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بــقـلــوب مـؤمـنــة بقـضــاء اهلل وقــدره
تـنــعـــــى

عـائـلـة الـزيـن وعـائـلـة فـلـيـفـل
فــقـيـدهـــم الـغــالــــي المـــغــفــور لــــه بـــإذن اهلل تـعـالـــــى

جــهــاد عـبـداهلل حــ�ســن الــزيـــن
اأخ كـل مـن: المرحـوم علـي، المرحـوم فـوؤاد، المـرحـوم محمـد، نبـيـل، فـوزيـة، انيـ�سـه، دنيـا ونوريـة

ووالـد كـل مـن: عـبـداهلل، فـوؤاد، مـي، مـهـا، ومـريـم

ووري جثـمـانه الـثـرى فـي مـقـبـرة المـنامـة 
والـتـزامـًا بـاإلجـراءات واإلرشـادات فـي ظـل األوضــاع الـراهنـة 

تقـبـل التـعـازي ألسـرة الفـقـيـد للـرجـال والنـسـاء هـاتفـيـًا أو عـبـر منـصـات الـتـواصـل اإلجـتـمـاعـي.
أرقـــام الــتـواصـــل: عـبـداهلل الـزيـن: 66999999 - فـؤاد الـزيـن: 35555505

ســائلـين المولـى عـــز وجــل أن يتغـمـــد الفـقـيـــد بـــواســع رحـمـتــه وأن يسـكـنه فســيح جنـاتـه ويلـهـم أهـله وذويـه الصـبـر والسـلـوان

خلف: اإلنتاج المحلي يغطى 10 % من االستهالك

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لدى لقائه عن بعد عددا من المسؤولين 
المعينين حديثا
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التقى عاهل البـــالد صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، عبـــر تقنيـــة 
الصافريـــة  قصـــر  فـــي  المرئـــي  االتصـــال 
أمـــس بمحافظـــي المحافظـــات، محافـــظ 
الجنوبيـــة ســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن على 
ســـلمان  المحـــرق  ومحافـــظ  خليفـــة،  آل 
بـــن هنـــدي المناعـــي، ومحافـــظ العاصمـــة 
الشـــيخ هشـــام بن عبدالرحمـــن آل خليفة، 
ومحافظ الشـــمالية علـــي العصفور، وعدد 
مـــن أهالـــي المحافظـــات؛ بمناســـبة شـــهر 
رمضان المبارك والعشـــر األواخر منه، في 
إطـــار اللقاءات التـــي يحرص جاللته على 
عقدهـــا مـــع رجـــاالت البحرين الكـــرام في 

هذا الشهر الفضيل.

وفي مستهل اللقاء، تفضل صاحب 
الجاللة الملك بإلقاء الكلمة السامية، 

وفيما يلي نصها:
بسم هللا الرحمن الرحيم

اإلخوة واألخوات واألبناء من محافظات 
مملكتنا الغالية.. 

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته..
نتوجـــه لكـــم بأجمـــل التحيـــات، من خالل 
هـــذا االتصـــال المرئي، ونبـــارك لكم، ولكل 
رمضـــان  شـــهر  مناســـبة  البحريـــن،  أهـــل 
منـــه،  األواخـــر  العشـــر  ودخـــول  المبـــارك 
ونحمـــد هللا حمًدا كثيًرا على نعمة وفضل 
هـــذا الشـــهر العامـــر بفرصـــه العظيمـــة في 
العطاء والبـــذل واالجتهاد، داعين هللا عز 
وجل، أن يعيده على وطننا العزيز وأمتينا 
العربية واإلســـالمية بوافـــر الخير واليمن 

والبركات. 
وإنـــه لمـــن دواعـــي الســـرور أن نتواصـــل 
معكم فـــي هذه األيام المباركة، جرًيا على 
عادتنا التي نعتز بها خالل الشهر الفضيل، 
إحيائهـــا  علـــى  معكـــم  نحـــرص  والتـــي 
واســـتمرارها كســـمة من ســـمات مجتمعنا 
المعروف بشـــيم المودة الصادقة، وبنهجه 
المتوارث في تجســـيد القيم النبيلة لديننا 

الحنيف الساعية لخير البشرية. 
ولقد أســـعدتنا تهاني أهل البحرين الكرام 
بمناسبة شـــهر رمضان، مقدرين وشاكرين 
مـــن  الطيـــب كعـــادة  الوصـــل  إبقـــاء  لهـــم 
عوائدنـــا األصيلـــة خـــالل موســـم الخير... 
مهما صعبت ظـــروف اللقاء، وكلنا أمل أن 
تعـــود لقاءاتنـــا كما العهد بهـــا بأمر من هللا 

وتوفيقه. 
وختاًمـــا، وفي هذه الليالـــي المباركة التي 
نتحـــرى فيهـــا فضـــل هللا ورضوانـــه، فإننا 
نبتهـــل إليـــه، بأن يصـــرف عنا هـــذا الوباء 
أمواتنـــا  ويرحـــم  الشـــفاء  مـــن  ويعجـــل 
يتقبـــل  وأن  الجنـــان،  فســـيح  ويســـكنهم 
منـــا جميًعا صالح األعمـــال ويحفظ بالدنا 
وبلـــدان العالـــم مـــن كل ســـوء، إنه ســـميع 

مجيب. 
وكل عـــام وأنتـــم بخيـــر ورفعة، والســـالم 

عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

بعد ذلك ألقى محافظ الجنوبية سمو 
الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل 

خليفة كلمة هذا نصها:
بسم هللا الرحمن الرحيم

سيدي حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفـــة عاهل البالد المفدى 

حفظه هللا ورعاه..
أصحاب السمو والمعالي والسعادة..

أيها الحضور الكريم..
إنه لشـــرف عظيم في هذه األيام المباركة 
وباألصالـــة عـــن نفســـي ونيابًة عـــن جميع 
أهالي المحافظة الجنوبية الكرام أن أرفع 
أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام 
سيدي حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفـــة عاهل البالد المفدى 
حفظه هللا ورعاه، بمناســـبة دخول العشـــر 
األواخـــر من شـــهر رمضان المبـــارك وقرب 
أعـــاده هللا  المبـــارك،  الفطـــر  حلـــول عيـــد 

عـــز وجـــل علـــى جاللتكـــم، وعلـــى مملكة 
البحرين العزيزة بالخير واليمن والبركات.
أن  المناســـبة  هـــذه  فـــي  يشـــرفني  كمـــا 
نعبـــر لجاللتكـــم حفظكـــم هللا عـــن خالص 
الـــوالء واالنتمـــاء، واننـــا جميًعـــا جنودكم 
المخلصيـــن، فكلنـــا نبذل الغالـــي والنفيس 
مـــن أجـــل هـــذا الوطـــن العزيز، فـــي العهد 

الزاهر لجاللتكم حفظكم هللا ورعاكم.
أعظـــم شـــرف،  الميمـــون  اللقـــاء  هـــذا  ان 
ومحل اعتــــزاز وفخـــر ألهالـــي المحافظة 
جاللتكـــم  توجيهـــات  تعتبـــر  إذ  الكـــرام، 
العمـــل  نبـــراس  ورعاكـــم  هللا  حفظكـــم 
وأســـاس التنميـــة، فالتواصل نهج راســـخ 
تعلمنـــاه مـــن جاللتكـــم وقد حرصنـــا على 
الســـديدة  جاللتكـــم  توجيهـــات  تنفيـــذ 
بالتواصـــل مع األهالـــي والمواطنيـــن، كما 
نعاهدكـــم بـــأن نحـــرص كل الحـــرص على 
للمواطنيـــن،  الخدمـــات  أفضـــل  توفيـــر 
الزيـــارات  فـــي  مســـتمرة  فالمحافظـــة 
والجـــوالت الميدانية لإلشـــراف والوقوف 
علـــى احتياجاتهـــم بجميع المجـــاالت في 

سبيل الرفعة والتقدم والنماء.
سيدي حضرة صاحب الجاللة..

الســـديدة،  جاللتكـــم  توجيهـــات  بفضـــل 
ورؤيـــة ودعـــم الحكومة الموقرة برئاســـة 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  ســـيدي 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ولـــي العهـــد، 
نائب القائد األعلى، رئيس مجلس الوزراء 
حفظـــه هللا، تشـــهد المحافظـــة الجنوبيـــة 
والمشـــروعات  المكتســـبات  مـــن  العديـــد 
التنمويـــة الرائدة، التـــي تعكس ما تحظى 
بـــه المحافظة مـــن تطور عمرانـــي وتنمية 
الخدمـــات  أفضـــل  توفيـــر  و  مســـتدامة، 
لألهالـــي فـــي مختلف مناطـــق المحافظة، 
فـــي ظل مـــا تزخـــر بـــه مـــن إرث تاريخي 
حرصنـــا  نؤكـــد  إذ  بـــارز،  وطنـــي  وعمـــق 
علـــى اســـتمرار تحقيـــق المزيـــد مـــن النمو 
المستدام في المجال األمني واالجتماعي 

والتنموي.
وإذ نشـــيد ببالغ الفخـــر واالعتزاز بالجهود 
لفيـــروس  للتصـــدي  المبذولـــة  الوطنيـــة 
ســـيدي صاحـــب  بقيـــادة ودعـــم  كورونـــا 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة ولـــي العهد، نائـــب القائـــد األعلى، 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء حفظـــه هللا، في 
ما حققتـــه مملكـــة البحرين مـــن إنجازات 
مشرفة وما يقوم به فريق البحرين الطبي 
مـــن عطـــاءات بالغـــة األثـــر فـــي مكافحـــة 
جائحـــة فيـــروس كورونـــا، وان المحافظة 
الجنوبيـــة متواصلـــة فـــي اتخـــاذ التدابير 
الوقائية واالجراءات االحترازية الالزمة، 

مثمنيـــن فـــي الوقـــت ذاتـــه مـــا تقـــوم بـــه 
الجهـــات الحكومية مـــن جهود وإجراءات 

بتعاون وتنسيق مشترك.
تبنـــي  فـــي  المحافظـــة  ســـاهمت  كمـــا 
المبـــادرات الهادفة والبرامج االســـتثنائية 
الرامية لترسيخ مبدا الشراكة المجتمعية، 
والمســـاهمة  بالمشـــاركة  تشـــرفنا  حيـــث 
الخيريـــة والمجتمعيـــة لمكافحـــة جائحـــة 
كورونـــا في حملة فينا خيـــر التي حظيت 
بدعـــم ورعايـــة مـــن ســـمو الشـــيخ ناصـــر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة ممثـــل جاللـــة الملك 
لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب رئيس 
مجلـــس أمناء المؤسســـة الملكية لألعمال 
اإلنســـانية، تلـــك المبـــادرة التـــي ســـطرت 
والمشـــاركة  التالحـــم  فـــي  األمثلـــة  أروع 

والبذل والعطاء.
علـــى  تحـــرص  الجنوبيـــة  والمحافظـــة 
المجتمعيـــة  الشـــراكة  مبـــدأ  ترســـيخ 
وتعزيـــز  الوطنيـــة  الثوابـــت  وتكريـــس 
االنتمـــاء والمواطنـــة مع مختلـــف الجهات 
األمنية بوزارة الداخلية، بدعم من الفريق 
أول ركن معالي الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا 
آل خليفة وزير الداخلية، من خالل إطالق 
وتبني المبادرات والبرامج الهادفة لتعزيز 
التدابير الوقائية واإلجراءات االحترازية 
الالزمـــة لتعزيز الســـالمة بين كافـــة أفراد 

المجتمع بمختلف مناطق المحافظة.
سيدي حضرة صاحب الجاللة..

المحافظـــة  أهالـــي  عـــن  نيابـــة  يشـــرفني 
أن أتقـــدم لمقـــام جاللتكـــم حفظكـــم هللا 
ورعاكـــم، بجزيل الشـــكر وعظيم االمتنان 
على هذا اللقاء الميمون الذي تشـــرفت به 
المحافظـــة وأهاليها الـــذي يدينون بالوالء 
واالخـــالص، ويهنئـــون جاللتكـــم بالخيـــر 
واليمـــن والبـــركات من رفاع العـــز إلى كل 

مناطق المحافظة الجنوبية.
وأســـأل هللا سبحانه وتعالى أن يديم على 
جاللتكـــم حفظكم هللا وعلى بالدنا مملكة 
وأن  والرخـــاء  األمـــن  العزيـــزة  البحريـــن 
يعود علي جاللتكم هذه المناســـبة أعواًما 
عديـــدة وأزمنـــة مديدة،أدامكم وحفظكم 
هللا ذخًرا وســـنًدا يا ســـيدي،،ودمتم بعون 

هللا سالمين..
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته..

كما ألقى محافظ المحرق سلمان 
عيسى بن هندي المناعي كلمة جاء 

فيها:
بسم هللا الرحمن الرحيم

والصـــالة و الســـالم علـــى أشـــرف األنبياء 
آلـــه  وعلـــى  محمـــد  ســـيدنا  والمرســـلين 

وصحبه أجمعين..
موالي حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى حفظكم هللا ورعاكم..

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته..
إنـــه لشـــرف عظيـــم يـــا صاحـــب الجاللـــة 
أن أقـــف بيـــن يدي جاللتكـــم حفظكم هللا 
ورعاكـــم في هذه الليلة المباركة من ليالي 
شهر رمضان المبارك بمعية أهالي المحرق 
الكـــرام مهنئيـــن ومباركيـــن لجاللتكم هذا 
الشـــهر الفضيل ســـائلين المولـــى عز وجل 
أن يعيـــده علـــى جاللتكـــم وأنتـــم ترفلون 

بأثواب العزة والكرامة.
كمـــا احمـــل لجاللتكـــم مـــن أهـــل المحـــرق 
الوطنيـــة شـــكرهم  والمدرســـة  المـــدن  أم 
لجاللتكـــم  تقديرهـــم  ووافـــر  وامتنانهـــم 
وللحكومة الموقرة برئاسة سيدي صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 
حفظه هللا ورعاه حيث ترجمت الحكومة 
الموقـــرة توجيهات جاللتكـــم واهتمامكم 
بأهل البحرين كافة وشـــمل ذلك االهتمام 
المقيميـــن والزائرين للملكـــة العزيزة حتى 
باتـــت البحريـــن مضربـــا لألمثـــال في ظل 
هذه الجائحـــة وبات النجاح واقًعا تشـــهد 

عليه بلدان العالم.
وتحيـــة حـــب وإجالل لألنجـــال الكرام لما 
قدموه ألبناء وطنهم فـــي كافة المجاالت 

الرياضية واالجتماعية واإلنسانية.
 موالي صاحب الجاللة..

إننـــا فـــي عهـــد الخيـــر والرخاء وإنســـانية 
جاللتكـــم تســـمو وتصفح عـــن المخطئين 
لتأتي مكرمـــة جاللتكم بتطبيق العقوبات 
البديلـــة وتخفيـــف األحكام عـــن المدانين 
فـــي الكثيـــر مـــن القضايـــا شـــاهدة للعالـــم 
بأســـره كيف أن البحرين تنعم بمليك قادر 
فيعفو ويصفح ويقدم الحب ألبناء شعبه 

العزيز.
إننـــا يا مـــوالي نباهـــي الدنيا ونشـــيد بكل 
ما تحقق في عهدكـــم الزاهر من إنجازات 
عظيمـــة علـــى أرض مملكتنـــا الغاليـــة في 
جميـــع المحافظات من مشـــاريع إســـكانية 
وصـــروح تعليمية ومرافـــق صحية ومدن 
جديدة ومشـــاريع حيوية قادمة بإذن هللا 
لمـــدن وقـــرى محافظـــة المحـــرق لالرتقاء 
إلـــى الحيـــاة الكريمـــة التـــي وعدتمونا بها 

جاللتكم حفظكم هللا ورعاكم.
مـــوالي صاحـــب الجاللـــة، إننـــا وفـــي هذه 
الفضيـــل  الشـــهر  مـــن  العظيمـــة  الليالـــي 
شـــهداءنا  واعتـــزاز  فخـــر  بـــكل  نســـتذكر 
فـــداًء  بأرواحهـــم  الذيـــن جـــادوا  األبـــرار، 

لدينهـــم ووطنهـــم تضحيات زكية ســـامية 
قدموها لمعزة الوطن وكرامته.

