واحة األمن واألمان

ودورهـــا المهنـــي والوطنـــي فـــي

والمســـتدامة في المملكة ،داعيا
َّ
عـــز وجل أن يحفظ ســـموه،
هللا
وينعـــم عليـــه بموفـــور الصحـــة

والســـعادة وطـــول العمـــر ،وأن

يسـدد عـلى طريق الخير خطاه.

تحمـــل التقديـــر واالمتنـــان مـــن خـــال

حملة لمشـــاعل التنوير والوعي واإلبداع

الفكري ،وهو ما يعزز من الدور المسؤول
للعاملين في هذا القطاع ألداء مسؤوليات
جســـيمة فـــي ضـــوء مـــا ورد بالرســـالة

الملكيـــة ،مؤكـــدا أن العاهـــل حـــرص على

إيالء الصحافة كل الضمانات الدستورية
والقانونيـــة باعتبارها جـــزءا ال يتجزأ من
المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة ،إذ صانـــت

مـــن خـــال توفيـــر الضمانـــات لممارســـة

ســـاهم في تكريس عمل صحافي وطني

ومهني ومسؤول طوال الفترة الماضية.

وأشـــار إلـــى أن الصحافـــة البحرينيـــة

كانـــت ومازالت شـــريكة في دعـــم جهود

فريـــق البحرين بقيادة ولـــي العهد رئيس
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة،

خصوصـــا دورها في التصدي للشـــائعات

والمعلومات غير الدقيقة خالل االنتشـــار
العالمـــي لجائحـــة كورونا ،وهو ما ســـاهم
فـــي أن يكـــون للصحافـــة دور فـــي إبـــراز

النمـــوذج الوطنـــي المشـــرف فـــي إدارة
التحـــدي وبـــث الطمأنينـــة للمواطنيـــن

والمقيمين.

وعبر عن شـــكر وتقديـــر جميع الموظفين
بالمركـــز لمـــا تضمنتـــه الكلمـــة الســـامية

لجاللـــة الملك مـــن لفتةٍ كريمة باإلشـــادة

بدور مركز االتصال الوطني بالتعاون مع
بقيـــة الشـــركاء فـــي أداء الواجب المهني
بنشـــر األخبـــار والمعلومـــات ذات الجودة
والمصداقيـــة ،وهـــو الـــدور الـــذي نعاهـــد

جاللـــة الملك على االســـتمرار في المضي
عليـــه متســـلحين بتوجيهاتـــه الســـامية،

وأخالقيـــات المهنـــة ،وضميـــر الوطـــن،

ووحدته وهويته.

وأشـــاد بالتوجيه الملكي الســـامي بإعداد
مشـــروع قانون جديد وشـــامل لمكافحة
خطـــاب الكراهيـــة والتطـــرف وازدراء

األديـــان فـــي وســـائل التعبيـــر عـــن الرأي

بجميع صورها وأشـــكالها ،وهو ما يشكل
تحصينـــا للمجتمـــع؛ مـــن أجـــل نشـــر قيم

التســـامح والتعايـــش واالعتـــدال وهـــي

المبـــادئ الســـامية التي ال يختلـــف عليها
أحـــد ،وسيســـهم هذا التشـــريع فـــي إبراز

الـــدور الحضاري لمملكـــة البحرين؛ كونها

بلدا يرعى الحريات العامة والشـــخصية،
وينبـــذ خطابـــات الفتنـــة ويدعـــم اإلعالم

الوطني المسؤول بجميع منصاته.
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الصحافيون شركاء بمختلف مسارات التطوير والتنمية المستدامة

مجلــس الوزراء :إســهامات مقــدرة للعمــال ضمن الجهــود الوطنية فــي مواجهــة “كورونا”

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس االجتماع األسبوعي لمجلس الوزراء

المنامة  -بنا

تــرأس ولــي العهــد رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ،االجتمــاع االعتيــادي

األسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد أمس عن ُبعد.

وفي مستهل الجلسة ،أشاد مجلس الوزراء بالرسالة السامية التي وجهها عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن

عيسى آل خليفة ،بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة ،وما تضمنته من تقدير لدور اإلعالم الوطني كشريك فاعل
ضمــن الجهــود الوطنيــة لفريــق البحرين بقيادة صاحب الســمو الملكــي ولي العهد رئيس مجلس الــوزراء في مواجهة

فيروس كورونا (كوفيد.)-19

ثم نوه مجلس الوزراء بمناســـبة يوم
الصحافـــة البحرينيـــة ،بالـــدور الـــذي
تضطلـــع بـــه المؤسســـات اإلعالميـــة

الوطنية وأبناء البحرين العاملون في
ميدان الصحافة واإلعالم في توعية

المجتمع ،وإســـهامهم الفاعل كشريك
فـــي مختلـــف مســـارات التطويـــر

والتنميـــة المســـتدامة التـــي تشـــهدها
مملكـــة البحريـــن فـــي العهـــد الزاهـــر

لعاهـــل البـــاد صاحب الجاللـــة الملك

حمد بن عيسى آل خليفة.

بعدهـــا أشـــاد المجلـــس بأمـــر صاحب

الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس
مجلـــس الـــوزراء بشـــأن تقديـــم
الخدمـــات علـــى مـــدار  24ســـاعة
فـــي  9مراكـــز صحيـــة ،وأهميتـــه في

تحســـين الخدمات الصحيـــة المقدمة

للمواطنين ،وتحقيـــق التطلعات التي
تلتقـــي حولهـــا الســـلطتان التنفيذيـــة

والتشـــريعية فـــي تلبيـــة االحتياجات
الصحيـــة والعالجيـــة ألبنـــاء الوطـــن،

وأكـــد المجلـــس علـــى اتخـــاذ الجهات

المعنيـــة لكافـــة اإلجـــراءات الفنيـــة

والتنسيقية؛ لضمان سرعة التنفيذ.

بعـــد ذلـــك ،نـــوه مجلـــس الـــوزراء بما

أظهـــره عمـــال البحريـــن مـــن حـــرص
علـــى البـــذل والعطاء ،وقـــدرات على

اإلنجـــاز والتميز في مختلف الظروف

والتحديات ،مشيدا المجلس بمناسبة
اليـــوم العالمـــي للعمـــال ،بـــدور عمـــال
البحريـــن وإســـهاماتهم المقدرة ضمن

الجهـــود الوطنيـــة لفيـــروس كورونـــا

(كوفيد.)-19

إرسال معدات
طبية ُ
وأوكسجين
لباكستان لدعمها
في مواجهة
الظرف الصحي

إشادة بمضامين
الرسالة الملكية
لإلعالميين وتقدير
دورهم في
مكافحة “كورونا”

الغذائي واالســـتثمار فيه ،رفعها وزير
الماليـــة واالقتصاد الوطني ،وتتضمن
إطـــاق  6مشـــاريع وطنيـــة للتطويـــر
الزراعـــي ،ضمـــن مبـــادرات حكوميـــة
متعـــددة تســـتهدف تحقيـــق األمـــن
الغذائـــي وتأمين الغذاء واســـتدامته
ورفـــع نســـبة االكتفـــاء الذاتـــي ودعم
المزارع البحريني.
مذكـــرة اللجنـــة الوزاريـــة للمشـــاريع

تسريع إجراءات
تقديم الخدمات
في  9مراكز
صحية على مدار
 24ساعة
إلـــى ذلـــك أكـــد المجلس دعـــم مملكة
البحريـــن

لجمهوريـــة

باكســـتان

اإلســـامية الشـــقيقة فـــي التصـــدي
لفيـــروس

كورونـــا

(كوفيـــد)-19

وتداعياتـــه ،وقـــرر المجلـــس إرســـال
ُ
معـــدات طبية وأكســـجين لباكســـتان
لدعمهـــا في مواجهـــة الظرف الصحي
الحالي وتجاوزه.
ثـــم نظـــر المجلـــس فـــي الموضوعات
المدرجة علـــى جدول أعماله وقرر ما
يلي:
أوال :الموافقة على المذكرات التالية:

التنمويـــة والبنيـــة التحتيـــة حـــول
مشـــاريع التطوير العقـــاري ومرئياتها
بهذا الشأن.
مذكـــرة اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون
القانونيـــة والتشـــريعية بشـــأن تمديد
االتفاقيـــة المبرمـــة بين هيئـــة الطاقة
المســـتدامة وبرنامج األمـــم المتحدة
اإلنمائـــي لمـــدة عـــام واحـــد ،وتعـــزز
االتفاقيـــة التعـــاون بيـــن الجانبيـــن
فـــي الطاقـــة المســـتدامة والمســـارات
االقتصادية واالجتماعية.
مذكـــرة اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون
القانونيـــة والتشـــريعية بشـــأن ردود
الحكومـــة علـــى  10اقتراحـــات برغبة
واقتراحيـــن بقانـــون مقدمـــة مـــن
مجلس النواب.
ثـــم اســـتعرض المجلـــس الموضـــوع
التالي:
 .1مذكـــرة وزيـــر العمـــل والتنميـــة
االجتماعيـــة بشـــأن أولويـــات العمـــل

مذكـــرة بشـــأن تنفيـــذ التوجيهـــات

التي يجري تنفيذهـــا في العام 2021

الملكيـــة الســـامية ،بتعزيـــز األمـــن

وفقا لبرنامج الحكومة.

الموافقة على
 6مشروعات
للتطوير الزراعي
ضمن خطة تعزيز
األمن الغذائي

تمديد االتفاقية
المبرمة بين “الطاقة
المستدامة”
و”اإلنمائي” مدة
عام واحد
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سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يستقبل خليفة بن دعيج وسلمان بن أحمد
المنامة  -بنا

ً
متمنيا ســـموه
ولي العهد منذ العام ،2005

اســـتقبل صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر

للشيخ خليفة بن دعيج آل خليفة التوفيق

ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ولـــي العهـــد
رئيـــس مجلس الـــوزراء في قصـــر الرفاع
أمـــس ،بحضور ســـمو الشـــيخ عيســـى بن
ســـلمان بن حمد آل خليفة وســـمو الشـــيخ
محمـــد بـــن ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة،
الشـــيخ خليفـــة بـــن دعيـــج بـــن خليفة آل
خليفة والشيخ سلمان بن أحمد بن سلمان

فـــي مهماته المقبلة بمناســـبة صدور األمر
ً
مستشـــارا لصاحب السمو
الملكي بتعيينه
الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
كما تمنى ســـموه التوفيق والسداد للشيخ
ســـلمان بـــن أحمـــد بـــن ســـلمان آل خليفـــة
بمناســـبة صـــدور األمـــر الملكـــي بتعيينـــه
ً
رئيســـا لديـــوان ولـــي العهد .ووجه ســـموه

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يستقبل الشيخ خليفة بن دعيج والشيخ سلمان بن أحمد

آل خليفة.

بتحديـــد فترة انتقـــال صالحيـــات رئيس

وأعرب ســـموه عن شكره وتقديره للشيخ

ديـــوان ولي العهـــد من  4مايـــو  2021إلى

وتشـــرفه بخدمـــة صاحب الســـمو الملكي

خليفـــة بـــن دعيـــج بـــن خليفـــة آل خليفة

 31مايو .2021

ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء ومملكة

علـــى مـــا بذله من جهـــود قيمة ومســـاعي
ً
رئيسا لديوان
مقدرة طوال مســـيرة عمله

مـــن جانبـــه أكد الشـــيخ خليفة بـــن دعيج

البحرين وشـــكره وتقديره لصاحب السمو

آل خليفة اعتزازه بالثقة الملكية الســـامية

الملكي ولي العهـــد رئيس مجلس الوزراء

على دعمـــه المتواصل في كافـــة المهمات
ً
واجبـــا
الوطنيـــة التـــي يتشـــرف بحملهـــا
ً
وشرفا .كما أعرب الشيخ سلمان بن أحمد
آل خليفـــة عـــن عظيـــم امتنانـــه واعتزازه

بالثقة الملكية الســـامية وتشـــرفه بخدمة

لتحقيـــق األهـــداف والغايـــات المنشـــودة

صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس
ً
منوها
مجلـــس الوزراء ومملكـــة البحرين،

للمسيرة التنموية الشاملة بقيادة صاحب
الجاللـــة الملـــك ومتابعـــة صاحـــب الســـمو

بتطلعـــه للعمـــل والتعـــاون مـــع الجميـــع

الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

تقييم العمل وفق اإلنجاز وليس األقوال
سمو ولي العهد رئيس الوزراء:
مسيرة الوطن تزدهر بالجهود
المخلصة والعقول المبدعة

استمرار التنفيذ المتقن
للتوجهات اإلستراتيجية للحكومة
بروح فريق البحرين الواحد
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

المنامة  -بنا

أكـــد ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب

الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة أن

مسيرة نماء الوطن تزدهر دائمً ا بالجهود المخلصة
والعقـــول المبدعـــة ألبنـــاء البحرين فـــي كل مجال،

الذين يعملون ليل نهار حاملين راية قبول التحدي
مســـتقبل
واإلصـــرار لبلوغ الغايات المنشـــودة نحو
ٍ
ً
إشـــراقا للجميع ،منو ًها سموه بأهمية استمرار
أكثر

التنفيذ المتقن للتوجهات االســـتراتيجية للحكومة
بـــروح فريـــق البحريـــن الواحـــد بما يحقـــق أهداف

المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة بقيـــادة عاهـــل البـــاد

ضخ الكفاءات الجديدة في
المناصب اإلدارية التنفيذية لتحقيق
استراتيجيات العمل الحكومي
التطلعـــات المنشـــودة بأعلـــى معاييـــر الجـــودة

جـــاء ذلك لدى لقاء ســـموه أمس عـــن بُعد ،عد ًدا من
المســـؤولين الذيـــن تـــم تعيينهـــم حدي ًثـــا؛ إذ هنأهم

وعزم لتحقيق
طموح
والمستقبلية وما تتطلبه من
ٍ
ٍ

متمنيـــا لهم التوفيـــق في أداء
مناصبهـــم الجديـــدة
ً

ً
حديثا
المعينـــون
مـــن جانبهم ،أعـــرب المســـؤولون
ّ

ســـموه بالثقـــة الملكيـــة الســـامية بتعيينهـــم فـــي
مهامهم ،مشيرًا إلى ضرورة مواصلة العمل باالرتكاز
أساســـا لكل الجهود ،منو ًها سموه بأن
على المواطن
ً

تقييم العمل سيكون وفق اإلنجاز وليس األقوال.

وأكـــد أن مواصلـــة ضـــخ الكفـــاءات الجديـــدة فـــي

المناصـــب اإلداريـــة التنفيذيـــة يأتـــي لإلســـهام في
تحقيـــق اســـتراتيجيات العمـــل الحكومـــي وفـــق

والتميز بما يتناســـب مع متطلبات المرحلة الحالية
ّ

ما يصب في صالح الوطن والمواطنين.

عـــن اعتزازهـــم بالثقة الملكية الســـامية وشـــكرهم
وتقديرهـــم لصاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد

رئيـــس مجلـــس الـــوزراء على مـــا يوليه ســـموه من

حرص على تعزيز االســـتثمار فـــي الكوادر الوطنية
ومواصلـــة تطوير الجهاز الحكومـــي على األصعدة
كافة.

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في لقاء عن بُعد مع الوكالء المعينين حديثًا بالحكومة

“كفو” عزز اللحمة وسلط الضوء على نماذج وطنية مشرفة

ناصــر بــن حمــد :منحنــى جديــد فــي العمــل التلفزيونــي ...مــن القلــب إلــى القلــب

المنامة  -بنا

اســـتقبل ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال

اإلنســـانية وشؤون الشـــباب سمو الشيخ
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة ،وزير شـــؤون
اإلعـــام علـــي الرميحـــي الـــذي قـــدم إلى

ســـموه فريق عمـــل البرنامـــج التلفزيوني

“كفو” الذي أطلقته وزارة شـــؤون اإلعالم
وشـــركة  STCالبحرين ،الرائدة في عالم

التكنولوجيـــا الرقميـــة ،وبالتعـــاون مـــع

الخطة الوطنيـــة لتعزيز االنتماء الوطني

سمو الشيخ ناصر بن حمد مستقبال وزير شؤون اإلعالم وفريق العمل

وترســـيخ قيـــم المواطنة (بحريننـــا) ،في

شهر رمضان المبارك.

وأضـــاف ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد

وعرضه وتســـويقه ،كما أيضا تابعنا ردود

التي نتمنى أن يتم تســـليط الضوء عليها

األهـــداف التي وجد مـــن أجلها ونأمل أن

أهدافـــا رائدة في تعزيـــز اللحمة الوطنية

خليفـــة بهـــذه المناســـبة “يعتبـــر البرنامج

فـــي اختيـــاره لمنحنـــى جديد فـــي العمل

الشعب البحريني الذي وجد في البرنامج

العظيمـــة للشـــعب البحرينـــي ولألجيـــال

من آثار إيجابية على الرســـالة اإلعالمية

على المنجزين من أبناء البحرين والذين

التـــي عرضـــت علـــى شاشـــة تلفزيـــون
ً
ً
وطنيا
جانبا
البحرين باعتباره كان يمثل

الشـــخصيات الوطنيـــة وإبـــراز دور هـــذه
الشـــخصيات ومـــا قامـــت بـــه مـــن عمـــل

للمملكـــة باإلضافـــة إلـــى كونـــه يســـلط

ســـيرة تلـــك الشـــخصيات إلـــى األجيـــال

لها األثر اإليجابي في تغيير مســـار حياة

خدمة مملكة البحرين وشعبها الكريم”.

تســـتحق تلـــك الشـــخصيات أن تكـــون

خليفـــة “لقـــد تابعنا بـــكل اهتمـــام برنامج

االجتماعي اإلنساني”.

هذه البرنامج الرائد في فكرته وإخراجه

وقـــال ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل

آل خليفـــة “تكمـــن أهميـــة برنامـــج (كفو)

التلفزيونـــي (كفو) أحـــد البرامـــج الرائدة

التلفزيونـــي مـــن خـــال توثيـــق ســـيرة

األفعـــال التي حظي بها البرنامج من قبل
مـــادة إعالميـــة متميـــزة تحمـــل العديـــد
مـــن األهـــداف النبيلـــة ،كمـــا أن البرنامـــج

حظي أيضا بمتابعة واسعة باعتباره كان

فـــي تعزيـــز اللحمـــة الوطنيـــة واالنتمـــاء

بطولي يســـجل في تاريخ البحرين ونقل

الضـــوء علـــى نماذج وطنية مشـــرفة كان

القادمـــة لالقتداء بها نحو العمل من أجل

العديد من أفراد شـــعب البحرين وبالفعل

وتابـــع ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل

خليفـــة “إن الشـــخصيات التـــي ظهـــرت

نموذجـــا يحتـــذى به فـــي العمـــل الوطني

(كفـــو) والشـــخصيات التـــي ظهـــرت على

وعملهـــا الوطنـــي الرائد تعتبـــر غيض من

موجهـــا من القلب إلـــى القلب وبعيدا عن
التكلـــف فـــي جميـــع مواقفـــه األمـــر الذي

جعله برنامج ناجحا بكل المقاييس”.

فـــي البرامـــج القادمـــة وتقديـــم تجربتها

القادمة”.

في مملكـــة البحرين وإبراز الشـــخصيات

كانـــت لهـــم مواقـــف وطنيـــة واجتماعية

وأكـــد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل

الوطنيـــة التـــي لهـــا تأثيـــر واضـــح علـــى

األيـــدي ســـاهم فـــي نجـــاح البرنامـــج

مـــن جانبه أعـــرب وزيـــر شـــؤون اإلعالم

فريـــق عمـــل (كفـــو) مـــن تقديـــم رســـالة

(كفو) عن شكره وتقديره الى سمو الشيخ

الجماهيـــر وأعطـــت البرنامـــج انتشـــارا

خليفـــة الـــى أن العمـــل المتقـــن وتكاتـــف
وإظهاره بالصورة المتميزة ،وقال ســـموه
“إن التعـــاون المثالـــي بين وزارة شـــؤون

وأشـــار ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل

اإلعـــام وشـــركة  STCالبحريـــن ،ووزارة

فـــي البرنامج والتي نقـــدر عاليا جهودها

االنتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة

فيـــض فهناك المزيد من النماذج الوطنية

يســـتمر هذا التعاون في المستقبل لما له

والمسؤولية االجتماعية وتسليط الضوء

الداخليـــة والخطـــة الوطنيـــة لتعزيـــز
(بحريننـــا) وعملهم بـــروح الفريق الواحد

ســـاهم في نجاح البرنامـــج ووصوله الى

 % 36زيادة في حجم التداول العقاري بالربع األول

المجتمع”.

باســـمه ونيابـــة عـــن أعضـــاء فريـــق عمل

ناصـــر بن حمـــد آل خليفة علـــى اهتمامه

ودعمـــه للبرنامج الـــذي كان يمثل فرصة

مثالية إلبراز الشـــخصيات الوطنية التي
تحمل تجارب ناجحة ومؤثرة في العمل
الوطنـــي ،مشـــيرا الـــى أن البرنامج حمل

وإنسانية بارزة.

وتابـــع وزير شـــؤون اإلعـــام “لقـــد تمكن

إعالميـــة متميزة ســـاهمت فـــي اجتذاب
واســـعا بين أطيـــاف المجتمـــع البحريني

وفريق العمل سيسعى في المستقبل الى
تقديـــم المزيـــد مـــن البرامـــج ذات الطابع

اإلعالمـــي والرســـالة المتميـــزة للمجتمـــع

البحريني”.

ناصر بن حمد يشيد بعمق العالقات مع أميركا

 2940معاملة بيع بارتفاع  % 51عن الفترة ذاتها من العام الماضي
المنامة  -جهاز المساحة والتسجيل العقاري

قيمة التداوالت العقارية للبحرينيين والخليجين واألجانب للفترة من يناير حتى نهاية مارس من هذا العام
 ،2021بالمقارنة مع بنفس الفترة من العام الماضي 2020

أعلن قســـم العالقـــات العامة واإلعالم بجهاز المســـاحة
والتسجيل العقاري أن حجم التداول العقاري في الربع
األول مـــن هـــذا العام  2021بلغ نحـــو  226مليونا و815

الجنسية

التداول العقاري خالل
الربع األول من عام
2021

النسبة
المئوية

التداول العقاري
للربع األخير من عام
2020

النسبة
المئوية

الفرق بين
الربع األول من عام  2021وبين
الربع األخير من عام 2020

نسبة الزيادة

المنامة  -بنا

التق ــى مستش ــار األم ــن الوطني قائد

ألفـــا و 792دينـــارا ،أي بنســـبة زيـــادة تقـــدر بنحو % 36

البحرينيين

211,743,112

93%

154,247,924

93%

57,495,188

37%

الح ــرس الملك ــي س ــمو الل ــواء الركن

الـــذي بلـــغ حجـــم التـــداول فيـــه  166مليونـــا و 727ألفا

الخليجيين

4,318,375

2%

7,454,981

4%

-3,136,605

-42%

أمس عبر االتصال المرئي قائد قوات

كمـــا بلغ عدد معامـــات البيع للربع األول مـــن هذا العام

األجانب

10,754,305

5%

5,024,585

3%

5,729,720

114%

األميركي ــة الفري ــق كارل مان ــدي

بنســـبة  ،% 51حيـــث كانـــت عدد في الفترة نفســـها من

المجموع

226,815,792

100%

166,727,490

100%

60,088,302

36%

أش ــاد س ــمو مستش ــار األمن الوطني

بالمقارنـــة فـــي الفترة نفســـها مـــن العـــام الماضي 2020
و 490دينارا.
 2021نحـــو  2940معاملـــة لتزيـــد عـــن العـــام الماضـــي
العام الماضي  2020نحو  1944معاملة بيع.

الش ــيخ ناص ــر ب ــن حم ــد آل خليف ــة،
المش ــاة البحري ــة بالقي ــادة المركزي ــة

“ .”CARL MUNDYوخالل االتصال،

قائد الحرس الملك ــي بعمق العالقات
الوثيقة الت ــي تربط مملك ــة البحرين
م ــع الوالي ــات المتح ــدة األميركي ــة

وم ــا تش ــهده من تطور عل ــى مختلف
األصع ــدة ،والت ــي تأت ــي ف ــي إطار ما
يش ــهده البلدان من عالق ــات صداقة

متميزة في جميع المجاالت خصوصا
م ــا يتعل ــق منه ــا بالتعاون العس ــكري

والدفاعي بين البلدين الصديقين.

برامج ومشاريع لتطوير كرة السلة
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س ــمو الش ــيخ عيس ــى ب ــن عل ــي يش ــارك ف ــي اجتم ــاع مجل ــس إدارة الهيئ ــة الدولي ــة للعب ــة
المنامة  -بنا

شارك وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة األولمبية البحرينية
ســمو الشــيخ عيســى بن علي آل خليفة في اجتماع مجلس إدارة الهيئة الدولية
لكــرة الســلة ( ،)IBF- International Basketball Foundationوهــي الهيئــة

المعنية بتطوير لعبة كرة السلة المنبثقة من االتحاد الدولي لكرة السلة.
وتم في االجتماع استعراض برنامج عمل

وبعدهـــا تمـــت مناقشـــة التقريـــر المالـــي

كرة الســـلة وتخـــدم اللعبة على المســـتوى

الخطـــط المدرجـــة علـــى جـــدول األعمال

ومشـــاريع اللجنـــة الهادفـــة لتطويـــر لعبـــة

الدولـــي والقاري ،وتبني عـــدد من البرامج

التي تســـهم في خدمة اللعبة وتساعد في

التحويـــل اإللكتروني البرامـــج األكاديمية

الرامية إلى تطوير لعبة كرة السلة.

واإلداري للفتـــرة الماضيـــة ،واســـتعراض
اللجنـــة الخاصـــة بإســـتراتيجية اللجنـــة

المســـتقبلية ،وعدد مـــن الموضوعات ذات
العالقـــة والتـــي تركزت في نشـــر لعبة كرة

السلة بين األلعاب الجماعية.

سمو الشيخ عيسى بن علي يشارك في اجتماع مجلس إدارة الهيئة الدولية لكرة السلة

مذكرة تفاهم بين “الفضاء” و”الوكالة الروسية”

وزير “االتصاالت” :فرصة عظيمة لتحقيق رؤية الهيئة واألهداف اإلستراتيجية

سمو الشيخ عيسى بن علي يشارك في االجتماع

المير :تاريخنا عريق في التسامح ونبذ التعصب
البحرين مرشحة للمساهمة بصياغة اتفاقية تجريم خطابات الكراهية

المنامة  -الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

المنامة  -مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي

وقعـــت مملكة البحرين ،ممثلة في الهيئة

أشادت األمين العام لمركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي سمية المير

الوطنيـــة لعلـــوم الفضـــاء ،وجمهوريـــة

بالتوجيــه الملكــي الســامي مــن عاهل البــاد صاحب الجاللة الملــك حمد بن

روســـيا االتحادية ،ممثلـــة بوكالة الفضاء

عيســى آل خليفــة ،بإعــداد مشــروع قانــون جديد وشــامل لمكافحة خطاب

االتحادية الروســـية مذكرة تفاهم لتعزيز

الكراهيــة والتطــرف وازدراء األديــان فــي وســائل التعبير عن الــرأي بجميع

التعاون في مجال استكشاف واستخدام

صورها وأشكالها التقليدية والمستحدثة.

الفضاء الخارجي لألغراض السلمية.

بهـــذه المناســـبة ،صرح وزيـــر المواصالت

واالتصـــاالت رئيس مجلـــس إدارة الهيئة
كمـــال أحمد قائـــا“ :تهدف هـــذه المذكرة

لتوفير إطار لألنشطة التعاونية ومراجعة

توطيـــد العالقـــات الثنائيـــة بيـــن البلدين

واالســـتفادة من الخبـــرات العلمية لوكالة

المجـــاالت ذات االهتمـــام المشـــترك لـــكال

الفضـــاء االتحادية الروســـية؛ للمســـاهمة

مشـــتركة ،وتطويـــر البحـــوث ،وتبـــادل

علـــوم الفضـــاء وتطبيقاتـــه فـــي مملكـــة

القدرات ،وغيرها من الفرص التعاونية”.

وأفـــاد المديـــر العـــام لوكالـــة الفضـــاء

الكيانيـــن مـــن خـــال تنفيـــذ مشـــاريع

في بناء مهارات الكوادر الوطنية ونهضة

المعلومـــات والخبـــرات ،والتدريب وبناء

البحرين”.

كما أشـــار الوزيـــر إلى أن “المذكـــرة تعتبر

االتحادية الروســـية ،ديميتري روقوزين:

الوطنيـــة لعلـــوم الفضـــاء وأهدافهـــا

الثنائية بين جمهورية روســـيا االتحادية

االتحاديـــة الروســـية تعتبـــر مـــن أعـــرق

فالعالقـــات االجتماعيـــة والسياســـية

ويأتـــي توقيـــع تلـــك المذكـــرة فـــي إطـــار

والتجارة آخذة فـــي النمو ،كما أن مذكرة

خليفـــة األميـــن العـــام لمجلـــس الدفـــاع

فـــي األنشـــطة الفضائية .وبعـــد مرور 60
ً
عامـــا على الرحلـــة التاريخيـــة ألول رائد

فرصـــة عظيمـــة لتحقيـــق رؤيـــة الهيئـــة

“في الســـنوات األخيرة ،حققت العالقات

اإلســـتراتيجية ،حيـــث إن وكالـــة الفضاء

ومملكة البحرين قفزة نوعية إلى األمام،

وكاالت الفضـــاء علـــى مســـتوى العالـــم،

والثقافيـــة يتـــم تعزيزهـــا علـــى الـــدوام،

حـــرص ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل

التفاهم هـــذه تمهد الطريق لبناء التعاون

األعلـــى والمعنـــي بالرقابـــة واإلشـــراف

علـــى الهيئة الوطنية لعلـــوم الفضاء على

فضـــاء يوري غاغارين ،فـــا يزال الفضاء

يجـــذب انتبـــاه الجمهـــور ممثـــاً الحـــدود
البعيـــدة للتطـــور العلمـــي والتكنولوجـــي
للبشـــرية .إن توقيـــع المذكـــرة يؤكـــد
اســـتعداد مملكـــة البحريـــن وجمهوريـــة
روســـيا االتحاديـــة ورغبتهما فـــي تطوير
مشـــاريع مشـــتركة فـــي هـــذا المجـــال بما
يخدم التنميـــة االجتماعية واالقتصادية
للبلدين”.
وقال الرئيـــس التنفيذي للهيئـــة الوطنية

ونوهت الميـــر بالدعوة الملكية الســـامية

ً
مدعومـــة بتاريـــخ
صورهـــا وأشـــكالها،

للمجتمـــع الدولـــي إلـــى إقـــرار اتفاقيـــة

البحريـــن العريـــق في عيـــش أتباع جميع

دوليـــة لتجريـــم خطابـــات الكراهيـــة

األديـــان ومن مختلف األعراق في ســـام

الدينيـــة والطائفيـــة والعنصريـــة بجميـــع

ووئام منقطع النظير.

صورهـــا وأشـــكالها ،بمـــا فيهـــا مكافحـــة

وأكدت المير أن التوجيه الملكي السامي

جرائم اإلســـاموفوبيا ومعـــاداة األجانب

ســـيكون له أكبر األثر في دعم المســـاعي

والمســـلمين ،ومنـــع إســـاءة اســـتغالل

الوطنيـــة الحثيثة في ســـبيل غرس بذور

وســـائط اإلعـــام والمعلومـــات وشـــبكات

التســـامح الدينـــي والتعايـــش الســـلمي

االجتماعـــي

واحتـــرام الحريـــات الدينيـــة مع ترســـيخ

والفضاءات المفتوحة في بث الشـــائعات

مرتكـــزات ثقافـــة االعتـــدال والتســـامح

كانت وما تزال ســـ ّباقة فـــي انتهاج أرقى
الممارســـات اإلنســـانية وأكثرها ً
نبل ،وما

أو التحريـــض علـــى التطـــرف أو العنـــف

والحـــوار بيـــن جميـــع األديـــان والثقافات

اســـتكمال طبيعـــي لمنظومـــة التســـامح

المملكـــة منذ قديم األزمنـــة ووصلت إلى

اإلنترنـــت

والتواصـــل

سمية المير

خطابـــات الكراهيـــة والعنصريـــة القائمـــة

على الدين والمذهب.

وشـــددت المير علـــى أن مملكـــة البحرين

هـــذه التوجيهـــات الملكيـــة الســـديدة إال

واإلرهاب.

والحضارات ،والتصدي لألفكار المتعصبة

تســـعى بشـــكل حثيـــث لبنـــاء عالقـــات

وذكـــرت الميـــر أنـــه بفضل الـــرؤى الثاقبة

للعنف والكراهية والتطرف.

الديني والتعايش الســـلمي التـــي تتبناها

لعاهـــل كداعـــم رئيـــس للتســـامح الديني

كمـــا أكـــدت أن الدعـــوة الملكية الســـامية

األخـــص الرائـــدة منها فـــي المجـــال مثل

والتعايش الســـلمي ،فـــإن مملكة البحرين
ّ
مرشـــحة فـــوق العـــادة ألن تكـــون
اليـــوم

للمجتمـــع الدولـــي مـــا هـــي إال ترجمـــة

ّ
أوجهـــا فـــي العهد الزاهـــر لجاللـــة الملك،

حقيقيـــة لنمـــوذج البحريـــن االســـتثنائي

ســـعداء بهـــذه المذكرة التي نعـــول عليها

مســـاهمً ا رئيسا في صياغة بنود ومالمح

في تبنيه للغة الحوار والوســـطية وتقبل

ســـن وتنفيـــذ تشـــريعات تخدم البشـــرية
ّ

االتفاقيـــة الدوليـــة التي دعـــا جاللته إلى

اآلخر المختلف ونقله إلى العالمية ،حتى

لرفـــع مســـتويات التعـــاون بيـــن البلديـــن

إقرارهـــا لتجريـــم خطابـــات الكراهيـــة

تعم الفائدة على ســـائر األمم والشـــعوب،

تعزيـــز عناصـــر األمـــن والســـام والتنمية

الدينيـــة والطائفيـــة والعنصريـــة بجميـــع

وبما يسهم بصورة ملموسة في الحد من

على مستوى إقليمي وعالمي.

لعلـــوم الفضاء محمـــد العســـيري“ :الهيئة
متميـــزة مـــع كافـــة وكاالت الفضاء وعلى
وكالة الفضاء االتحادية الروسية ،ونحن

الصديقين في قطاع الفضاء”.

لتجـــدد المملكة بذلـــك ريادتها في مجال
ولهـــا وقعهـــا اإليجابـــي الالمحـــدود على

المستدامة محليا ،ونقلها إلى آفاق أرحب

ال تسريحات جماعية رغم تأثر الصحف بظروف الجائحة
الجفير  -جمعية الصحفيين

أصــدرت جمعيــة الصحفيين البحرينية أمس تقريــرا حول وضع الصحافة
البحرينية خالل أزمة كورونا (كوفيد  )19وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي

لحريــة الصحافــة ،واحتفــال مملكة البحريــن بمرور  82عاما على تأســيس
أول صحيفــة سياســية فــي الخليــج العربي ،ويشــير التقرير إلــى أنه برغم

المكتســبات التي حققتها الصحافة البحرينية طوال ثمانية عقود ،إال أنها

“الصحفيين” :البيئة
القانونية في
البحرين لم تمثل
أي عائق للصحافة

لمختلف القطاعات ،ويعد هذا التحول

محل تقدير للمســـؤولية الوطنية التي
قامت بها الصحف خالل الجائحة”.

وبشـــأن الحريـــات الصحافيـــة تضيف

رئيســـة الجمعية “لم تطـــرأ أي تغيرات
جوهريـــة خـــال جائحـــة كورونـــا ،بل

تمر بظروف استثنائية حاليا نتيجة ما يشهده العالم من تداعيات جائحة

كورونــا (كوفيــد  ، )19حيــث أثــرت علــى المؤسســات اإلعالميــة البحرينية
المختلفــة ،لكنهــا مازالت صامــدة وتواجه كافة التحديــات ،وقامت بأدوار

رئيسة للقيام بمسؤولياتها اإلعالمية خالل هذه الظروف.
وفـــي هـــذا الصـــدد أوضحـــت رئيســـة

ً
رصدا
البحريـــن خالل الجائحـــة وقدم

التقريـــر يركـــز علـــى تأثيـــر الجائحـــة

والتعبيـــر ،وأخيرا أوضاع المؤسســـات

الجمعيـــة عهديـــة أحمـــد الســـيد “أن

علـــى حرية الـــرأي والتعبير في مملكة
البحريـــن ،بالنظر إلى أن هذه الجائحة

أثرت عالميا علـــى مختلف القطاعات،

وتأثـــرت الكثير من الحريـــات المدنية
فـــي دول العالم بشـــكل متفـــاوت بهذا
التطـــور ،ولـــم يمنـــع ذلـــك الشـــعوب

ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة
من الدفاع عن الحريات بشـــتى السبل

كما رأينا عبر الفضائيات العالمية”.

ألي انتهـــاكات تتعلـــق بحريـــة الـــرأي
الصحافيـــة ،وقـــدم موجـــزا للظـــروف

التـــي تمر بهـــا المؤسســـات الصحافية
البحرينيـــة نتيجـــة تفشـــي الجائحـــة،

وتحديـــد مـــدى تأثيرهـــا علـــى اإلنتاج

اإلعالمي ،واألوضاع المالية ،وأوضاع
الصحافيين في مملكة البحرين”.

المنصات إعالميا.

قضيـــة بحـــق أي مؤسســـة صحفية أو
إعالمية ،إال أ ّنه تم استدعاء الصحفي

وأكـــدت رئيســـة جمعيـــة الصحفييـــن

البحرينيـــة “أن البيئـــة القانونية حاليا

تحقيـــق صحفـــي ،حيـــث تـــم حفـــظ

جواز التحقيق مع الصحفي أو الكاتب

وكذلـــك تـــم اســـتدعاء الصحفـــي في

– إن وجد – إال بعد إخطار وزير شؤون

شـــاهد حـــول نشـــر الصحفيـــة مـــروة
ّ
ً
تتعلـــق بإحدى
خبـــرا لحادثة
خميـــس

إلى مايو  ،2021ويتناول أربعة أقسام

المنظـــم لحريـــات الـــرأي والتعبيـــر،

حيـــث تتناول عددا مـــن المواد المهمة

( )81مـــن قانـــون الصحافـــة على عدم

أو رئيس التحرير أو المحرر المسؤول

جريـــدة (البـــاد) راشـــد الغائـــب بصفة

مندوب عن المؤسسة الصحفية أو عن
بنفســـه ،وتعكس هذه المـــادة الضمانة

المكفولـــة للصحفـــي عنـــد نظـــر قضايا
النشـــر أمام القضاء ،ومن المالحظ أن

نسبة كبيرة من القضايا المرفوعة ضد

التـــي تتعلق بالدســـتور حرية الضمير،

الصحفييـــن هـــي مـــن أفراد وشـــركات

أن “حرية الرأي مكفولة ،ولكل إنســـان

وربحهـــا الصحفيـــون بنســـبة ٪ 98،

الكتابـــة أو غيرهما” ،وما يتصل بكفالة

بتقبل ما تنشـــره الصحافة
الحكومـــي
ّ

باإلشـــارة إلى قانـــون تنظيم الصحافة

المؤسســـات أو قضايـــا تتعلـــق باألداء

 .2002ورغـــم مـــا يقدمـــه مـــن حريات

وتضيـــف “البـــد مـــن اإلشـــارة إلـــى أنه

وتابعـــت بقولها “إضافـــة إلى الحريات

القانـــون ليواكـــب التطـــورات الجارية

البحرينـــي حاليـــا الســـتخدام اإلعـــام

علـــى تقييـــم الحريـــات الصحافية في

الرقمي ،وشبكات التواصل االجتماعي

إال أن الدولـــة تســـمح لجميـــع األفـــراد

حيـــث ســـلط الضـــوء علـــى تأثيـــرات

جائحـــة كورونـــا على البيئـــة القانونية
التي تعمل فيهـــا الصحافة البحرينية،

ومدى مرونتها في الســـماح للصحافة

بممارســـة مســـؤولياتها اإلعالميـــة،

والتفاعـــل اإلعالمـــي مـــع األزمة وذلك

بالتركيـــز على طبيعة تعامل الصحافة
البحرينيـــة مـــع الجائحـــة مـــن حيـــث

األدوار التي قامت بها ،ومدى اهتمامها

بالتطورات الصحية االستثنائية”.

الصحافيـــة التقريـــر ســـلط الضـــوء

المنســـي بخصوص نشـــره صـــورة في
الملف مـــع عدم إحالته إلـــى المحكمة،

تأســـيس الدســـتور البحرينـــي للبيئـــة
تتنـــاول  3مـــواد دســـتورية األســـاس

فـــي جريـــدة (أخبـــار الخليـــج) فاضـــل

تكفـــل طريقـــة التعامـــل مع الشـــكاوى
ّ
المتعلقة بقضايا النشر ،إذ تنص المادة

جمعيـــة الصحفيين يختـــاره الصحفي

ولفتـــت الســـيد إلـــى أن التقريـــر غطى

رئيســـة والمتمثلة في البيئة القانونية،

اإلعالميـــة المختلفـــة باســـتخدام هذه

صحافـــي أو كاتـــب رأي ،ولـــم ترفع أي

من أجل الســـماح لألفراد والمؤسسات

 2021لم يتم تســـجيل أي شكوى ضد

وفيمـــا يختـــص بالبيئـــة القانونيـــة

القانونيـــة المنظمـــة للصحافـــة ،حيـــث

الفترة الزمنية الممتدة من مايو 2020

التـــي باتـــت تحتـــاج لتنظيـــم قانوني؛

الفتـــرة مـــن مايـــو  2020إلـــى مايـــو

اإلعالم وجمعية الصحفيين وبحضور

أوضحت الســـيد أن التقريـــر ركز على

اســـتمر هامش الحرية الواسع وخالل

وحريـــة الـــرأي والتعبيـــر ،والتأيد على

خاصة وليس مـــن الجهات الحكومية،

حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو

وهـــو مـــا يعنـــي قناعـــة المســـؤول

وحريـــة الصحافـــة والطباعة والنشـــر،

مـــن موضوعات تهـــدف لتطويـــر أداء

والطباعـــة والنشـــر ،الصـــادر فـــي العام

الحكومي”.

واسعة ،إال أنه يحتاج لتطوير نصوص

رغـــم عـــدم تغطيـــة قانـــون الصحافـــة

في مجـــال اإلعالم ،خصوصـــا اإلعالم

الرقمي وشبكات التواصل االجتماعي،

والمؤسســـات اإلعالمية ،والمؤسسات

بالعمـــل وعـــدم التوقـــف طـــوال فتـــرة

المجتمـــع

الجائحـــة ،كمـــا اســـتطاعت إدارات

المدني باســـتخدام شـــبكات التواصل

الصحـــف من االســـتفادة مـــن الظروف

االجتماعـــي ،ومنصات اإلعالم الرقمي

في تطويـــر منصاتها الرقمية ،وتطوير

دون قيود مســـبقة أو الحقة باستثناء

المحتوى المقدم عبر شبكات التواصل

تسجيل المواقع اإللكترونية اإلخبارية

االجتماعي”.

فقـــط لـــدى الســـلطة المختصـــة ،وكان

وفيمـــا يتعلـــق بالتفاعـــل اإلعالمي مع

مجلـــس الوزراء قد وافق في جلســـته
بتاريـــخ  5أبريـــل  2021علـــى مذكـــرة

بينـــت رئيســـة جمعية
أزمـــة (كورونـــا) َّ

وأوضحت رئيـــس الجمعية أن “جميع

الصحفيين “أن جائحة كورونا شـــكلت

المؤسســـات الصحافيـــة البحرينيـــة

اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون القانونيـــة

تحديـــا كبيـــرا للصحافـــة البحرينيـــة،

تأثـــرت بظـــروف جائحـــة كورونـــا،

والتشـــريعية بشـــأن قانـــون تنظيـــم
الصحافة والطباعة والنشر”.

غيرت طريقة تعامل المؤسسات
حيث ّ

خصوصا على المستوى المالي ،نتيجة

اإلعالمية المختلفة مع قضايا المجتمع

تراجـــع الســـوق اإلعالنيـــة المحليـــة

وفـــي الســـياق نفســـه أكـــدت الســـيد

المحلـــي ،فبعـــد أن كانـــت تركـــز علـــى

واإلقليميـــة والدوليـــة ،أمـــا بالنســـبة

“أن البيئـــة القانونيـــة فـــي البحرين لم

قضايـــا متنوعـــة ،صـــارت تركز بشـــكل

للصحافييـــن ،فلـــم تدفـــع الجائحـــة

تمثـــل أي عائـــق للصحافـــة البحرينيـــة

أساســـي على تغطية جهود الدولة في

لتســـريحات جماعيـــة للعامليـــن فـــي

خـــال جائحـــة كورونـــا ،بـــل أثبتـــت

التعامل مع هذه الجائحة ،لكن يالحظ

المؤسسات الصحافية ،وما تم تسجيله

هـــذه البيئـــة مـــدى مرونتهـــا وقدرتهـــا

منـــذ بدايـــة النصـــف الثانـــي مـــن العام

مجرد حاالت فردية محدودة .ويعمل

علـــى التعامل مـــع مثل هـــذه الظروف

تكيفت الصحـــف البحرينية مع
ّ 2020

فـــي الصحافـــة البحرينيـــة نحـــو 600

الظروف ،وعادت لتغطياتها اإلعالمية

صحافـــي نصفهـــم من اإلناث ،وتتســـم

أجورهم باالستقرار والمساواة”.

الخاصـــة،

ومؤسســـات

االســـتثنائية ،وهو ما ســـمح للصحافة

المـــدارس ،حيث تم حفـــظ الملف ولم
يحوَّ ل إلى المحكمـــة ،وتابعت جمعية

الصحفييـــن البحرينيـــة باهتمـــام بالـــغ

جميـــع اإلدعـــاءات المتعلقـــة بتقييـــد

حريـــة الصحفيين ،أو أي إجراءات قد
تح ّد من أداء مهامهم اإلعالمية.
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عددا من مرافق “اإلصالح والتأهيل”
سفراء يتفقدون
ً

اطــلــعــوا عــلــى الــخــدمــات الــمــقــدمــة لــلــنــزالء وإجــــــراءات حمايتهم مــن “كـــورونـــا”

المنامة  -وزارة الداخلية

بناء على دعوة من وزارة الداخلية،

قام عدد من السفراء المعتمدين لدى
مملكة البحرين ،وهم سفير سلطنة

عمان “عميد السلك الدبلوماسي”،

وســفــراء كــل مــن الصين الشعبية،

ألمانيا االتحادية ،المملكة المتحدة،
فــرنــســا ،إيــطــالــيــا ،والــقــائــم بأعمال

سفارة الواليات المتحدة ومسؤول

الــشــؤون القنصلية بسفارة روسيا

االتحادية ورئيس مندوبية االتحاد
االوروبـــــــي الــمــعــيــن لـ ــدى المملكة
الــمــقــيــم ب ــال ــري ــاض ورئ ــي ــس بعثة

منظمة الهجرة الــدولــيــة والمنسق
الــمــقــيــم ب ــاإلن ــاب ــة ألنــشــطــة األمـــم

المتحدة ،بزيارة إلى مركز اإلصالح

والتأهيل في “جــو” ،حيث اطلعوا
على اإلجــــراءات والــخــدمــات التي

يقدمها مــركــز اإلصـ ــاح والتأهيل
لــلــنــزالء وفـ ــي مــقــدمــتــهــا الــرعــايــة

الصحية المتكاملة التي تتم على
مدار الساعة وفي ظل تطبيق دقيق
ل ــإج ــراءات االحــتــرازيــة لمكافحة

فيروس كورونا ،وفي هذا السياق
قام السفراء بزيارة عدد من مرافق

اإلصــــاح والــتــأهــيــل منها الــعــيــادة

الخدمات بأعلى مستويات الكفاءة

ممن قاموا بتسجيل أسمائهم.

الطبية والمباني ومنطقة الزيارات

فـــي ظـــل الـ ــظـ ــروف االســتــثــنــائــيــة

وأشار وكيل وزارة الداخلية إلى أن

وآلـ ــيـ ــة قـــيـــام الــــنــــزالء ب ــاالت ــص ــال

ال ــح ــال ــي ــة ،مــنــوهــا إلــــى أن وزارة

االتــصــاالت بين الــنــزالء وأهاليهم،

بــأهــالــيــهــم وغــيــرهــا مــن الــخــدمــات

الداخلية ماضية في إنفاذ القانون

قائمة ولــم يتم قطعها وأن مركز

المقدمة.

والعمل على تعزيز حقوق اإلنسان،

اإلصـ ــاح والــتــأهــيــل ،مــفــتــوح أمــام

وقــد أطــلــع وكــيــل وزارة الداخلية

حيث خطت لما هو أبعد من االلتزام

الجهات والمؤسسات العاملة في

الــشــيــخ نــاصــر بــن عــبــدالــرحــمــن آل

بمبادئها إلــى تعزيز ثقافة حقوق

مجال حقوق اإلنــســان ،ومــن بينها

خليفة الــســفــراء عــلــى اإلجــــراءات

اإلنسان في العمل الشرطي.

المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

االح ــت ــرازي ــة والــخــدمــات المقدمة

واستعرض وكيل وزارة الداخلية

واألمانة العامة للتظلمات ومفوضية

لــلــنــزالء؛ تطبيقا لــقــانــون مؤسسة

الــتــدابــيــر الــوقــائــيــة الــمــعــمــول بها،

ح ــق ــوق الــســجــنــاء والــمــحــتــجــزيــن

اإلصـــــــــاح والـ ــتـ ــأهـ ــيـ ــل والئ ــح ــت ــه

مــشــيــرا إل ــى إتــاحــة لــقــاح فــيــروس

وغيرها ،والتي تقوم بزيارات معلنة

التنفيذية ،باإلضافة إلى سير العمل

ك ــورون ــا مــجــانــا وبــشــكــل اخــتــيــاري

وغير معلنة للتأكد من تلقي النزالء

بمركز اإلصــاح والتأهيل وتقديم

لــلــنــزالء ،حيث تــم تطعيم % 100

للخدمات المنصوص عليها.

البحرين اتخذت تدابير خاصة لحماية النزالء

ســـفـــراء ودبــلــومــاســيــون لــــ “^” :الــمــمــلــكــة حــقــقــت إنــــجــــازات حــقــوقــيــة كــبــيــرة
بدور المالكي

تابعــت أصــداء زيــارة عدد من الســفراء والدبلوماســيين مركز اإلصالح
والتأهيــل فــي “جــو” ،ووتوقفــت عنــد انطباعاتهم عن الزيــارة ،ورصدت
تعليقاتهم التي تداولتها الصحافة األجنيبة والعالمية بقبول واسع.

الــبــحــريــنــيــة بـــذلـــت جـ ــهـ ــودا فــي

الــشــعــب بــشــكــل مــســتــمــر ،وتــكــفــل

في مجال حقوق اإلنسان ،بل أیضا

البحرين ،كاي بو كمان ،في تعليقه

وحــمــايــة حــقــوق اإلنــســان للنزالء

واألعــــــراق والــمــعــتــقــدات الدينية

كامل بما تلقت المملكة من التقدیر

كانت فرصة طيبة للتبادل وطرح

تحسين ظ ــروف مــراكــز التوقيف
على المدى الطويل ،مشددا على

وزار عدد من السفراء المعتمدين

حبيب هللا عن سعادته للمشاركة

لــــــدى م ــم ــل ــك ــة الـــبـــحـــريـــن م ــرك ــز

والقيام بالزيارة المیدانیة لمركز

اإلصـ ــاح والــتــأهــيــل بــرقــيــة وكيل

االصالح والتأهيل أمس.

في هذا الصدد.

وزارة الداخلية الشيخ ناصر بن

وقــــــــال الـــســـفـــيـــر الـــصـــيـــنـــي فــي

عــبــدالــرحــمــن آل خــلــيــفــة ،حيث

تصريحات خاصة لـــ “الــبــاد” :لقد

ال ــم ــع ــروف أنـ ــه ف ــي ظ ــل الــقــيــادة

اطلعوا على اإلجراءات والخدمات

شھدت بعینی األح ــوال الواقعیة

الحكيمة لعاهل مملكة البحرين

الـ ــتـ ــي ي ــق ــدم ــه ــا مـ ــركـ ــز اإلصـــــاح

فـــي م ــرك ــز اإلصــــــاح مــثــل نــظــام

صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بن

والتأهيل للنزالء.

اإلدارة المهنية والمرافق المتميزة

عيسى آل خلیفة ،تلتزم الحكومة

وع ــب ــر ســفــيــر جــمــهــوريــة الــصــيــن

والــمــعــامــلــة الــدقــيــقــة ،م ــؤك ــدا أن

الــبــحــريــنــيــة دائــمــا بــالــحــفــاظ على

الشعبية لدى مملكة البحرين أنور

هذا أقــوى دليل على أن الحكومة

الــحــقــوق األس ــاس ــي ــة لــلــمــواطــنــيــن

وت ــح ــس ــی ــن م ــس ــت ــوی ــات مــعــیــشــة

بسم الله الرحمن الرحيم

أن المملكة حققت إنجازات كبيرة
وأوضـ ــح السفير الصيني أن من

جمیع الحقوق لمختلف األجناس
في البحرين ،وتعتبر ھــذه القیمة

االجتماعية المتنوعة والمتسامحة
أحد أسس االستقرار والتنمیة على
المدى الطويل في البحرين.

يعكس اإلنسانیة الــدولــیــة بشكل
االعتراف الدولي.