موالي صاحب الجاللة..
ال أملك إال أن أتضرع إلى المولى عز وجل 
فـــي هـــذه الليالـــي المباركـــة أن يحفظكـــم 
ويرعاكـــم وأن يســـدد علـــى طريـــق الخير 
خطاكم وأن يبارك جهودكم ويديم عليكم 
نعمـــة الصحـــة والعافيـــة ولبالدنـــا األمـــن 
واألمان ولســـائر بالد المســـلمين، وكل عام 

والبحرين العزيزة بألف خير..
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

بعدها ألقى محافظ العاصمة الشيخ 
هشام بن عبدالرحمن آل خليفة كلمة 

قال فيها:
بسم هللا الرحمن الرحيم 

سيدي حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة حفظـــه هللا ورعاه 

ملك مملكة البحرين..
أصحاب السمو والمعالي والسعادة..

الحضور الكريم..
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته..

سيدي حضرة صاحب الجاللة..
باســـمي وباســـم أهالي محافظة العاصمة 
أرفـــع إلـــى مقـــام جاللتكـــم أســـمى آيـــات 
التهاني والتبريكات بمناســـبة حلول شـــهر 
رمضان المبارك، أعـــاده هللا على جاللتكم 
وعلى حكومتكم الرشـــيدة وشعب مملكة 
البحريـــن الوفي، وعلـــى األمتيـــن العربية 

واإلسالمية بالخير واليمن والبركات.
سيدي حضرة صاحب الجاللة..

يرفعـــون  العاصمـــة  محافظـــة  أهالـــي  إن 
أســـمى آيـــات الشـــكر والعرفـــان لجاللتكم 
علـــى إتاحـــة هـــذه الفرصـــة العظيمـــة لهم 
للتشـــرف بلقـــاء جاللتكـــم رغـــم ظـــروف 
الجائحة التي لم تحل دون اللقاء السنوي 
الـــذي تهفـــو له القلوب في الشـــهر الفضيل 
والذي يعد سنة حميدة توارثتموها أًبا عن 
جـــد، تترجم الحب والوفـــاء المتبادل بين 

القائد وشعبه.
ويسعدني يا صاحب الجاللة أن أنقل إلى 
جاللتكـــم حفظكـــم هللا ورعاكـــم، األمانـــة 
التي حملنـــا إياها الصيـــادون البحرينيون 
فردا فردا بالتحية والسالم على جاللتكم، 
وأن نبلغكم عظيم شكرهم وبالغ امتنانهم 
علـــى مـــا تفضلتم به مـــن مكرمة ســـامية، 
أثلجتـــم بهـــا صدورهم، وأفرحتم أســـرهم 
لـــه  تعرضـــوا  بعدمـــا  كربتهـــم،  وفرجتـــم 
مـــن قطـــع ألرزاقهـــم وحبـــس ومصـــادرة 
لقواربهـــم ومنعهم من اإلبحار في الحدود 
البحرينيـــة القطريـــة، وهـــي بادرة ليســـت 

عهدناكـــم  فقـــد  جاللتكـــم،  علـــى  بغريبـــة 
دوًما يا ســـيدي ســـنًدا وذخًرا لشعبكم في 
مختلف الظروف، مقدرين عالًيا توجيهات 
جاللتكـــم أيدكـــم هللا والتـــي تصـــب دائما 
وأبـــدا في ازدهار الوطـــن والعيش الكريم 
ومتابعـــة  بحـــرص  مشـــيدين  للمواطـــن، 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة ولـــي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء على كل ما من شـــأنه رفعة شـــأن 

الوطن واالرتقاء بالمواطن. 
سيدي حضرة صاحب الجاللة..

المباركـــة  األيـــام  هـــذه  نعيـــش  ونحـــن 
والزاهـــرة فـــي ظـــل قيادتكـــم الحكيمة، ال 
يســـعنا إال أن نشـــيد بتوجيهـــات جاللتكم 
حكومتكـــم  ترجمتهـــا  التـــي  الحكيمـــة 
الرشـــيدة بقيـــادة صاحـــب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ولي 
العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء إلـــى واقع 
ملموس، مســـتحضرين في هذه اللحظات 
التاريخية كيفية تصدي البحرين لجائحة 
كرونا كوفيد 19 بشكل استباقي حاز على 
إشـــادة منظمـــة الصحـــة العالميـــة وغيرها 
من المنظمات العالمية، حيث كانت مملكة 
البحريـــن ســـباقة إلـــى إجـــراءات الكشـــف 
والعـــالج المجاني للجميـــع والتخفيف من 
أضـــرار وتداعيـــات الجائحة مـــن النواحي 
االقتصاديـــة واالجتماعيـــة بطـــرح الحزم 
الماليـــة التي بلغت فـــي مجملها 4.5 مليار 
دينـــار، والنظرة اإلنســـانية في التعامل مع 
كل مـــن يعيش علـــى هـــذه األرض الطيبة 
بتوزيع الســـالل الغذائية على المحتاجين 
عبـــر حملـــة )فينا خيـــر( التي أطلقها ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة ممثل 
جاللـــة الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــئون 
المجانيـــة  اللقاحـــات  توفيـــر  و  الشـــباب، 
بمختلـــف أنواعهـــا للمواطنيـــن والمقيمين 
علـــى حد ســـواء، ما أشـــعر الجميـــع بالثقة 
والطمأنينة، لتجســـد هذه الجهود الصورة 
التـــي عرفـــت عنهـــا البحريـــن مـــن تعايش 
واألديـــان  األعـــراق  مختلـــف  بيـــن  وتـــآخ 

واألجناس.
سيدي حضرة صاحب الجاللة..

هـــذا  فـــي  ليجـــدون  العاصمـــة  أهالـــي  إن 
اللقـــاء الميمون فرصة للتعبيـــر عن الوالء 
وتجديدا للبيعـــة، مؤكدين لجاللتكم أنهم 
والـــوالء  الحـــب  يبادلونكـــم  العهـــد  علـــى 
واإلخـــالص والطاعـــة، مجدديـــن التأييـــد 
الكامـــل والدعم األكيد لمشـــروع جاللتكم 
اإلصالحـــي الـــذي جســـد معانـــي الترابـــط 
واللحمة والتآخي، ورسخ معنى المشاركة 
فـــي القـــرار وإدمـــاج الجميـــع فـــي عمليـــة 

التنمية.
وفي الختام..

ونحـــن فـــي العشـــر األواخـــر المباركـــة من 
الشـــهر الفضيل نســـأل المولى عز وجل أن 
يديم علـــى جاللتكم حفظكم هللا ورعاكم 
موفـــور الصحـــة والســـعادة وطـــول العمر، 
وان يحفظكـــم لمواصلـــة مســـيرة الخيـــر 
والنمـــاء واإلصالح لمملكتنـــا العزيزة، وأن 
ودعاءكـــم،  وطاعتكـــم  صيامكـــم  يتقبـــل 
البحريـــن  يحفـــظ  أن  هللا  إلـــى  مبتهليـــن 
وأن يزيـــل عنهـــا وعـــن األمتيـــن العربيـــة 

واإلسالمية والعالم أجمع هذا الوباء. 
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...

ثم ألقى محافظ الشمالية علي 
العصفور كلمة جاء فيها:

سيدي حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة ملك مملكة البحرين 

المفدى حفظه هللا ورعاه..
والســـعادة..  والمعالـــي  الســـمو  أصحـــاب 

الحضور الكريم..
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته..

اســـمحوا لـــي بدايـــة باألصالـــة عن نفســـي 
ونيابـــة عن أهالي المحافظة الشـــمالية أن 
أرفـــع لمقـــام جاللتكم حفظكـــم هللا، تحية 
إجـــالل وإكبـــار ووالء مقرونـــه بالتهانـــي 

والتبريـــكات بمناســـبة العشـــر األواخر من 
شـــهر رمضان الكريم، )شـــهر رمضان الذي 
أنـــزل فيه القرآن هـــدى للناس وبينات من 
الهـــدى والفرقـــان( موصولـــة بالدعـــاء بأن 
يدفع عنا وعن البشرية جمعاء هذا الوباء 
العلـــي  هللا  ســـائلين  الواســـعة،  برحمتـــه 
القدير أن يوفـــق الجميع لصيامه وقيامه، 

ويجعلنا فيه من عتقائه.
وكمـــا عودتمونـــا یـــا صاحـــب الجاللـــة مع 
إطاللـــة كل شـــهر رمضان مـــن كل عام أن 
نحظـــى بشـــرف لقائكـــم الـــذي يأتي ضمن 
سلسلة لقاءات القائد بكافة أطياف شعبه 
لتعزيـــز التواصـــل مـــن أجل الصالـــح العام 
وتوطيـــد عالقـــة األب بأبنائـــه، ويعكـــس 
مـــا تتحلون بـــه من أخالق رفيعة وســـيرة 
عطـــرة توارثتموها عـــن آبائكم وأجدادكم 
الكرام تجســـد مدى أصالة عادات وتقاليد 

حكام آل خليفة في هذا الوطن العزيز.
سيدي حفظكم هللا..

لقـــد أضحت مملكـــة البحريـــن بتوجيهات 
جاللتكـــم وحكومتكـــم الرشـــيدة برئاســـة 
ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
بـــن حمـــد آل خليفـــة ولـــي العهـــد رئيـــس 

مجلـــس الـــوزراء حفظه هللا ورعـــاه مثااًل 
يحتـــذى بـــه عالمًيا فـــي العدالـــة الصحية 
والمســـاواة في حقوق اإلنســـان في إدارة 
هـــذه األزمـــة إلحـــكام الســـيطرة على هذه 
الجائحة، وذلك بفضل المنظومة الصحية 
والسياســـات الحكيمـــة لجاللتكـــم والتـــي 
لإلنســـانية  بـــارًزا  مظهـــًرا  فيهـــا  جســـدتم 
قاطبـــة،  األرض  شـــعوب  بيـــن  والرحمـــة 
ومثـــااًل عالمًيـــا فـــي تبنـــي القيـــم الرفيعة 
وتحمل المسئولية القيادية لضمان سالمة 
وصحة البشر أًيا كانوا من دون تمييز بين 
المواطنيـــن والمقيميـــن إعـــالًء للتعايـــش 
مملكـــة  أرض  علـــى  والســـالم  والمحبـــة 

البحرين الحبيبة.
سيدي حفظكم هللا..

 أن المحافظـــة الشـــمالية لـــم تـــأل جهـــًدا 
الشـــيخ  أول  الفريـــق  بتوجيهـــات معالـــي 
وزيـــر  خليفـــة  آل  هللا  عبـــد  بـــن  راشـــد 
الداخليـــة الموقر، والذي أصبح لنا نبراًســـا 
فـــي العمـــل الوطنـــي إلدارة األزمـــة بـــكل 
مهنيـــة واقتـــدار فـــي تحويـــل التحديـــات 
إلى فرص، لترســـيخ قيم االنتماء والوالء 
وتقويـــة الجبهـــة الداخليـــة، والمحافظـــة 
الشـــمالية داعمة لبرنامج العمل الحكومي 
للمحافظـــة على مكتســـبات الوطن لتعزيز 
األمـــن واالســـتقرار ليظـــل المواطـــن هـــو 

الثـــروة الحقيقية ومحور التنمية وغايتها 
األساسية.

سيدي حفظكم هللا..
جعلـــت المحافظـــة الشـــمالية من شـــعارها 
)يـــًدا بيـــد لنهـــزم جائحـــة كورونـــا( مظلـــة 
جامعـــة لـــكل برامجهـــا ومشـــاريعها ضمن 
عالـــي مدينـــة  باعتمـــاد  البحريـــن،  فريـــق 
األســـر  علـــى  الســـالل  وتوزيـــع  صحيـــة 
المتعففـــة ضمن حملـــة )فينا خيـــر( والحد 
من اكتظاظ العمالة في الســـكن الجماعي 
الوطنيـــة  الحملـــة  ومســـاندة  المشـــترك 
وصـــواًل  المأمونيـــة  لتحقيـــق  للتطعيـــم 

للمناعة الجماعية بأذن هللا.

ومن هنا نســـجل تحية فخـــر واعتزاز لكل 
العاملين فـــي الصفوف األماميـــة، والذين 
يضحـــون بحياتهـــم بالغالـــي والنفيس من 
أجل البحرين في ظل عهدكم الزاهر وفي 
الختـــام نعاهـــد جاللتكـــم بأننا علـــى العهد 
حافظين، وعلى نهج جاللتكم اإلصالحي 
ســـائرين، وبتوجيهـــات جاللتكـــم راعيـــن، 
وعلى قســـم اإلخـــالص للوطن ولجاللتكم 
وإنفـــاذ القانـــون ثابتيـــن، وهللا يحفظكـــم 
يســـدد  الحـــق  طريـــق  وعلـــى  ويرعاكـــم 

خطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير..
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

وفي الختام كلف جاللة الملك المحافظين 
نقـــل تحياتـــه للمواطنيـــن الكـــرام قائال أن 
ينقلـــوا لصغيرهـــم وكبيرهـــم فـــي جميـــع 
المحافظـــات محبـــة وتقديـــر جاللته على 
كل مـــا يقومون بـــه من إخالص ألســـرهم 
ووطنهم وأمتهم، ومعربا جاللته عن أمله 
بـــأن “تكـــون هناك لقـــاءات مقبلـــة كالعادة 
قريًبـــا بـــإذن هللا، شـــكًرا وكل عـــام وأنتـــم 

بخير”.
ومـــن جانبهـــم، رفـــع أهالـــي المحافظـــات 
خالص التهنئة والتبريك وأطيب األمنيات 

إلى صاحب الجاللة عاهل البالد بمناســـبة 
العشـــر األواخر من شـــهر رمضان الفضيل، 
ضارعيـــن إلـــى المولـــي العلـــي القديـــر أن 
يعيد هذه األيام الكريمة والليالي المباركة 
علـــى جاللتـــه بـــدوام الصحـــة والســـعادة 
وطـــول العمر، وأن يوفقـــه لمواصلة قيادة 
مســـيرة النمـــاء والتطـــور لتعزيـــز نهضـــة 
تطلعـــات  وتحقيـــق  ومكتســـباته  الوطـــن 
أبنائـــه فـــي مزيـــد مـــن التقـــدم واالزدهار، 
معربين عن ســـعادتهم بلقـــاء جاللة الملك 
يوليـــه  لمـــا  وعميـــق شـــكرهم وامتنانهـــم 
بمصالـــح  ورعايـــة  اهتمـــام  مـــن  جاللتـــه 
الحيـــاة  وتأميـــن  المواطنيـــن  وقضايـــا 
الكريمـــة لهم علـــى المســـتويات كافة، وما 
تشهده محافظات المملكة من مشروعات 
تنموية وإسكانية وتطويرية كبيرة بفضل 

توجيهات جاللته السامية الكريمة.
بهـــذه  التهنئـــة  العاهـــل  جاللـــة  وبادلهـــم 
المناســـبة الجليلة، شـــاكًرا لهم مشـــاعرهم 
هللا  ســـائاًل  الطيبـــة،  وتمنياتهـــم  النبيلـــة 
تبـــارك وتعالى أن يعيد هذا الشـــهر الكريم 
علـــى أهل البحرين جميًعـــا بالخير واألمن 

واألمان.