وعـــــن زي ـ ــارت ـ ــه ل ــم ــرك ــز االصـــــاح
ال ــص ــي ــن ــي ،أمـــــا بــالــنــســبــة لــبــعــض

بعد الزيارة ،والقت أصداء وردودا

والــتــأهــيــل فــي ج ــو ،أش ــار السفير

وأوضح السفير الصيني لدى مملكة
اتخذت الحكومة البحرین التدابیر

أيــضــا تدابیر خــاصــة وكــامــلــة ،مما

االحترازية العملیة وقدمت العالج
واللقاحات مجا ًنا لجميع المواطنين

واألجانب ،مردفا أن ھذا لیس فقط
لحمایة الحقوق األساسية والصحة

األسئلة في إطار استمرار الحوار،
وكانت هذه العبارات هي التغريدة

المؤسسات الخاصة مثل السجون

البحرين أنه ومنذ تفشي الجائحة

عــلــى الــــزيــــارة أن إحـــاطـــة أمــس

فقد اتخذت الحكومة البحرینیة
یحفظ صــحــة الــنــزالء وحقوقھم

ونظام إدارة السجن.

ومـ ــن جــانــبــه قـ ــال ســفــيــر ألــمــانــيــا

االت ــح ــادي ــة الــمــعــتــمــد لـــدى مملكة

التي أطلقها سفير ألمانيا االتحادية
واسعة.

بــيــنــمــا أشـ ــار نــائــب رئــيــس البعثة

الدبلوماسية لسفارة الجمهورية
الــفــرنــســيــة لـــدى مــمــلــكــة الــبــحــريــن

ايمانويل ماير إلى اهتمام السفير
الفرنسي جيروم كوشار بالزيارة
التي أجريت أمس.

“برلمانية الحقوق” :زيارة السفراء لـ “اإلصالح والتأهيل” تؤكد الرعاية المتكاملة للنزالء

اإلجـــراءات المعتمـــدة لمكافحـــة كورونـــا تكذيـــب للشـــائعات

القضيبية  -مجلس النواب

أكـــــدت لــجــنــة ح ــق ــوق االن ــس ــان

وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان في

بــمــجــلــس الــــنــــواب أن الــســجــل

العمل الشرطي ،مؤكدة االهتمام

الــحــقــوقــي الــحــافــل بــاإلنــجــازات

النيابي والتعاون الحكومي في

في مملكة البحرين ،الذي يشهد

دعـ ــم تــطــويــر مــنــظــومــة حــقــوق

ال ــرع ــاي ــة وااله ــت ــم ــام ،والــتــقــدم

رعاية النزالء.

والـ ــتـ ــطـ ــور ،وف ــق ــا لــلــتــشــريــعــات

وأوضحت اللجنة أن زيــارة عدد

الوطنية ،وتــوافــقــا مــع المعايير
الـ ــدولـ ــيـ ــة ،فـ ــي ظـ ــل الــمــســيــرة

التنموية الشاملة لعاهل البالد

مـــن ال ــس ــف ــراء لــمــركــز اإلصــــاح
عمار البناء

سوسن كمال

فــي إيــصــال الــرســالــة الصحيحة

صاحب الجاللة الملك حمد بن

والــمــوضــوعــيــة إل ــى الــمــؤســســات

عيسى آل خليفة ،يستحق أن

الحقوقية والــجــهــات اإلعالمية

يبرز للعالم أجمع ،وما يشكله من

والـ ــشـ ــخـ ــصـ ــيـ ــات ال ــب ــرل ــم ــان ــي ــة

حرص بــارز في جميع المجاالت

والــحــقــوقــيــة فــي ب ــاده ــم ،فيما

والــقــطــاعــات ،وم ــا تــبــذلــه وزارة

يحصل في المركز من إجراءات،

الداخلية خصوصا ،من إجراءات

وم ــا يــنــالــه ال ــن ــزالء مــن خــدمــات

متميزة في رعاية لحقوق النزالء
فــي مــركــز اإلصــــاح والــتــأهــيــل،

ورعاية صحية على مدار الساعة،
خالد بوعنق

غازي آل رحمة

عدد من المرافق كالعيادة الطبية

االهــتــمــام والــحــرص ،ال ــذي يفند

الــتــي قــام بها عــدد مــن السفراء

وآل ــي ــة قــيــام ال ــن ــزالء بــاالتــصــال

تطلقها بعض الجهات الخارجية،

إلـــى مــركــز اإلص ـ ــاح والــتــأهــيــل

تطبيقا لقانون مؤسسة اإلصالح

وتــوفــيــر جميع الــرعــايــة الــازمــة
لهم.

وأشادت اللجنة بالزيارة الميدانية

والــمــبــانــي ومــنــطــقــة الـ ــزيـ ــارات

المعتمدين لدى مملكة البحرين،

بأهاليهم وغيرها من الخدمات،

فــي “جـــو” ،بــنــاء على دع ــوة من

وزارة الــداخــلــيــة ،واالطـــاع عن
قــرب ،على الخدمات المتكاملة
الــتــي يــقــدمــهــا الــمــركــز لــلــنــزالء،

والوقوف على الرعاية الصحية
واإلجـــــــــــــــــراءات االحـــــتـــــرازيـــــة

لمكافحة فيروس كورونا ،وزيارة

والــتــأهــيــل ،مــن شــأنــه أن يسهم

والتأهيل والئحته التنفيذية.

كل المغالطات والشائعات التي
والتصريحات غير الدقيقة التي
صـ ــدرت مــن بــعــض البرلمانيين
األوروبــيــيــن والــمــنــظــمــات ،التي

وجهود مضنية في توفير العناية
الطبية لمواجهة فيروس كورونا،
وأنــــه ال تــوجــد أي حــالــة قائمة
بين النزالء ،وأن واقع الخدمات
الحقوقية والــصــحــيــة والــرعــايــة
المتكاملة لــلــنــزالء داخـــل مركز
اإلصــــاح والــتــأهــيــل فــي مملكة
الــبــحــريــن ،يــؤكــد أن كــل مــا يثار

وأشـــــارت إل ــى أن ه ــذه الــزيــارة

تــســتــقــي مــعــلــومــاتــهــا مـ ــن تــلــك

والــمــفــتــوحــة لــلــجــهــات المعنية،

وأعــــربــــت عـ ــن ب ــال ــغ اع ــت ــزازه ــا

ـن ألهـ ــداف
مــحــظ اف ــت ــراء وت ــج ـ ٍ

فـــي إنـــفـــاذ الـــقـــانـــون ،وحــمــايــة

دأبــــــت ع ــل ــى ن ــش ــر الــمــغــالــطــات

تأتي في سياق الزيارات العديدة
تأكيدا بأن مملكة البحرين ليس
لديها ما تخفيه ،وأن واقع الرعاية
للنزالء في المركز يكشف حجم

الجهات المناوئة.

ودعمها لجهود وزارة الداخلية،
المجتمع ،ورعاية حقوق اإلنسان،

ويشاع غير صحيح إطالقا ،وأنه
وغــايــات مــن تلك الــجــهــات التي
والمعلومات الخاطئة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

سيدي جاللة الملك المفدى واالعتزاز بالصحافة الوطنية
لقد أعطى المشروع اإلصالحي لسيدي جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة

وســـمعتهم ،وحمايـــة األمـــن القومي والصحـــة واآلداب العامـــة ،بالتوافق مع

إلسهامها في رصد األحداث والتطورات وتحليلها من منظور يعكس الشعور

وبمـــا أن للصحافـــة مســـؤولية كبـــرى فـــي تنويـــر المجتمـــع وإظهـــار الحـــق

عاهـــل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه “الصحافـــة” حيزا كبيرا ومهما ،وذلك

الوطني والحس المسؤول ،كما أنها شريك أساسي في البناء والتطوير ،وقد
حملت الكلمة الســـامية التي وجهها جاللته حفظه هللا ورعاه بمناســـبة اليوم

العالمي لحرية الصحافة الذي يوافق  3مايو الجاري تحت شعار “المعلومات

كمنفعـــة عامـــة” ،كل معاني االعتزاز بالصحافة الوطنيـــة والصلة الدائمة بين
جاللته وبين أبنائه الصحافيين وأيضا الدفع بهذه المهنة إلى األمام والتميز

لمواصلة مساهمتها الفعلية في التقدم والتطوير والتنمية.

العهود الدولية”.

والصـــواب والعمل في صالـــح المجتمع تآلفا وتكامـــا وال يمكن ألي مجتمع
أن يســـتقيم ويزدهر إال بوجود صحافة وطنية مســـؤولة ،فقد وجه جاللته
حفظـــه هللا ورعاه “إلعداد مشـــروع قانون جديد وشـــامل لمكافحة خطاب

صورها وأشـــكالها التقليدية والمســـتحدثة ،بما يدعم الجهـــود الوطنية في
نشـــر قيم االعتدال والتســـامح وثقافة الســـام والحوار بيـــن جميع األديان

يقول جاللته حفظه هللا “لقد أكدنا حرصنا واهتمامنا منذ انطالقة مســـيرتنا

الدســـتورية والقانونية لحماية حقـــوق الصحافيين واإلعالميين في التعبير

إن هذا المشـــروع ســـيكون درعـــا للوطن وســـيبعد األقالم الملونـــة والمقنعة

عـــن آرائهـــم بأمـــان واســـتقاللية ،وحرياتهـــم فـــي التمـــاس مختلـــف ضروب

المعلومـــات واألفـــكار وتلقيهـــا ونقلها بال قيـــود ،باعتبارها مـــن أهم الحقوق
المصونـــة فـــي مجتمعنـــا الديمقراطـــي ،مع مراعـــاة احترام حقـــوق اآلخرين

للتواصل17111483 :

الكراهيـــة والتطرف وازدراء األديان ،في وســـائل التعبيـــر عن الرأي بجميع

والثقافات والحضارات ،والتصدي لألفكار المتشددة المغذية للفتن والعنف

التنموية بإجماع شـــعبي علـــى ميثاق العمل الوطني ،علـــى توفير الضمانات

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

واإلرهاب”.
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ودورهـــا اإلعالمـــي المضـــاد ،والتـــي ال تتوانـــى البتـــة عـــن تشـــويه األحداث
والوقائـــع ولعـــب دور إعالمـــي مضلـــل يســـتهدف الوطن بوجه عـــام عبر بث

الفتن وخطاب الكراهية ،فمهنة اإلعالم المحترم قول الحقيقة ال التزييف.

بدور عدنان

bedoor.articles@gmail.com

مستقبل العالقات مع طهران في حديث محمد بن سلمان
تابعـــت كمـــا تابع الماليين مـــن مختلـــف دول الوطن العربـــي ودول العالم

مقابلة ســـمو األمير محمد بن ســـلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية،
والتـــي تطـــرق خاللهـــا للعديـــد مـــن المواضيـــع الداخليـــة واإلقليميـــة بكل

صراحة وشفافية دون أية مجاملة أو مواربة.

وعلـــى الرغم من األهميـــة الكبرى لجميع المواضيع التي تطرق لها ســـموه

خـــال اللقـــاء ،إال أن حديثـــه عن مســـتقبل العالقـــات الســـعودية اإليرانية

كان على رأس هذه المواضيع ،حيث أشـــار ســـموه خالل حديثه إلى رغبة

المملكة العربية الســـعودية في إقامة عالقات طيبة مع طهران قائمة على
المصالح المشتركة بين البلدين.

تصريح سمو ولي العهد السعودي يأتي في ظل تسريبات حول اجتماعات
غيـــر معلنة عقدت في بغداد بين وفد ســـعودي ووفد إيراني كانت تهدف

حسب المصادر لتحسين العالقة المضطربة بين البلدين ،ويرى الكثير في
التطورات األخيرة شـــبه انفراجة في الملف الســـعودي اإليراني الذي تعقد

بشـــكل كبيـــر خالل الســـنوات الماضية في ظل تزايـــد التدخالت اإليرانية

في دول المنطقة ،والتي كانت نتاج االتفاق النووي الركيك الذي أبرم في

عهد الرئيس األميركي السابق باراك أوباما ،ما أعطى طهران مساحة أكبر
ً
حدوديا مع
للمنـــاورة والتوغل في العديد من الدول العربية التي تشـــترك

ً
ً
ســـافرا ألمن المملكة القومي
تهديدا
المملكة العربية الســـعودية ،ما شـــكل

في ضوء ذلك وكرد فعل اتخذت المملكة ما يلزم لحماية مصالحها.

عـــودة العالقات الســـعودية اإليرانية لســـابق عهدها ليس أمرا مســـتحيال،

لكن ال يمكن أن يحدث إال بعد أن تبدي طهران حسن النية ،وذلك ما يجب

أن تثبته بوقف تدخالتها في دول المنطقة وعلى رأسها اليمن ،والوصول

لتوافق حقيقي فيما يخص ملفها النووي يضمن لجم طموحاتها التوسعية
في المنطقة ،حينها فقط ستعود األمور إلى سابق عهدها.

التســـريبات األخيرة لوزيـــر الخارجية اإليراني والتـــي ينتقد فيها الحرس

الثوري لم تكن األولى في مسلســـل التفكك الداخلي للمنظومة السياســـية

د .حورية الديري

اإليرانيـــة ،مـــا يدل على ضعف ووهن البيت الداخلـــي اإليراني وعليه فإن

الوصول لتسويات سياسية دولية يبقى المالذ الوحيد للنظام الحالي.

لنقترب أكثر
القيمـــة التي تعكس مســـتوى ثقافـــة المجتمع البحريني في شـــهر
مـــن الـــدروس ّ

رمضـــان المبـــارك ،ذلـــك اإلرث الكبير الـــذي تنقله المجالـــس الرمضانيـــة بأنواعها
الرســـمية والمؤسســـية والعائلية التي تعتبر محفالً
رمضانيا ســـنويًا ،يجتمع فيه
ً

يمكن أن يكون دون واقع متسلسل األحداث ،أساسه في قوة جذوره التي بدأت
في زمن رســـخ العديد مـــن القيم والموروثات ذات األثر المســـتدام في كل زمان،
ومن هنا يكمن الســـر الذي حاول العديد من الباحثين الكشـــف عنه وعن تداعيات

عدد من األشـــخاص بضيافـــة أصحاب أحد المجالس مـــن المهتمين بإحياء هذه

الفجـــوة بيـــن األجيـــال ،إذ اســـمحوا لي أن أقـــول“ :لنقتـــرب أكثر” ..كمـــا نحن في

وتســـاهم فـــي رفـــع قيـــم المـــودة والمحبـــة والتعايـــش في أجـــواء مـــن التقارب

عالميـــة أن نوظـــف كل اإلمكانيـــات والبدائـــل المتاحـــة كي نحافظ علـــى تواصلنا

الثقافـــة األصيلـــة التـــي تعكس مســـتوى الترابـــط والتالحم بين أفـــراد المجتمع،
واالنسجام.

رمضان ،فكما نعيش تجهيزاته ويومياته ،فقد استطعنا ونحن نواجه أكبر جائحة

ً
ملوحظا خالل الســـنوات
وفـــي مملكـــة البحريـــن ،شـــهدت هذه المجالـــس تطـــورًا

والتجـــارب بيـــن مرتاديهـــا الذين يحرصون على االســـتعداد لها مع دخول الشـــهر

افتراضية دورية لمجموعة من المجالس المعروفة في مختلف المحافظات ،يتم

الفضيـــل ،وباقترابنا أكثـــر لتدارس ما يحمله هذا المـــوروث الحضاري من دروس

سنجده أكبر محفل يجمع بين قصص الماضي والحاضر ويصنع جسرًا من التالقي
نبراســـا يتدارســـونها عبر محطاتهم التاريخية بما
بينها كي تحملها األجيال معهم
ً
تحمـــل مـــن أمجـــاد يتفاخرون بهـــا ويقتدون ،ومنها يرســـمون مســـتقبلهم الذي ال

Osailanim@yahoo.com

الفعـــال مـــع بعضنا البعض ،ومـــن هنا يأخذنـــا الحديث ناحية التميـــز في توظيف
المنصـــات الرقميـــة وإطـــاق “مجلـــس البـــاد الرمضانـــي” ،حيث عـــززت صحيفة

الماضيـــة ،إذ تحولـــت إلـــى منصـــات ثقافيـــة لتبـــادل األحاديـــث ونقـــل الخبـــرات

د .غسان عسيالن

“البـــاد” مفهـــوم اســـتمرار التواصـــل الرمضانـــي بين أفـــراد المجتمع عبـــر زيارات

درع للعرب
قوة السعودية ٌ

من خاللها مناقشة القضايا ذات الشأن العام ،وساهمت في ترسيخ مفهوم إحياء
هـــذا المـــوروث التاريخي الجميل بأســـلوب معاصر مهما كانـــت الظروف ،وهذا ما

تابـــع كثيـــر من األشـــقاء فـــي مختلـــف العواصم العربية لقاء ســـيدي ســـمو ولي

مضامينها اإليجابية لصناعة عبقها التاريخي الذي به تسمو وتفتخر.

مرور خمس سنوات على بدء تنفيذ رؤية المملكة  ،2030وقد سرت موجة من

يعمق روح األصالة في نفوس الجميع ،ويبقيها راسخة في قلوب األجيال تترصد

العهـــد األميـــر محمـــد بن ســـلمان  -حفظه هللا  -الذي تـــم بثه قبل أيام بمناســـبة

الفرحة واالنبهار في كثير من األوســـاط العربية ،الســـيما أوســـاط الشباب الذين
أبهرهـــم حديث ســـمو ولـــي العهد ،وقدرته الهائلة  -وفقه هللا  -على االستشـــهاد
باألرقـــام ،ودعم كالمـــه باإلحصائيات الدقيقـــة ،األمر الذي ينم عـــن رؤية ثاقبة

ووعـــي تـــام ،وإدراك كامل للغاية التي تســـعى إليها المملكـــة وتريد تحقيقها مع
hmaalmahdi
@gmail.com

حسين المهدي

التجارة الخارجية في  60عاما ()2
في مقالنا الســـابق لمشاركتي بمجلس كانو الرمضاني االفتراضي من تنظيم جريدة
ً
ملخصا لتغيرات التجارة الخارجية لمملكة
“البالد” في (21/4/2021م) ،حيث قدمت

( )% 169ابان األعوام العشرة (2010 - 2000م) لتصل إلى ( )6.3مليارات دينار وذلك

البحريـــن في الخمس ســـنوات األخيـــرة (2020 - 2016م) ،معالجين التفاصيل – في

مـــن ( )2.3مليـــار دينار في (2000م) نتيجة ارتفاع أســـعار النفط في أســـواق الطاقة
ً
ً
قياســـيا في االرتفاع في
رقما
الدولية ،وواصل النمو لألربعة أعوام الالحقة ليضرب

فترتـــي النمو األولـــى والثانية في (1976 - 1960م) و(1999 - 1977م) على التوالي،

التمـــدد في أســـعار البتـــرول ،لكن هذا االتجـــاه اخذ في االنحدار فـــي العام (2019م)

األســـبوع الماضـــي – عبر سلســـلة البيانـــات لألعـــوام الســـتين (2020 - 1960م) ،في

ونكمل اليوم الفترة الثالثة واألخيرة في (2020 - 2000م).

شهدت العشرين سنة الماضية نقالت كبيرة في مكونات التجارة الخارجية للمملكة،

حيث ارتفعت قيمة إجمالي الواردات الســـلعية قرابـــة ( )4.6مليارات دينار بحريني،
بنمـــو فـــاق ( ،)% 262لتصـــل الواردات إلـــى ( )6.3مليارات دينار فـــي العام (2010م)،
مقابـــل ( )1.7مليـــار دينـــار في العـــام (2000م) ،ثم واصلـــت الـــواردات تطورها ألكثر
مـــن ( )7.4مليـــارات دينـــار فـــي (2014م) بزيادة تعـــدت المليـــار دينار مقارنـــة بالعام
ً
ً
أيضا ،لتكون الواردات
تراجعا ،فاق المليار دينـــار
(2010م) ،ثـــم شـــهد العام (2019م)

جانـــب الصـــادرات لتتعـــدى ( )8.7مليارات دينار في العام (2014م) بســـبب اســـتمرار

والعـــام (2020م) ،بمعـــدل ( )-% 22لكل عام على حدة .التغيرات في حجم الواردات
البحرينيـــة مـــن جهة ،والصادرات من جهـــة أخرى ،ألقت بظاللها علـــى إجمالي قيمة
ً
ً
توســـعا
مبدية
التجـــارة الخارجيـــة وبالتالي على تغيـــرات الميزان التجاري للمملكة،

بنســـبة ( )% 418فـــي العقد األول مـــن االلفية الثالثة ليبلغ أوجه فـــي العام (2011م)
ً
ً
نمـــوا غير مســـبوق عند فائض تجـــاري أكبر مـــن ( )1.4مليار دينـــار مع مطلع
محققـــا
النصـــف الثانـــي مـــن العقد الثانـــي من القـــرن الحالي ،ثم تباطـــأ إلـــى ( )1.3مليار في
(2014م) ،وإلـــى عجـــز بنســـبة ( )177-و( )546-مليـــون دينـــار بحرينـــي فـــي العامين

ً
انخفاضا بــــ ( )548مليون دينار
فـــي مجموعهـــا نحـــو ( )6.4مليارات دينار ،ثم ســـجل
ً
عاكســـا اآلثار الســـلبية لجائحة كوفيـــد  19التي ضربت االقتصاد
في العام الماضي،

للنمـــو فـــي مؤشـــرات التجارة الدوليـــة وانعكاســـاتها اإليجابية علينا ،كمـــا تذكر ذلك

كذلـــك فقـــد نمت صـــادرات البحرين للخارج لتالمـــس ( )4مليارات دينار ،بما نســـبته

االقتصادي الكبير في العقد الثالث من القرن العشرين.

العالمي مع نهاية العام قبل الماضي (2019م).

(2020 - 2019م) ،متطلعيـــن إلـــى مرحلـــة مـــا بعـــد الجائحة لنرى العـــودة التدريجية

أدبيات النمو االقتصادي الذي شـــهدته فترات صعبة كالحربين العالميتين والكســـاد

رؤية .2030

البعد
وفـــي الحقيقة فإن هنـــاك بُع ًدا مهمًّ ا من أبعاد هذه الرؤيـــة الطموحة ،وهو ُ

العربـــي في رؤية المملكة  2030التي يقودها بوعي واقتدار ســـيدي ســـمو ولي

العهـــد  -حفظـــه هللا  -بتوجيه ودعم كامل من موالي خادم الحرمين الشـــريفين
الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيز أيَّـــده هللا ،والحقيقـــة ان قوة المملكـــة قوة للعرب
جميعً ا ،فما َفتِئت المملكة ُتناصر القضايا العربية في جميع المحافل الدولية ،وما
انفكت تحمل الهم العربي في كل المناحي ،وعلى كل المستوياتُ ،
َّ
وتقدم الدعم

والمؤازرة لكل عربي في شتى بقاع العالم ،وهذا هو واجبها الذي يفرضه عليها
موقـــع القيـــادة والريادة ،وما تتمتع به من مكانة روحية كبيرة في نفوس جميع

العرب والمســـلمين .وتشـــغل المملكة العربية الســـعودية مســـاحة كبيرة تتجاوز
ضعف مســـاحة فرنســـا وألمانيـــا مجتمعتين ،وهي مهبط الوحي ومهد اإلســـام
وأرض الحرميـــن الشـــريفين ،كما أنهـــا تمتلك بفضل هللا تعالـــى ربع االحتياطي
العالمـــي للنفـــط الخـــام المعـــروف حتـــى اآلن والتي ُتقدر الدراســـات اســـتمراره

بإذن هللا تعالى عشـــرات الســـنين القادمة .وإلى جانـــب المكانة الروحية والقوة

االقتصادية للمملكة فقد طورت قواتها المسلحة لتصبح القوة العسكرية الثانية
عربيا بعد مصر والقوة الســـابعة عشرة على مســـتوى العالم ،بل تأتي السعودية
ًّ
ً
مباشـــرة بعد الواليات المتحـــدة والصين فيما يتعلق
عالميا
فـــي المرتبـــة الثالثة
ًّ

بامتـــاك العتـــاد العســـكري واألســـلحة الحديثة ،وذلك بحســـب الدراســـات التي

تجريها الجهات المتخصصة مثل “معهد بحوث السالم الدولي في ستوكهولم”.
إن المملكة داعية سالم ،ومع ذلك فهي تتمتع بفضل هللا تعالى بقوة ردع هائلة
ُترهب كل من تسول له نفسه المساس بأمنها أو االعتداء عليها ،ويمتلك سالح

الجو السعودي قوة رادعة على امتداد مجال جوي واسع ،ويدها قادرة على أن

تطال كل من يريدها أو يريد شقيقاتها بأي نوع من أنواع األذى.
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القيد63647-١ & ٨ :

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

التاريخ 2021/4/25 :

 -إدارة التسجيل التجاري

-

القيد 136942

إعالن بحل و تصفية

إعالن رقم  CR2021- 69816لسنة ٢٠٢١

بشأن تحويل فروع من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

شركة بومينج سوبر للتجارة و الخدمات ذ.م.م
بناء على قرار صاحب شــركة بومينج ســوبر للتجارة و الخدمات ذ.م.م المســجلة

شركة النقطة اكسبريس ذ.م.م

زكــي حســين كريــم حســين غــالب شــاه بهذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديرين

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم

والخدمات و ســبيد ون لتخليص المعامالت مؤسســة فردية والمســجلة بموجب

قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة  325مــن قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي

القيــد رقــم  8 & 1 - 63647طالبــا تحويــل المؤسســة الفرديــة بفرعيها إلى شــركة

ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره  1000دينار بحريني لتصبح الشركة
مملوكة من السادة التالية اسمائهم:

الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم  21لعــام  ، 2001و عمــال بنــص المــادة  335مــن

قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة إلى تقديم مطالباتهم إليه،
مدعومة بالمســتندات الالزمة ،خالل  15يوم من تاريخ نشــر هذا اإلعالن ،و ذلك

 .1حسين عبدالواحد حبيب جاسم الفردان

على العنوان التالي:

 .2السيد هادي ناجي جمعه حميد محمد

إدارة التسجيل

إعالن رقم  000لسنة 2021

تحت رقم  ، 136942بتصفية الشــركة اختياريا و تعيين الســيدة  /زينب بي بي

إليهــا الســيد  /حســين عبدالواحــد حبيــب جاســم الفــردان المالك ل بــاك للصيانة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

33221189

-

sayed.amir33@gmail.com

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

إليهــا الســيد  FAISAL AKRAM /باعتبــاره المصفــي القانونــي لشــركة النقطــة
اكســبريس ذ.م.م ،المســجلة كشــركة ذات مســؤلية محــدودة بموجــب القيد رقم

 ، 119350طالبا إشهار إنتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية و شطبها
مــن الســجل التجــاري ،و ذلــك وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة الصــادر

بالمرسوم بقانون رقم  21لسنة 2001

إلعالناتكـــم For Advertising
أوقات الدوام:
السبت 9 :صباح ًا حتى  3مسا ًء
األحد  -الخميس 8 :صباح ًا حتى  4مسا ًء

38344464
للتواصل مع قسم اإلعالنات:
17111501 - 17111504 - 17111444

ﺳﻨ ــﺪ
Sanad

17564422
Broker's license 3
Property Manager's license 23

V i l l a s

O r c h i d a

Approved Valuer license A
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Vacancies Available

EBTIHAL CONTRACTING ESTABLISHMENT
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
39628077 or Contracting.ebtehal@gmail.com

Harmony Homes Construction
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
33509696 or HARMOONYHOMES@GMAIL.COM

S N COATING WORKSHOP W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33074488 or SNCOATING@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

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

Hertel W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SCAFFOLDER
suitably qualified applicants can contact
36633899 or MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM

Orange contracting
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17697455 or CARGO.DOLPHIN@YAHOO.COM

EBTIHAL CONTRACTING ESTABLISHMENT
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
39628077 or Contracting.ebtehal@gmail.com

Bee World Boutique
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
33077970 or ddd1929@gmail.com

Challenge Route Auto Services
has a vacancy for the occupation of
PAINTER
suitably qualified applicants can contact
39955915 or challenge.route@gmail.com

Green Park Restaurant Co. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
34392150 or GREENPARKFT@GMAIL.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

CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17468532 or MSYED@ABAHSAIN.COM

ALAKBAR TECHNOLOGY
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39829689 or farsanabahrain@gmail.com

INTERNATIONAL MARKETING COMPANY W.L.L CLEANTEC
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
36636640 or HANANKHALAF84@GMAIL.COM

Mention Garage
has a vacancy for the occupation of
MECHANIC
suitably qualified applicants can contact
39888911 or Adelhabib33@gmail.com

ALRESALAH
has a vacancy for the occupation of
CASHIER
suitably qualified applicants can contact
17776089 or BUESA121@GMAIL.COM

YES EXPRESS SUPER MARKET
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39655383 or HANIBOHAMAD74@GMAIL.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

VISSION CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39300177 or TAHAHAJ@GMAIL.COM

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
ASSISTANT MANAGER
suitably qualified applicants can contact
33503313 or REDXHR@REDXINDUSTRIES.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

Transport Al-Fadhel to the owner Ali Fadhel Fadhel Mohammed K
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33039333 or ALIFADHEL80@GMAIL.COM

MUNIQUE REPAIR OF MACHINERY AND EQUIPMENT CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
ACCOUNTANT
suitably qualified applicants can contact
39053021 or MUNICHEQUIPMENTSERVICES@GMAIL.COM

SIGNET INTERNATIONAL CO W.L.L
has a vacancy for the occupation of
ACCOUNTANT(GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
33041454 or INFO@SIGNETINTL.NET

EMMANUEL Repair of household appliances and home
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39179077 or MH.HADDAD88@YAHOO.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

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

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

MUNIQUE REPAIR OF MACHINERY AND EQUIPMENT CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
DIESEL MECHANIC
suitably qualified applicants can contact
39053021 or MUNICHEQUIPMENTSERVICES@GMAIL.COM

Village lights.
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33200037 or MADANALBANBILI@GMAIL.COM

Meena salon
has a vacancy for the occupation of
BEAUTICIAN
suitably qualified applicants can contact
17255163 or H.ALKHUNAIZI00@GMAIL.COM

CAPITAL FACILITIES MANAGEMENT W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants can contact
77132211 or jobcfmbah@gmail.com

BATSCO CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SECURITY GUARD
suitably qualified applicants can contact
17783886 or info@batsco.net

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

SHAKARGARH FRUIT & VEGITABLE
has a vacancy for the occupation of
SALES AGENT
suitably qualified applicants can contact
39120851 or ASIYAPAK295@GMAIL.COM

ARMAN PALACE TRADING W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
33565773 or RAIZJENNIS@GMAIL.COM

Good Spring Gardens
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
39850362 or BAH_EOD_1@YAHOO.COM

Leaders international contracting
has a vacancy for the occupation of
INSULATOR
suitably qualified applicants can contact
39699957 or a.a.qarata.bh@gmail.com

WESTPOINT HOME (BAHRAIN) W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17838129 or ADEL.JABBER@WPHOME.COM

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

THE PERFECT DESIGN FOR KITCHENS W l l
has a vacancy for the occupation of
FOREMAN LABOURER
suitably qualified applicants can contact
33334579 or METWALLYM48@YAHOO.COM

Rita manpower agency
has a vacancy for the occupation of
SECRETARY
suitably qualified applicants can contact
77082090 or ritamanpowerbh@yahoo.com

A & D WORLD GENERAL TRADING CO W.L.L
has a vacancy for the occupation of
MANAGER (MARKETING)
suitably qualified applicants can contact
17276576 or CEO@PRINCESS-VICTORIA.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

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

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

BEST HOMES CARGO AND TRANSPORT W.L.L
has a vacancy for the occupation of
DRIVER
suitably qualified applicants can contact
35614170 or IRFAN337278@YAHOO.COM

EAT RIGHT RESTAURANT
has a vacancy for the occupation of
COOK(GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
36186183 or EATRIGHTBH@GMAIL.COM

MEHWISH CONTRACTING W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
34306061 or MEHWISHOFFICIAL97@GMAIL.COM

CIRCLE INTEGRATED SERVICES W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CLEANER (GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
17822218 or INFO@CIRCLE.BH

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

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

SEALAND MINISTOP SUPERMARKET W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
39077388 or LAYLAA797@GMAIL.COM

IKKAYEES RESTAURANT W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WAITER (RESTURANTS)
suitably qualified applicants can contact
17292393 or ALWALIOFC@HOTMAIL.COM

MEHWISH CONTRACTING W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
GENERAL MANAGER
suitably qualified applicants can contact
34306061 or MEHWISHOFFICIAL97@GMAIL.COM

VIBRANT SERVICES W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants can contact
17615858 or JALALEBRAHIM@GMAIL.COM

HUAWEI TECHNOLOGIES BAHRAIN W.L.L
has a vacancy for the occupation of
MANAGER (PROJECT)
suitably qualified applicants can contact
17568708 or MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM

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

PLAY RESTAURANT AND LOUNGE W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WAITER
suitably qualified applicants can contact
16666661 or ajit@sevensholding.com

HALIMA TOWER FOR FASHION, CLOTHING AND JEWELRY DESIGN W.L.L
has a vacancy for the occupation of
MARKETING SPECIALIST
suitably qualified applicants can contact
34530082 or EAWACHI81@GMAIL.COM

ALTASAHUL TRADING CENTRE W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR
suitably qualified applicants can contact
33733289 or DUHAD476@GMAIL.COM

CONTRATECH W.L.L
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17554430 or INFO@CONTRATECH-BH.COM

Mohammed Ashraf Upholstery
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39336677 or Ashrafrana029@gmail.com

Hertel W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SCAFFOLDER
suitably qualified applicants can contact
36633899 or MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM

Hungerstation Limited Foreign Branch Company
has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR
suitably qualified applicants can contact
33266333 or MAHMOOD.JAHROOMI@HUNGERSTATION.COM

New Green Construction of buildings Bahraini partnership company
has a vacancy for the occupation of
WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL
suitably qualified applicants can contact
39331560 or ALAMISHAQUE@GMAIL.COM

Al Shammary Food Industries
has a vacancy for the occupation of
ROASTER(NUTS)
suitably qualified applicants can contact
17000585 or HAKIM@BCCI.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

Thermon Middle East W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SALES MANAGER
suitably qualified applicants can contact
17217468 or shereen.ghuloom@thermon.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

SMART CIRCLE INTERIOR DECOR
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
35948612 or smartcircle.contracting@gmail.com

GOULETTA COLD STORE Bahraini partnership company
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
33548005 or GOULETTA135784@GMAIL.COM

Multani Express Services
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17612011 or QOLABASERVICES@GMAIL.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

Glass Tech Industries B.S.C closed
has a vacancy for the occupation of
MANAGER (FINANCIAL AFFAIRS)
suitably qualified applicants can contact
39697800 or DM@mannaigroup.net

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

TOUCHES STONE CLEANING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY
has a vacancy for the occupation of
OFFICE ASSISTANT
suitably qualified applicants can contact
33131142 or FOUZIACHERU34@GMAIL.COM

R I M MARKETING CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33701470 or RIMSPC5@GMAIL.COM

GRAND STATION FOR AUTO SERVICES W.L.L
has a vacancy for the occupation of
FOREMAN
suitably qualified applicants can contact
33972312 or gssbh.wll@gmail.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

GHAREEB EXPRESS RESTAURANT
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants can contact
66648111 or SAMIALMULLA15@GMAIL.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

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L
has a vacancy for the occupation of
PORTER
suitably qualified applicants can contact
17786500 or careers@kcbahrain.com

Nanak Contracting & Cleaning
has a vacancy for the occupation of
SALES WORKER
suitably qualified applicants can contact
39978242 or FASTWAYBAH@GMAIL.COM

AJK TAILORING
has a vacancy for the occupation of
TAILOR
suitably qualified applicants can contact
33055827 or SAUDKHAN1264@YAHOO.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

INVENT INFORMATION TECHNOLOGY SYSTEMS W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants can contact
77089595 or ALI@INVENT.BH

Relay Engineering Limited
has a vacancy for the occupation of
MECHANICAL TECHNICIAN
suitably qualified applicants can contact
39980260 or ANDREW.WRANKMORE@RELAY-ENGINEERIN.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

MAKTOOM TRADING AND CONTRACTING CO LLC BRANCH OF A FOREIGN COMPANY
has a vacancy for the occupation of
CIVIL ENGINEER
suitably qualified applicants can contact
39613999 or MAKTOOM@MAKTOOMCO.COM

TAYF ALKOFEIA RESTAURANT BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY
has a vacancy for the occupation of
WAITER
suitably qualified applicants can contact
17006164

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

AL MUSAWI General Trading
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
17261706 or BUHASHIM25@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

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants can contact
17786500 or careers@kcbahrain.com

MAKTOOM TRADING AND CONTRACTING CO LLC BRANCH OF A FOREIGN COMPANY
has a vacancy for the occupation of
ELECTRICAL TECHNICIAN
suitably qualified applicants can contact
39613999 or MAKTOOM@MAKTOOMCO.COM

SERIES 7 MANAGEMENT W.L.L
has a vacancy for the occupation of
GENERAL MANAGER
suitably qualified applicants can contact
17570400 or INFO@PRIMEINSTANTOFFICES.COM

AL HARAS FOOD STUFFS
has a vacancy for the occupation of
SALES AGENT
suitably qualified applicants can contact
37237700 or HAGAG.HAMAM@YAHOO.COM

Planet Donut and Bakery W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39671611 or TAN66A@HOTMAIL.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

Alsalam Gas
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17401212 or cv@salamgas.com

ALAA AL JAZEERA CONTRACTIAG W.L.L
has a vacancy for the occupation of
TECHNICIAN
suitably qualified applicants can contact
36556229 or AAJE@BATELCO.COM.BH

ISA ALSHEALA RENTING OF HOUSEHOLD GOODS
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
33656333 or SALMAN.MINHAS005@GMAIL.COM

KONYALI AHMET USTA FOR RESTAURANTS CO W.L.L
has a vacancy for the occupation of
COOK(ASSISTANT)
suitably qualified applicants can contact
17532229 or newconcept.bahrain@GMAIL.COM

Bu Ali Spice Co. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WAITER
suitably qualified applicants can contact
17684885 or HRBUALIGROUP@GMAIL.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

ALDEEBIL FISH FACTORY
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17732677 or hasan.aldeebel@gmail.com

EDIHT TECHNOLOGY
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
66677632 or MOHAMED.ALFARDAN97@GMAIL.COM

NOREEN BEAUTY AND SPA
has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR
suitably qualified applicants can contact
17686008 or NSH.2606@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

ABU ABDUL GHAFOOR MOTOR WINDING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39892058 or tahirhameed57@hotmail.com

Thai star salon
has a vacancy for the occupation of
BEAUTICIAN
suitably qualified applicants can contact
33444946 or REDHAHAMMAD@GMAIL.COM

DIRECT BUILDERS CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33864666 or LAZURD.SERVICES@GMAIL.COM

S CLASS G FOR DATA PROCESSING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
36576122 or ALOOY20019@GMAIL.COM

HORAIN INTERNAL CLEAING & MAINTENANCE W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
35571450 or INFO@PISTARTUP.CO

GEMS INDUSTRIAL SERVICES W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17491106 or unni@gems-bahrain.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

Al adil super market co wll
has a vacancy for the occupation of
MANAGER
suitably qualified applicants can contact
17295879 or HASSAN@ARABASIAN.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

S CLASS G FOR DATA PROCESSING
has a vacancy for the occupation of
OFFICE ASSISTANT
suitably qualified applicants can contact
36576122 or ALOOY20019@GMAIL.COM

NIAA FASHIONS CO W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SALES WORKER
suitably qualified applicants can contact
38380081 or TANOLI4447@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

ALEA WORLD CONTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39669225 or SAATI-2002@HOTMAIL.COM

FOOD CIRCLE W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33401308 or FOODCIRCLE.BH@GMAIL.COM

ALMOAYYED SECURITY
has a vacancy for the occupation of
SECURITY GUARD
suitably qualified applicants can contact
17400407 or ameer@almoayyedcg.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

FORWELL DRIVE FOR AUTO PARTS W.L.L
has a vacancy for the occupation of
ACCOUNTANT
suitably qualified applicants can contact
33887506 or BAHRAINSPAREPARTS20@GMAIL.COM

Promag Technical Services W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17713866 or febin@promagbahrain.com

Premiere Hotel W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
WAITER
suitably qualified applicants can contact
17712303 or CORP@DADABAI.COM

WHITE GLOVE CLEANING SERVICES
has a vacancy for the occupation of
SALES MANAGER
suitably qualified applicants can contact
33355388 or MAMUTAWA@MUN.GOV.BH

CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17468532 or MSYED@ABAHSAIN.COM

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

AL MEEZAN CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33310257 or AFRIDI302@GMAIL.COM

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

SUPERIOR PACKAGING SERVICES
has a vacancy for the occupation of
HEAVY VEHICLE DRIVER
suitably qualified applicants can contact
33969611 or moh.salman.7@gmail.com

WHITE VELVET TAILORING AND EMBROIDERY
has a vacancy for the occupation of
TAILOR
suitably qualified applicants can contact
36388878 or ISATHEKING2@GMAIL.COM

CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17468532 or MSYED@ABAHSAIN.COM

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

STAR NOORCAP W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR
suitably qualified applicants can contact
17440038 or KKDASH@YAHOO.COM

HRM BUILDING CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
DRIVER
suitably qualified applicants can contact
17223700 or HUSSAINRABEEA89@GMAIL.COM

NASAYEM ALHIDD RESTAURANT
has a vacancy for the occupation of
WAITER
suitably qualified applicants can contact
33170100 or MOH.SALMAN.7@GMAIL.COM

New & Vigorous Electronic Trading W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
39524255

BOLAN TOWER CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17000490 or bolanbh@gmail.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

RAJ R FOOD DELIVERY
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
36576122 or ALOOY20019@GMAIL.COM

HRM BUILDING CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17223700 or HUSSAINRABEEA89@GMAIL.COM

NASAYEM ALHIDD RESTAURANT
has a vacancy for the occupation of
COOK(GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
33170100 or MOH.SALMAN.7@GMAIL.COM

SULTANA STAR FOR IRONING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
66950555 or YOUSAFABDULLAH95@GMAIL.COM

Professional touch for services
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17720009 or INFOO@pro-touch-s.com

BAHRAIN 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

RAJ R TAILOR
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
36576122 or ALOOY20019@GMAIL.COM

EDIHT S S CONSTRUCTION OF BUILDINGS
has a vacancy for the occupation of
HEAVY VEHICLE DRIVER
suitably qualified applicants can contact
34595652 or MOHAMED.ALFARDAN97@GMAIL.COM

Instant Contracting establishment
has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR
suitably qualified applicants can contact
66909455 or INSTANT.BH@GMAIL.COM

URBASER BAHRAIN CO W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17131018 or sajilnath@urbaser.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

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

DIRECTIONS FOR GENERAL TRADING EST
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
36167712 or DIRECTIONSBAHRAIN@GMAIL.COM

ZAIN STAR AUTO PARTS
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39093275 or SADIQKHANNYB@GMAIL.COM

SNOWFALL ELECTRICAL WORKSHOP
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17701545 or SNOWFALL.AC@GMAIL.COM

ZUHOOR ALREHAN 2 TRADING
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
17404086 or REHAN.PERFUME@YAHOO.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

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

LINE SPACE SERVICES W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
34561904 or LINESPACEBH@GMAIL.COM

RAJ R TAILOR
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
36576122 or ALOOY20019@GMAIL.COM

CAPITAL REEF CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
SECRETARY
suitably qualified applicants can contact
13109226 or CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM

TWINS SPORT TAILORING & SELLING SPORTS EQUIPMENT
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
39212227 or SARA1980BH@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

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

MINGORA SERVICES W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
66633465 or MINGORABH@GMAIL.COM

RAJ R BOUTIQUE
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
36576122 or ALOOY20019@GMAIL.COM

YALLA CLEANING
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants can contact
17770313 or JEHAD.ANC@HOTMAIL.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

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

CLEOPATRA SEAFOOD RESTAURANT W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CHEF
suitably qualified applicants can contact
34000669 or MSNOSMAN2021@GMAIL.COM

SS GULF CONTRACTING COMPANY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR
suitably qualified applicants can contact
35942333 or SHAHID1984@GMAIL.COM

POWER MOTOR MOTOR-CYCLE REPAIRS
has a vacancy for the occupation of
MECHANIC
suitably qualified applicants can contact
39807408 or MAHMOOD_YZF@LIVE.COM

ALMOAYYED HEAVY EQUIPMENT MAINTENANCE CO. W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
SALES EXCUTIVE
suitably qualified applicants can contact
17211211 or PILLAI@ALMOAYYED.COM.BH

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

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

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

OMAR ALI AHMED HASAN ALBALOOSHI
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33224880 or OMARALBLOOSHI89@GMAIL.COM

ABU NABEEL GADOON BAKERY
has a vacancy for the occupation of
BREAD BAKER
suitably qualified applicants can contact
36501504 or ABUNABEEL04@GMAIL.COM

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L
has a vacancy for the occupation of
HEAVY DRIVER
suitably qualified applicants can contact
17312220 or AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH

OUD ALSULTAN PERFUMES
has a vacancy for the occupation of
CLERK
suitably qualified applicants can contact
39388803 or ALI.HUSAIN@WAVELOO.COM

DURRAT AL MUHARRAQ CLEANING &MAINTENANCE
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17535158 or bucheeri5@gmail.com

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

ALRASHID BUKHARI RESTAURANT W.L.L
has a vacancy for the occupation of
COOK(GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
17784818 or TRADING@CRYSTALBAHRAIN.COM

BOROOJ ALSALAM CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
36444518 or ZUHAR.MAKKI@GMAIL.COM

Bahrain Polyforms W.L.L
has a vacancy for the occupation of
GENERAL MANAGER
suitably qualified applicants can contact
38883037 or SAMI@BAHRAINPOLYFORMS.COM

HEAVEN HOMES CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
OFFICE BOY / FARRASH
suitably qualified applicants can contact
32333448 or ASIF.ALRIND@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

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

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

REFCONE HEAT INSULATION
has a vacancy for the occupation of
DRIVER
suitably qualified applicants can contact
39666128 or hussain@refcone.coM

NEW GATEWAY OF DUBAI METAL TRADING & FABRICATION W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33388846 or SHAKEELTELECOM@GMAIL.COM

Skyscrapers Cleaning & Maintenance Company w.l.l
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
34089625 or WEHELP4U@GMAIL.COM

FLORIDA GULF CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
77088226 or hr@jaradahfish.com

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

MALDOVA BRIGHT SERVICES W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
34561904 or BREEZESTARBH@GMAIL.COM

HOME DECORATION FOR HANDICRAFTS
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
39237790 or SALEM43641@GMAIL.COM

AMINA AWADH ISMAEEL
has a vacancy for the occupation of
HEAVY DRIVER
suitably qualified applicants can contact
35609260 or AMINAAWADHBH@GMAIL.COM

Zinc Contracting W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
36292663 or admin@zinc-bh.com

FLORIDA GULF CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
77088226 or hr@jaradahfish.com

HUSSAIN AMER BUILDING CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39804488 or HUSAINAMER.CONTR@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

Mayonco International Trading Co.W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
39424492 or SH_AMNAH@HOTMAIL.COM

SIFAT IT SOLUTIONS WLL
has a vacancy for the occupation of
SYSTEM ANALYST
suitably qualified applicants can contact
13109057 or NIJIL.PJ@GMAIL.COM

JIDD ALI INFORMATION SERVICE ACTIVITIES CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
34551553 or SAGEER91189@GMAIL.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

Golden Diyar construction
has a vacancy for the occupation of
CARPENTER
suitably qualified applicants can contact
36746666 or HWBAHRAIN@GMAIL.COM

KHALIL ABDULLA MOHAMMED SHARIF (IVANA/7965)
has a vacancy for the occupation of
FISHERMAN
suitably qualified applicants can contact
17672220 or mahmoodbali@hotmail.com

HASAN SHINY CAR ACCESSORIES
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
34127363 or mimo2255@gmail.com

ALHODA PHARMACY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
PHARMACIST
suitably qualified applicants can contact
33866650 or HATEM_SAAD98@YAHOO.COM

Ain Al Dar Gate Garage Bahraini partnership company
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
34103333 or MDSOHAG3773@GMAIL.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

Mexico cleaning and maintenance services
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17550720 or mexicocleaning@gmail.com

AL OTHMAN HOLDING COMPANY
has a vacancy for the occupation of
CABIN CREW / FLIGHT STEWARD
suitably qualified applicants can contact
36330077 or ZAHRA.AS@AL-OTHMAN.COM

ALI ABDULLA ALI MALALLA CONTRACTING CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
PLUMBER
suitably qualified applicants can contact
36777578 or AAAMALALLA@GMAIL.COM

GEMS INDUSTRIAL SERVICES W.L.L
has a vacancy for the occupation of
FINANCIAL ANALYST
suitably qualified applicants can contact
17491106 or unni@gems-bahrain.com

THREE LIONS TRADING COMPANY WLL
has a vacancy for the occupation of
ELECTRICAL TECHNICIAN
suitably qualified applicants can contact
33332017 or TAWFIG1959@GMAIL.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

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17268111 or HRD1@MACBH.COM

TAWFEEQ ALI MOHAMED ALI HASAN
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39062211 or TAWFEEQ37@GMAIL.COM

Modern Care trading w.l.l
has a vacancy for the occupation of
ACCOUNTANT
suitably qualified applicants can contact
66330609 or MJABER600@YAHOO.COM

Link 2000 Camera System
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
33923239 or FATIMA_ALSELAITI@HOTMAIL.COM

GEMS INDUSTRIAL SERVICES W.L.L
has a vacancy for the occupation of
OFFICER (ADMINISTRATIVE)
suitably qualified applicants can contact
17491106 or unni@gems-bahrain.com

TOP SERVE INTERNATIONAL CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE
suitably qualified applicants can contact
39617384 or VINEETHKTR@YAHOO.COM

Kingdom Security Protection Services W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SECURITY GUARD
suitably qualified applicants can contact
17822228 or RASHEED@SECURICORE.BH

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

NAJMA MUHARAQ SALON
has a vacancy for the occupation of
BARBER
suitably qualified applicants can contact
39766110 or YSFMLD@GMAIL.COM

Modern Care trading w.l.l
has a vacancy for the occupation of
SALES MANAGER
suitably qualified applicants can contact
66330609 or MJABER600@YAHOO.COM

USMAN GHANI SECOND HAND GOODS
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
36428158 or RMINHAS560@GMAIL.COM

Golden palace jewellery design partnership company for kapil pa
has a vacancy for the occupation of
JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
17211821 or KAPILJEWELLERSBH@GMAIL.COM

Mohsen yusuf mohsin clearing
has a vacancy for the occupation of
SECRETARY
suitably qualified applicants can contact
33310617 or MOHSIN.BH78@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

Hertel W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SCAFFOLDER
suitably qualified applicants can contact
36633899 or MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM

HAMEEDA MOHAMMED ABUDLRAZZAQ
has a vacancy for the occupation of
BREAD BAKER
suitably qualified applicants can contact
39456969 or BUZAAL1970@GMAIL.COM

SAIRA FASHIONS
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17533125 or GOLDENGROUPBAH@GMAIL.COM

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
33503313 or REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM
REDX INDUSTRIES CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
DRIVER
suitably qualified applicants can contact
33503313 or REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM
GERMAN QUALITY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39655545 or OMINJI.BH@GMAIL.COM
ABU OWAIS TRADINQ
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39675509 or BR.HN@HOTMAIL.COM
KHALAF SONS REAL ESTATE W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39696373 or KHAKAF.REALSTATE@GMAIL.COM
ABU ADNAN WORKSHOP FOR WELDING, BLACKSMITH AND FABRICATION
has a vacancy for the occupation of
BLACKSMITH
suitably qualified applicants can contact
36699109 or info@abu-adnan.com
House of Patong Thai Spa & Salon
has a vacancy for the occupation of
MASSEUR
suitably qualified applicants can contact
33360666 or ALQANOOON@WINDOWSLIVE.COM
CLASSY RAYAN GENTS TAILORING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33326167 or TABASSUM.AKBAR@HOTMAIL.COM
BAZIL Other business support service activities WLL
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17694844 or ABDULREDHA21@GMAIL.COM
NAIBTECH INDUSTRIAL SERVICES COMPANY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33220131 or SPARKLINKBH@GMAIL.COM
Nadar mathai co. w.l.l
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33869293 or GAMBHIRANDANIEL62@GMAIL.COM
PANORAMA CONTRACTING & ENGINEERING SERVI
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17729935 or AHMED@PANORAMABH.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
Basma Security
has a vacancy for the occupation of
SECURITY MAN
suitably qualified applicants can contact
17727676 or aqeel@basma.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
MOHAMMED AHMADI CO W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17268111 or HRD1@macbh.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
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
Skyscrapers Cleaning & Maintenance Company w.l.l
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
34089625 or WEHELP4U@GMAIL.COM
J B TRADING W L L
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
39488222 or mmmahmed@gmail.com
Planet Donut and Bakery W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
BAKER(GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
39671611 or TAN66A@HOTMAIL.COM
SAMA STUDIO
has a vacancy for the occupation of
DRIVER
suitably qualified applicants can contact
17403060 or SAMASTUDIOBH@GMAIL.COM
LOADER EXCAVATION W.L.L
has a vacancy for the occupation of
MECHANIC
suitably qualified applicants can contact
17001494 or LOADEREXCAVATION@HOTMAIL.COM
Dream World Construction Co. W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
34111999 or sharef.works@gmail.com
Restaurant Reef Alyemen
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
33579330 or HOUSE2017.GOLDEN@HOTMAIL.COM
Restaurant Reef Alyemen
has a vacancy for the occupation of
WAITER
suitably qualified applicants can contact
33579330 or HOUSE2017.GOLDEN@HOTMAIL.COM
I CLEAN SERVICES W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants can contact
17700211 or mellanie.hr@dreamgroup.bh
GHULOOM MOHAMED DOCUMENT CLEARANCE
has a vacancy for the occupation of
CLERK
suitably qualified applicants can contact
39688875 or GHULOOMMOHD53@GMAIL.COM
Elika Company For UPVC Business And Metal Signs W.L.L
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
39857656 or AHMED16852002@HOTMAIL.COM
Best time building contracting
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
30000206 or ABOSOOK32@HOTMAIL.COM
ALMARJAN PALACE REAL ESTATE DEVELOPMENT B.S.C. Closed
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17660370 or ALMARJAN2525@HOTMAIL.COM

السامبو البحرينية تحرز “برونزية” كأس العالم بموسكو

جناحــي يهنــئ ناصر بــن حمد وخالــد بن حمد علــى اإلنجاز

المجلس البحريني لأللعاب القتالية  -المركز اإلعالمي:
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أحـــرزت الســـامبو البحرينيـــة المركـــز

القارية والدولية.