جاللة الملك يلتقي بالمحافظين وأهالي المحافظات عبر تقنية االتصال المرئي بمناسبة شهر رمضان المبارك

المنامة - بنا
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ديلويت آند توش ــ المدقق المالي الشيخ أحمد بن علي آل خليفة ــ رئيس مجلس اإلدارة  بدر الخرافي ــ عضو مجلس اإلدارة  

 

31 ديسمبر 31 مارس    
2020  2021 بيان المركز المالي  

)مدققة( )مراجعة(  المرحلي الموجز 
آالف الدنانير آالف الدنانير  كما في 31 مارس 2021 

البحرينية البحرينية   

الموجودات   
موجودات متداولة   

8,569  4,864 نقد وأرصدة لدى البنوك 
15,760  17,889 ذمم مدينة وموجودات أخرى 
4,433  4,459 موجودات العقود 
1,665  1,971 المخزون 

-----------  -----------  
30,427  29,183 مجموع الموجودات المتداولة 

-----------  -----------  
موجودات غير متداولة   

1,400  1,382 ذمم مدينة وموجودات أخرى 
1,640  2,441 موجودات العقود 

12,253  12,526 حق استخدام األصول 
66,430  64,048 منشآت ومعدات  
13,581  13,142 موجودات غير ملموسة  

-----------  -----------  
95,304  93,539 مجموع الموجودات غير المتداولة 

-----------  -----------  
125,731  122,722 مجموع الموجودات 
 ======  ======  

المطلوبات وحقوق الملكية    
المطلوبات   
مطلوبات متداولة   

30,731  30,900 ذمم دائنة ومطلوبات أخرى 
3,128  3,211 التزامات عقود اإليجار 
1,747  1,670 مطلوبات العقود 

-----------  -----------  
35,606  35,781 مجموع المطلوبات المتداولة 

 -----------  -----------  
مطلوبات غير متداولة   

5,051  2,448 ذمم دائنة ومطلوبات أخرى 
9,220  9,282 التزامات عقود اإليجار 

371  383 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
-----------  -----------  
14,642  12,113 مجموع المطلوبات غير المتداولة 

-----------  -----------  
50,248  47,894 مجموع المطلوبات 

 -----------  -----------  
حقوق الملكية    

36.800  36,800 رأس المال  
(754)  (754) أسهم الخزينة 

(6)  (6) إحتياطي أسهم الخزينة 
3.032  3,032 عالوة إصدار أسهم 

12,823  12,976 إحتياطي قانوني  
23,588  22,780 أرباح مستبقاة 

-----------  -----------  
75,483  74,828 مجموع حقوق الملكية 

-----------  -----------  
125,731  122,722 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية  
======  ======  

 

2020  2021 بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل     
)غير مراجعة( )مراجعة( 

   
اآلخر المرحلي الموجز

آالف الدنانير  آالف الدنانير  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021   
البحرينية البحرينية     

 
16,465  16,508 اإليرادات   
(5,023)  (5,248) تكلفة اإليرادات   

-----------  -----------    
11,442  11,260 الربح اإلجمالي   
(5,876)  (5,686) أعباء تشغيلية وإدارية   
(2,270)  (2,407) إستهالك المنشآت والمعدات   
(1,034)  (867) إطفاء حق استخدام األصول   

(439)  (439) إطفاء موجودات غير ملموسة   
مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة  

(219)  (129)    للموجودات المالية   
-----------  -----------    

1,604  1,732    
الربح التشغيلي

15  26 إيرادات أخرى - صافي   
2  (9) )خسارة( / ربح إعادة تقييم العمالت   

68  28 إيرادات الفوائد   
(307)  (249) تكاليف التمويل   

-----------  -----------    
1,382  1,528 الربح للفترة   

-----------  -----------    
-  - الدخل الشامل اآلخر   

-----------  -----------    
1,382  1,528 إجمالي الدخل الشامل للفترة   

======  ======    
4 فلس 4 فلس  العائد األساسي للسهم الواحد    

======  ======    

بيان التغيرات في حقوق  
أرباح إحتياطي  عالوة  إحتياطي  أسهم  الملكية المرحلي الموجز  

المجموع مستبقاة  قانوني  إصدار أسهم  أسهم الخزينة  الخزينة  رأس المال  لفترة الثالثة أشهر المنتهية     
آالف الدنانير آالف الدنانير  آالف الدنانير  آالف الدنانير  آالف الدنانير  آالف الدنانير  آالف الدنانير  في 31 مارس 2021 

البحرينية البحرينية  البحرينية  البحرينية  البحرينية  البحرينية  البحرينية   

75,483  23,588  12,823  3,032  (6)  (754)  36,800 الرصيد في 31 ديسمبر 2020 )مدققة( 

(2,183)  (2,183)  -  -  -  -  - توزيعات معلنة 

1,528  1,528  -  -  -  -  - إجمالي الدخل الشامل للفترة 

-  (153)  153  -  -  -  - تحويل إلى اإلحتياطي القانوني 
 ------------  ------------  ------------  ------------  ------------  ----------  ----------  
74,828  22,780  12,976  3,032  )6(  )754(  36,800 الرصيد في 31 مارس 2021 )مراجعة( 
======  ======  =====  ======  ======  =====  =====  

72,261  20,907  12,282  3,032  (6)  (754)  36,800 الرصيد في 31 ديسمبر 2019 )مدققة( 

(2,183)  (2,183)  -  -  -  -  - توزيعات معلنة 

1,382  1,382  -  -  -  -  - إجمالي الدخل الشامل للفترة 

-  (138)  138  -  -  -  - تحويل إلى اإلحتياطي القانوني 
 ------------  ------------  ------------  ------------  ------------  ----------  ----------  
71,460  19,968  12,420  3,032  (6)  (754)  36,800 الرصيد في 31 مارس 2020 )غير مراجعة( 

======  ======  ======  ======  ======  =====  =====  

 بيان التدفقات النقدية  
2020  2021 المرحلي الموجز 

)غير مراجعة( )مراجعة(  آالف الدنانير   آالف الدنانير  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   
البحرينية البحرينية  31 مارس 2021 

التدفقات النقدية من 
األنشطة التشغيلية   

1,382  1,528 ربح السنة 
تعديــالت لـ:   

2,270  2,407 استهالك المنشآت والمعدات   
1,034  867 إطفاء حق استخدام األصول   

439  439 إطفاء موجودات غير ملموسة   
مخصص الخسائر االئتمانية  

219  129     المتوقعة للموجودات المالية 
19  1 مخصص تقادم المخزون   

307  249 تكاليف التمويل   
   (8)  (3) الربح من إنهاء عقود اإليجار     

مخصص مكافأة نهاية الخدمة    
12  12        للموظفين  

----------  ----------   
5,674  5,629   

التغيرات في رأس المال العامل:   
(167)  (307) صافي التغير في المخزون   

صافي التغير في الذمم المدينة  
(989)  (2,167) والموجودات األخرى   

صافي التغيير في موجودات    
70  (900)        العقود 

صافي التغيير في الذمم الدائنة    
(163)  2,446        والمطلوبات األخرى 

صافي التغيير في مطلوبات     
150  (77) ----------       العقود   ----------   

4,505  4,624 النقد الناتج من األنشطة التشغيلية    
(307)  (249) مصروفات فوائد مدفوعة 

----------  ----------   
4,198  4,375 صافي النقد من األنشطة التشغيلية 

 ----------  ----------   
التدفقات النقدية من

األنشطة االستثمارية   
(22)  (4,269) شراء منشآت ومعدات 

(2,768)  (2,768) شراء موجودات غير ملموسة 
 ----------  ---------- صافي النقد المستخدم في 
(2,790)  (7,037)   األنشطة االستثمارية 
  ---------  ----------   

التدفقات النقدية من 
األنشطة التمويلية   

(1,340)  (992) مدفوعات التزامات عقود اإليجار 
 توزيعات األرباح المدفوعة 

(1)  (51)    للمساهمين 
 ----------  ----------  صافي النقد المستخدم في   
(1,341)  (1,043)    األنشطة التمويلية 

----------  ----------   
صافي )النقصان( / الزيادة في النقد  

67  (3,705)    وما في حكمه 
 10,239  8,569 النقد وما في حكمه في بداية الفترة 
----------  ----------    
10,306  4,864 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة  
----------  ----------    

معامالت غير نقدية   
 توزيعات أرباح معلنة ولم  

2,350  2,186    تدفع بتاريخ التقرير 
=====  =====   

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 

تم استخراج بيان المركز المالي المرحلي الموجز وبيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخـر المرحلي الموجز وبيان التدفقـات النقدية المرحلي الموجز وبيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموجز أعـاله من البيانات 
المالية لشركة زين البحـرين ش.م.ب. لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31  مارس 2021، التي وافق عليها مجلس اإلدارة وتم اصدارها من شركة ديلويت آند توش، مملكة البحرين، في 4 مايو 2021.

لفترة الثالثة أشهر المنتهية  في 31 مارس 

المعلومات المالية المرحلية الموجزة، زين البحرين ش.م.ب.
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021



المنامة - وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

استقبل وزير الصناعة والتجارة 
والســـياحة زايد الزياني بمكتبه 
أمـــس رئيـــس مندوبيـــة االتحاد 
األوروبـــي المعين لـــدى المملكة 
باتريـــك  الريـــاض  فـــي  المقيـــم 

سيمونيه.
وزيـــر  رحـــب  اللقـــاء،  وأثنـــاء 
الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة 
بعالقـــات  مشـــيًدا  بســـيمونيه، 
والتعـــاون  الوثيقـــة  الصداقـــة 
المتميـــزة بيـــن مملكـــة البحرين 
واالتحاد األوروبي وما تتسم به 

من حرص مشـــترك علـــى تعزيز 
روابط الصداقة وفتح مجاالت 
يلبـــي طموحـــات  بمـــا  للتعـــاون 
الجانبين، مؤكًدا أهمية االرتقاء 
آلفاق أوســـع بما يدعم المصالح 

المشتركة للبلدين الصديقين.
اســـتعرض  اللقـــاء،  وأثنـــاء 
الثنائيـــة  العالقـــات  الجانبـــان 
الكفيلـــة  والســـبل  المشـــتركة، 
بتعزيـــز آليـــات التعـــاون، إضافة 
موضـــع  القضايـــا  بحـــث  إلـــى 

االهتمام المشترك.

الزياني: تعزيز آليات التعاون مع “األوروبي”

ال حدود لتميز وطموحات أبناء البحرين وشغفهم لإلنجاز
ـــاءة ـــار الكف ـــاز معي ـــدد: اإلنج ـــؤولين الج ـــوزراء للمس ـــس ال ـــد رئي ـــي العه ـــمو ول س

أكـــد ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة أن تطويـــر الجهاز 
تعزيـــزا  مســـتمرة؛  عمليـــة  الحكومـــي 
للتطلـــع الدائـــم بـــأن يحظـــى المواطـــن 
بأفضـــل الخدمـــات وأن يكـــون الهـــدف 
األســـمى لـــكل جهـــد، وركيـــزة عمـــل كل 
مســـؤول بالحكومـــة، الفًتـــا ســـموه إلى 
أنـــه ال حـــدود لتميـــز أبنـــاء البحرين وال 
حـــد لطموحاتهم وشـــغفهم لإلنجاز في 
كل الظروف والتحديات، منوًها بأهمية 
مواصلة العمل بروح الفريق الواحد بما 
يدعم الخطط اإلستراتيجية الحكومية 
ويحقق أهداف مســـيرة النماء والتطور 
فـــي العهـــد الزاهر لعاهـــل البالد صاحب 
آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة 

خليفة.
 جـــاء ذلـــك لـــدى لقاء ســـموه عـــن ُبعد، 
عددا من المســـؤولين الذين تم تعيينهم 
بالثقـــة  مؤخـــرا، حيـــث هنأهـــم ســـموه 

الملكية السامية بتعيينهم في مناصبهم 
الجديـــدة، متمنيا لهم التوفيق والنجاح 
فـــي عملهـــم خدمـــة للوطـــن والمواطن، 
مؤكـــدا ســـموه أن اإلنجـــاز هـــو معيـــار 
الكفاءة، الفتا سموه إلى الثقة في أبناء 
البحريـــن وطموحهم العالي في اإلبداع 
والتميـــز فـــي تنفيـــذ الخطـــط والبرامج 
والمشـــاريع الحكوميـــة الموجهة لصالح 
أن  الوطـــن والمواطـــن، مؤكـــدا ســـموه 
المسيرة الوطنية التي خطتها السواعد 
الوطنيـــة بـــروح البـــذل وحـــب اإلبـــداع 
مســـتمرة بما يعزز مكانة مملكتنا الغالية 

في مختلف المجاالت.
وقـــد أعـــرب المســـؤولون المعينون عن 
الســـامية،  الملكيـــة  بالثقـــة  اعتزازهـــم 
وشـــكرهم وتقديرهـــم لصاحـــب الســـمو 
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  الملكـــي 
الـــوزراء علـــى اهتمـــام ســـموه بالكوادر 
الوطنيـــة وحرصـــه الدائـــم علـــى تطوير 

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لدى لقائه عن ُبعد عددا من المسؤولين المعينينالجهاز الحكومي.

المنامة - بنا
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إعادة ترتيب أثاث الخطاب
Û  يجــب أال ننهــزم أمــام أي خطــاب متــورم، بل نســعى لصناعــة التنوير

بأفــكار تقلــل مــن وجــع النــاس، وتفــكك األحزمــة الفكريــة المفخخــة 
والمتكدســة فــي العقــول، أو علهــا تلقــت أي قنبلــة عالقــة بضفيرتــي 
طفلة أو جناح حمامة أو حقيبة في قطار مثقل بمدنيين،. . . لتحيلها 
إلى فراشة زرقاء، في عالم إسالمي مثقل بالوجع واألفكار المفخخة 
المســتيقظة مــن التاريخ المعبأ بالنرجســية والكبريــاء، عالم مهووس 
بالمــوت والقبــر والزنزانــة، متناســيا أن خلــف الزنزانــة حديقــة وقبلة 

وحبا وحياة. 
Û  يجب أن نستبدل الخطاب المفخخ لخطاب منفتح على الحياة، وأن

نســعى ألن نحــول مســدس الشــاب المغرر بــه إلى وردة حــب يقدمها 
والطامحــة  النجــوم  بمضاجعــة  الحالمــة  واألمــم  األخــرى،  للشــعوب 
ولالســتقرار علــى جبين الشــمس؛ محاولــة لتحويل القنبلــة إلى قبلة، 

والخنجر إلى نهر، والرصاص إلى باقة ورد.
Û  المحاولــة صعبــة، وطالمــا اتهمــت بالمثاليــة، ولكنــي مؤمــن بمبــدأ أن

الحياة حق لكل البشرية، وأن كل فرد في هذا العالم له حق أن يعيش 
ا يكن  وأن يسبح في بحيرة الحقوق، وأن مدعي الحقيقة المطلقة، أيًّ
حامضهــم النــووي هــم أقــرب إلــى تضييــع فضــاء العالــم ومحاولتهم 
تســير باتجــاه جعــل الكون مقيــدا داخل ثقب إبــرة، وتحويل كل هذا 

الفضاء الواسع إلى فروة حذاء. 
Û  المؤدلــج المتشــدد هــو الخطــر األكبــر علــى العالــم، أكان مســيحيا أو

يهوديــا أو مســلما أو بوذيــا. يجــب أن نقلل من نســبة تــورم الخطاب، 
ونسعى لتوصيل الرسائل اإليجابية المتبادلة لخلق مناخ يعيد الفرح، 
وأن نؤســس لعالقــة تقــوم علــى تفكيــك تلــك الرؤية ذات الشــعارات 
القاتلــة إلــى شــعارات وطنيــة، تشــجع علــى صناعــة أجــواء الخيــر، 
وتخــدم حاجــات النــاس، وتحفز هطــول المطر. ال يكفــي الهمس، وال 
دس الوجــه فــي الوحــل أو االختبــاء وراء إصبــع؛ هــذا إذا كان هدفنا 
أن ننقــذ مــا يمكن إنقاذه مــن ضحايا ذهبوا حطبا للمحارق، ومواجهة 

الخطابات المتشظية المسكونة بالرومانسية السياسية.
Û  ال يكفي كاتب واحد، وال سيد واحد، وال دكتور واحد وال فنان واحد

ليكــون إيقــاع صــوت العقــل هو األعلى، البــد من تحــرك الجميع لبناء 
الوطن ودعم الوطن والقيادة والمجتمع وحلحلة الملفات. 

Û  ،كلمة أقولها للتاريخ؛ سماحة السيد بين خيارين: إما تعليق األجراس
وإنقــاذ أســماك الزينــة مــن ســمك قــرِش األحــزان أو أن يســمح للبحر 
إخفاَء قناديله، فيركن للســكون. فهل يضع الســيُد معطَفه على كتفه، 
ويتكئ على عصاه، ليخرَج من الباب الخلفي للغياب، ويعود من بوابة 
الخــالص، كاســرا )خطــاب القطيعة( الذي ضيع العبــاد وراكم األوجاع 

ألجيال، واضعا يده بيد جاللة الملك، منتصرا للوطن واألمل؟ 
Û  أعلــم أن هنــاك خطــاب تعبئــة مفخــخ عكســي متواصــل ضــد قانــون

العقوبــات وخطاب االعتدال رغــم أن هدفنا هو صناعة أمل، وفرصة 
كموقف إنســاني، ولكن مهما كان حجم التشــويه الذي يمارس، يجب 
أن نعــزز الثقــة، ويجــب أن نشــكر القيــادة، وأن نســعى لخلــق أجــواء 
إيجابية، ونواجه أي خطاب تشــكيكي أو أي تدخل إقليمي يأتي من 

بوابات التفافية لدحض أي بادرة أمل.
Û  ،يجب إعادة ترسيخ الخطاب الجميل الواعي للشيخ سليمان المدني

والشــيخ عبداألميــر الجمري، والشــيخ أحمد خلف العصفور والشــيخ 
عبداللطيــف المحمــود، وغيرهــم والشــخصيات الوطنيــة الوســطية 
فــي خلــق األجواء اإليجابية. قانون العقوبات مهم، واألمل أن يتســع 
عــددا أكثــر. وهــذا ليــس بعيدا عــن قائد اإلنســانية أبي ســلمان. أقول 
للوســطيين: اصنعــوا األجــواء اإليجابيــة لننعم بالفرح أكثر. ســاهموا 
كتابــة، وفــي توعية الناس بما يخدمهــم ويخدم الوطن، فالنهر عبارة 

عن قطرات، وقطرة قطرة وتمتلئ الساقية.

S.dheya2020@gmail.com

سيد ضياء الموسوي

دور مهم للنفط والغاز في تدعيم االقتصاد
الحيوييـــن بالقطاعيـــن  “أســـري” ترتقـــي  بـــن حمـــد: جهـــود  ناصـــر 

اســـتقبل ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال 
رئيـــس  الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية 
مجلـــس إدارة الشـــركة القابضـــة للنفـــط 
والغـــاز ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة، وزيـــر النفـــط الشـــيخ محمد بن 
خليفـــة آل خليفـــة، والرئيـــس التنفيـــذي 
للشـــركة العربيـــة لبناء وإصالح الســـفن 

“أسري” مازن مطر.
وأعرب ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة عن تقديره للجهـــود البارزة التي 
تبذلها شركة أسري في تحقيق االرتقاء 
باستثمارات قطاعي النفط والغاز، الذي 
يتوافـــق مـــع الرؤيـــة الملكيـــة الســـامية 
لعاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، وتطلعات 

ولي العهد رئيس الوزراء صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وأوضـــح ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد 
آل خليفـــة أهميـــة تفعيـــل دور قطاعـــي 
النفط والغاز في دعم االقتصاد الوطني 

تماشـــًيا مـــع رؤيـــة المملكـــة االقتصادية 
“2030”، مبيًنـــا ســـموه أن جهـــود شـــركة 
أسري ســـوف تحقق مزيد من المكاسب 
التـــي تصب في صالـــح هذين القطاعين 

الحيويين.

وبحـــث ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد 
ومـــازن  النفـــط  وزيـــر  مـــع  خليفـــة  آل 
مطـــر مختلـــف المواضيـــع االقتصاديـــة 
بقطـــاع  العالقـــة  ذات  واالســـتثمارية 
النفط والغاز، كما اســـتمع سموه للخطط 
والبرامج التي تســـير عليها شركة أسري 
والهادفـــة إلـــى مواصلة االرتقـــاء بهذين 

القطاعين.
شـــكره  عـــن  مطـــر  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن 
وتقديره إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة على جهـــود ســـموه المبذولة 
في هذا المجال، إذ إن وجود ســـموه في 
قطاع النفط والغاز ســـوف يثري الحركة 
االقتصاديـــة فـــي هـــذا المجـــال، متمنًيـــا 

لسموه كل التوفيق والنجاح.

تغطية - المكتب اإلعالمي

اللقاء فرصٌة لالستضاءة بالتوجيهات الملكية السديدة
“األعلـــى اإلســـامي”: البحريـــن تولـــي اهتماًمـــا ببيـــوت اهلل وإعمارهـــا

للشـــؤون  األعلـــى  المجلـــس  رفـــع 
اإلســـالمية خالـــص الشـــكر والتقديـــر 
والعرفـــان إلـــى عاهـــل البـــالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة على تفضل جاللته باســـتقبال 
وأعـــرب  المجلـــس.  وأعضـــاء  رئيـــس 
الرئيـــس واألعضـــاء عن اعتزازهـــم الكبير 
باللقـــاء المبـــارك، وبمـــا أبـــداه جاللتـــه من 
اعتـــزاز وتقديـــر لـــدور المجلـــس وعلمـــاء 
الدين األفاضل في خدمة ديننا اإلسالمي 
ورســـالته  ســـماحته  وإظهـــار  الحنيـــف 
اإلنســـانية الجامعة، والدفـــاع عن القضايا 
اإلســـالمية، والدعوة إلى الخير والتراحم 
والتعاون وتعزيز أواصر المحبة والتكافل، 
المجتمـــع،  أفـــراد  بيـــن  الترابـــط  وتقويـــة 
وتعزيـــز القيم الســـامية الداعية لالعتدال 
مختلـــف  بيـــن  والتقريـــب  والوســـطية، 

األديـــان والثقافـــات، باإلضافـــة إلـــى دور 
المجلـــس في تنظيـــم ومراعاة اإلجراءات 
االحترازيـــة والوقائية في دور العبادة من 

خالل مجلسي األوقاف. 
جلســـته  فـــي  عالًيـــا  المجلـــس  وأثنـــى 
االعتياديـــة التـــي انعقـــدت أمس عـــن ُبعد 
الشـــيخ  برئاســـة  المرئـــي  االتصـــال  عبـــر 
عبدالرحمن بن محمد بن راشـــد آل خليفة 
ـــده صاحب الجاللـــة الملك من  علـــى ما أكَّ
مضـــي مملكـــة البحريـــن فـــي الســـير على 
نهجهـــا القويـــم في نشـــر وترســـيخ مبادئ 
الدين اإلسالمي التي تقوم على التسامح 
والســـالم والمحبـــة والتعايـــش اإلنســـاني، 
مؤكـــًدا المجلس أن اللقاء مـــع جاللته لهو 
فرصٌة لالســـتضاءة بالتوجيهات السديدة 
واإلرشـــادات الحكيمـــة مـــن العاهـــل عـــن 
الموضوعات والقضايا المتعلقة بالشـــئون 
اإلســـالمية والشـــرعية فـــي إطـــار النهـــج 

الرشـــيد واألصيل الذي ُعرفت به البحرين 
منـــذ القـــدم والـــذي يقـــوم علـــى التواصل 
ـــر بيـــن القيادة والمســـئولين  ـــاء والخيِّ البنَّ

وعلماء الدين والناس. 
وبمناســـبة العشر األواخر من شهر رمضان 
المبـــارك، هنَّأ المجلس جاللـــة عاهل البالد 
وســـمو ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء، 

واألمتيـــن  البحريـــن،  وشـــعب  وحكومـــة 
العربية واإلسالمية.

كما أبدى المجلس ترحيبه الكبير بالنتائج 
الطيبـــة للتوجيـــه الملكـــي الســـامي بفتـــح 
الفـــروض  لجميـــع  والجوامـــع  المســـاجد 
اليومية وصـــالة الجمعة وصالة التراويح 
مع بداية الشـــهر الفضيل، مما نشر الفرحة 
والبهجة والســـرور في نفوس الناس ممن 
كانـــت تهفـــو نفوســـهم إلحياء هذا الشـــهر 

الكريم بالصالة والذكر والعبادة.
ورحب المجلس بافتتاح عدد من الجوامع 
التي شـــيدت بإشـــرافه بالتعاون مع وزارة 
العـــدل والشـــؤون اإلســـالمية واألوقـــاف 
الســـنية والجعفريـــة،  وإدارتـــي األوقـــاف 
مشـــيًدا بمـــا توليه مملكـــة البحرين بقيادة 
صاحب الجاللة الملك من حرص واهتمام 
وإعمارهـــا  تعالـــى  هللا  بيـــوت  بخدمـــة 

د شؤونها. ورعايتها ودعمها وتعهُّ

الجفير - المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية

البحرين تستعد الستقبال األشقاء السعوديين في بلدهم الثاني
السياحة وازدهــــــار  الــســوق  ــة  ــرك ح ــانــتــعــاش  ب ــات  ــع ــوق ت ــخ:  ــي ــش ال

أكد رجل األعمال، وعضو مجلس األعمال 
الســـعودي البحرينـــي إبراهيم الشـــيخ أن 
“قـــرار المملكـــة العربيـــة الســـعودية بفتح 
المنافـــذ البرية والبحرية والجوية بشـــكل 
كامـــل، والســـماح للمواطنين الســـعوديين 
بالســـفر بدءا من تاريـــخ 17 مايو الجاري، 
احترازيـــة  وإجـــراءات  شـــروط  وفـــق 
)كوفيـــد19(  كورونـــا  فيـــروس  لمكافحـــة 
يســـهم بشـــكل مباشـــر في انتعاش حركة 
الســـوق وازدهـــار الســـياحة فـــي مملكـــة 
“مملكـــة  أن  علـــى  مشـــددا  البحريـــن”، 
البحرين تســـتعد الســـتقبال األشـــقاء في 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية فـــي بلدهـــم 

الثاني”.
وتوقع الشـــيخ أن “تشـــهد حركـــة التجارة 

المرحلـــة  خـــالل  انتعاشـــا  البلديـــن  بيـــن 
مـــن  القادميـــن  أعـــداد  وزيـــادة  المقبلـــة، 
الســـعودية إلى البحرين عن طريق جســـر 
الملك فهـــد”. وأثنى الشـــيخ “على الجهود 
الكبيـــرة والقيمـــة والمتميـــزة التـــي تبذلها 
كل مـــن مملكة البحريـــن والمملكة العربية 
الســـعودية فـــي مكافحة فيـــروس كورونا 

)كوفيد19(”.
وأكـــد أن “ســـعي المملكتيـــن الشـــقيقتين 
لتنويع وتشـــجيع التجارة بينهما وزيادتها، 
يصـــب في صالـــح االقتصـــاد الوطني في 
المملكتين، السيما مع حرص البلدين على 
االســـتفادة من جســـر الملك فهد الذي يعد 
شـــريانا رئيســـا لتعزيـــز التبـــادل التجـــاري 
إلـــى  إضافـــة  البلديـــن،  بيـــن  والســـياحي 
توجـــه البلدين إلنشـــاء جســـر الملك حمد 

األمر الذي يســـهم بشكل مباشر في تعزيز 
العالقات التجارية، التي ستســـهم بشـــكل 

كبير في زيادة تبادل البضائع”.
وقـــال إن “قطـــاع الســـياحة فـــي البحرين 

يستعد الســـتقبال األشقاء السعوديين مع 
فتح الحدود وإعادة فتح جسر الملك فهد 
لتنقـــل الزوار والمســـافرين بين المملكتين 
األشـــقاء  يأتـــي  حيـــث  الشـــقيقتين، 
الســـعوديون في المرتبة األولى من حيث 

السياحة الوافدة إلى مملكة البحرين”.
وأشـــاد الشـــيخ “بتشـــديد المملكة العربية 
الســـعودية علـــى اإلجـــراءات االحترازيـــة 
والتدابيـــر الوقائيـــة، وعـــدم التهـــاون في 
تطبيق االشـــتراطات الصحيـــة، وخضوع 
جميـــع اإلجـــراءات االحترازيـــة والتدابير 
الوقائية الخاصة بالسفر للتقييم المستمر 
من قبـــل هيئة الصحـــة العامة الســـعودية 
إضافـــة إلـــى حث المســـافرين إلـــى أهمية 
مراعاة اإلجراءات والقيود المفروضة من 

الدول األخرى”.

المنامة - مكتب إبراهيم الشيخ

إبراهيم الشيخ

المنامة - وزارة الخارجية

عـــن  الخارجيـــة  وزارة  أعربـــت 
ومواســـاتها  تعازيهـــا  خالـــص 
الواليـــات  وشـــعب  لحكومـــة 
المكســـيكية المتحـــدة الصديقة 
فـــي ضحايـــا انهيـــار جســـر عند 
مـــرور قطـــار أنفـــاق بالعاصمـــة 
إلـــى  أدى  والـــذي  مكســـيكو، 
مقتـــل وإصابـــة العشـــرات مـــن 

األشخاص.
الخارجيـــة  وزارة  وأكـــدت 
تضامن مملكة البحرين التام مع 
الحكومة والشـــعب المكســـيكي 
المصـــاب  هـــذا  فـــي  الصديـــق 
للمصابيـــن  متمنيـــة  األليـــم، 
الشـــفاء العاجل ولذويهم الصبر 

والسلوان.

“الخارجية” تعزي في ضحايا جسر مكسيكو



^نظمـــت صحيفة “البالد” مجلســـها 
الرمضانـــي الســـادس واألخيـــر بضيافـــة 
مجلس رجل األعمـــال المعروف إبراهيم 

زينل.
وحضـــر المجلـــس االفتراضـــي مجموعة 
مـــن المســـؤولين الحكومييـــن والنـــواب 
والشوريين والدبلوماسيين وشخصيات 
وقيـــادات  التجـــاري  المجتمـــع  مـــن 

بمؤسسات المجتمع المدني.
وبلـــغ عدد مـــن واكب المجلـــس بمختلف 
مـــن  متابعـــا،   1713 الرقميـــة  المنصـــات 
بينهم 180 متابعا عبر “انســـتغرام اليف”، 
و1271 متابعـــا عبـــر الموقـــع اإللكتروني 
عبـــر  متابعـــا  و168  “البـــالد”،  لصحيفـــة 
“اليوتيوب”، و94 مشاركا بمنصة “زووم”.