الثالث في بطولة كأس العالم للسامبو،

وأوضـــح جناحـــي أن هـــذه النتيجـــة

التـــي أقيمـــت فـــي العاصمة الروســـية

تؤكـــد ســـير اتحـــاد الســـامبو علـــى

موســـكو ،بعد أن أحرز العب المنتخب

النهـــج الذي يدفـــع بالمنتخـــب للظهور

باشا خراخاشييف الميدالية البرونزية

المشـــرف واعتـــاء منصـــات التتويـــج

في وزن فوق  90كيلوجرام بمنافسات

وإحـــراز النتائـــج المميـــزة ،التـــي تعزز

“كومبات سامبو” بالبطولة.

الحضـــور القـــوي للســـامبو البحرينيـــة

وبهـــذه المناســـبة ،هنـــأ رئيـــس االتحاد

علـــى المســـتويين القـــاري والدولـــي،

البحريني للسامبو محمد علي جناحي،
ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية
وشـــئون الشـــباب رئيـــس المجلـــس
األعلى للشـــباب والرياضة سمو الشيخ
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة ،والنائـــب
األول لرئيس المجلس األعلى للشـــباب

محمد جناحي

والتـــي تضاف لإلنجازات التي حققتها

والرياضـــة رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة

األلعـــاب القتاليـــة لســـجل الرياضـــة

باشا خراخاشييف

البحرينية ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد

البحرينيـــة ،مشـــيدا بالمســـتوى الفنـــي

آل خليفة ،ورئيس المجلس البحريني

التي حققهـــا المنتخـــب ،والتي تضاف

بـــن محمـــد آل خليفـــة بهـــذه النتيجـــة

البحرينيـــة فـــي مختلـــف البطـــوالت

لأللعاب القتالية ســـمو الشـــيخ ســـلمان

الذي قدمه الالعب باشا خراخاشييف
فـــي هـــذه البطولة ،متمنيا لـــه التوفيق

لسلســـلة النتائج التي حققتها السامبو

والنجاح في المشاركات القادمة.

هيات :سعداء بمحافظة فريق السلة على الثنائية
شــركة مرســلون ســعيدة بشــراكتها مــع النــادي األهلــي
سبورت

اتحاد لكرة يبحث التعاون مع شركة برو للتسويق

أعـــرب الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة مرســـلون

االتحاد البحريني لكرة القدم:

الفريق األول لكرة الســـلة بالنـــادي األهلي على ثنائية

البحرينـــي لكـــرة القـــدم وشـــركة

برو للتسويق ،إذ أطلع مدير عام

الشركة يوسف الخفاجي ممثلي
االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القـــدم
علـــى الخدمـــات التـــي تقدمهـــا

الشـــركة فـــي مجاالت التســـويق

الكبـــرى،

وتأسســـت الشـــركة العـــام 2018

اللقبيـــن وإبقائهمـــا في خزائن ،بعد مســـتويات كبيرة

والفنون والثقافة ،وهي الشريك

وأضـــاف نـــواف هيات “اإلنجـــاز الذي تحقق ســـيبقى

رياضي.

العالـــم جراء جائحة وبـــاء فيروس كورونـــا ،وغياب

الرياضـــة

وقوية قدمها الفريق طوال الموسم”.

الرســـمي ألكثر من اتحاد وفريق

عالقا في األذهان ،في الظروف الراهنة التي يعيشـــها

الصخير -حلبة البحرين الدولية:

هـــي مراقبة التجارب والتأهل

رمزي فايـــز ،الرئيس التنفيذي

مع مديري وحكام السباق.

الدولـــي للســـيارات ( )FIAفايز
للعمليـــات في حلبـــة البحرين

نائبا لرئيس الســـباق
الدوليـــة،
ً
لبطولـــة العالم لالتحاد الدولي

إليـــه الكـــوادر الوطنيـــة مـــن

كفاءة يشهد لها الجميع.

وتواجـــد فايـــز فـــي بلجيـــكا

لشـــغل منصبه والقيام بمهامه
فـــي الجولـــة االفتتاحيـــة مـــن

موســـم بطولة العالـــم للتحمل

وفيما يتعلق برعاية مرسلون لفريق السلة قال نواف

نواف هيات

هيات “شـــركة مرســـلون داعمة للنادي األهلي عموما

الجماهيـــر عن المدرجات ،إال أن الفريق نجح بإصرار

ولفريـــق كـــرة الســـلة خصوصـــا ،ونحن ســـعداء بهذه

الجميـــع علـــى إســـعاد جماهيـــر األهلـــي المتشـــوقة

الشـــراكة التي تربطنا بفريق كرة الســـلة ،ومساهمتها

للعـــودة مـــن جديد إلـــى المدرجـــات والوقـــوف خلف

فـــي تحقيـــق الفريـــق لأللقـــاب المحليـــة ،ونحـــن

فريقها واالحتفـــاء باإلنجازات التي تحققت في آخر

مستمرون في دعم النادي والفريق”.

البارالمبية توقع اتفاقية مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

إنجــاح دورة األلعــاب البارالمبيــة اآلســيوية للشــباب 2021

جـــوالت البطولـــة وســـلطتهم

وقعـــت اللجنـــة البارالمبيـــة اتفاقيـــة تعـــاون

والسباق نفسه جنبا إلى جنب

فـــي مملكـــة البحريـــن؛ تحقيقـــا للتعـــاون

لهـــذا العـــام علـــى حلبـــة ســـبا

فرانكورشـــان ،والتـــي أقيمـــت

السبت الموافق  1مايو.

ويعمـــل نائـــب رئيس الســـباق
تحـــت إشـــراف رئيـــس ســـباق

بطولـــة العالـــم للتحمـــل ،بعـــد

تعيينـــه مـــن قبـــل االتحـــاد

الدولـــي للســـيارات ،علـــى أن
يكونـــوا ممثليـــه فـــي جميـــع

اإلستراتيجي بين الجهتين حرصا من اللجنة

وتشـــمل الواجبـــات العامـــة
والعـــادل

تعـــاون متنوعـــة لعـــل أبرزهـــا إنجـــاح دورة

لرئيـــس

فايز رمزي

مـــع مكتـــب برنامج األمـــم المتحـــدة اإلنمائي

على مواءمة خططها ومشـــاريعها مع أهداف

التشـــغيل

للتحمل ( )WECللعام .2021

الســـيارات ويعـــزز مـــا وصلت

متتاليين.

اللجنة اإلعالمية

في إنجـــاز يضاف إلى الكوادر
ّّ
عيـــن االتحـــاد
البحرينيـــة

إليهـــا البحريـــن فـــي رياضـــة

بالتتويـــج باأللقـــاب والمحافظـــة عليهـــا لموســـمين

الالعبين نجحوا في كســـب الرهـــان بالمحافظة على

إنجاز يضاف إلى الكوادر البحرينية في رياضة السيارات

الخبرة والكفاءة التي وصلت

والفنـــي والالعبيـــن أوفـــوا بعهدهـــم إلـــى الجماهيـــر

المنافســـة القوية التي واجهها الفريق خالل الموسم،

تعيين رمزي نائبا لرئيس بطولة العالم لسباقات التحمل

ويؤكـــد هـــذا اإلنجـــاز علـــى

جماهيـــر األهلي العاشـــقة ،مؤكدا أن الجهـــاز اإلداري

خليفة بن ســـلمان للموســـم الثاني على التوالي ،رغم
إال أن الجهازيـــن الفنـــي واإلداري للفريـــق إلـــى جانب

وتختـــص

بمختلـــف الوســـائل ،وهـــذا األمـــر ليـــس بغريـــب على

بالنـــادي بالمحافظـــة علـــى ثنائيـــة الـــدوري وكأس

وصناعـــة المحتـــوى مـــع أكبـــر

بمجـــال

الفريق باستمرار وتقف خلفه من خالل تدعيم الدعم

مرسلون للفريق في عامها الثاني.

الشركة في االجتماع المدير العام يوسف الخفاجي.

العالمات الشركات حول العالم.

رابطـــة النـــادي األهلي إلـــى أن الجماهيـــر كانت تتابع

وقـــال نـــواف “إنجاز كبيـــر ما حققه فريق كرة الســـلة

واألميــن العــام لالتحــاد البحرينــي إبراهيــم البوعينيــن ،فيمــا مثــل

ســـبل التعـــاون بيـــن االتحـــاد

وأشـــار نواف هيات الذي يشـــغل منصب نائب رئيس

للموســـم الثانـــي علـــى التوالـــي ،برعايـــة مـــن شـــركة

لكــرة القــدم رئيــس لجنــة االســتثمار والتســويق محمــد الحمــادي

وجـــاء االجتماع بهدف مناقشـــة

باستحقاق كبير وبشهادة الجميع”.

دوري زيـــن وكأس خليفـــة بـــن ســـلمان لكـــرة الســـلة

للتســويق .وحضــر االجتماع عضو مجلــس إدارة االتحاد البحريني

وتنظيـــم

األلقـــاب بتحقيـــق  5ألقـــاب في فترة زمنيـــة قصيرة،

لإللكترونيـــات نـــواف هيات عـــن ســـعادته بمحافظة

تنســيقيا مع شــركة برو
عقد االتحاد البحريني لكرة القدم اجتماعً ا
ً

األحـــداث

موســـمين ،حيـــث نجـــح الفريـــق فـــي الســـيطرة على

لســـباقات

الســـباق
اآلمـــن

البطولـــة

اللوائح المقررة.

ونائبـــه
ضمـــن

تعيين فايز يضاف إلى العديد
حاليا
من األلقاب التي يحملها
ً
كواحـــد مـــن كبـــار مســـؤولي

رياضة السيارات في المنطقة.
حاليا
وعالوة على كونه عضوً ا
ً
فـــي مجلـــس إدارة االتحـــاد

البحرينـــي للســـيارات ،يشـــغل
ً
أيضا منصب رئيس نادي
فايز
المارشال البحريني.

التنمية المســـتدامة ،تتضمـــن االتفاقية أوجه
األلعـــاب البارالمبية اآلســـيوية للشـــباب 2021
التي تســـتضيفها مملكة البحريـــن في نوفمبر
المقبـــل .وعلـــق رئيـــس اللجنـــة البارالمبيـــة

البحرينية الشـــيخ محمد بن دعيج آل خليفة
أن توقيـــع هذه االتفاقية يأتـــي ضمن أهداف

اللجنة اإلســـتراتجية ،مؤكدا توجيهات ســـمو

الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة ممثل جاللة
الملـــك المفـــدى لألعمـــال الخيريـــة وشـــؤون

الشـــباب مستشـــار األمـــن الوطنـــي رئيـــس

المجلـــس األعلى للشـــباب والرياضـــة في هذا

المجـــال ،واالهتمام الذي يوليه ســـمو الشـــيخ

جانب من توقيع االتفاقية

خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة فـــي دعـــم جميـــع

في كافـــة نواحي الحياة المجتمعية؛ لتحقيق

وأوضـــح رئيس اللجنـــة البارالمبية البحرينية

البحرين سباقة في تحقيق األهداف اإلنمائية

الرياضات على حد سواء.

أن اللجنـــة تعمـــل علـــى تنفيذ جميـــع التدابير

والمبـــادرات المعنيـــة بتعزيـــز جهـــود تمكيـــن

ذوي العزيمـــة مـــن الرياضييـــن ودمجهم التام

رؤيـــة وأهـــداف اللجنـــة ،مضيفـــا بـــأن مملكة

لأللفيـــة التي أقرتها األمـــم المتحدة في العام
 ،2000حيـــث قامـــت بتحقيـــق األهـــداف في

وقت قياسي في العام .2015

فريق البحرين للتحمل ُ 13يواصل انتصاراته في سباقات أمريكا الشمالية

اللجنة اإلعالمية

ً
عرضا نتعلم منه”.

شــارك فريــق البحريــن للتحمــل  13فــي ســباقات أمريــكا الشــمالية فــي نهايــة هذا

إلـــى الجنـــوب ،حقـــق غوميـــز الفـــوز في
تحـــدي كانكون بالمكســـيك بزمـــن قدره

األســبوع بقيــادة دانييــا ريــف وخافييــر غوميــز ،واســتطاعت ريــف أن تحقــق
االنتصــار علــى الرغــم مــن ُقــوة المُ نافســين فــي بطولــة أمريــكا الشــمالية للرجــل

 .3:46:36في بداية موســـمه في السباق

ُ
الحديدي  70.3والتي أقيمت في سانت جورج ،يوتا ،مما سمح لها بتمديد سلسلة

بعد معســـكر تدريبـــي .وبدا بطـــل العالم
المتعـــدد مســـيطرً ا تمامً ـــا علـــى نصـــف

انتصاراتها في .2021
وعبـــرت بطلـــة العالـــم الحاليـــة للرجـــل
الحديـــدي  70.3والحائـــزة علـــى اللقـــب

لخمـــس مرات خـــط النهاية بزمـــن قدره
 ،4:05:47متقدمـــة بخمـــس دقائـــق
تقريبا عن أقرب المُ نافســـية .وقالت بعد
ً

الدراجـــة ولـــم أكن أعـــرف مـــا إذا كان ال
يزال بإمكاني الركض بعد ذلك”.

بفارق ثالث ثوان فقط عن المركز األول.
علـــى الدراجـــة الهوائية ،تمكـــن الوصول

لي الوقت بالفعـــل وكنت أعلم أنه يجب

علـــي أن أبـــذل قصـــارى
أعـــرف أنـــه كان
ّ
ً
جهـــدي ً
حقـــا .لقـــد اضطـــررت حقـــا إلـــى

علي
ثـــاث دقائـــق ثـــم أدركـــت أنـــه كان
َّ
الذهاب بقوة في آخر  7كيلومترات”.

كبيرً ا من المخاطـــرة ،وذهبت بقوة على

وأكمل سباق السباحة في المركز الثالث

ســـاقاي متذبذبتين تمامً ـــا .لقد خصصوا

نهايـــة الســـباق“ :لقـــد كان هنـــاك الكثيـــر

الدفع وأعطيت كل شـــيء وأخذت قدرً ا

ورطبة.

وتابعـــت“ :عندمـــا بـــدأت الجـــري ،كانـــت

علـــي االســـتمرار فـــي ذلك ،وإال فســـوف
َّ

مـــن المُ نافســـات األقويـــاء اليـــوم وكنت

المســـافة الحديدية وســـط ظروف حارة

يتـــم اللحاق بـــي .لقد تقلـــص الفارق إلى

وأنهـــت زميلتها فـــي الفريـــق البريطانية

هولي لورانس الســـباق بالمركز السادس

للصـــدارة عندمـــا تعـــرض آنـــدي بوتـــس
جانب لمشاركة فريق البحرين

لثقـــب في اإلطـــارات ،ولكـــن األخير عاد
للتصدر الســـباق ،وقـــد كان جوميز خلفه

بزمـــن قـــدره  4:14:48بعـــد التعافـــي

يومـــي ...كنـــت أعلـــم أنـــه ســـيكون يومً ا

بثالث ثوان .وبدا أن اإلسباني كان يعلم

مـــن نوبة ربـــو واضحـــة أثناء الســـباحة.

صعبـــا .تهانينـــا لجميـــع الفتيـــات هنـــاك
ً

أنـــه يمكـــن يتخطـــاه فـــي ســـباق الجري،

وأوضحـــت بعـــد نهاية الســـباق“ :لم يكن

اليـــوم ،وخصوصـــا دانييال التـــي قدمت

وهو ما حدث بالفعل لينتصر بالسباق.

إيران تريد حوارا مع السعودية لكنها تتمسك بسياسة التدخالت
تطور تناقضه خطط طهران العســكرية على الميدان في عدد من الســاحات

طهران  -وكاالت

تتحدث إيران دائما عن اســـتعدادها

المؤيـــد لوقـــف إطالق النـــار والعودة

لكن سياساتها العدائية تخالف تماما

المدمـــرة في اليمن لكـــن ذلك لم يؤد

للحوار مع المملكة العربية السعودية

لطاولـــة المفاوضـــات إلنهـــاء الحرب

هـــذا التوجـــه .وفي هـــذا الصدد قال

إلـــى تأثيـــرات تذكـــر علـــى األرض.

المتحدث باســـم الخارجية اإليرانية

ويبدو أن ظريف نفســـه الذي تحدث

ســـعيد خطيب زاده أن “إيران كانت

وما زالت مســـتعدة للحـــوار مع دول
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فـــي التســـريبات عـــن خالفـــات بيـــن

الميـــدان والدبلوماســـية اإليرانيـــة

الجـــوار ،بمـــا فـــي ذلـــك الســـعودية،

ليس مطلعا على ما يبدو على حجم

على أي مســـتوى كان” .وتعليقا على

international@albiladpress.com

المتحدث باسم الخارجية اإليرانية سعيد خطيب زاده

التصريحـــات األخيـــرة لولـــي العهـــد
الســـعودي األميـــر محمد بن ســـلمان

وكان ولـــي العهـــد الســـعودي قد قال

قـــال خطيـــب زاده أن “تغييـــر لغـــة

حديثا إن “إيران دولة جارة ونطمح

الخطاب يســـاهم كثيـــرا في تخفيف

أن يكـــون لدينا معها عالقـــة جيدة”،

التوتـــر ،لكنـــه لن يـــؤدي إلـــى نتيجة

مضيفا “ال نريد أن يكون وضع إيران

عمليـــة مـــا لـــم يســـاهم فـــي تغييـــر

صعبـــا ،بالعكـــس ،نريـــد إليـــران أن

السلوك”.

تنمـــو وأن يكـــون لدينـــا مصالح فيها

ويتحـــدث خطيـــب زاده بخطـــاب

ولديهـــا مصالح فـــي المملكة العربية

يتهـــم فيـــه الســـعودية وقيادتهـــا

الســـعودية لدفـــع المنطقـــة والعالـــم

بمســـؤولية التوتر فـــي المنطقة رغم

للنمو واالزدهار” .وأضاف “إشكاليتنا

أن إيـــران وقفت مـــرارا وراء تأجيج

أقـــرت المحكمـــة الدســـتورية العليـــا
شـــخصيتين غير معروفتين للظهور

الـــذي حكـــم البـــاد لمـــدة  30عامـــا،

الرئيس بشـــار األســـد فـــي انتخابات

الرئاسة التي ستجرى يوم  26مايو،
والتـــي يرفضهـــا الغـــرب باعتبارهـــا

تمثيليـــة ســـتلحق الضـــرر بالجهـــود

الدبلوماســـية الرامية إلنهاء الحرب
األهليـــة .ومن بيـــن قائمـــة تضم 51
مرشـــحا محتمـــا ،أقـــرت المحكمـــة

 3فقـــط هم األســـد وعبدهللا ســـلوم
عبـــدهللا ،الـــذي شـــغل منصـــب نائب

وزيـــر فـــي الســـابق ،ومحمـــود أحمد
مرعـــي ،وهـــو رئيس حـــزب معارض

صغير يحظى بموافقة رسمية.

النـــووي أو دعمهـــا لميليشـــيات

المنشـــات المدنيـــة والنفطيـــة داخل

خارجيـــة عـــن القانـــون فـــي بعـــض

المملكة.
واســـتعاد األســـد الذي يحكم سوريا

فـــي بطاقـــات االقتـــراع إلـــى جانب

تقـــوم بها إيران ســـواء من برنامجها

تواصل إلى اليوم شـــن هجماتها ضد

دمشق  -وكاالت

فـــي ســـوريا أمـــس االثنين ترشـــيح

هـــي فـــي التصرفـــات الســـلبية التي

الصراع ودعمت حركات التمرد التي

مرشحان مغموران ينافسان األسد في انتخابات محسومة
منـــذ العـــام  2000بعـــد وفـــاة والـــده

» »عواصم ـ وكاالت  :نفى وزير
الخارجية األميركي أنتوني بلينكن
أمس االثنين “صحة التقارير
بشأن صفقة لتبادل السجناء
بين إيران والواليات المتحدة
األميركية” ،وقال “أتعهد بعودتهم
إلى منازلهم” .والتقى وزير
الخارجية األميركي أنتوني بلينكن
نظيره البريطاني دومينيك راب،
في لندن ،في إطار أول اجتماع
حضوري لوزراء خارجية دول
مجموعة السبع منذ بدء تفشي
وباء كورونا ،وعلى جدول أعماله
االنتعاش االقتصادي ومكافحة
المخاطر الجديدة .وخالل مؤتمر

السيطرة على معظم أراضي سوريا
بعـــد حـــرب أهليـــة مســـتمرة منذ 10

ســـنوات أودت بحياة مئـــات األلوف

من الســـوريين وتســـببت فـــي نزوح

أكثر من نصف السكان عن ديارهم.

وترى دمشـــق فـــي االنتخابات ،التي
يســـعى األســـد فيهـــا لواليـــة رابعـــة
مدتهـــا  7ســـنوات ،الســـير الطبيعـــي
لنظـــام الحكـــم رغـــم الحـــرب ،بينمـــا

ترى المعارضـــة والغرب أنها تمثيلية
الهـــدف منها أن يظل األســـد رئيســـا

إلـــى ما ال نهايـــة وتعطيل مفاوضات
إنهاء الصراع.

جيش االحتالل يعتزم توسيع عملياته في الضفة الغربية

صحافي مشترك ،قال وزير
خارجية بريطانيا “ناقشنا مع
بلينكن التطورات بشأن إيران

وجهـــت وزارة الخارجيـــة األردنيـــة،
إلـــى إســـرائيل ،طالبتهـــا فيهـــا بالكف عن

بـ 10قذائف صاروخية من نوع كاتيوشا.

أمـــس االثنيـــن ،مذكـــرة احتجاج رســـمية

وترفضهـــا ،وتعدها انتهاكا صارخا للوضع

المتمرديـــن

الســـام اليمنيـــة ،بينما يبقـــى مفتاح

مســـقط ،حيث أكد له موقف طهران

الحوثيين سياسيا وبالمال والسالح.

ظريـــف التقـــى األســـبوع الماضـــي

جـــو بايدن إلـــى إعادة إحيـــاء جهود

الحوثييـــن محمـــد عبدالســـام فـــي

هذه األزمة في يد إيران التي تدعم

المتحـــدث

باســـم

وروسيا وأوكرانيا” .ونفى راب
“التقارير عن اإلفراج الوشيك عن
السجينة زنانين راتكليف من

إيران” ،قائال إنها “غير صحيحة”.
كما أكد بلينكن أنه “ال صحة
لتقارير تبادل السجناء بين أميركا
وإيران” .وتعليقا على األميركيين
المعتقلين في إيران ،قال “أتعهد
بعودتهم إلى منازلهم” .من جانبه،
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية
اإليرانية سعید خطيب زادة ،أمس
االثنين ،ال صحة لتقارير تبادل
السجناء بين أميركا وإيران ،كما
شدد على أنه ال صحة لوجود اتفاق
بشأن تحرير  7مليارات من األموال
اإليرانية المجمدة في أميركا،
مشددا على ضرورة اإلفراج عن
األموال دفعة واحدة في أي اتفاق.

علـــى قاعدة بلد ،مشـــيرة إلى عدم وجود

ودانـــت الـــوزارة فـــي بيـــان “اســـتمرار

التصرفـــات اإلســـرائيلية بحـــق المســـجد

الخارجيـــة اإليرانـــي محمـــد جـــواد

وتســـعى إدارة الرئيـــس األميركـــي

صواريـــخ بالســـتية .ورغـــم أن وزير

المشتركة بشأن النووي اإليراني.

إن واشـــنطن رصـــدت ســـقوط صواريـــخ

وشؤون المسجد األقصى.

ضيـــف هللا الفايـــز ،إن “المملكـــة تديـــن

المملكـــة عبـــر طائـــرات مســـيرة أو

صيغة تعيـــد الطرفين لخطـــة العمل

اليمن بالتقنية العسكرية الستهداف

وطهـــران فـــي فيينـــا؛ مـــن أجـــل

األميركية (بنتاغون) جيســـيكا ماكنولتي،

وسلطة وصالحيات إدارة أوقاف القدس

اإلسرائيلية”.

محادثات غير مباشرة بين واشنطن

إلـــى اآلن ،فهـــي مـــا تـــزال تواصـــل

بشـــأن االتفـــاق النـــووي ،إذ تجـــري

وقالـــت المتحدثـــة باســـم وزارة الدفـــاع

الوضـــع القائـــم التاريخـــي والقانونـــي،

وقـــال الناطـــق الرســـمي باســـم الـــوزارة

دعـــم المتمرديـــن الحوثييـــن فـــي

مطلوبة في الظرف الحالي لتســـريع

بغداد ،التي تـــؤوي متعاقدين أميركيين،

“انتهاكاتهـــا واســـتفزازاتها” ،واحتـــرام

من شـــهر رمضان وتحت حماية الشرطة

لكـــن يبدو أن إيـــران لم تغيـــر نهجها

جهود تســـوية محتملة مع واشنطن

الباليستية”.

بغداد تتحرك بعد دخول وزير دفاع تركيا “من دون موافقة”

أســـتهدفت قاعـــدة بلـــد الجويـــة شـــمالي

المســـجد فـــي أول أيـــام العشـــر األواخـــر

دول المنطقـــة أو برنامج صواريخها

الكاتيوشا تضرب قاعدة عراقية تضم قوات للتحالف

عواصم ـ وكاالت

خـــال الســـماح بإدخـــال المتطرفيـــن إلى

وتبحث الدبلوماســـية اإليرانية على
األرجـــح عـــن تهدئة فـــي اليمن تبدو

لقاء سابق بين بلينكن وراب

بغداد ـ وكاالت

األقصـــى وإمعانهـــا باالنتهـــاكات مـــن

الصراعات ورفض كل التسويات.

بلينكن من لندن :أتعهد بعودة األميركيين المعتقلين بإيران لمنازلهم

احتجاج أردني ضد إسرائيل بشأن “انتهاكات األقصى”

االنتهـــاكات اإلســـرائيلية فـــي المســـجد

دور الحـــرس الثـــوري فـــي تأجيـــج

قوات أميركية أو دولية بها.