مداخلة الوزير

مـــن جهته، قال وزير األشـــغال وشـــؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام 
خلـــف إن األمـــن الغذائـــي يعـــد موضوعا 

حيويا وإستراتيجيا ألي بلد.
ولفـــت إلـــى أن ذلـــك تجلـــى واضحا في 
الخطـــاب الســـامي لجاللـــة الملـــك لـــدى 
للفصـــل  الثالـــث  االنعقـــاد  افتتاحـــه دور 
التشـــريعي الخامس، من خالل التوجيه 
فـــي البدء في مشـــروعات إســـتراتيجية 
لدعم الزراعة واالســـتزراع الســـمكي في 

البحرين دعما لإلنتاج المحلي.
وقـــال إن واحـــدة مـــن تلـــك المبـــادرات 
زراعـــي  مشـــروع  إنشـــاء  فـــي  تمثلـــت 
كل  فـــي  ســـمكي  اســـتزراع  ومشـــروع 
محافظـــة من محافظـــات المملكة؛ وذلك 
غالبيـــة  إن  إذ  المحلـــي،  اإلنتـــاج  لدعـــم 
اإلنتـــاج مســـتورد، واإلنتـــاج المحلـــي ال 
االســـتهالك،  مـــن   %  10 ســـوى  يغطـــي 
وعليه هناك فجوة كبيرة بين المســـتورد 

والمحلي.
وأشـــار إلـــى أن إنتـــاج األســـماك المحلي 
يغطي نحـــو 50 % من احتياج الســـوق، 

وهناك حاجة ملحة لزيادة اإلنتاج.
وذكـــر أنـــه وبموجـــب توجيهـــات جاللـــة 
الملـــك، فقـــد تم وضـــع خطة لزيـــادة هذا 
اإلنتـــاج، من خـــالل تنفيذ 6 مشـــروعات 
محافظـــات  بمختلـــف  إســـتراتيجية 
المملكـــة في القطاع الزراعي، يســـتهدف 
رفـــع اإلنتـــاج مـــن 10 % إلـــى 20 % في 
فترة تنفيذ هذه المشروعات، إضافة إلى 
رفع اإلنتاج الســـمكي مـــن 50 % إلى 60 

% من خالل االستزراع السمكي.
وأشـــار إلـــى أن إســـتراتيجية الحكومـــة 
تتمثل في تشـــجيع القطـــاع الخاص في 
تنفيذ المشروعات الزراعية واالستزراع 
واألراضـــي  الدعـــم  وتوفيـــر  الســـمكي، 
للمزارعيـــن والدعـــم الفنـــي لهـــم، إضافة 
إلى تقديم الدعم الفني وتوفير األراضي 

لمشروعات االستزراع السمكي.
وقـــال إن مهن الزراعـــة والصيد مرتبطة 
بتاريـــخ المنطقة، كمـــا أن هنـــاك اهتماما 
كبيـــرا في تأهيل وإعداد الكوادر الراغبة 

فـــي الدخول في هذا المجال، وتم البدء 
فـــي وكالـــة الزراعـــة والثـــروة الحيوانية 
بتقديـــم التدريـــب فـــي هذا المجـــال لمن 

يرغب في االنخراط فيه.
للحاضنـــات  مركـــز  وجـــود  إلـــى  وأشـــار 
الزراعيـــة فـــي هـــورة عالي، حيـــث يقدم 
برامـــج تدريبية نظريـــة وعملية في هذا 
المجـــال، وهناك برامـــج تدريبية عدة تم 
تنفيذهـــا، وهنـــاك خطـــة الســـتمرار هـــذه 
البرامج إلعادة تمهيـــن الزراعة وتدريب 
الشـــباب في هذا المجـــال، وهناك العديد 

مـــن الخريجيـــن والخريجـــات فـــي هـــذا 
المجال.

وقـــال إنـــه تم عقد دورة فـــي مركز رأس 
حيـــان فـــي االســـتزراع الســـمكي نظريـــا 
منهـــا  شـــهران  أشـــهر،   3 لمـــدة  وعمليـــا 
داخـــل البحرين وشـــهر خـــارج البحرين، 
بعضهـــم  مواطنـــا،   15 منهـــا  وتخـــرج 
بـــدأوا مشـــروعاتهم، فيمـــا البعض اآلخر 
لبـــدء  األراضـــي  تخصيـــص  ينتظـــرون 

مشروعاتهم.
وأشـــار إلى أن هذه الدورة توقفت بفعل 

الجائحـــة، إال أن الفتـــرة المقبلـــة ســـيتم 
االســـتمرار فـــي طرحهـــا، الفتـــا إلـــى أن 
هنـــاك إقبـــاال كبيـــرا منقطـــع النظيـــر على 
التســـجيل فـــي هـــذه الـــدورة، حيث فاق 

عدد المسجلين فيها نحو 200 شخص.
وذكـــر أن الوزارة تدعـــم القطاع الخاص 
وتشـــجعه لدخـــول هـــذا المجـــال والبدء 
الزراعـــة واالســـتزراع  فـــي  بمشـــروعات 
السمكي، مشـــيرا إلى أنه تم االنتهاء من 
تخصيص 6 أراٍض في مجال االستزراع 
الســـمكي لمشـــروعات القطـــاع الخـــاص، 
وتقـــدم لهـــا 5 شـــركات لالســـتفادة منهـــا 
إلقامة مشروعاتهم الخاصة، إذ إن هناك 

طلبا كبيرا على ذلك.
وذكر أن الزراعة لم تعد كالسابق بحاجة 
للتربـــة الخصبـــة والمنـــاخ المناســـب مـــع 
تطور التقنيـــات الزراعية التي تمكن من 
إنشـــاء المشـــروعات الزراعيـــة مـــن دون 
تربـــة، إضافـــة إلـــى مزجهـــا باالســـتزراع 

السمكي عبر المشروعات المشتركة.
وقـــال إن األمـــن الغذائي موضـــوع كبير 
الحكومـــي  القطـــاع  مـــع  فيـــه  ويشـــترك 

جهات عدة.
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وزير األشغال متحدثا في مجلس “البالد”

أكثر من 1713 حســابا واكبوا لقــاء “^” الرمضاني األخير بضيافــة مجلس إبراهيم زينل

خلف: اإلنتاج المحلي ال يغطي إال 10 % من االستهالك

^قـــال رئيـــس مجلـــس إدارة صحيفة 
“البالد” عبدالنبي الشـــعلة إنه من المعروف 
أن مفتـــاح مدينة جدة ُســـلم لملـــك المملكة 
العربية الســـعودية آنـــذاك المغفور له الملك 

عبدالعزيز من المرحوم عبدهللا زينل.
جـــاء ذلك خـــالل افتتاحه مجلـــس “البالد” 
الرمضاني السادس عبر الفضاء اإللكتروني 
بضيافـــة مجلس عائلة زينـــل، والذي تناول 

قضايا األمن الغذائي.
مـــن  عـــدد  “البـــالد”  مجلـــس  فـــي  وشـــارك 
المســـؤولين والنواب والشخصيات البارزة، 
من بينهم وزير األشـــغال وشؤون البلديات 
والتخطيط العمراني عصام خلف، ورئيس 
غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس، 
وســـفير جمهوريـــة الهنـــد لمملكـــة البحرين 
ِبيـــوش شـــريف اســـتاف، إلـــى جانـــب عدد 
مـــن أعضـــاء مجلســـي الشـــورى والنـــواب 

والبلديين وممثلين عن قطاع األغذية.
إدارة  بطاولـــة  بزمالئـــه  الشـــعلة  ورحـــب 
المجلس الرمضاني، وهـــم: رئيس التحرير 
التقييـــم  فـــي  والخبيـــر  المـــردي،  مؤنـــس 

التميمـــي،  إبراهيـــم  اإلعالمـــي  المؤسســـي 
ورئيس قسم الشـــؤون المحلية والمحتوى 
اإللكتروني راشـــد الغائـــب، وعضو مجلس 

النواب النائب يوسف زينل.
وقدم الشـــعلة الشـــكر واالمتنـــان إلى عائلة 
زينـــل، التـــي كانـــت البدايـــة والنـــواة فـــي 
البحريـــن فـــي مطلـــع القـــرن الماضـــي بيـــن 
األخويـــن محمـــد ومحمد علـــي زينل، وفي 
العشـــرينات انتقـــل محمد علـــي زينل للهند 

متنقال بين بومبي وكلكتا مصدرا ومتعامال 
للمـــواد الغذائيـــة، مـــن خالل مكاتـــب عائلة 
علي رضا وشـــركائهم التـــي كانت موجودة 
منذ فترة طويلة في شـــبه القـــارة الهندية، 
وعائلـــة علـــي رضـــا زينـــل تعد امتـــدادا من 
هـــذه العائلـــة الطيبة ولهـــا مكانـــة مرموقة 

ومعروفة في المملكة العربية السعودية.
وأضـــاف: عـــاد محمـــد علي زينـــل للبحرين 
ليســـتقر فيهـــا جالبا معه خبـــرة ومهارة في 

مجـــال تجـــارة األغذيـــة بعـــد 10 ســـنوات 
قضاهـــا في الهند، ليؤســـس نشـــاطا تجاريا 
فـــي ثالثينـــات القـــرن الماضي، هنـــا ولدت 
شـــركة “مازا” كواحدة من الشركات الرائدة 
والمتخصصـــة فـــي توفيـــر وتوزيـــع المواد 
قصـــص  مـــن  واحـــدة  ولتصبـــح  الغذائيـــة 
النجـــاح ومالحـــم العصاميـــة، لتقدم درســـا 

لألجيال الحالية والمستقبلية.
وأشار إلى أن قضية األمن الغذائي تحظى 

أعلـــى  علـــى  الرشـــيدة  القيـــادة  باهتمـــام 
المستويات.

أخـــرى  مداخلـــة  الكثيفوفـــي  الحضـــور 
بختـــام المجلـــس، توجـــه الشـــعلة بخطابـــه 
بالقـــول إن “هـــذا هـــو المجلـــس األخير في 
الشـــهر الفضيـــل، وفي الواقـــع كانت تجربة 
فريـــدة وثريـــة لنـــا فـــي دار البـــالد، وكانت 
الفكـــرة أن نبـــدأ بــــ 4 مجالس ثـــم نخضعها 
المجلـــس  إلـــى  وصلنـــا  واليـــوم  للتقييـــم، 
منـــا  محاولـــة  فـــي  الختامـــي،  الســـادس 

للحفـــاظ على تـــراث المجالـــس الرمضانية 
البحرينيـــة المعروفة وكذلـــك الحفاظ على 
قيم التواصل بين الناس التي تعطشت لها 

بسبب جائحة كورونا”.
وقال إن الدليـــل على نجاح هذه المجالس 
هـــو هذا الحضور الكثيـــف والمتابعة، وهي 
مجالس افتراضية تجمع الرجال والنســـاء، 
إلـــى  وحتـــى فـــي حـــال عـــودة المجالـــس 
طبيعتها سنســـتمر في هذه التجربة نتيجة 

للتشجيع واإلشادة والدعم.

عبدالنبي الشعلة متحدثا

فكرة تأســيس “مازا” نبعت من الهند وأصبحــت إحدى قصص النجاح والعصامية

الشعلة: الملك عبدالعزيز تسلم مفتاح جدة من عبداهلل زينل

شكرا لجاللة الملك تقديره لإلعالم واإلعالميين بمناسبة يوم الصحافة

الشعلة في ختام المجلس السادس: تجربة فريدة ولقينا كل الدعم

العائلة الطيبة لها امتداد ومكانة مرموقة في السعودية

“^” تختتم مجالسها الرمضانية بضيافة عائلة زينل

دورة االستزراع 
توقفت بفعل الجائحة 

ومواطنون بدأوا 
مشروعاتهم بعد التخرج

نفكر بتنفيذ 
المقترحات المطروحة 
في مجلس “^”

6 مشروعات لزيادة 
المحاصيل الزراعية 

20 % والسمكية 
إلى 60 %

مشروع لتحويل 
رطوبة الهواء 
إلى مصدر ري

استكمال تخصيص 
6 أراٍض في 

المجال السمكي 
لمشروعات “الخاص”



االنتعاش التجاري بعد الحرب العالمية فتح شهية األخوين زينل
ــن مــجــلــس “^” ــ ــة م ــق ــث ــب ــن ــن الـــــــــــوزارات م ــ ــل: لــجــنــة م ــ ــن ــ ــب يـــوســـف زي ــائـ ــنـ الـ

^قــال عضــو مجلــس النــواب يوســف زينــل إن االنتعــاش التجــاري بعــد 
الحــرب العالميــة األولــى شــجع األخوين محمــد زينل ومحمد علــي زينل لبدء 
النشــاط فــي البحريــن فــي 1925 تقريبــا، وكان البدء في تجارة األقمشــة في 
شــارع المتنبي. جاء ذلك خالل مشــاركته بمجلس “البالد” الرمضاني المنعقد 
عبــر الفضــاء اإللكترونــي بضيافــة مجلــس عائلــة ابراهيــم زينــل، إذ عبــر عن 

شكره للصحيفة لتنظيمها الفعالية، ومبديا أمله بتجاوز الجائحة قريبا.

ولفـــت إلى أن المؤســـس لشـــركة مازا 
محمـــد علـــي زينـــل كان لديـــه رؤيـــة 
للتحول لتجارة المواد الغذائية، حينما 
كان موجـــودا فـــي الهنـــد بيـــن كلكتـــا 
وبومبـــي، التـــي كانت مشـــهورة بهذه 
التجـــارة؛ ليعـــود للبحريـــن ويؤســـس 
شـــركة مـــازا، التي هـــي اختصار ألول 

أحرف من اسمه.
وأشـــار إلـــى أنـــه كان هنـــاك محل في 
البدايـــة في شـــارع المتنبـــي، ثم فتح 

محمد علي زينل مكتبا آخر في شارع 
التجار، وكان مكتبا صغيرا إال أنه كان 
واعـــدا، ومن ثم انتقلـــت هذه التجارة 

من المؤسسين إلى الجيل الثاني.

اللبنة األساس

وفـــي مداخلـــة أخـــرى، أشـــار النائـــب 
يوســـف زينل في مداخلة قصيرة إلى 
“الفائـــدة التـــي تحققـــت مـــن النقـــاش 
للعمـــل  يحفـــز  ممـــا  المجلـــس،  فـــي 

البرلمانـــي فـــي موضوع مهـــم وكبير، 
فقـــد وضعنـــا اللبنـــة األســـاس للحوار 
والتوصيات كانت جيدة في مجلسنا، 

لكن األمن بشـــكل عام يشـــمل حلقات 
عـــدة، وبالتالـــي نحـــن فـــي حاجة إلى 
مزيـــد مـــن الحـــوارات؛ للحديـــث عـــن 

األمن الغذائي وربطـــه بحلقات أخرى 
ونبحثه في المستقبل على مستويات 
الجانـــب  فـــي  قصرنـــا  وربمـــا  عـــدة، 
التشـــريعي، فلدينا تشـــريعات وقائية 
وحمائيـــة فيما يتعلق باألمن الغذائي، 
ولكن نحتاج لمراجعة كل التشريعات 

في البحرين”.

واقتـــرح تشـــكيل لجنة من الـــوزارات 
المعنية المشـــاركة في هـــذا المجلس، 
لكـــي  األهليـــة؛  الجمعيـــات  وكذلـــك 
نبحث بالتنســـيق مع مجلســـي النواب 
والشورى إلصدار تشـــريعات متقدمة 
تدعم مســـيرة األمـــن الغذائي واألمن 

االجتماعي.

النائب يوسف زينل 
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^رفــع عميــد عائلــة زينــل إبراهيــم زينــل أطيــب التهانــي لعاهــل البــالد 
صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفــة، وولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد، بما تبقى من أيام الشهر 

الفضيل.

وتقـــدم بجزيـــل الشـــكر لصحيفـــة “البالد” 
علـــى إتاحـــة الفرصـــة لتنظيـــم وترتيـــب 
االفتراضيـــة  الرمضانيـــة  المجالـــس 
التـــي أحيـــت ســـنة المجالـــس الرمضانية 

الحميدة.
وقـــال إن األمـــن الغذائـــي موضـــوع يتـــم 
تداوله على مستوى المنطقة والعالم منذ 
ســـنين عديدة؛ خصوصا أن العالم العربي 
يعتمـــد اعتمـــادا كليـــا علـــى حاجتـــه مـــن 
الغذاء من الخـــارج، إذ يبلغ معدل اعتماد 
منطقة الخليج على اســـتيراد احتياجاتها 
الغذائيـــة مـــن الخـــارج 80 %؛ وذلـــك أن 

اإلنتاج المحلي ال يفي بالغرض.