وأضافـــت المتحدثـــة أن الهجوم لم ينتج

أحد الحواجز اإلسرائيلية قرب مدينة نابلس في الضفة الغربية

أكار تفقد قاعدة تركية في العراق السبت

عنه وقوع إصابات بشرية.

وال توجـــد حاليـــا معلومـــات عـــن وقـــوع

القائـــم التاريخـــي والقانونـــي وللقانـــون

من جانب آخـــر ،قال رئيس هيئة األركان

الدولـــي ،واللتزامـــات إســـرائيل القـــوة

اإلســـرائيلية أفيـــف كوخافـــي ،أمـــس

القائمـــة باالحتالل في القدس الشـــرقية،

االثنيـــن ،إن الجيـــش ســـيزيد مـــن عديـــد

ولحرمة المسجد وقدسية الشهر”.

قواتـــه وسيوســـع مـــن دائـــرة نشـــاطات

وأكد الفايز أن “المسجد األقصى  -الحرم

عملياتـــه في الضفة الغربيـــة خالل األيام

القدســـي بكامل مساحته هو مكان عبادة

المقبلـــة ،ضمـــن اســـتعداداته ألي تصعيد

انســـحبت منها قبل أشـــهر ،وتضـــم اليوم

خالص للمسلمين”.

محتمل.

صيانة طائرات .F16

خســـائر بســـبب القصف ،الذي لم تعلن أي

جهة مسؤوليتها عنه.

يذكـــر أن قاعـــدة بلد الجويـــة كانت تضم
فـــي وقت ســـابق قـــوات أميركيـــة ،لكنها

مجموعـــة مقاولين أميركييـــن وموظفي

مـــن جانـــب آخـــر ،اســـتدعت الخارجيـــة

عـــن “اســـتيائها الشـــديد وإدانتهـــا لقيـــام

العراقيـــة القائم بأعمال الســـفارة التركية

وزيـــر الدفـــاع التركـــي خلوصـــی أكار

لدى بغداد ،أمس االثنين ،بعد زيارة وزير

بالتواجـــد داخـــل األراضـــي العراقية ،من

تركي “من دون موافقة”.

دون تنســـيق أو موافقة مســـبقة من قبل

وقـــال بيان للخارجية إن الوزارة ســـلمت

الســـلطات المختصة ،ولقائه قوات تركية

القائـــم بأعمـــال الســـفارة التركيـــة مذكرة

تتواجد داخـــل األراضي العراقية بصورة

احتجاج ،عبرت فيهـــا الحكومة العراقية

غير مشروعة”.

شكوى قضائية في فرنسا ضد رياض سالمة

شيخ األزهر :فتاوى تيارات التطرف مدلسة

وفد تركي يزور القاهرة لبحث استعادة العالقات

باريس ـ أ ف ب

القاهرة  -وكاالت

أنقرة ـ وكاالت

ُفتحت في فرنســـا شـــكوى قضائية ضد

فـــي  30أبريـــل .وتطالـــب الشـــكوى التي

حاكم المصرف المركـــزي اللبناني رياض

اطلعـــت عليها وكالة فرانس برس ،بفتح

أكـــد شـــيخ األزهـــر أحمـــد الطيب أن

سالمة وأربعة من مقربيه ،تتهمهم بجمع

تحقيقـــات دولية بتهـــم “تبييض األموال

فتاوى تيارات التطرف بشأن الجهاد

والصـــراع :إمـــا االنغـــاق والتعصب

أكدت وســـائل إعـــام تركية ،أمس

التركـــي إبراهيـــم كالـــن تأكيـــده أن

ثـــورة فـــي أوروبا مـــن طريـــق االحتيال،

وإخفائهـــا” و “االحتيـــال” و “الممارســـات

والقتـــل مدلســـة ،وأنها شـــاركت في

المقبل ،مشـــيرًا إلـــى أن المحادثات

وفـــق مـــا أعلنـــت أمـــس اإلثنيـــن منظمة

التجاريـــة االحتياليـــة” و “حيـــازة أصول

تشويه صورة اإلسالم وشريعته.

الفراغ والتيه واالنتحار الحضاري.

توجـــه إلـــى العاصمـــة المصريـــة

“شـــيربا” غيـــر الحكوميـــة التـــي تقدمت

مـــن دون مســـوغ” ،وذلـــك فـــي إطـــار

وذكـــر فـــي تصريحـــات لـــه أمـــس

بالدعوى مع جمعية لبنانية.

“عصابـــة منظمـــة” .وتطالـــب المنظمتـــان

االثنيـــن

وتســـتهدف الشـــكوى القضائيـــة ريـــاض

القضـــاء بالتحقيـــق في الهروب الواســـع

والحداثـــة تفرغـــت لتشـــويه صورة

ســـامة وشـــقيقه رجا ونجله نادي وابن

النطـــاق لـــرؤوس األمـــوال اللبنانيـــة منذ

رمـــوز المســـلمين وتلويث ســـمعتهم

شـــقيقه ومســـاعدته المقربـــة ماريـــان

بدايـــة األزمـــة ،وحيـــازة عقـــارات فارهة

والســـخرية مـــن تراثهـــم ،مضيفا أن

حويـــك .وتقدمـــت بالشـــكوى القضائيـــة

ال تتناســـب مـــع مداخيـــل األشـــخاص

الجميـــع صمـــت عـــن ظاهرة تفشـــي

منظمة “شيربا” التي تنشط في مكافحة

المســـتهدفين فـــي الشـــكوى ،وفـــي

التعصب الديني سواء على مستوى

الجرائم المالية الكبرى و “جمعية ضحايا

مســـؤولية الوســـطاء الماليين ،من خالل

التعليم أو الدعوة واإلرشاد.

الممارســـات االحتياليـــة والجرميـــة في

مـــاذات ضريبيـــة وأســـماء مســـتعارة.

وتابع أن الساحة الثقافية اإلسالمية
وغيـــر اإلســـامية ال تظهـــر جديـــة

لبنـــان” التـــي أنشـــأها مودعـــون
خســـروا أموالهم في األزمة
التي تشـــهدها البالد منذ
العـــام  ،2019وذلك لدى
النيابـــة العامـــة الماليـــة

وبحســـب الشـــكوى التـــي أعدهـــا
المحاميان وليام بوردون وأليس

أن

كتائـــب

في تحمل المســـؤولية تجاه
الشـــباب وأصبـــح علـــى

لوفافـــر“ ،تتخطـــى الثـــورة

كثيـــر مـــن الشـــباب

“حاليا الملياري دوالر”.

في حلبـــة هـــذا الفراغ

العالميـــة” لريـــاض ســـامة

التغريـــب

المســـلم أن يختـــار

والكراهية والعنف ورفض اآلخر ،أو

تركيا
دبلوماســـيا
االثنين ،أن وف ًدا
ً
ً

وأوضـــح أنـــه إذا كان تيـــار االنغالق

القاهـــرة إلجـــراء مباحثـــات مـــع

العيش
على قـــدرة المســـلمين علـــى ْ

لمســـؤولين أتراك منذ القطيعة بين

قـــد أخفق في رســـالته بعدمـــا راهن

والحيـــاة ،بعـــد أن يوصـــدوا أبوابهم
فـــي وجـــه حضـــارة الغـــرب وتدفـــق
ثقافتـــه ،بـــل تراجـــع بعـــد مـــا ّ
خلـــف

وراءه شـــبابا أعـــزل ال يســـتطيع

مواجهـــة الوافـــد المكتســـح ،فـــإن
تيـــار المتغربيـــن والحداثييـــن لـــم

يكن بأحســـن حظا ،حيـــن أدار ظهره
للتـــراث ،ولم يجد حرجا وال بأســـا
فـــي الســـخرية والنيـــل منـــه،
وكان دعاتـــه كمـــن يغـــرد
خـــارج الســـرب ،وزادوا
المشـــهد اضطرابًا على
اضطراب.

مسؤولين مصريين ،في أول زيارة
البلدين العام .2013

وقالـــت كل مـــن قنـــاة “هابـــر تـــرك”

وصحيفـــة

“جمهورييـــت”

إن

الوفـــد التركـــي يترأســـه نائب وزير

الخارجيـــة ِســـدات أونـــال ،حيـــث

من المقـــرر أن يجري أونال والوفد

المرافـــق له مباحثات بشـــأن عودة
العالقـــات بيـــن البلديـــن مـــع وفـــد
مصـــري برئاســـة نائـــب وزيـــر

الخارجية.

وكانـــت وكالـــة رويترز
نقلـــت أمـــس االثنيـــن

عـــن مستشـــار الرئيـــس

تركيا سيزور القاهرة األسبوع
وف ًدا
ً

التي ُ
ستجرى بين البلدين يمكن أن
تســـفر عن تعاون متجدد ،وتساعد
في الجهود المبذولة إلنهاء الحرب
في ليبيا.
وأضاف كالن وهو المتحدث باســـم
الرئاسة التركية ومستشار الرئيس
التركي رجـــب طيـــب أردوغان ،أن
هناك اتصاالت بين وزيري خارجية
البلديـــن ،وأن بعثـــة دبلوماســـية
تركية ستزور مصر أوائل مايو.
وتابـــع :بالنظـــر إلـــى الحقائق
علـــى أرض الواقـــع ،أعتقد
أن مـــن مصلحة البلدين
والمنطقـــة

تطبيـــع

العالقات مع مصر.
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اللهمَّ افتح لي فيه أبواب
فضلك ،وأنزل عليَّ فيه
بركاتك ،ووفّ قني فيه
لموجبات مرضاتك،
وأسكنّي فيه بحبوحات
جنّاتك يا مجيب دعوة
المضطرّين.
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أحداث بـحرينيـة

أطباق رمضانية لذيذة تتنوع أصولها بين البحرين والعالم
مـــن الجبن المـــذاب ،وهناك طرق مختلفـــة للتحضير

طارق البحار

فـــي شـــهر رمضـــان ،تتنـــوع األطبـــاق بالرغـــم مـــن اختالفهـــا بيـــن البحريـــن والدول

المجاورة واإلســـامية مع وجبات خفيفة من جنوب آســـيا إلى الحلويات المشرقية

الفخمة ،ومن الحساء والحلويات اللذيذة والسكرية.

هبــوط أول طـائـرة فـي البحـريـن

من المؤكد أن يشمل اإلفطار البحريني وجود الثريد اللذيذ ،وهو مرق غني ومليء

تبيـــن بعـــض المصـــادر أن البحريـــن عرفـــت أولی الرحالت المســـجلة

للنبي محمد ”ص“ ،ويحمل الثريد أهمية ثقافية كبيرة في المملكة والدول المجاورة.

باللحم والخضروات ،وهي أساســـا مفضلة عندنا بســـبب أنه أحـــد األطباق المفضلة
إلعـــداد الطبـــق ،ينضج لحم الضأن ألكثر من ســـاعة ،ثم يضاف إلى البطاطا والجزر

عـــام  1918حيـــن وصلت إلـــى البحرين طائـــرة تتبع القـــوات الملكية

وبعض االختيارات األخرى بحســـب الطلب وينضـــج في معجون الطماطم والبصل

البريطانية من نـــوع “فیكرزفيمي” في رحلة بين لندن وكلكتا بالهند،

والثـــوم ،جنبـــا إلى جنب مع الخضـــروات والبهارات مثل الكركـــم والليمون المجفف

محاولة لمعرفة إمكانية إقامة رحالت عبر الدول ذات الطقس الحار.

والهيـــل والكزبـــرة والقرفة والفلفل األحمر ،ويتم تقديـــم ”الثريد“ مع الرز األبيض أو

فكانت رحلة مســـيحية استكشـــافية غير مجدولة “ليســـت يومية أو

الخبز الشعبي أو ”خبز الرقاق“.

أســـبوعية) ؟ يجـــدر بالذكـــر أن دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي قد

وتســـعى العائالت البحرينية إلى إضافة ”الهريس“ صحن أساســـي في اإلفطار ،وهو

شـــهدت هبـــوط أول الطائـــرات المدنيـــة المجدولة فـــي  5و  7أكتوبر

طبق قديم يشبه العصيدة مكونة من لحم الضأن أو الدجاج والقمح ،وتقليديا كان

 1932في الشارقة و 6أكتوبر  1932في البحرين ومنها إلى الشارقة،

الهريس يضرب بملعقة خشـــبية كبيرة ،ولكن فـــي العديد من المطابخ الحديثة يتم

وذلـــك عند تأســـيس الخـــط الجوي المالحـــي البريطاني إلى الشـــرق

استخدام المضارب الكهربائية.

مـــرورا بالخليـــج ،أما الحجاز فقد عرفـــت الطائرات قبل باقي مناطق

إلى جانب مصر واألردن ولبنان وفلسطين وسوريا ،تختار العائالت حلوى ”القطايف“

الخليج وقد استخدمت الطائرات في العهد الهاشمي .1916-1925

بعد اإلفطار ،وهي حلوى مفضلة وتشبه المعجنات مملوءة على شكل هالل ،وتكون

ويعـــرف أن الطائـــرة “ فيكـــرز فيمـــي” هـــي قاذفـــة قنابـــل ثقيلة ذات

محشـــوة عادة مع الجبن ،والفســـتق ،والبندق ،واللوز والجـــوز ،وتعتبر أيضا الكنافة

محركين انتجت عام  1919ببريطانيا.

مـــن أفضـــل اختيـــارات الشـــهر الفضيل ،وهـــي فطيرة لينـــة ولذيـــذة ،بداخلية لزجة

الرميثي :التطور الذاتي في عالم التمثيل ال يأتي إال مع االحتكاك باآلخر
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قـــال الفنـــان الكوميـــدي المتميـــز خليـــل

الرميثـــي إنـــه يعشـــق الرياضـــة ،وكان

يتمنـــى لعـــب دور “ســـعيد مارادونا” في

ت ـ ـ ـراث ـ ـنـ ـ ــا

هو أفضل في عالم الدراما التلفزيونية.

المشـــاركة في “بنات مســـعود” وافق من

والتصويـــر ،مبينـــا أنـــه رغـــم الصعوبـــات

يجمع توليفة غنيـــة من ممثلي اإلمارات

بســـبب تداعيات “كورونا” ،إال أن اإلنتاج

بأن يشـــارك فـــي العمل الخليجـــي المميز

المشتركة ،حيث أوضح في هذا الجانب

والكـــوادر الفنيـــة الشـــابة المؤهلـــة ،ألن

أبوظبي” التي تســـعى كل عام لتقديم ما

مقليـــة أو مخبـــوزة وتفســـح المجـــال لنكهـــات

وحشـــوات إضافيـــة مثـــل النقانـــق أو الســـبانخ أو

لحم الدجاج المفروم.

وقبـــل كل ذلـــك يختـــار بعـــض العائـــات تنـــاول

الشوربة أول اإلفطار ،مثل العديد من المسلمين
فـــي الســـعودية واإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة

واألردن ولبنان مثال ،وغالبا يبدأ اإلفطار بوعاء

مريح من شـــوربات عدس على البخار ،أو حساء

العدس ،يقدم مع المقرمشات.

الجمهور الخليجي يتفاعل مع صالح مشاري البالم
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نشـــر الفنان صالح مشـــاري البالم عبر “إنســـتغرام” ،مقطع فيديو لمشهد من

الدرامية الناجحة .يذكر أن الفنان مشاري ،توفي متأثرا بفيروس “كورونا”،

جـــاء ذلك في مقابلة مـــع الزميلة جريدة

موجها شكره لـ “أبوظبي لإلعالم” و”قناة

خاصة خالل شهر رمضان ،ويمكن إما أن تكون

عن تأثره بعد عرض المشـــهد ،مســـتذكرين الفنان مشـــاري ومســـي مسيرته

مـــن جانـــب آخـــر ،تحـــدث الرميثـــي في

يعانيهـــا العالم بســـبب جائحـــة “كورونا”،

وصلصـــة التمر الهندي الحلو ،وتحظى بشـــعبية

وســـاد الحـــزن الجمهـــور بعد رؤيـــة مشـــاري البالم فـــي المسلســـل ،وأعرب

دون تـــردد ،فالعمـــل إماراتـــي خليجـــي،

والفـــرح ،خصوصـــا في ظـــل األزمة التي

والتـــي تقـــدم مـــع صلصـــة النعنـــاع والكزبـــرة

ومخرج العمل أحمد الفردان وكل فريق العمل.

مـــن نجـــوم الخليـــج والوطـــن العربـــي

هذه األعمال التي تبعث إليهم بالســـعادة

فـــي رمضـــان ،وأيضـــا مـــع لحـــم الضـــأن المفروم

ويدخلـــك الجنـــة” .وجـــدد صالـــح البالم ،شـــكره للمنتجـــة صمـــود الكندري

وفـــي الوقـــت نفســـه وقـــف أمـــام نخبـــة

المشـــاهدين ،الذين هـــم بحاجة إلى مثل

بنســـخة البطاطا على مدار الســـنة في كل مكان،

فإن السمبوســـة المكونة بجبن الشيدر مطلوبة جدا

للراحل والدي مشـــاري البالم وآخر مسلسل أشـــارك فيه معه… هللا يرحمك

الشـــخصيات مـــن النوعيـــة الكوميديـــة،

الخفيفـــة ،ويرســـم البســـمة علـــى وجوه

والكزبـــرة وغيرهـــا ،وفـــي حين يتم االســـتمتاع

وعلـــق صالح ،علـــى مقطع الفيديو قائال :مسلســـل بيت الذل آخر مسلســـل

الســـيما أنـــه محتـــرف فـــي تجســـيد

“بنـــات مســـعود” الـــذي يقـــدم الكوميديا

المهروســـة أو اللحوم المفرومة وتتبل بالكمون

نفسه باكيا في مرحلة الشباب ،ليظهر ابنه صالح في المشهد.

يعتبر نفســـه مارادونا في عالم التمثيل،

“ االتحـــاد” وعبـــر الرميثـــي عـــن فخـــره

طـــاوالت الطعام فـــي رمضان وتقـــدم بالبطاطا

كبيرا من الجمهور .المشـــهد يظهر فيه الراحل مشـــاري البالم وهو يستذكر

حاليـــا على قنـــاة اإلمـــارات ،وأضاف أنه

واستحسانا كبيرين.

عـــادة ما تمتلئ السمبوســـة المفضلـــة في جميع

مسلسل “بيت الذل” ،الذي شارك فيه بعد وفاة والده ،ووجد المشهد تفاعال

مسلســـل “بنـــات مســـعود” الـــذي يعرض

فـــي مسلســـات متنوعـــة القـــت إقبـــاال

والمكونات.

اللقاء عن األعمـــال الدرامية التلفزيونية
أنـــه لـــن يأتـــي التطـــور الذاتي فـــي عالم

التمثيـــل ،إال مع االحتكاك باآلخر؛ لتبادل
الثقافـــات والخبـــرات واالســـتفادة مـــن

المـــدارس الفنية األخرى ،الفتا أنه خالل
مســـيرته الفنيـــة وقـــف أمـــام العديد من

نجـــوم الدراما فـــي جميع أنحـــاء الوطن

العربـــي؛ األمر الذي اســـتفاد منـــه الكثير،

علي
الفتـــا إلـــى أنـــه فـــي عندمـــا عـــرض
َّ

تكـــون فـــي مصـــاف النجوميـــة ،مثـــل

٢٥٠

الممثـــل منصـــور الفيلـــي ،والشـــقيقين

المؤلف يوســـف إبراهيم الـــذي أبدع في

كتابة نص يمزج بين الدراما والكوميديا
الهادفة ،والمخرج عمر إبراهيم.

التـــي يواجهها صناع الدراما التلفزيونية

ابنه صالح لتصوير هذه المشاهد.

الدرامـــي ال يزال مســـتمرا ،ولكن بوتيرة
بطيئـــة ،وهـــذا أمـــر طبيعـــي فـــي ظل ما

نواجهه مـــن فيروس قاتل وخفي ،ولكن

تأتي هذه المبادرات من الجهات المنتجة
والتلفزيونـــات بدعم اإلنتاجات الدرامية
ودخـــول مواقـــع التصويـــر مـــع االلتـــزام

كمـــا تحـــدث الرميثـــي عن وضـــع الدراما

باإلجـــراءات االحترازيـــة والوقائيـــة

“كورونا” التي نعيشها ،وصعوبات اإلنتاج

الحياة إلى طبيعتها من جديد.

التلفزيونيـــة خصوصـــا فـــي جائحـــة

قبل استكمال تصوير مشاهده األخيرة في “بيت الذل” ،ليقع االختيار على

المعتمدة ،لتكون بمثابة بارقة أمل لعودة

مشاري البالم مع ابنه صالح

عجينــة البيتــزا
المقادير:
الحمل

•  2ملعقة شاي خميرة جافة

لزجـــة ،ثم انقلي العجينة إلـــى وعاء مدهون بالزيت وادهنيها
الميزان
بالزيت.

•  2ملعقة كبيرة سكر

• غطـــي الوعـــاء بغالف بالســـتيكي واتركيه جان ًبـــا في مكان

•  2ملعقة صغيرة ملح

ساعة واحدة.
ً
• اقلبيها على ســـطح مرشوش قليل بالدقيق واعجني برفق

¼ كوب زيت زيتون بكر ممتاز ،باإلضافة إلى المزيد للوعاء العقرب
الثور
•
دافـــئ وخال مـــن الهواء؛ حتى يتضاعف حجـــم العجين نحو

والتنظيف بالفرشاة

الجوزاء

•  4أكـــواب دقيـــق جميع االســـتعماالت ،باإلضافـــة إلى المزيد

للرذاذ

السرطان
الطريقة:

القوس

مرة أو مرتين قبل االستخدام.

• يمكن تخزين العجين في وعاء بالزيت مغطى بالبالســـتيك

الجدي
في الثالجة لمدة تصل إلى ساعتين.

• للتجميد ،لفي العجين بالبالســـتيك وجمديه

• صبـــي كوبا ونصف مـــن الماء الدافئ في وعاء

كبير .رشـــي الخميرة واتركيـــه لمدة  5دقائق
األسد
حتى يصبح رغوة .اخفقي الســـكر
والزيـــت والملـــح فـــي خليـــط

العذراء

الخميـــرة .أضيفـــي الدقيـــق
ِّ
وقلبـــي حتى تتكـــون عجينة

الدلو

فـــي كيـــس تجميـــد قابـــل إلعـــادة الغلـــق

ِ
كنت
لمـــدة تصـــل إلـــى  3أشـــهر .إذا
تخططيـــن الســـتخدامه فـــي

الحوت

وصفـــة تتطلب نصـــف دفعة،
قسميها قبل التجميد.
ّ

مع الشيف

فجر المنصوري

“الوطني” يحتفل بيوم العمال في “نقصتنا”

اســـتمتع موظفـــو بنـــك البحريـــن الوطنـــي ،فـــي جـــو ســـاده المرح،
بإجابـــات أســـئلة برنامـــج مســـابقة “نقصتنـــا” ليلة الســـبت الماضي،

قيمـــة للموظفين
والتـــي اشـــتملت على جوائـــز نقديـــة وإلكترونية ّ
بمناسبة يوم العمال.

وقـــدم الحلقـــة رئيـــس االتصـــاالت المؤسســـية هشـــام أبوالفتـــح

بمصاحبة اثنين من مواهب بنك البحرين الوطني (محمد القاسمي

ووفاء جوزي) اللذان قاما بعمل رائع في التقديم.

إعداد :هبة محسن

للتواصل17111509 :
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والكترونية قيمة
للموظفين في
عيد العمال
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بتلكـو تكـرم موظفيهـا
قامت شـــركة بتلكـــو بتكريم موظفيها في الفـــروع الذين عملوا خالل
عطلـــة يوم عيد العمال ،عبـــر زيارتهم وتقديم هدايـــا مفاجئة؛ تقديرًا

لهم على جهودهم ومواصلتهم في خدمة الزبائن.

“ابتسامة” ترفع معنويات األطفال مرضى السرطان
زار متطوعـــو مبـــادرة “ابتســـامة”

فـــي مبـــادرة “ابتســـامة” ،صفـــاء

والمعنيـــة بدعـــم األطفـــال مرضـــى

إطـــار حرص المبادرة على اســـتثمار

التابعة لجمعية المســـتقبل الشـــبابية
الســـرطان وأهاليهـــم فـــي البحريـــن

األطفال مرضى السرطان في وحدة
عبدهللا كانـــو لعالج األطفال مرضى

الســـرطان في مستشـــفى السلمانية
بمناســـبة القرقاعـــون ،حيـــث قامـــوا

بتوزيـــع الهدايا عليهم وســـط اتخاذ
كافـــة اإلجـــراءات االحترازيـــة مـــن

عدوى فيروس كورونا.

وقالـــت مســـؤولة الدعـــم النفســـي

“بنك اإلسكان” يعلن موعد طرح فلل “دانات البركة”

ـداء مــــن األربعـــــاء  19مـايــــو
للبيـــــع للجمهـــــور ابتــــ ً

الناصـــر ،إن هـــذه الزيـــارة تأتـــي في
مناســـبة القرقاعـــون فـــي رفـــع

معنويات األطفال المرضى وإدخال
البهجـــة والســـرور إلـــى قلوبهـــم
وتوزيـــع القرقاعـــون عليهـــم ،وعـــدم

الســـماح لظـــروف مرضهـــم الصعبـــة
التـــي تجبرهـــم علـــى المكـــوث فـــي

المستشـــفى أن تحرمهـــم مـــن فرحة
القرقاعـــون التـــي يحتفـــل بها جميع

األطفال.

يطلق بطاقة اإليداع الجديدة للشركات
ُ
“السالم”

للمؤسســات متناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة

أعلـــن بنـــك اإلســـكان ،البنـــك الرائـــد فـــي توفيـــر التمويـــات

أطلق مصرف السالم مؤخرً ا بطاقة

الزبائن ،ومع تدشين بطاقة اإليداع

ابتداء من
ً
فلل مشروع “دانات البركة” للبيع للجمهور ،وذلك

والصغيـــرة

فـــي قطـــاع الشـــركات مـــن إجـــراء

اإليـــداع

العقارية اإلســـكانية في البحرين ،عن الموعد الرسمي لطرح

متناهيـــة

يوم األربعاء بعد عيد الفطر الموافق  19مايو .2021

الجديـــدة
الصغـــر

للمؤسســـات

والمتوســـطة ولزبائـــن الخدمـــات

ويســـتعد بنك اإلســـكان الســـتقبال طلبـــات الراغبيـــن بحجز

المصرفية للشـــركات ،حيـــث تتميز

وبهـــذه المناســـبة ،صـــرح مديـــر عـــام بنـــك اإلســـكان  ،خالـــد
ً
قائـــا “يســـعدنا جـــ ًدا اإلعالن عـــن قرب طـــرح فلل
عبـــدهللا

وتتمتـــع بأقصـــى درجـــات األمـــان
والحمايـــة؛ كونها تقتصر فقط على

اشـــتراطات برنامـــج “مزايـــا” والخدمـــات التمويليـــة التابعة

البطاقـــة للشـــركات من غيـــر تكلفة

وشـــراء الفلل العقارية المتوفرة في مشروع “دانات البركة”،

البطاقـــة

مشروع “دانات البركة” للبيع للمواطنين الذين تنطبق عليهم
بدءا من  19مايـــو الجاري .ونهدف
لـــوزارة اإلســـكان ،وذلك ً
المتميـــز ،تلبيـــة احتياجـــات المواطنين
عبـــر هـــذا المشـــروع
ّ

الســـكنية ،وتعزيـــز وتيـــرة الحركـــة العمرانيـــة فـــي المملكـــة
إلـــى مســـتويات جديـــدة .ومن هـــذا المنطلـــق ،نتطلـــع قدمً ا

للترحيب بالزوار األعزاء من المواطنين الراغبين بالحصول
على التمويل لشـــراء أي من الحلول الســـكنية المتنوعة في

مشروع “دانات البركة” الكائن بمنطقة جنوسان”.

ومـــن جهته ،قال رئيس مجلس إدارة “شـــركة دانات البركة،

الجديدة للشـــركات سيتمكن زبائننا

بســـهولة

عمليـــات اإليـــداع بشـــكل يومـــي

دون الحاجـــة لزيـــارة الفـــرع .وتـــم

االســـتخدام

تدشـــين هذه الخدمـــة؛ بهدف منح

زبائننا أقصى مســـتوى مـــن الراحة
ً
خاصة في ظل
واألمـــن والحمايـــة،

عمليـــات اإليـــداع النقـــدي .وتتوفر
إضافيـــة،

ويُ مكـــن

اســـتخدامها

طـــارق كاظـــم “يســـرنا أن نعلـــن للجمهور عن موعـــد انطالق

يوميـــا إليداع أي مبلـــغ لغاية 6000
ً

قبل وزير اإلســـكان رئيس مجلس إدارة بنك اإلسكان باسم

المتكاملـــة التـــي تتضمـــن أجهـــزة

مبيعات فلل “دانات البركة”  ،وذلك بعد تدشين المشروع من
بـــن يعقوب الحمـــر في بداية شـــهر أبريل الماضي .ونســـعى

عبـــر هذا المشـــروع الرائد للمســـاهمة في تزويـــد المواطنين
بخيـــارات ســـكنية متنوعـــة ومالئمـــة لمختلـــف متطلبـــات

واحتياجات أفراد العائلة”.

دينار بحريني عبر شـــبكة المصرف
اإليـــداع والصـــراف اآللـــي الذكيـــة
المتواجـــدة فـــي مختلـــف أنحـــاء

مملكـــة البحرين على مدار الســـاعة

وطوال أيام األســـبوع دون الحاجة

األوضـــاع الراهنـــة التـــي تتطلـــب
منـــا جميعً ـــا االلتـــزام بتوجيهـــات

أحمد مراد

الحكومـــة الرشـــيدة فـــي التصـــدي

إلـــى االنتظـــار فـــي الفـــروع .وبهذه

لفيـــروس كورونا وتجنـــب األماكن

المصرفيـــة للشـــركات فـــي مصرف

احتياجـــات

المناســـبة ،قـــال رئيـــس الخدمـــات

السالم ،أحمد مراد “يستمر مصرف
الســـام بتقديـــم باقـــة متنوعة من
أفضـــل

الخدمـــات

المصرفيـــة

لتلبيـــة

والمنتجـــات
احتياجـــات

المزدحمـــة .وعليـــه ،قمنـــا بتطويـــر
خدماتنـــا

لتواكـــب

الشركات لتقديم خدمات مصرفية
آمنة وميسرة لرفع مستوى الكفاءة
وتوفيـــر حلول فعّ الة تـــم تصميمها

خصيصا لمواكبة تطلعاتهم”.
ً

“ديار المحرق” تعتزم تشييد مسجد مال اهلل وقاعة جناحي
أعلنت شـــركة ديـــار المحرق عـــن عزمها

والقاعـــة ،وذلـــك بعـــد اســـتيفائها جميـــع

للمناســـبات في مشروع سارات السكني،

الشركة تشييد المسجد خالل شهر مايو

“سارات” السكني

بالطابـــع البحريني التقليـــدي ،مع إضافة

خالل الشهر

تشييد مسجد جديد باإلضافة إلى قاعة

الشـــروط والمعايير المطلوبة ،وستباشر

حيـــث مـــن المقـــرر أن يتـــم تســـميتهما

الجاري .ويتسم تصميم مسجد مال هللا

بمسجد مال هللا وقاعة المرحوم يوسف
عبـــدهللا جناحـــي .وتأتي هـــذه الخطوة

بعـــض اللمســـات العصريـــة التـــي تضيف
تمي ًزا أكبـــر لمظهره الداخلي والخارجي.
ّ

مع مســـاعي ديار المحـــرق لتوفير جميع
التســـهيالت والمرافـــق التـــي تعكـــس

في مشروع

الجاري

وستتميز قاعة المرحوم يوسف عبدهللا

نموذج المدينة العصرية المتكاملة.

جناحـــي بتصميـــم مســـتمد مـــن العمارة

وقاعة المرحوم يوسف عبدهللا جناحي

كذلك اعتمـــاد الزخرفة البســـيطة والتي

سينضمان لسلســـة جديدة من المساجد

واالسالمية األصيلة.

وفـــي حديثه حـــول هذه المناســـبة ،قال

فـــي مختلـــف أنحـــاء المخطـــط الرئيس
ً
تلبيـــة الحتياجـــات القاطنيـــن
للمدينـــة؛

أحمد العمادي “يأتي شهر رمضان حامالً

ضمـــن هـــذا النهـــج إلعمـــار بيـــوت هللا

اإلعـــان عـــن إنشـــاء مســـجد مـــال هللا

واألحياء السكنية بديار المحرق”.

تم اإلعداد لتشـــييد المســـجد كجزء من

البحرينيـــة التراثيـــة العريقـــة .وســـيتم

فـــي مشـــروع ســـارات الســـكني ،حيـــث

حيث يدعم المشروع تطلعات ومساعي

تتماشـــى مـــع فـــن العمـــارة البحرينيـــة

والجوامـــع والمرافـــق المزمـــع تشـــييدها

المخطـــط الرئيس لمدينـــة ديار المحرق،

شركة ديار المحرق لتوفير جميع المرافق
التي ترتقي بأســـلوب حياة الســـكان ،بما
في ذلك بناء مســـاجد واسعة ومتكاملة

الرئيـــس التنفيذي لشـــركة ديـــار المحرق

لخدمـــة المقيميـــن والـــزوار علـــى حـــدٍ

ســـواء .وقد تـــم تعيين شـــركة مقاوالت

معه تباشير الخير في كل عام ،ويسعدنا

تمـــام لإلشـــراف علـــى إنشـــاء المســـجد

.

والـــزوار .ونحـــن نتطلع ُقدمً ا لالســـتمرار
وتضمينها كجزء أساس من المجتمعات

“بابكو للتزويد” توقع اتفاقات مع فوود وورلد

الفتتاح ســتة فــروع لألســواق الصغيــرة بمحطات الشــركة
والتـــي تأتـــي مـــن ضمـــن الخطـــة

عوالي  -بابكو

اإلســـتراتيجية للمجموعـــة لزيادة

وقعـــت شـــركة بابكـــو للتزويـــد،

عـــدد فروعنـــا والبالغـــة  20فرعـــا

الشـــركة التابعـــة للشـــركة القابضة

في مملكـــة البحريـــن؛ وذلك تلبية

للنفـــط والغـــاز اتفاقـــات عـــدة مـــع

الحتياجـــات زبائننـــا الكـــرام فـــي

مجموعـــة فـــوود وورلـــد ذ.م.م.

كل وقـــت وفـــي كل مـــكان ،حيـــث

الفتتـــاح ســـتة فـــروع لألســـواق

نسعى أن نقدم خدماتنا  24ساعة

الصغيـــرة Convenient Stores
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حـــول مملكـــة البحرين مـــن خالل

في كل مـــن محطة شـــرق عوالي،

وجود المحطـــات الجديدة التابعة

ومحطـــة مدينة ســـلمان ،ومحطة

الساية ،ومحطة الروضة ،ومحطة

لشركة بابكو للتزويد والتي تتميز

أثناء توقيع االتفاقات

سنابس ومحطة مدينة حمد.

بمواقعهـــا وتصميمهـــا الفريـــد مـــن

نوعه بأحدث األجهزة والمعدات”.

وبمناســـبة توقيع هـــذه االتفاقات،

ومـــن جهته ،قال مدير عام شـــركة

قـــال رئيس مجلـــس إدارة شـــركة

د .عبد القادر ورسمه

بابكو للتزويد بالوكالة ،خالد الطيار

بابكـــو للتزويد ،جاســـم الشـــيراوي

“نحـــن فخـــورون بهـــذه الشـــراكة

“نحـــن مســـرورون للغايـــة بتوقيع

AWARSAMA@WARSAMALC.COM

اإلســـتراتيجية مع مجموعة فوود

هـــذه العقـــود مـــع شـــركة معروفة

وورلـــد والتـــي أصبحـــت إحـــدى

ومشـــهورة مثـــل مجموعـــة فـــوود

العالمـــات المتميـــزة المعروفة في

وورلـــد والتـــي تمتلك سلســـلة من

قطاع األسواق التجارية.

األســـواق الناجحـــة المنتشـــرة في

إجراءات التحكيم

أهـــم مناطـــق المملكـــة ووجـــود

إن الوصول لمرحلة إجراءات ســـماع التحكيم يعتبر خطوة متقدمة

إضافة نوعية للخدمات التكميلية

الســـماع هي الخطوة المناسبة لكل أطراف التحكيم لتقديم وعرض

وأضـــاف “نحـــن حريصـــون علـــى

كمـــا نهـــدف إلـــى توفيـــر مجموعة

التحكيم إرســـال إخطار حضور الســـماع لألطـــراف وذلك مع تحديد

لزبائننـــا الكـــرام مـــن خـــال تقديم

تعتبر األســ�واق الصغير ة �Conve

مجموعـــة فـــوود وورلـــد ســـيكون

فـــي ســـير إجـــراءات التحكيـــم حتـــى الفصـــل النهائـــي ،وإجـــراءات

في محطاتنا”.

مـــا عندهـــم من دعـــاوى أو دفـــاع أو مطالبـــات متقابلـــة .وعلى هيئة

تطويـــر الخدمـــات التـــي نقدمهـــا

فترة زمنية مناسبة تمكنهم من إعداد أنفسهم والتجهيز للظهور في

خدمـــات جديـــدة ومتنوعـــة فـــي

الزمان وفي المكان المحددين.

غالبـــا يكـــون المكان هو مقر مركز التحكيم ،وفي بعض الحاالت ربما
يتفـــق األطـــراف مع هيئة التحكيم على مـــكان آخر مقبول لألطراف

والهيئة ومعد لهذا الغرض ومناسب للتحكيم ،ومن األفضل االبتعاد
عـــن وعـــدم اختيـــار موقـــع أحـــد أطـــراف الدعـــوى أو أعضـــاء هيئة

التحكيـــم واالبتعـــاد عن هذه األماكن ،ولكن فـــي جميع األحوال البد

من توضيح أن من سلطات هيئة التحكيم (المحكم) اختيار وتحديد

مكان التحكيم وتاريخ ومواعيد السماع.

وفـــي بعـــض الحـــاالت ربمـــا تكـــون هنـــاك صعوبة فـــي تحديـــد زمن

مناسب ومقبول لجميع األطراف بما فيها هيئة التحكيم؛ وذلك نظرا
لالرتباطـــات والجـــداول المزدحمة وعـــدم وجود الجميـــع في مكان

واحـــد .وفي العـــادة تتمثل الصعوبة خصوصا في اللقاء األول؛ نظرا
لوجـــود األطراف في أماكـــن أو بلدان متعددة ،ولكـــن هذه الصعوبة
قد تقل ويذوب بعض الجليد عندما يكون كل األطراف ماثلون أمام

هيئة التحكيم .ولتجاوز مثل هذه الصعوبات ،ربما يكون من األمثل
كاف للجلســـة األولـــى يراعـــي ظـــروف كل األطـــراف
تحديـــد وقـــت
ٍ

يشـــار بأننـــا نقـــوم باإلعـــان عـــن

توفر المحالت والخدمات األخرى

عقب التوقيع

فـــي محطاتنـــا عن طريـــق مجلس

محطـــات الوقـــود التابعة للشـــركة

أبرزها”.

متكاملـــة مـــن الخدمـــات والتـــي

فـــوود وورلد ذ.م.م ،محمد شـــواد

 nient Stores/Mini Martsمـــن

وقـــال المديـــر العـــام بمجموعـــة
“نحـــن ســـعيدون بتوقيـــع هـــذه

العقـــود مـــع شـــركة بابكـــو للتزويد

المناقصـــات والمزايـــدات وذلـــك
ً
تطبيقـــا لمبـــدأ الشـــفافية وتكافـــؤ

الفـــرص بيـــن المســـتثمرين بمـــا
يحقـــق األهداف التـــي ُطورت من
أجلها هذه الخدمات”.

 200لسنــدات التنميــة الحكـوميــة
مليـــون دينــار

المنامة  -المصرف المركزي

أعلــن مصــرف البحريــن المركــزي أمس بأنه تمــت تغطية اإلصدار رقم  )ISIN BH00081VZ6G8( 24من ســندات التنمية الحكومية التي يصدرها مصرف
البحريــن المركــزي نيابــة عــن حكومــة البحريــن .وتبلغ قيمة اإلصدار  200مليون دينار لفترة اســتحقاق خمســة ســنوات تبدأ في  5مايــو  2021إلى  5مايو

 .2026ويبلغ سعر الفائدة لهذه السندات  % 3.60علما بأنه قد تمت تغطية اإلصدار بنسبة .% 275
مـــن جهة أخـــرى ،أعلن مصرف البحريـــن المركزي،

تبلـــغ قيمة هذا اإلصدار  70مليـــون دينار بحريني

أبريل  .2021وقد بلغ معدل سعر الخصم 99.584

 )BH0002L86077من أذونات الخزانة الحكومية

وتنتهـــي فـــي  4أغســـطس  ،2021كمـــا بلـــغ معدل

 %علما بأنه قد تمت تغطية اإلصدار بنســـبة 164

أمـــس ،بأنه تمت تغطية اإلصدار رقم ISIN( 1858

لفترة اســـتحقاق  91يوما تبدأ فــــي  5مايو 2021

األســـبوعية التـــي يصدرهـــا مصـــرف البحريـــن

ســـعر الفائدة على هذه األذونـــات  % 1.65مقارنة

المركزي نيابة عن حكومة البحرين.

بسعر الفائدة  % 1.50لإلصدار السابق بتاريخ 28

 ،%وتم قبول أقل ســـعر للمشـــاركة بواقع 99.572
.%كما بلغ الرصيد القائم ألذونات الخزانة مع هذا

اإلصدار ما قيمته  2.110مليار دينار.

خاصة إذا كانوا في أماكن وبلدان متعددة.

ومـــن التجربة ،نقول يجب على هيئـــة التحكيم انتهاز فرصة وجود
كل األطـــراف أمامهـــا ليتـــم وضـــع جدول زمنـــي متكامـــل وذلك من
بدايـــة ســـماع الدعوى حتـــى مرحلة إصدار قـــرار التحكيـــم النهائي،

وهذا الجدول الزمني من المستحســـن أن يتم االتفاق على محتواه

وتواريخه بواسطة كل األطراف والتوقيع عليه.

“عقارات السيف” توقع اتفاقية تأجير مع “العمرية للضيافة”

ويجـــب علـــى هيئـــة التحكيم التأكـــد من أن الجـــدول الزمنـــي الذي

إلقــامــــــة “ذا أورنجــــــري” فــــــي مشــــــروع الليــــــوان بالهملــــــة

االتفـــاق علـــى التعديـــل الحقـــا ،وذلـــك حتى ال يتـــم الطعـــن بالنقض

البريـــة ،يواصل مشـــروع الليوان في

تـــم االتفاق عليه يقـــع داخل إطار الفترة الزمنيـــة المحددة للتحكيم

وإصـــدار القـــرار النهائـــي وفـــق القانـــون والنظـــام المعني ،مـــا لم يتم
لتجـــاوز الفتـــرة الزمنيـــة المحـــددة ،وهـــي مـــن أهم مســـببات الطعن

بنقـــض حكم التحكيم .وفي وضع هذا الجـــدول الزمني تلعب خبرة

هيئة التحكيم دورا كبيرا في إعداده بما يتوافق مع األطراف ،وفي
جميع األحوال ،فإن الســـلطة ترجع للهيئة في وضع تواريخ محددة

وإلـــزام األطـــراف بهـــا .وهذا ما يجـــب أن يحدث خاصة إذا شـــعرت

هيئة التحكيم بأن أحد األطراف غير جاد أو يحاول التالعب بالزمن
دون مبررات.

المنامة  -عقارات السيف

وقعت شركة عقارات السيف اتفاقية تأجير مع شركة العمرية للضيافة إلقامة

المرموقة”.

مشروع الليوان بمنطقة الهملة في المحافظة الشمالية.
وســـيقع “ذا أورنجـــري” على مســـاحة
 303أمتـــار مربعـــة بمنطقـــة “جـــاردن

بـــازا” فـــي الليـــوان ،ليكـــون الفـــرع

إعـــان األطـــراف للســـماع أمـــر مهـــم ،ويجـــب أن يتم اإلعـــان وفق

اإلجـــراءات فـــي مواجهـــة أي طرف لـــم يعلن إعالنـــا صحيحا ووفق

المطاعـــم والمقاهـــي علـــى مســـتوى

للتحكيـــم (أي أي أي) ،فـــإن هـــذه اإلجـــراءات تشـــترط علـــى هيئـــة

األنيـــق مـــن المشـــاتل الزجاجية التي

يجـــب على اإلعـــان التقيد بهذا الشـــرط اآلمر أو غيره فـــي اللوائح

القرنين الســـابع عشـــر والتاســـع عشر،

“ذا أورنجـــري” واحـــدا مـــن أرقـــى

اإلجراءات القانونية .ونذكر بالنســـبة إلجراءات الجمعية األميركية

المملكـــة والـــذي يســـتوحي تصميمـــه

التحكيـــم منح األطراف مدة زمنية مقدارها شـــهر علـــى األقل؛ ولذا

بنيـــت فـــي المنـــازل األوروبيـــة خالل

األخرى .نواصل..

ليقدم تجربة راقية لتناول المأكوالت
* مستشار وخبير قانوني

كبرى الشـــركات والعالمـــات التجارية

مطعــم ومقهــى “ذا أورنجــري”  The Orangery tearoom & patisserieفــي

الثالث على مستوى البحرين .ويعتبر

اإلجـــراءات الســـليمة وإال فإنه ســـيفقد قيمتـــه؛ ألنه ال يجـــوز اتخاذ

الهملـــة اســـتقطاب أنظـــار المزيـــد من

والمخبـــوزات والحلويـــات األوروبية
الشـــهيرة وشـــرب شـــاي مـــا بعـــد

مـــن جهته ،قال ممثل شـــركة العمرية

الظهيرة في أجواء شـــبيهة بالحدائق

للضيافة ،لويد لودي “نحن مسرورون

اإلنجليزيـــة فـــي موســـم الصيـــف.

بتوقيعنـــا اتفاقية التأجير مع شـــركة
عقـــارات الســـيف .بعد دراســـة متأ ّنية

وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة

وقـــع اختيارنـــا على مشـــروع الليوان

ويقـــدم المطعم قائمـــة طعام متنوعة
بالخيارات.

عقارات السيف ،أحمد يوسف “يسرّ نا

لعـــدة مناطـــق على مســـتوى المملكة،

أحمد يوسف

إلقامـــة مطعم ومقهـــى (ذا اورنجري)؛

شـــركة العمرية للضيافة في مشـــروع

المثالي والفنـــون األورويية الجميلة،

مميـــز ومرافـــق عصريـــة متنوعـــة،

أورنجـــري) الفاخـــر عالمـــة فارقة في

والمقاهي المتواجدة في الليوان”.

نظرا لما يقدمه من تجربة اســـتثنائية

الجغرافـــي فـــي قلـــب المحافظـــة

اإلعالن عن هذه الشراكة الجديدة مع

نظرا لما يملكه من موقع إستراتيجي

الليوان .سيشـــكل مطعـــم ومقهي (ذا

ليضيف تنوعـــا مميزا لقائمة المطاعم

قطاع التجزئة والضيافة بالمشـــروع؛

وأضـــاف يوســـف “بفضـــل موقعـــه

فاخـــرة للذواقـــة تتخطـــى توقعـــات
الزوار وســـط أجـــواء حدائقية خالّبة

في خلق تـــوازن فريد بين فن الطبخ

الشـــمالية وقربـــه مـــن أبـــرز المنافـــذ

عصري”.

سيمكننا بكل تأكيد من تقديم تجربة

مفعمـــة بالـــدفء وأســـلوب حيـــاة

“المواصالت” توفر خدمات إلكترونية جديدة للسفن الصغيرة
ُتــتــيــح تــســجــيــل الــتــراخــيــص وتــجــديــدهــا واالســـتـــعـــام عـــن الــطــلــب والــدفــع

المحرق  -المواصالت واالتصاالت

المســـتخدم مـــن تحديـــد واختيـــار

أطلقــت شــؤون الموانــئ والمالحة البحرية بوزارة المواصالت واالتصــاالت ،باقة من الخدمات اإللكترونية الجديدة

الســـفن المـــراد تجديـــد تراخيصهـــا،

إلكترونيـــا لـــكل
الطلبـــات المقدمـــة
ًّ

شـــريطة عدم وجـــود مخالفـــات على

حالـــة كل طلـــب ســـواء كان مقبوال أو

عبــر موقــع البوابــة الوطنيــة للحكومــة اإللكترونيــة  bahrain.bhوذلــك بالتعــاون مــع هيئــة المعلومــات والحكومــة

الســـفينة ،وأن تكـــون الســـفينة قـــد

اإللكترونية ،وتتيح هذه الباقة تســجيل تراخيص الســفن الصغيرة ،وتشــمل الخدمات (تجديد تسجيل سفن النزهة)،

اجتـــازت اختبار الفحـــص ،وأن يكون

و(تجديد ترخيص المالحة لسفن النزهة) ،و(االستعالم عن حالة الطلب والدفع اإللكتروني).

مثبت عليها جهاز التعرف اإللكتروني

وقـــال مديـــر إدارة تســـجيل الســـفن

خـــال تقليـــل الحاجـــة لزيـــارة مراكز

تراخيـــص إبحـــار الســـفن الصغيـــرة

وشـــؤون البحارة بـــوزارة المواصالت

تقديـــم الخدمـــات الحكومية في ظل

إلنجازهـــا

األساســـي

واالتصـــاالت ،ميـــاس المعتـــز باللـــه

الوضع الحالي النتشـــار الجائحة .كما

مـــن المفتـــاح اإللكترونـــي ،ويمكـــن

اآلغـــا ،إن الوزارة توفر هذه الخدمات

أن توفيـــر هـــذه الخدمـــات يأتـــي من

اســـتخدامها مـــن قبـــل مالك/مـــاك

الســـفن

منطلـــق حـــرص وزارة المواصـــات

السفينة (المستخدم)  ،إذ يتم التحقق

الصغيرة؛ ســـعيا منها لتسهيل حصول

واالتصـــاالت علـــى تحقيـــق التحـــول

من امتالكه لسفن مستحقة للتجديد

كافـــة فئـــات المجتمع علـــى الخدمات

الرقمـــي لمختلـــف الخدمـــات التـــي

مـــن نوع “نزهـــة” ،والتحقق من وجود

باإلمـــكان تجديـــد تســـجيل الســـفن

الحكوميـــة بصـــورة ســـهلة وميســـرة،

تقدمهـــا لعمالئها ،وبما يجعـــل أداءها

تراخيـــص مالحية لهـــا ،باإلضافة إلى

وتراخيـــص اإلبحـــار قبل شـــهر واحد

ولحفـــظ الوقت والجهد ،وللمســـاهمة

أكثر فاعلية وكفاءة.

عـــرض بيانـــات الســـفن والتراخيـــص

من انتهائها”.

بالحفـــاظ علـــى الســـامة العامـــة مـــن

وأضـــاف ميـــاس “تتطلـــب خدمـــات

المســـتحقة للتجديـــد ،مـــع العلـــم أنـــه

وتابـــع “كمـــا تقـــوم خدمـــة (تجديـــد

تســـجيل ســـفن النزهـــة) بتمكيـــن

اإللكترونيـــة

ألصحـــاب

المســـتوى

وأن يعمـــل بكفـــاءة ،فـــي حيـــن تمكن
خدمـــة (تجديـــد ترخيـــص المالحـــة
لســـفن النزهـــة) المســـتخدم من طلب
مياس اآلغا

تجديد تراخيص المالحة ،بشـــرط أن
تحمل السفينة شهادة تسجيل سارية
المفعـــول وعـــدم وجـــود مخالفـــات
عليها”.
ً
واختتـــم حديثـــه قائـــا إن هـــذه
الخدمـــة تتيح (االســـتعالم عـــن حالة
الطلب) للمســـتخدم من عرض بيانات

ســـفينة أوترخيص مالحي ،مع عرض
مرفوضا ،وتوضيح األسباب في حال
الرفض .كما يمكن للمســـتخدم اختيار
السفن والتراخيص المراد دفع رسوم
تجديدها مـــن الطلبات المقبولة ،ومن
ثـــم إدراج بياناتـــه وعنـــوان المـــكان
المراد استالم الرخص فيه عبر البريد
المســـجل ،ومن ثم اســـتكمال الخدمة
عبر دفع الرســـوم ،ليتـــم بعدها عرض
رصيد الدفع ،وعرض بيانات اســـتالم
التراخيص شـــاملة رقم تتبـــع البعثية
الذي يســـتخدم لتتبع شهادات السفن
والتراخيـــص المجـــددة بعـــد إرســـالها
بالبريد.

بـورصـة البحـريـن تقفـل مـرتفعـة  9.04نقطـة
المنامة  -بورصة البحربن

أقفل مؤشر البحرين العام أمس اإلثنين
عند مســـتوى  1,493.90بارتفاع وقدره

 9.04نقطة مقارنة بإقفاله يوم الخميس
الماضي ،في حين أقفل مؤشـــر البحرين
اإلسالمي عند مستوى  635.14بارتفاع
وقـــدره  9.92نقطـــة مقارنـــة بإقفالـــه

السابق.

وتداول المستثمرون  3.49مليون سهم،
بقيمـــة إجماليـــة قدرهـــا  934.50ألـــف

دينار ،تم تنفيذها من خالل  115صفقة،

نســـبته  % 35.12مـــن إجمالـــي قيمـــة

ثـــم جـــاء البنـــك األهلـــي المتحـــد بقيمة

أســـهم قطاع الصناعة الـــذي بلغت قيمة

 554.44ألـــف ســـهم ،تـــم تنفيذهـــا مـــن

 % 16.52مـــن إجمالـــي قيمـــة األســـهم

إذ ركـــز المســـتثمرون تعامالتهـــم علـــى
أســـهمه المتداولة  328.17ألف دينار أي
ما نسبته  % 35.12من القيمة اإلجمالية
للتـــداول وبكميـــة قدرهـــا  554.44ألـــف

سهم ،تم تنفيذها من خالل  19صفقة.