ولفـــت إلـــى أنـــه يجـــب أن يكـــون معلوما 
الذاتـــي  االكتفـــاء  بيـــن  الفـــرق  للجميـــع 
واألمـــن الغذائي، فاالكتفـــاء الذاتي يعني 
أن الدولة تســـتطيع االعتماد على نفســـها 
فـــي جميـــع الســـلع الغذائيـــة، وذلـــك نـــادر 

الحصول في كل دول العالم.
وأشـــار إلى أن المملكة العربية الســـعودية 
كانـــت حققـــت اكتفـــاء ذاتيـــا فـــي القمح، 
والبحريـــن اســـتوردت منهـــا، إال أن نـــدرة 
الميـــاه وارتفاع نســـبة الملوحة دفعها إلى 
التوقف عن دعم زراعـــة القمح واتجاهها 

لالستيراد.
وذكـــر أن منظمـــة “الفـــاو” تعـــرف األمـــن 

الغذائي بناء على 4 محاور أساس، وهي: 
توافـــر الغذاء )محليا أو مســـتوردا(، قدرة 
الحصول على الغذاء بمعنى أنه يجب أن 
تكون القدرة الشـــرائية موجودة، ونوعية 
الغـــذاء واســـتخدامها ومـــدى مالءمتهـــا 
للصحة، وموارد الحصول للغذاء ويشمل 
المخـــزون اإلســـتراتيجي، فقـــد ال تكـــون 
قـــادرا على إنتاج الغذاء فـــي بلدك، ولكن 

لديك القدرة على تخزين الغذاء.
وقـــال إنه متى ما اكتملت هـــذه المحاور، 
فإنه باإلمـــكان أن نتحدث عن وجود أمن 

غذائي.
وأشـــار إلـــى أن الحكومـــة فـــي البحريـــن 

علـــى مـــدار ســـنوات طويلة وضعـــت هذا 
الموضـــوع علـــى رأس أولوياتهـــا، وهو ما 
تجســـد واضحـــا فـــي الخطـــاب الســـامي 
لجاللـــة الملك لدى افتتاحـــه دور االنعقاد 
الثالث للفصل التشريعي الخامس، والذي 
وجـــه فيـــه بتنفيذ مشـــروع إســـتراتيجي 

لإلنتاج الوطني للغذاء.
وأشـــاد بالقرار الحكيم الذي اتخذه ســـمو 
ولي العهد رئيس مجلـــس الوزراء بزيادة 
مخـــزون ســـلع غذائيـــة محـــددة مـــع بدء 
لحـــرص  19(؛  )كوفيـــد  كورونـــا  جائحـــة 
ســـموه على ضمان تدفق الســـلع الغذائية، 
إذ تـــم االتفـــاق مـــع مجموعـــة مـــن التجار 

والمســـتوردين لحجـــز كميـــات كبيرة من 
الســـلع المختلفـــة؛ لضمان وجـــود مخزون 
كاٍف من الغذاء لفترة ال تقل عن 6 أشـــهر 
وأكثـــر، وهـــذا ينصـــب في بوتقـــة حرص 

الدولة لدعم هذا القطاع.
البـــالد رئيســـة  وأكـــد دور قرينـــة عاهـــل 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة صاحبة الســـمو 
بنـــت إبراهيـــم  الملكـــي األميـــرة ســـبيكة 
آل خليفـــة لمـــا توليه ســـموها مـــن اهتمام 

بالقطـــاع الزراعـــي وتشـــجيع المزارعيـــن 
عبر ســـوق المزارعيـــن والمعرض الزراعي 

وغيره من الفعاليات.
وشـــؤون  األشـــغال  وزارة  بـــدور  ونـــوه 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي ووزارة 
التجـــارة والصناعـــة والســـياحة فـــي دعم 
المخـــزون  وإحصـــاء  الغذائـــي،  القطـــاع 
الغذائـــي في األســـواق، والتأكد من كفاية 

الكميات الغذائية الموجودة.

إبراهيم زينل

إبراهيم زينل: اإلنتاج المحلي ال يفي بالغرض وجهود لتحقيق األمن الغذائي

80 % من االحتياجات الغذائية في الخليج... مستوردة

توجيهات سامية بزيادة مخزون سلع 
غذائية محددة مع بدء الجائحة

نقاشات المجلس تحفزنا للعمل البرلماني 
بموضوع مهم وكبير

البداية مع تجارة األقمشة في 1925... 
و ”مازا” اختصار السم المؤسس

ــن الـــعـــام  ــ ــي ^قــــــال األمــ
تجارة  غرف  التحاد  السابق 
ــاون  ــ ــع ــ ــت ــ ال مـــجـــلـــس  دول 
نقي  عبدالرحيم  الخليجي 
إن األمن الغذائي أخذ أبعادا 
اتحادات  مسيرة  في  كثيرة 

الغرف الخليجية.
ــار إلـــى أنـــه مــنــذ الــعــام  ــ وأشـ
مــن  أكـــثـــر  عـــقـــد  ــم  ــ ت  2010
فــعــالــيــة مـــع األمـــانـــة الــعــامــة 
ــلـــس الـــتـــعـــاون  لــــــــدول مـــجـ
كانت  وإحـــداهـــا  الخليجي، 
عملية  وتناولت  صاللة،  في 
من  الــغــذائــي  ــن  األمـ تحقيق 
ــغــذائــي  ــمـــخـــزون ال خــــالل الـ
واالســــتــــفــــادة مــــن الــقــيــمــة 

المضافة للدول.
ــه “كــانــت هناك  ــى أن ولــفــت إل

لــتــأســيــس بعض  مـــحـــاوالت 
الشركات في القطاع الخاص 
لتأمين الغذاء، واستفدنا من 
خــــالل الـــتـــجـــارب مـــن بعض 
الــــــدول فـــي عــمــلــيــة ضــمــان 
األمن الغذائي والمائي أيضا”.
دراســــــات  ــاك  ــنـ هـ أن  وذكــــــر 

لدول  العامة  األمانة  أعدتها 
عــبــارة عن  الــتــعــاون  مجلس 
لألمن  متكاملة  إستراتيجية 
األوضــاع  وشهدت  الغذائي، 
والمستقبل  كــثــيــرا  تــحــســنــا 
هذه  بفعالية  أكثر  سيوحي 

اإلستراتيجية.

عبدالرحيم نقي

نقي: إستراتيجية خليجية متكاملة لألمن الغذائي

^قـــال رئيس غرفـــة تجارة 
وصناعـــة البحرين رجل األعمال 
ســـمير نـــاس إن اتحـــاد الغـــرف 
األخيـــر  باجتماعهـــم  الخليجيـــة 
رفع توصية بتنفيذ إستراتيجية 
موحـــدة  ومتكافلـــة  متكاملـــة 

كمجلس تعاون خليجي.
كـــف  علـــى  المنطقـــة  أن  وذكـــر 
األمـــن  ناحيـــة  مـــن  عفريـــت 
الغذائـــي، إذ إن األمـــن الغذائـــي 
يقـــاس علـــى المســـتوى الدولـــي 
يعتمـــد علـــى المصـــادر الطبيعية 
لتوفيـــر الغـــذاء وجـــودة الغذاء 
وتوفيـــر الغـــذاء والقـــدرة علـــى 
تحمـــل تكاليـــف الغـــذاء، وهـــذه 

المؤشـــرات هي التـــي يقاس بها 
مســـتوى  علـــى  الغذائـــي  األمـــن 

العالم.
مخاطـــر  هنـــاك  أن  إلـــى  ولفـــت 

مجلـــس  دول  تواجـــه  عديـــدة 
التعـــاون الخليجـــي فـــي األمـــن 
الغذائي، تستدعي تكامل جهود 
جميـــع دول المجلـــس؛ مـــن أجل 

توفير أمن غذائي حقيقي.
وقال: يجب أن يكون هناك دعم 
مبدئي لتشـــجيع القطاع الخاص 
للدخـــول فـــي معترك االســـتثمار 
في األمن الغذائي، الذي تتطلب 
المخاطـــرة في بدايتـــه، إذ كانت 
هناك محاوالت قبل بعض سنين 
إال أنهـــا لم تكلل بالنجـــاح، ولكن 
المعوقـــات  فـــي  النظـــر  يجـــب 
تشـــجيع  فـــي  قدمـــا  للمضـــي 

االستثمارات في هذا المجال.

سمير ناس

مخاطــر تواجه دول المجلــس... والحل بإزالة المعوقــات عن “الخاص”
رئيس “الغرفة”: األمن الغذائي “على كف عفريت”

^قال عضو مجلس الشورى درويش المناعي إن من أبرز معوقات األمن الغذائي في 
البحريــن تتمثل في شــح األراضي مقابل الزراعة، ونــدرة المياه وتدهور البيئة، خصوصا 

فيما يتعلق بالثروة السمكية، إضافة إلى الزحف العمراني.

وفـــي ضـــوء  الشـــورى  أن مجلـــس  إلـــى  وأشـــار 
توجيهـــات جاللة الملك في خطابه الســـامي لدى 
افتتاحـــه دور االنعقـــاد الثالث للفصل التشـــريعي 
الخامـــس بشـــأن األمـــن الغذائـــي، أســـند للجنـــة 
التشـــريعات  دراســـة  والقانونيـــة  التشـــريعية 
المتعلقـــة بمجـــال األمـــن الغذائـــي، إذ اجتمعـــت 
اللجنـــة مع جهـــات حكومية عـــدة وخرجت بـ 24 
توصية، نفذ بعضها، وبعضها في مرحلة الدراسة.
وذكـــر أنه الميزانية العامة الحالية رصدت مليون 

دينار للسنتين الماليتين للمبادرة الوطنية لتنمية 
القطـــاع الزراعـــي، إضافة إلى اعتمـــاد 2.5 مليون 
المخـــزون  لتأميـــن  التشـــغيلية  للتكاليـــف  دينـــار 

اإلستراتيجي.
ولفـــت إلـــى أن الجهـــات الحكومية تبـــذل جهودا 
مشـــكورة في سبيل توفير األمن الغذائي، مشيرا 
إلـــى أنـــه تم إجراء دراســـة لالســـتثمار في مجال 
األمن الغذائي، ومن المتوقع إنشـــاء شركة لألمن 

درويش المناعيالغذائي في منتصف هذا العام.

مــن المتوقــع إنشــاء شــركة لألمــن الغذائــي فــي منتصــف هــذا العام

المناعي: مليون دينار لمبادرة تنمية القطاع الزراعي
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^قالــت وكيــل وزارة الصناعــة والتجارة والســياحة إيمان الدوســري إن المخزون 
اإلستراتيجي الغذائي هو موضوع مهم جدا في ملف األمن الغذائي، الذي صدر بشأنه 
أمر من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتكليف الوزارة للعمل مع القطاع الخاص 
لتأمين مخزون غذائي إستراتيجي ال يقل عن 6 أشهر؛ نظرا للظروف االستثنائية بفعل 

انتشار جائحة “كوفيد 19”.

وأشارت إلى أن الوزارة نفذت هذا التكليف 
والتنســـيق  بالتعـــاون  قياســـية  فتـــرة  فـــي 
مـــع القطاع الخـــاص، إذ صدر األمـــر بنهاية 
شـــهر مـــارس، وبعد أســـبوع اجتمـــع الوزير 
مع ممثلـــي القطاع الخـــاص وعرض عليهم 
متطلبـــات المشـــروع والبـــدء فـــي اســـتالم 
العروض المقدمة من قبلهم وتم تخصيص 
ميزانيـــة المشـــروع، إذ تـــم بنهايـــة الشـــهر 
توقيـــع عقـــود التوريد والتخزين لـ 6 أشـــهر 
مـــع شـــركات غذائيـــة عـــدة وبـــدأت عمليـــة 

التوريد.
ولفتـــت إلـــى أن نجـــاح تلـــك الخطـــة دفـــع 
قبـــل  مـــن  دائمـــة  كخطـــة  اعتمادهـــا  إلـــى 
اللجنة التنســـيقية؛ للحفـــاظ على المخزون 
اإلســـتراتيجي الغذائي في البحرين لمدة 6 

أشهر في جميع الظروف.
وذكـــرت أن الفريـــق المشـــرف علـــى تنفيـــذ 
التكليـــف بإعداد دراســـة تفصيلية تضمنت 
األساســـية  الغذائيـــة  األصنـــاف  تحديـــد 
المطلوبة التي تستوجب تأمينها في جميع 

حاالت الطوارئ وبحســـب برنامج األغذية 
العالمـــي التابع لمنظمة األمم المتحدة، وتم 
بذلـــك رصـــد المخـــزون المتوافـــر وكميـــات 
لحصـــر  غذائـــي؛  صنـــف  لـــكل  االســـتهالك 
الكميات المطلوب استيرادها لتغطية فترة 

ال تقل عن 6 أشهر.
وقالـــت إن الحكومـــة ممثلة بـــوزارة المالية 
مـــع وزارة  بالتعـــاون  الوطنـــي  واالقتصـــاد 
الصناعـــة والتجـــارة قامـــت بإبـــرام عقـــود 
التوريد مع جميع الشـــركات المشـــاركة في 
باالعتمـــاد  فخـــورة  والبحريـــن  المشـــروع، 
على القطـــاع الخاص في توفيـــر المخزون 

الغذائي في وقت قياسي.
ولفتـــت إلى أنه لضمان ســـير عمليـــة توافر 
المخزون الغذائي بشـــكل مطلوب وتدويره 
الشـــركات  طلبـــات  بتتبـــع  الـــوزارة  تقـــوم 

شـــحناتها،  تواريـــخ وصـــول  مـــن  والتأكـــد 
وتنظيـــم زيارات تفقدية لالطالع عن كثب 
علـــى توافـــر الكميـــات المتفـــق عليهـــا فـــي 

المخازن المخصصة لها.
وبفضـــل  نجحـــت،  المملكـــة  أن  وذكـــرت 

تشـــهد  لـــم  الرشـــيدة  القيـــادة  توجيهـــات 
أســـواقها أي نقـــص فـــي المخـــزون الغذائي 
واإلستراتيجي ولو ليوم واحد، إذ إن جميع 
األســـواق كانت تتوافر بهـــا جميع األصناف 

الالزمة لتغطية حاجات المستهلكين.

^وجــه مديــر مجموعــة لولوهايبــر ماركــت جوزير روباواال الشــكر لصحيفــة “البالد” علــى تنظيمها المجلس الرمضانــي االفتراضي 
بضيافة مجلس الوجيه إبراهيم زينل.

وأكـــد أن “موضوع األمـــن الغذائي في 
الحاضر والمســـتقبل لـــه أهميته، ونجد 
أن القيادة الرشيدة في البحرين وعلى 
رأســـها جاللـــة الملـــك قـــد نجحـــت في 
اتخاذ القرارات المهمة، وأصبحت بلدا 
متميـــزا فـــي مواجهـــة جائحـــة كورونا 
وتأمين قطـــاع الغذاء، ولنا تواصل مع 

وزارة الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة 
الزيانـــي؛  زايـــد  الوزيـــر  وعلـــى رأســـها 
بدقـــة.  الظـــروف  ودراســـة  لمعرفـــة 
وبالنســـبة لنـــا فـــي لولو هايبـــر ماركت، 
لوجســـتية  خطـــة  وفـــق  نســـير  فإننـــا 
على مســـتوى دول الخليـــج التي فيها 

فروعنا”.

وتابـــع “نـــرى الـــوزارة تحـــرص على أن 
للمســـتهلك،  مناســـبة  األســـعار  تكـــون 
والحكومـــة نجحـــت في إنجـــاز الوضع 
مطمئنـــة  المســـتقبلية  والتوجهـــات 
علـــى مســـتوى األمـــن الغذائـــي، وهناك 
مبـــادرات تمنحنا الفرصـــة للتحرك في 

االتجاه الصحيح”.

^قـــال رئيـــس تحرير صحيفـــة “البالد” 
مؤنس المـــردي إن “األمـــن الغذائي كان وما 
يزال يتصدر أولويـــات الدولة، وحاضرا في 
كل أزمـــة تمر بها المنطقة، ولذلك نجد كيف 
كان هنـــاك تخـــوف فـــي بدايـــة الجائحة من 
حدوث نقص في المواد الغذائية واالزدحام 
والقطـــاع  الحكومـــة  أن  إال  المتاجـــر،  علـــى 
ضمـــان  فـــي  كبيـــر  بجهـــد  قامـــوا  الخـــاص 

استمرار تدفق المواد الغذائية وتوافرها.
ووجه المردي سؤاال لوزير األشغال وشؤون 
البلديـــات والتخطيط العمراني عصام خلف 
بشـــأن أرض مملكـــة البحريـــن في الســـودان 
ومـــا إذا كان تـــم وضعهـــا في الحســـبان في 

مشروعات األمن الغذائي بالمملكة.
أرض  إن  خلـــف  الوزيـــر  قـــال  جهتـــه،  مـــن 
اتخـــاذ  وتـــم  موجـــودة  مازالـــت  الســـودان 
اإلجراءات اإلدارية لتسجيلها، واآلن انتقلت 

مســـؤولية اإلشـــراف علـــى أرض الســـودان 
إلى شـــركة ممتلكات، لتـــدار من قبل القطاع 
الخاص، والشركة لديها خطة لالستفادة من 
هـــذه األرض، التي تتميز بمســـاحتها الكبيرة 

وتوافرها على كل مقومات الزراعة.
وقال في رده على سؤال آخر لرئيس مجلس 
إدارة صحيفة “البالد” عبدالنبي الشـــعلة عن 
الضمانـــات لالســـتفادة من هـــذه األرض في 
أوقـــات األزمات، إن اهتمام الوزارة هو على 

زيـــادة اإلنتاج المحلـــي، وتقليل الفجوة بين 
اإلنتاج واالستهالك.