األســـهم المتداولـــة وبكميـــة قدرهـــا
خالل  19صفقة.

المتداولـــة وبكمية قدرهـــا  590.65ألف

أما المركز الثاني فكان لشـــركة البحرين

سهم ،تم تنفيذها من خالل  23صفقة.

ألـــف دينار أي مـــا نســـبته  % 24.55من

شـــركة ،ارتفعت أسعار أسهم  8شركات،

لالتصاالت (بتلكو) بقيمة قدرها 229.42

وجـــاءت ألمنيـــوم البحريـــن (ألبـــا) فـــي

إجمالي قيمة األســـهم المتداولة وبكمية

المتداولـــة  328.17ألـــف دينـــار أي مـــا

من خالل  23صفقة.

المركـــز األول؛ إذ بلغـــت قيمـــة أســـهمها

قدرهـــا  154.35ألف دينار أي ما نســـبته

قدرهـــا  385.50ألف ســـهم ،تـــم تنفيذها

وقـــد تـــم يـــوم أمـــس تـــداول أســـهم 17

فـــي حيـــن انخفضـــت أســـعار أســـهم

شركتين ،وحافظت بقية الشركات على

أسعار إقفاالتها السابقة.
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مليـــون دينــــار

بزيادة سنوية  ...% 807مجموع حقوق الملكية  1,137.5مليون دينار
عسكر  -البا

الربـــع األول  – 2020بزيادة ســـنوية بلغت

حققت شـــركة ألمنيـــوم البحرين (البا) ربح

 .% 10وبلغ مجموع حقوق الملكية حتى

بقيمة  52.2مليون دينار خالل الربع األول
للعـــام  ،2021بزيـــادة ســـنوية بلغـــت 807
 ،%وذلـــك مقابـــل ربح بقيمـــة  5.8مليون
دينـــار لنفـــس الفتـــرة  .2020وقـــد أعلنـــت
الشركة عن عائد أساسي ومخفض للسهم
فلســـا خالل الربع األول
الواحـــد بقيمة ً 37
للعـــام  ،2021وذلـــك مقابـــل عائد أساســـي

ومخفض للســـهم الواحد بلغ  4فلوس في
نفس الفترة .2020
وبلـــغ مجموع الربح الشـــامل خـــال الربع
األول للعـــام  2021مـــا قيمته  58.4مليون
دينار مقابل مجموع خسارة شاملة خالل
الربع األول من العام  2020بلغ  1.6مليون
دينار – أي بزيادة سنوية بلغت .% 3,539
أمـــا إجمالي الربح للربـــع األول  2021فقد
بلـــغ  80.5مليون دينار مقابل  33.5مليون
دينـــار لنفـــس الفتـــرة  – 2020أي بزيـــادة
بلغت  % 140على أساس سنوي.
بالنسبة لإليرادات خالل الربع األول للعام
 ،2021سجلت البا ما قيمته  302.7مليون
دينـــار مقابـــل  275.9مليـــون دينـــار خالل

تاريخ  31مارس  2021ما قيمته 1,137.5
مليون دينـــار أي بزيادة بلغت  % 5مقابل
 1,079.5مليـــون دينـــار حتـــى تاريـــخ 31
ديســـمبر  .2020أما مجمـــوع الموجودات
حتـــى تاريـــخ  31مـــارس  2021فقـــد بلـــغ
 2,435.5مليـــون دينـــار مقابـــل 2,353.7
مليـــون دينـــار حتـــى تاريـــخ  31ديســـمبر
 – 2020وهي زيادة بلغت .% 3

الســـامة االفتراضيـــة” .إطـــاق حملـــة
السالمة والصحة

الشـــيخ دعيـــج بـــن ســـلمان بن دعيـــج آل

 -العودة القوية للشركة من خالل تحقيق

خليفـــة “أفضـــل طريقـــة لرؤيـــة مســـتقبل

 9.6مليـــون ســـاعة عمـــل آمنـــة دون أي

مســـتدام هـــي مـــن خـــال التخطيـــط لـــه.

إصابـــات مضيعـــة لوقت مـــع نهاية مارس
 .2021وقـــد ســـجلت الشـــركة  10ماليين
ســـاعة عمل آمنة دون أي إصابات مضيعة
للوقت في  12أبريل .2021

أبرز أحداث األداء التشغيلي

وجـــاءت إيـــرادات البـــا خالل الربـــع األول

جزئيا بانخفاض
أســـاس ســـنوي) ،وتأثرت
ً

• تجـــاوز حجـــم المبيعـــات  355,450طنا

بورصـــة لنـــدن للمعـــادن ( % +24علـــى
حجـــم المبيعـــات (تراجعً ـــا بنســـبة % 6
علـــى أســـاس ســـنوي) ،أمـــا أرباح الشـــركة
فقد جـــاءت مدفوعـــة بارتفـــاع إيراداتها،
جزئيا بارتفاع قيمة االســـتهالك
ومتأثـــرة
ً

وكذلك النفقات العامة ونفقات المبيعات.

وتدين البا بما تتمتع به من مكانة مرموقة
لتوجيهـــات وإرشـــادات قيـــادة البحريـــن
الرشـــيدة ورؤيتهـــم المســـتقبلية ودعمهم
الالمحدود لمشـــروع خط الصهر السادس

• التركيـــز علـــى التنميـــة البشـــرية :ترقية
ً
بحرينيـــا فـــي جميـــع أنحـــاء
موظفـــا
199
ً

 2021مدفوعـــة بارتفـــاع األســـعار فـــي

وقـــال رئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة البـــا،

المصهر في يناير .2021

متريـــا ،بانخفـــاض بلـــغ  % 6على أســـاس
ســـنوي ،في حيـــن بلـــغ اإلنتـــاج 381,933
طنا متريا ،مسجالً
ً
انخفاضا بلغ  % 2على
أساس سنوي.
• تثبيـــت ســـعر الغـــاز الطبيعـــي عند 3.75
دوالر لكل مليون ســـعرة حـــرارة بريطانية

للتوســـعة – الـــذي أصبح حقيقـــة واقعة –
ولثقتهـــم البالغـــة بتمكننا مـــن تحقيق هذا
اإلنجاز الوطني المهم.
وأود بهذه المناســـبة أن أرفع أســـمى آيات
الشـــكر واالمتنان لصاحب الســـمو الملكي
ولي العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء لقراره

علي البقالي

الشيخ دعيج بن سلمان

التشغيلية.

ومـــن ناحيـــة أداء األعمـــال التجاريـــة

علـــي البقالي “إذا واصلنا القيام بما اعتدنا
علـــى القيام بـــه ،فإننا ســـوف نحصل على
ً
سابقا .من
نفس النتائج التي حصلنا عليها

للشـــركة ،فقد ســـجلنا عودة قوية وحققنا
أداءً جيـــ ًدا خالل الربـــع األول على العديد

الجوانب اإليجابية لجائحة كوفيد  19أنه

* تواصـــل العمليـــات التشـــغيلية ســـيرها

أجـــل دفع األداء العام للشـــركة ســـواء من

من األصعدة:

بأقصـــى طاقـــة إنتاجية ،حيـــث تمكنّا من

رفع اإلنتاج بسبب خط الصهر السادس.

كان علينـــا أن نفكـــر بطريقـــة مختلفـــة من

الناحيـــة التشـــغيلية أو الربحيـــة .وبفضل
تمتـــع القـــوى العاملـــة بالمرونة والســـرعة

* ســـجل حجـــم مبيعـــات المنتجـــات ذات

الكافية ،فقد اســـتطعنا أن نعود من جديد

تاريخ الشركة ( 218,767طنا متريا).

كمـــا أننـــا نعتـــز بإنجازنا فـــي الســـامة ،إذ

القيمـــة المضافـــة أعلـــى المســـتويات فـــي

لنبـــدأ العـــام  2021بتحقيـــق األداء الجيد.

* تســـجيل أعلـــى معدالت لهامـــش األرباح

تجاوزنـــا معً ا  10ماليين ســـاعة عمل آمنة

 3.75دوالر لـــكل مليـــون وحـــدة حـــرارة

واالستهالك واإلطفاء خالل خمسين عامً ا

وتعتـــزم إدارة الشـــركة عقـــد اجتمـــاع

تؤكـــد دعم ســـموه الالمتناهي لضمان نمو

.%

خلـــق قيمة عاليـــة لمســـاهمي شـــركة البا،

كان خالل الربع األول من  ،2021إذ بلغ ما
 % 807على أساس سنوي”.

الســـديد بتجميد ســـعر الغاز الطبيعي عند

قبـــل احتســـاب الفوائـــد والضرائـــب

بريطانيـــة .إن هـــذه التوجيهـــات الحكيمة

مـــن العمليات التشـــغيلية للشـــركة – 29.8

وتطـــور الشـــركة ،مـــا ســـوف يســـاهم فـــي

* أعلى ربح تم تسجيله في ربع من السنة

أبرز أحداث السالمة في البا

حتى تاريخ  31مارس .2022

 -الســـامة فـــي المصهـــر :تطبيـــق ثقافـــة

• حققـــت مبادرة الحصالة وفورات بقيمة

علـــى األلمنيـــوم وارتفـــاع أســـعار بورصـــة

التحسين المستمر من خالل حملة “ساعة

 39مليون دوالر.

لندن للمعادن والتحسين المستمر للكفاءة

مـــع األخذ بعيـــن االعتبـــار تحســـن الطلب

قيمته  52.2مليون دينار ،أي بزيادة بلغت

ومن جانبه ،أكد الرئيس التنفيذي للشركة،

دون أي إصابات مضيعة للوقت”.

هاتفـــي اليـــوم الثالثـــاء  4مايـــو 2021

لبحث ومناقشـــة األداء المالي والتشغيلي

للشركة خالل الربع األول للعام .2021

* لقـــراءة مزيـــد مـــن التفاصيـــل يرجـــى
الرجـــوع للموقـــع االلكترونـــي للصحيفـــة:

/:https//www.albiladpress.comnew

/s/2021/4585/financehtml.705740

“البحرين والكويت” يقدم خدمات فريدة لتأمين السيارات
أقــــــســــــاط شــــهــــريــــة صــــغــــيــــرة مــــتــــســــاويــــة مــــــن “ســـــكـــــيـــــورا”
المنامة  -البحرين والكويت

يواصـــل بنـــك البحريـــن والكويت،تقديـــم
أفضـــل العـــروض لزبائنـــه الكـــرام لتعزيـــز

تجربتهـــم المصرفيـــة لألفضـــل .يفتخـــر
البنـــك بتقديـــم خدمـــة الدفـــع المتســـاوي

الفريـــد من نوعـــه ألول مرة فـــي البحرين

من سكيورا ابتداءً من شهر رمضان .يتم
منـــح جميـــع زبائن البنـــك الذيـــن يرغبون

في شـــراء بوالص التأمين على السيارات
مـــن ســـكيورا خيـــار الدفع مقابـــل بوليصة

التأمين الخاصة بهم على أقســـاط شهرية

صغيرة متســـاوية تتراوح ما بين  3أشـــهر
كحـــد أدنى و 11شـــهرًا كحد أقصـــى ،بناءً

علـــى الفترة المفضلة لديهم .العرض متاح

.2000

إلى بنك البحرين والكويت.

لألفـــراد فـــي بنـــك البحريـــن والكويـــت،

لجميـــع الزبائن الذين يتم تحويل رواتبهم

وقـــال مديـــر عـــام الخدمـــات المصرفيـــة

وقـــال الرئيـــس التنفيذي لشـــركة (جي آي

يتم توفيـــر خدمات ســـكيورا للتأمين من

عـــادل ســـالم “نحـــن فخوريـــن بـــأن نكون

التعـــاون مع بنك رائد ذي ســـمعة مرموقة

البحرينيـــة الكويتية للتأمين (جي آي جي

جنـــب مـــع الشـــركة البحرينيـــة الكويتيـــة

البنـــك حماية أكبر ومزايا إضافية لبوالص

الرائـــد لتقديـــم خدمـــة الدفـــع المتســـاوي

الشـــراكة إلى المزيد من مشـــاريع التعاون

بنـــك البحريـــن والكويت من قبل الشـــركة

البحرين) .هذا العرض هو نتيجة للشراكة
اإلستراتيجية المستمرة بين بنك البحرين
والكويـــت والشـــركة البحرينيـــة الكويتية
للتأميـــن (جـــي آي جـــي البحريـــن) ،حيـــث

يقدمـــان خدمـــات تأميـــن عاليـــة الجـــودة

لجميـــع زبائن بنـــك البحرين والكويت منذ

تدشين خدمات سكيورا للتأمين في العام

أول بنـــك فـــي البحريـــن يعمـــل جن ًبـــا إلى

للتأميـــن (جـــي آي جـــي البحريـــن) ،المزود

التي ســـتوفر لزبائننا الكرام بوالص تأمين
عاليـــة الجـــودة علـــى الســـيارات بشـــروط

سداد ميســـرة .يمكن لعمالئنا اآلن اختيار
البوليصـــة التـــي تناســـبهم بشـــكل أفضـــل

واختيـــار فتـــرة الســـداد بين  3و 11شـــهرًا

ميشال صوايا رئيسا تنفيذيا لعمليات “سيتي البحرين”

يحمــ ــل أكثــ ــر مــ ــن  25عــامــ ــا خبــ ــرة فــ ــي المجــ ــال

أعلنـــت ســـيتي البحريـــن أمس

عن تعيين ميشال صوايا رئيسا
تنفيذيـــا لعملياتها في البحرين

أنطونيوس “نرحب بصوايا في

البحرين المركزي.

البحريـــن ،ونعـــول علـــى خبرته

وينتقـــل صوايا من ســـيتي في
لبنـــان ،حيـــث تولـــى منصـــب

الطويلـــة والمتنوعة في شـــتى

ميشال صوايا

الرئيـــس التنفيـــذي ورئيـــس

المجـــاالت المصرفيـــة للقيـــام

العمليات المصرفية للشـــركات.

بنك فـــي البحرين واالســـتمرار

عامـــا مـــن الخبـــرة معظمها في

مع نخبة العمالء في القطاعين

وخدمات الخزينة والتجارة.

لمواصلـــة توفير طـــرق جديدة

ويحمل صوايا معه أكثر من 25

في بناء عالقات وطيدة وقوية

العمليـــات المصرفية للشـــركات

العـــام و الخـــاص .ونحن نطمح

وقد علـــق صوايا علـــى منصبه
الجديـــد قائـــاً “يســـعدني أن

األفضـــل

ومبتكـــرة

لتقديـــم

لعمالئنا فـــي المملكة ولتحقيق

شـــراكات مميزة وإستراتيجية

مـــع البنـــك فـــي المســـتقبل .كمـــا أن هـــذا

التعاون يعتبر بدايـــة لخطتنا في التحول
الرقمـــي للتأميـــن البنكـــي ،حيـــث ســـيتبع

ذلـــك مبـــادرات أخرى بيـــن بنـــك البحرين

والكويت وجي آي جي البحرين”.

بالمهام المنوطـــة به على أكمل
وجه”.
وتـــزاول

ســـيتي

نشـــاطها

توقيع االتفاق بين الجانبين

إعالن هيئة الخبراء لمنتدى اإلرشاد الشرق األوسط

مجموعة فكرية استشارية لتشكيل استراتيجية الفعالية

المختلفة في البحرين”.

وشـــمال إفريقيـــا ،اليســـار فرح

للشـــركات بعد موافقة مصرف

التأمين الخاصة بهم ،ونأمل أن تؤدي هذه

أعلـــن منظمـــو منتـــدى اإلرشـــاد الشـــرق األوســـط عـــن تشـــكيل

المصرفية في الشـــرق األوسط

إلى إدارة العمليـــات المصرفية

مثل بنك البحريـــن والكويت لنوفر لزبائن

مـــع الفعاليـــات االقتصاديـــة

التنفيـــذي لمجموعـــة ســـيتي

البنـــك فـــي المملكـــة باإلضافـــة

جـــي البحريـــن) ،عبد هللا ســـلطان “يســـرنا

المنامة  -منتدى اإلرشاد الشرق األوسط

مـــن جهتهـــا ،قالـــت الرئيـــس

حيـــث ســـيتولى إدارة عمليات

أتولى قيادة فريق عمل سيتي

من دون أية رسوم أو فوائد”.

مجموعـــة فكريـــة استشـــارية تتألف مـــن خبراء لقيادة تشـــكيل
برنامـــج المنتـــدى للعـــام  ،2021الـــذي يأتـــي تحت عنـــوان “منح

األولويـــة لإلرشـــاد فـــي عالم جديـــد” ،ويقام في نســـخته الثانية
بالبحرين في نوفمبر المقبل.

ويتألـــف أعضـــاء المجموعـــة مـــن رئيـــس أول قســـم الشـــراكات
ودعـــم العمـــاء فـــي صنـــدوق العمـــل “تمكيـــن” أحمـــد جناحـــي،

والرئيـــس التنفيـــذي للمجموعـــة للمـــوارد البشـــرية واالســـتدامة
فـــي بنـــك البحريـــن الوطنـــي دانـــة بـــو حجـــي ،والمديـــر اإلداري

والرئيس التنفيذي لشـــركة “الزارد الخليج” فرح فستق ،ورئيس
المـــوارد البشـــرية في شـــركة ممتلـــكات البحريـــن القابضة مروة
آل ســـعد ،إلـــى جانـــب الرئيـــس التنفيذي لشـــركة تصنيـــع مطلق

المريشـــد ،ومؤســـس  Beyond Thinkingنيـــك سافاستانســـو،

فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط

والشـــريك المســـؤول عـــن المواهـــب والتواصـــل وعضـــو اللجنة

عـــن نصـــف قـــرن ،وتوفـــر باقة

ومديـــر أكاديمية النفط والغاز في شـــركة نفـــط البحرين تيرنس

والشركات.

على المحاور والمواضيع الرئيســـية للمنتدى والحلقات النقاشية

وشـــمال إفريقيـــا منذ مـــا يزيد

التنفيذية اإلقليمية لشـــركة ديلويت الشـــرق األوسط رنا سلهب،

واسعة من خدمات المؤسسات

هاريســـون .وســـتعقد المجموعة االستشـــارية جلســـات لالتفاق

وورش العمل ،التي ســـيتم تضمينها كجـــزء من برنامج المنتدى

لهذا العام والذي يهدف لتعزيز أطر التعاون وفرص اإلرشاد أمام

المؤسسات المشاركة واألفراد على حد سواء.
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مثيرة لشــاب أميركي يتعرض

يظهــر فــي الفيديوهــات ،أنــه
يعــرض نفســه عمــدا للدغــات ثعابيــن غيــر ســامة؛ مــن أجــل تقييم األلــم الذي
تخلفــه .ويقــوم الشــاب بتقييــم األلم الذي تخلفه كل لدغــة على مقياس من 1
إلى .10
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شاب يعرض نفسه للدغات ثعابين من أجل تقييم األلم

وظهــر أوريــن فــي أحد الفيديوهــات بينما التف ثعبان أســود حول يد الشــاب
ولدغــه عــدة مــرات .وحتــى الثعبــان بــدا مســتغربا مــن تصــرف الشــاب ،حيث

تصدر عن دار البالد للصحافة والنشر والتوزيع
االشتراكات والتوزيع:

17111432

س.ت 67133
+973

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

17111434

+973

توقــف عــن الحركــة للحظــات بعدمــا أمســكه الشــاب بيــده .وال يتوقــف أوري
عند تعريض جســمه للدغات الثعابين غير الســامة ،بل يعمد أيضا لتركها تلدغ
وجهه .وقد ظهر في أحد الفيديوهات بينما يلدغه ثعبان في داخل فمه.

حوريات راقصات يحققن رقما قياسيا عالميا
قدمــت حوريــات عرضــا راقصــا ال

الرائــدات فــي البــاد وســفيرة

ســانيا” فــي الصيــن حطــم األرقــام

الغــوص ،”PADI“ ،بــدادا لــي ،لقنــاة

مثيــل لــه داخــل منتجــع “أتالنتــس
القياسية.

الصيــن في الرابطــة المهنية لمدربي
“ســي إن إن” ،بمــا أن ذيــل الحوريــة

وقدمــت أكثــر مــن مئة حوريــة بحر

يقيــد الحركــة أثناء الغــوص نحتاج

الضخــم منذ أيام ،ودخلن موســوعة

للتحــرك مثــل الدلفيــن .يتطلــب

عرضــا فــي الحوض المائــي الصيني

غينيــس لألرقــام القياســية فــي 28

أبريل.

إلــى اســتخدام بطننــا وخصرنــا

األمــر تدريبــا لجعــل هــذه الحركــة

سلســة وأنيقــة مثــل حوريــة البحــر

وجاء العرض كجزء من االحتفاالت

الحقيقيــة ،والعالــم الموجــود أســفل

وحقــق المنتجــع الصينــي الرقــم

اليابســة ،فقــد عجبــت مــن مناظــر

بالذكــرى الســنوية الثالثــة للمنتجــع،
القياســي ألكبــر عــرض مائــي

لحوريات بحر تحت الماء.

وقالــت إحــدى حوريــات البحــر

ســطح المحيــط مختلفــا تمامــا عــن

األعماق واألسماك الملونة والشعاب
المرجانيــة،

وكذلــك

بالوجود في الماء”.

اإلحســاس

أب صيني يبيع ابنه لتحقيق حلمه بالسفر مع زوجته الجديدة

شجرة الحياة بالمحافظة الجنوبية ( تصوير  :رسول حجيري)

جريمة بشعة بمصر ..اغتصاب جماعي لفتاة معاقة بنهار رمضان

أفادت صحيفة صينية ،أن مواطنا أقدم على

عاميــن ،وذلــك بعد دعــاوى خاضها مع زوجته

مــن المــال لتحقيــق حلمــه .وذكــرت صحيفــة

بأخــذ الولد مــن منزل أخيه للقاء والدته ،لكنه

منطقــة عزبــة الريــس بحــي المطريــة فــي العاصمــة المصريــة

ألــف يــوان .وبعــد فقــدان الولــد لســاعات لجــأ

إعاقة ذهنية.

وتمكــن ضبــاط إنفــاذ القانون مــن العثور على

شــقيقته ،التــي تعانــي مــن تأخــر عقلــي ،والبالغة مــن العمر 21

الصينية.

وفي صباح اليوم التالي ،وبعد ســاعات قليلة من ذهاب أخيها

بيــع ابنــه البالــغ مــن العمــر عامين مقابــل مبلغ

“جنــوب الصيــن نجمــة الصبــاح” أن المواطــن

أقــدم على بيع ابنــه مقابل مبلغ مالي لتحقيق
حلمــه بالســفر مــع زوجته الجديــدة .وأقدمت

الشــرطة علــى توقيــف األب واحتجــازه لنقله
إلــى المحكمــة وتــم تســليم الطفــل إلــى عمــه.
وتلقــى األب حضانــة ابنــه البالــغ مــن العمــر

فــي المحاكــم .وبدأت القصــة عندما قام األب

فــي وضــح النهــار ،وخــال أحــد أيــام شــهر رمضــان ،شــهدت

اتفق مع شــخص لتســليمه الطفــل مقابل 158

القاهــرة ،جريمــة اغتصاب جماعي بشــعة ضد فتــاة تعاني من

شــقيق الرجــل إلــى الشــرطة طلبا للمســاعدة،

تعــود تفاصيــل الجريمــة إلــى أســبوع مضــى ،حيــن دعا شــاب

الوالــد واحتجــازه فــي مقاطعــة تشــيجيان

عاما ،لتقضي اليوم رفقته وزوجته وأطفاله.

إلى العمل قررت الفتاة النزول أسفل المنزل للهو مع األطفال.

إال أنهــا وجــدت الهــدوء يعم أرجاء المنطقــة ،والصمت في كل
اتجــاه ،وجميــع منافــذ المنــازل مغلقة ،فلــم تجد الفتــاة صغارً ا

للهــو رفقتهــم ،فقــررت التجــول بالمنطقة بحثا عــن صغار تلهو
معهم.

باب الشقة حين انتهوا منها فتمكنت من الهرب.

والمتهمــون الثالثــة جميعهــم متزوجــون ولديهــم أطفــال،

باســتثناء واحد منهم مطلق ،ويعمل الثالثة ســائقين لسيارات

إال أن  3شــباب اعترضــوا طريقهــا واســتدرجوها لشــقة بنفس

ميكروباص بالمنطقة ،ويتعاطون المواد المخدرة.

وبعد اختفاء الفتاة ،قلق أهلها عليها وبدأت رحلة البحث على

المراقبــة بالمنطقــة ،وظهــر المتهمــون وهم يســتدرجون الفتاة

المنطقة.

مــدار  24ســاعة ،إلــى أن تــم العثــور عليهــا واقفــة أمــام ناصية

شارع داخل المنطقة ،وتبدو عليها آثار االعتداء.

وبحسب الشهود ،قام  3أشخاص باصطحاب الفتاة وحبسوها

داخل شقة بالمنطقة بعد أن تناوبوا على اغتصابها ،ولم يغلقوا

ومع إبالغ الشرطة بالواقعة ،قام رجال األمن بتفريغ كاميرات
إلى داخل الشقة ،مسرح الجريمة.

وقامــت قــوة من رجــال المباحث بضبط الجنــاة ،وبمواجهتهم
اعترفــوا بارتــكاب الواقعــة ،وأمــرت النيابــة بحبســهم  15يوما

على ذمة التحقيقات.

حفلة موسيقية في بريطانيا من دون كمامات وال تباعد

احتشــد خمســة آالف شــخص مــن دون وضــع

بيعــت التذاكر بأكملها للحفلة الموســيقية التي

فيروس كورونا.

غنــاء ورقصــا ضمــن مهرجــان
ً
واســتمتعوا
ّ
شــكل أول
موســيقي أقيــم فــي شــمال إنكلترا

فــي إطــار خطــة حكوميــة الختبــار إجــراءات

الســامة التــي تعتــزم الســلطات البريطانيــة

الذي يستمر يومين الخضوع الختبار األجسام

كنشاط تجريبي.

المحدد لرفع معظم القيود المفروضة الحتواء

كمامــات وال التــزام بالتباعــد االجتماعــي

حفلة موسيقية حضورية يؤذن بها بعد الحجر

شــهدها موقــع ســيفتون بــارك فــي ليفربــول

تنفيذهــا اعتبــارا مــن  21يونيــو ،وهــو الموعــد

وكان على جميع المشاركين في هذا المهرجان
المضــادة للكشــف عــن اإلصابــة بكوفيــد قبــل
دخــول موقــع الحفلــة ،علــى أن تجــرى لهــم

فحوص بعد الحفلة أيضا.