ولفت إلى أن مبادرات االستثمار في الخارج 

دائما تكون من قبل القطاع الخاص، وهو ما 
قامت به الدول الشقيقة.

وأشـــار إلـــى أن تركيـــز الـــوزارة علـــى زيـــادة 

اإلنتاج المحلـــي، وأنه مع التقنيات الحديثة 
للزراعـــة لـــم نعـــد بحاجة لألراضـــي الخصبة 

والمياه وغيرها.

إيمان الدوسري

مدير مجموعة لولوهايبر ماركت

راشد الغائبمؤنس المردي

وكيل “التجارة”: األسواق لم تشهد نقصا... ولو ليوم واحد

مدير “اللولو”: نتواصل مع “التجارة” لدراسة الظروف بدقة

ــدوث نــقــص غــذائــي ــ ــن ح ــاوف م ــخ ــود حــكــومــيــة أزالــــت م ــه ــتــحــريــر: ج ــس ال ــي  رئ

إستراتيجيـة لتوفيـر مخـزون غذائـي كـاف لـ 6 أشهـر

البحرين متميزة في مواجهة كورونا وتأمين الغذاء

أرض البحــريــن بالســودان تحــت إدارة “ممتلكــات”

الشعلة: ما ضمانات 
االستثمار الخارجي؟ 

والوزير: مهمتنا زيادة 
اإلنتاج

^قال خبير التنظيم المؤسســـي اإلعالمي إبراهيـــم التميمي إن هناك 
تقاريـــر أثبتـــت بـــأن المنطقة العربيـــة وتركيا بحلـــول العـــام 2035 و2040 

ستعانيان نقصا في الموارد المياه.
وتابع “هللا وهبنا النفط الذي أصبح ســـببا رئيســـا في بنـــاء الحضارة بدول 
الخليـــج العربيـــة، وخالل العـــام 2013 من خالل اجتمـــاع مجلس التعاون 
فـــي الريـــاض تم إقرار بناء تحلية مياه على بحر العرب، وهذه من الحلول 

اإلستراتيجية”.
وأردف أن الكثير من التقارير بينت أن في مملكة البحرين وقطر والكويت 

كمية المخزون اإلستراتيجي من المياه قليلة جدا.
ولفت إلى أن موضوع المخزون اإلســـتراتيجي متزامن مع األمن الغذائي، 
متســـائال عن “أفضل الممارســـات العالميـــة لبناء تجربة خاصة لســـد نقص 

إبراهيم التميميالمياه، أو سنضطر لتطبيق تجربة سنغافورة المتمثلة باستيراد المياه”.

التميمــي يدق ناقــوس خطر تطبيــق تجربة ســنغافورة باســتيراد المياه
الدول العربية تواجه نقصا مائيا بحلول 2035
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بــأن موضــوع  الفاضــل  الشــورى جهــاد  ^أفــادت عضــو مجلــس 
المجلــس مهــم جــًدا، وهــو األمــن الغذائــي الذي أصبح هاجًســا يشــغل 
العالــم وبالــذات في جائحة كورونا، مع ضرورة وضع التدابير الالزمة 
لمواجهة هذه التحديات، وهذا ما لمسته من خالل مشاركات برلمانية 
عــدة مختلفــة طــوال الفتــرة الماضية، مــع المنظمات المعنيــة كمظمة 

الفاو وغيرها.

وقالت الفاضل، التي تشـــغل مركز 
البرلمانيـــة  نائـــب رئيـــس الشـــبكة 
لألمن الغذائي في إفريقيا والعالم 
العربـــي، إن “فريـــق البحريـــن كان 
علـــى قدر المســـؤولية، فلم نشـــهد 
الرفـــوف الفارغـــة والشـــكوى مـــن 
نقص الســـلع كما حـــدث في بلدان 
أخـــرى، أمـــا عـــن دورنا كمشـــرعين 
الســـلطة  لجهـــود  مكمـــل  فهـــو 
المنظومـــة  لتحديـــث  التنفيذيـــة 

التشـــريعية، وعلى رأســـها اقتراح 
المخـــزون اإلســـتراتيجي  بقانـــون 
للســـلع، ومثل هذا القانون سيسهم 
في استقرار الســـوق لوجود نسبة 
الضروريـــة  الســـلع  مـــن  محـــددة 
األمـــان(،  )نســـبة  عليهـــا  وأطلقنـــا 
فالســـوق لن تاني من شـــح السلع؛ 
المرفـــوض،  االحتـــكار  بســـبب 
واالقتـــراح الـــذي تقدمـــت بـــه مـــع 
بموافقـــة  حظـــي  آخريـــن  زمـــاء 

الشـــورى، واآلن  أعضـــاء مجلـــس 
تـــم رفعـــه للحكومة ليأخـــذ دورته 
التشـــريعية، وشهد القانون إجماع 

مـــن  المعنيـــة  األطـــراف  جميـــع 
مشرعين وتجار ومستهلكين”.

وألهمية موضوع األمـــن الغذائي، 

أشـــارت إلـــى أن “األمـــم المتحـــدة 
ســـتعقد في شـــهر ســـبتمبر المقبل 
قمـــة لألمـــن الغذائـــي، وهـــي قمـــة 
النظـــم الغذائية، والبحرين لها دور 
فـــي التحضيـــرات لهـــذه القمة من 
خـــال تبنـــي بعـــض الشـــركاء في 
تنظيم القمة لعدد من االقتراحات 
التـــي قدمتها أثناء مشـــاركتي في 
إحـــدى جلســـات المؤتمـــر العربـــي 
للتنمية المستدامة وأبرزها إنشاء 
مركز عربي لألمن الغذائي والئحة 
الســـلع،  لمخـــزون  استرشـــادية 
ويســـهم ذلك فـــي خفض تحديات 
الســـلطة  ودور  الغذائـــي،  األمـــن 
التشـــريعية التكامـــل مـــع الســـلطة 
التنفيذيـــة في تحديـــث القوانين، 

فرصـــة  البـــاد  فمجلـــس  ولهـــذا 
ومقترحـــات  ألفـــكار  لاســـتماع 
ومبـــادرات؛ لكـــي تتبناها الوزارات 
المعنيـــة، ونحـــن كمشـــرعين علـــى 
استعداد لتبني أي فكرة ال تخالف 
الدســـتور وتوجيهات جالة الملك 
فـــي تشـــكيل الهيئـــات أو المصالح 

الحكومية”.
وقالـــت إن منظمـــة الفـــاو عرفـــت 
األمن الغذائي بشكل مبسط يشرح 
مفهومـــه ووصفتـــه بأنه جـــزء من 
البنيـــة االجتماعيـــة واالقتصاديـــة 
والثقافيـــة؛ لتمكيـــن جميـــع أفـــراد 
الشـــعب فـــي جميـــع األوقـــات من 
كاف  آمـــن  غـــذاء  إلـــى  الوصـــول 

للجميع.

^قال رئيس لجنة األمن الغذائي بغرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان 
صالح الشنفري إن عمان حازت في األسابيع الماضية على المركز الثاني 

في العالم العربي في تصنيف األمن الغذائي بمجلة اإليكونوميست.

أي  تشـــهد  لـــم  عمـــان  أن  وذكـــر 
بتوافـــر  يتعلـــق  فيمـــا  تحديـــات 
الغـــذاء ال قبـــل جائحـــة كورونا وال 
لذلـــك  تنبهـــت  فالســـلطنة  بعدهـــا، 
مســـبقا مـــن خـــال إطاق مبـــادرة 
إلنشـــاء صناديـــق اســـتثمارية فـــي 
القطاع الغذائي في 2008؛ تحســـبا 
ألزمـــة الغذاء العالميـــة، والحكومة 
بـــادرت بتبنـــي هـــذه األطروحـــات 
المجـــال  وفتحـــت  والمبـــادرات 
واســـعا للشـــركات ورجال األعمال، 
العمانيـــة  الشـــركة  تأســـيس  فتـــم 

القابضـــة،  الغذائـــي  لاســـتثمار 
والتي ســـاهمت فـــي التركيـــز على 
مـــن  المشـــروعات  مـــن  مجموعـــة 
خـــال فهم مفهوم األمـــن الغذائي، 
االكتفـــاء  مفهـــوم  علـــى  والتركيـــز 
الذاتي، ودراسات الفجوة الزراعية 
األولويـــات؛  وتحديـــد  والغذائيـــة 

لمعرفة العجز في كل السلع.
وأشـــار إلى أنه تم إطاق مجموعة 
من المشـــروعات التي تستثمر في 
الفجـــوات الغذائيـــة خصوصـــا في 
قطاعات األلبـــان واللحوم الحمراء 

واللحـــوم البيضاء والبيض، إضافة 
إلـــى التعـــاون مـــع الهيئـــة العربيـــة 

ومؤسســـة  الزراعـــي،  لاســـتثمار 
الخليج لاســـتثمار، وشركة دلمون 

فـــي  حصـــاد  وشـــركة  للدواجـــن، 
قطـــر، والصناديـــق المختلفة داخل 

السلطنة وخارجها.
نجحـــت  الشـــركة  أن  إلـــى  ولفـــت 
إلـــى  مشـــروعا،   11 إطـــاق  فـــي 
جانب تحويـــل العديد من األصول 
الماليـــة  لـــوزارة  التابعـــة  الغذائيـــة 
والحكومة للشركة، وبالتالي تحت 
تتجـــاوز  الشـــركة محفظـــة  مظلـــة 
مليار دوالر، وهي تنمو بشكل كبير 

جـــدا، وتصـــل منتجـــات المجموعة 
للمغرب وسنغافورة وأواسط آسيا، 
األلبـــان  منتجـــات  تصديـــر  ويتـــم 
والصومـــال  وليبيـــا  لموريتانيـــا 
واليمن وكل دول مجلس التعاون.

ولفت إلى أن لدى الشـــركة عامات 
الخليـــج  دول  تغطـــي  تجاريـــة 
والعالـــم العربـــي، ومشـــروع إلنتاج 
البيـــض يصل إلـــى 3 مايين بيضة 

في اليوم.

جهاد الفاضل

تبني اقتراحها بإنشــاء مركز عربي لألمن الغذائي لقمة أممية عن النظم الغذائية في سبتمبر

ــب الــســلــطــنــة الــتــحــديــات ــنَّ ــة عــالــمــيــة ج ــي ــذائ ــة غ ــ ــس مــن أزم ــوج ــت ــري: ال ــف ــن ــش ال

الفاضل: إجماع من المعنيين بأهمية قانون المخزون اإلستراتيجي للسلع

“االستثمار العمانية” تنتج 3 ماليين بيضـة يوميـا 

^قـــال رئيـــس مجموعـــة إدارة 
الخنجـــي فـــي ســـلطنة عمـــان خليل 
الخنجي “إن موضوع األمن الغذائي 
يقودنـــي للحديـــث عـــن تجربـــة، إذ 
ترأست في 2007 غرفة عمان، وفي 
الخليجيـــة  الغـــرف  ترأســـت   2012
وفكرنـــا في العاميـــن 2007 - 2008 
مـــع ارتفـــاع أســـعار المـــواد الغذائية 
بشـــكل كبير، ووجدنا أنه في منطقة 
ثـــم  األرز  موضـــوع  يأتـــي  الخليـــج 

القمح كسلعتين أساسيتين”.
وأضاف “اســـتنتجنا فـــي اجتماعات 
في صالة وظفار أن الصناعة خارج 
الوطـــن ال تعتبـــر أمًنـــا غذائًيـــا والبد 
مـــن تشـــخيص الموضـــوع وبعد كل 
ذلـــك، تطـــورت التكنولوجيـــا لألمـــن 

الغذائي والمائي، وأصبحت الزراعة 
بقليل من المـــاء ممكنة، وعقدنا في 
مجموعـــة الخنجـــي دراســـات عـــدة، 
نحتـــاج  والقمـــح  لـــألرز  وبالنســـبة 

التخزين اإلســـتراتيجي، وهنا، تقدم 
عمـــان منطقـــة الدقـــم كموقـــع لعقـــد 
اتفاقـــات مع الـــدول المصدرة للقمح 
والرز لتكون هذه المخازن خصوصا 

بتلك الدول، وليس بالضرورة لدول 
الخليـــج، وأن يكـــون لدينـــا مخزون 
كبيـــر فـــي منطقة الخليـــج، ومنطقة 
الدقم تخدم دول مجلس التعاون”.

ولفـــت إلـــى أن “أحد مهـــددات األمن 
الغذائـــي، هـــي الهايبرماركـــت التـــي 
يـــد جاليـــة واحـــدة،  فـــي  أصبحـــت 
وعلى تجـــار الخليج أن ينتبهوا لهذا 
الموضـــوع، ولهـــذا تم إنشـــاء العديد 
حكومـــي،  بدعـــم  التعاونيـــات  مـــن 
ولربمـــا نجح بعضهـــا والبعض اآلخر 
لـــم ينجـــح، لكـــن جـــزءا مـــن األمـــن 
الغذائي يكون بنســـبة 50 % في يد 
المواطنيـــن، فاليوم جالية واحدة أو 
جزء من جالية مســـيطرة على دول 

الخليج بالنسبة للهايبرماركت”.

خليل الخنجي

ــا ــي ــذائ ــا غ ــنـ ــن لـــيـــس أمـ ــ ــوط ــ ــارج ال ــ ــ ــار خ ــمـ ــثـ ــتـ الـــخـــنـــجـــي: االسـ
“الهايبرماركتس” في يد جالية واحدة وعلى التجار االنتباه

رشاد زينل

^عبر سفير جمهورية الهند بيوش شريفاستاف 
عن ســـعادته بالمشاركة ضيفا في المجلس، كما أعاد 
التعبيـــر عـــن التقديـــر والعرفان للدعـــوة الكريمة من 
إدارة صحيفة “الباد” التي تميزت في عقد المجالس 
بمشـــاركة نخبـــة مـــن الضيـــوف والمتحدثيـــن، وهـــو 

سفير جمهورية الهنديمثل أثًرا طيًبا لالتقاء في شهر رمضان المبارك.

السفير الهندي: “^” 
متميزة في عقد المجالس

صالح الشنفري

^ تطرق رجل األعمال رشاد زينل بشكل سريع إلى أنه عند 
االســـتيراد، فإنه تجرى دراســـات بشكل مســـتمر، مع األخذ في 

االعتبار الظروف الراهنة واالحتياجات للحاضر والمستقبل.
وأضـــاف “نســـتعد لاســـتيراد بحيـــث يغطي متطلبات الســـوق 
المحليـــة، وأن يكـــون هـــذا الموضـــوع تحـــت إشـــراف اإلدارة 

الجيدة”.

 رشـــاد زينــــل: نستـــورد
تحــت إشـــراف إدارة جيــــدة

محفظة الشركة مليار دوالر ... و“دلمون 
للدواجن” أبرز الشراكات



^قال وكيل الثروة الحيوانية في وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمرانــي خالــد أحمــد “إن األمــن الغذائــي علــى مســتوى مملكــة البحريــن ومن خالل 
اإلســتراتيجية الوطنية التي نعمل عليها حالًيا بالتعاون مع بيت الخبرة )الفاو(، يعد 
خارطــة طريــق لعالج مشــكلة األمن الغذائي. وألن البحريــن مواردها محدودة فالبد 
من التركيز على هذه الموارد؛ لكي نصل إلى تحقيق االكتفاء ثم األمن الغذائي، ومن 

بين ذلك انتقاء السلع، فاللحوم البيضاء هي المشروع المقبل”.

وأضاف “نســـتطيع الوصـــول إلى االكتفاء 
الذاتـــي من الدواجن وننتـــج اليوم 23 % 
مـــن اســـتهالكنا، أي قرابـــة 9 ماليين طير، 
وهنـــاك تعاون مـــع الهيئة العربيـــة للتنمية 
الزراعية لرفع النسبة إلى 55 % من خالل 
توفيـــر المســـاحات المطلوبـــة، وهـــي نحو 
500 ألـــف متر مربـــع، وهي تنقلنـــا إلى 50 

بالمئة وستنقلنا إلى اكتفاء ذاتي”.
“لدينـــا  حســـن  ذكـــر  للبيـــض،  وبالنســـبة 
الشـــركة العامة للدواجن وبينها مع شركة 

دلمـــون تفاهـــم للوصـــول إلـــى 35 % مـــن 
إنتـــاج البيـــض، واليـــوم يجـــب أن نحاكي 
واقعنـــا، فليـــس لدينـــا القـــدرة علـــى تلبية 
الحاجـــة للحـــوم الحمـــراء، والبدائـــل هـــي 
فتـــح أســـواق، وألننـــي تشـــرفت برئاســـة 
إلـــى  اتجهنـــا  الحيوانيـــة،  الثـــروة  وكالـــة 
األســـواق كالصومال واألسواق األوروبية 
مـــع الحفاظ على الثـــروة الحيوانية، لدينا 
6 آالف رأس بقـــر، الماعـــز 30 إلـــى 40 ألف 

رأس، والبديل هي األسواق الخارجية”.
وعـــن تفعيـــل صنـــدوق األمـــن الخليجـــي 
أشـــار إلـــى أنه “تم التفاهـــم عليه في دولة 

الكويـــت، وهـــو المخـــرج لألمـــن الغذائـــي 
الخليجـــي؛ لتبادل وتكاتف وتعزيز الســـلع 

بيـــن دول المجلس اســـتناًدا إلى البروتين 
الدواجـــن  منهـــا  والنباتـــي،  الحيوانـــي 
والبيض واألســـماك، ولهذا يجـــب أن نركز 
علـــى صناعة األســـماك وال نتقاعـــس فيه، 
أمـــا فيما يتعلق بالزراعة، فيجب أن يكون 
هنـــاك أمـــن مســـتند إلـــى الغلـــة كالحبـــوب 
والقمح وغيرها، وليس لدينا هذه الموارد، 
فاليوم نحاول التركيز على ما هو موجود 
لدينا من خالل المتاح من أراٍض، ونســـعي 
لوضـــع  العمرانـــي  التخطيـــط  هيئـــة  مـــع 
الزراعـــي  لالســـتثمار  الخاصـــة  األراضـــي 
والثـــروة الحيوانيـــة، وبالتالي طرحها في 
الســـوق مع القطاع الخـــاص؛ لتعزيز دوره 
وحضوره، ويجب أن تؤمن غذاءك بما هو 

متاح لك في دولتك”.
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خالد أحمد

ــارج ــل بالخـ ــراء” والبديـ ــة “الحمـ ــى تلبيـ ــن علـ ــر قادريـ ــة: غيـ ــروة الحيوانيـ ــل الثـ وكيـ

اللحوم البيضاء المشروع المقبل وسنكتفي ذاتيا من البيض

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

التغطية: مروة خميس )محرر جودة المحتوى(، وسعيد محمد وسيدعلي المحافظة وأمل الحامد «

إخراج وتنفيذ الملحق: محمد الستراوي «

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

إدارة “التويتر”: حسن عدوان «

إدارة “االنستغرام”: زينب العكري «

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

الخدمات والتموين: رئيسة الموارد البشرية والخدمات منى المطلق «

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

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

اإلحصاءات الرقمية: مسؤول التسويق الرقمي حامد المحاري «

السكرتارية: سميرة المبروك «

تصميم إعالنات الشاشات المضاءة: كوثر جاسم  «

فريق التغطية

والمتوســـطة  الصغيـــرة  المؤسســـات  جمعيـــة  رئيـــس  ^قـــال 
عبدالحســـن الديـــري إن “موضـــوع المجلـــس موفـــق للغايـــة، فاألمن 
الغذائي بأنواعه على قدر كبير من األهمية ومحوري وإســـتراتيجي 
بـــكل دولـــة، فموضوع األمن الغذائـــي وقرارات مجلـــس الوزراء في 
جلســـته األخيرة خير دليـــل، والبد أن نتوقف وننظـــر: ماذا باإلمكان 

أن نعمل؟”.
ودعـــا ألن تتكامـــل مشـــروعات اقتصاديـــة مجديـــة بيـــن الحكومـــة 
والقطـــاع الخاص، الذي يجـــب أن يتكامل ليس فقـــط مع الحكومة، 
بل بين مكوناته من شـــركات كبيرة ومؤسســـات صغيرة ومتوسطة، 
وهـــي تمثـــل قرابـــة 98 %، والتجربـــة العمانية التـــي طرحها اإلخوة 
خيـــر مثـــال، ونحـــن فـــي الجمعيـــة على أتـــم اســـتعداد للتنســـيق مع 
رواد األعمـــال والمؤسســـات، مقترحا “إطالق صنـــدوق لضمان األمن 
الغذائـــي على مســـتوى البحريـــن كضامن ومزود وأســـاس لمثل هذه 
الشـــراكة ســـواء في األمن الغذائي أو بالنسبة لسلسلة التوريد، وكما 

ذكر المشاركون، فالبد أن يكون لأليدي المواطنة والشركات الوطنية 
دور كبير في الهايبرماركتس، وال نعتمد على الشركات األجنبية”.

عبدالحسن الديري

الديري: إطالق صندوق لضمان األمن الغذائي

^يقف خلـــف كواليس انعقاد مجالس “البـــالد” الرمضانية 
فريـــق متحمـــس مـــن الشـــباب البحريني علـــى قدر المســـؤولية 
والتحدي. بعضهم لم يذق طعم الفطور على مائدة أســـرته في 
بعض األيام، والبعض اآلخر اســـتمر لوقت متأخر من الليل من 

أجل إنجاز المهام المطلوبة بكل شغف.

وشـــكر رئيس مجلـــس إدارة “البالد” عبدالنبي الشـــعلة ورئيس 
التحريـــر مؤنـــس المردي فريـــق العمل على تفانيهـــم في العمل، 
حيث لمع نشاط “البالد” وسط عتمة جائحة كورونا. هذه صور 
عفوية لعدد من الزمالء من أجواء المجلس الرمضاني األخير.

فريق تلفزيون البحرينسعيد المبارك وعبدالله عيسى يديران “الكونترول”

متابعة محمد الستراوي يصمم وينفذ ملحق التغطية

زينب العكري تبث باالنستغرام اليف

قهوة المجلس مع بوناصر

خلف كواليس »مجلس  الرمضاني«
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نفى صحة تصريحات طهران بشأن السفن الداخلة للخليج العربي

“البنتاغون”: استفزازات الحرس الثوري في المنطقة مقلقة

الثالثـــاء أن  أمـــس  “البنتاغـــون”،  أكـــد 
الثـــوري  الحـــرس  قـــوارب  اســـتفزاز 
للقـــوات األميركية فـــي المنطقة مقلق، 
مشـــيًرا إلى أنه يزيد من فرص التقدير 

الخاطئ.
باســـم  المتحـــدث  أشـــار  ذلـــك،  إلـــى 
البنتاغـــون، جون كيربي إلى أن مبعث 
قلـــق الواليـــات المتحـــدة هـــو أنشـــطة 
للحـــرس  التابعـــة  البحريـــة  القـــوات 

الثوري اإليراني.
كمـــا نفى صحـــة تصريح قائـــد القوات 
اإليرانـــي،  الثـــوري  للحـــرس  البحريـــة 
علـــي رضـــا تنغســـيري، الـــذي قـــال: إن 
كل الســـفن الداخلة إلـــى الخليج يجب 

عليها إبالغ الطرف اإليراني بهويتها.
وأضاف “ال أعلم بوجود هذا المطلب.. 
والحديـــث يـــدور عـــن خليـــج دولـــي.. 
نواصـــل العمـــل بالتوافـــق مـــع القانون 
الدولـــي واألحكام الدولية، وسنســـتمر 

في العمل بهذه الطريقة”.
وكان الجيش األميركي، أعلن الثالثاء 
الماضـــي، أن 3 زوارق تابعـــة للحـــرس 
بســـفينة  تحرشـــت  اإليرانـــي  الثـــوري 
حربيـــة أميركيـــة وبـــزورق آخـــر تابـــع 

لدورية أميركية في مياه الخليج.
واضطرت الســـفينة األميركية إلطالق 

تحذيـــرات ناريـــة، ابتعدت علـــى إثرها 
زوارق الحـــرس الثـــوري إلـــى “مســـافة 

آمنة”.
الجيـــش األميركـــي تفاصيـــل  وشـــرح 
“أصـــدرت  قائـــاًل  بيـــان  فـــي  الواقعـــة 
الطواقـــم األميركيـــة تحذيرات عديدة 
عبر أجهزة الالسلكي ومكبرات صوت، 

لكـــن زوارق البحريـــة التابعـــة للحرس 
الثـــوري اإليرانـــي واصلـــت مناوراتهـــا 
القريبة” باقترابها لمســـافة أقل من 70 
مترا من السفينة الدورية “يو إس إس 
فايربولت” التابعـــة للبحرية األميركية 
ومن الســـفينة “بارانوف” التابعة لخفر 

السواحل األميركية.
وتابـــع “عندهـــا أطلـــق طاقـــم )ســـفينة 
الدورية األميركيـــة( فايربولت طلقات 
تحذيريـــة، وابتعـــدت زوارق البحريـــة 
التابعـــة للحـــرس الثـــوري اإليراني عن 
الســـفينتين األميركيتيـــن إلى مســـافة 

آمنة”.
بيـــن  الحـــوادث  تلـــك  مثـــل  ووقعـــت 
الحين واآلخر خالل السنوات الخمس 
الماضيـــة، رغم أن العام الماضي شـــهد 
هدوءا نســـبًيا. وهـــي المرة األولى منذ 
العـــام 2017 التي تطلـــق فيها البحرية 

األميركية طلقات تحذيرية.

دبي - العربية.نت

صورة نشرها الجيش األميركي تظهر تحرش زورق للحرش الثوري اإليراني بسفينة أميركية

بيروت ـ أ ف ب

ذكـــر مصدر رســـمي لبنانـــي أن لبنان 
وإســـرائيل اســـتأنفا أمـــس الثالثـــاء 
المفاوضـــات غير المباشـــرة المتعلقة 
بينهمـــا  البحريـــة  الحـــدود  بترســـيم 
مـــن  أشـــهر  بعـــد  أميركيـــة،  برعايـــة 
المحادثـــات  واســـتؤنفت  توقفهـــا. 
أمـــس الثالثـــاء فـــي القاعـــدة ذاتهـــا 
فـــي قاعـــدة لقـــوات حفـــظ الســـالم 
فـــي الناقـــورة بجنـــوب لبنـــان. وكان 
الرئيس اللبناني ميشال عون قد قال 
في وقت سابق، إن تجاوب لبنان مع 
استئناف مفاوضاِت ترسيم الحدود 
مـــع إســـرائيل يعكـــس رغبـــة بـــالده 
فـــي إحـــراز نتائـــج ايجابيـــة تســـهم 
فـــي حفـــظ االســـتقرار فـــي المنطقة 

الجنوبية. وكانت الواليات المتحدة 
توســـطت بين لبنان وإســـرائيل لحل 
البحـــر  فـــي  علـــى حدودهمـــا  نـــزاع 
المتوســـط أعاق التنقيب في منطقة 
يحتمـــل أن تكون غنية بالغاز. وعقد 
البلدان عـــدة جوالت من المحادثات 
األمـــم  اســـتضافتها  أكتوبـــر  فـــي 
المتحدة في الناقورة، وذلك تتويجا 
لجهود دبلوماســـية بذلتهـــا الواليات 
المتحدة على مدى 3 ســـنوات، وفقا 
لرويترز. غير أن المفاوضات تعثرت 
خططـــا  طـــرف  كل  قـــدم  أن  بعـــد 
متناقضـــة للحـــدود المقترحة زادت 
في حقيقـــة األمر من حجم المنطقة 

المتنازع عليها.

لبنان وإسرائيل يستأنفان مفاوضات ترسيم الحدود البحرية

القاهرة ـ أ ف ب

تعاقدت مصر مع فرنســـا على شراء 
ثالثيـــن مقاتلـــة إضافيـــة مـــن طراز 
رافـــال مـــن شـــركة داســـو علـــى أن 
تقوم بســـداد قيمتها على مدار عشر 

سنوات من خالل قرض تمويلي.
وقال الناطق باسم القوات المصرية 
المسلحة تامر الرفاعي في بيان نشر 
ليل اإلثنيـــن الثالثاء على فيســـبوك 
“في إطار اهتمام القيادة السياســـية 
بتطوير وتنمية قوى الدولة الشاملة 
وقعـــت مصـــر وفرنســـا عقـــد توريـــد 
عـــدد 30 طائـــرة طراز رافـــال، وذلك 
من خالل القوات المسلحة المصرية 

وشركة داسو أفياسيون الفرنسية”.
أن  الجيـــش  بيـــان  وأضـــاف 

“علـــى  ينـــص  االتفـــاق 
أن يتـــم تمويـــل العقـــد 
المبرم من خالل قرض 
مدتـــه  تصـــل  تمويلـــي 

كحد أدنى إلى 10 سنوات”.
ووفقا للموقع التحققي “ديســـكلوز”، 
وقعت فرنســـا ومصر فـــي 26 أبريل 
 3,95 تبلـــغ  إجماليـــة  بقيمـــة  عقـــدا 
 30 بيـــع  يشـــمل  يـــورو  مليـــارات 
مقاتلـــة رافال باإلضافـــة إلى عقدين 
آخرين لصالـــح مجموعة “إم بي دي 
إيـــه” لصناعـــة الصواريـــخ ومعـــدات 
“سافران إلكترونيكس أند ديفانس”.
وأفـــاد بيـــان الجيـــش المصـــري بـــأن 
“الطائـــرات مـــن طراز )رافـــال( تتميز 
بقدرات قتالية عالية تشـــمل القدرة 
علـــى تنفيذ المهـــام بعيـــدة المدى، 
فضـــالً عـــن امتالكهـــا منظومـــة 
وقـــدرة  متطـــورة،  تســـليح 
المنـــاورة،  علـــى  عاليـــة 
التسليح  أنظمة  وتعدد 

بها”.

مصر تتعاقد مع فرنسا لشراء 30 مقاتلة رافال

بغداد - وكاالت

أعلن الجيش العراقـــي، أمس الثالثاء، أن صاروخين على األقل 
سقطا على قاعدة عين األسد الجوية، التي تقع في غرب العراق 

وتستضيف قوات أميركية ودولية أخرى.
وأوضـــح بيـــان الجيش العراقـــي أن الصاروخين لم يتســـببا في 
إصابـــات، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل، بحســـب ما أوردت 

“رويترز”.
ويـــوم االثنيـــن، تم اســـتهداف قاعدة بلـــد الجوية شـــمال بغداد، 

التي يعمل بها متعاقدون أميركيون، بـ 10 قذائف صاروخية.
باســـتمرار  غربيـــة  ودبلوماســـية  عســـكرية  مواقـــع  وتتعـــرض 
فـــي العراق لهجمـــات بصواريـــخ وقنابـــل، وينســـب األميركيون 
ومســـؤولون عراقيـــون تلـــك الهجمـــات لفصائل مســـلحة مقربة 
مـــن إيـــران. مـــن جانـــب آخـــر، أعلنـــت وزارة الدفـــاع العراقيـــة، 
أمـــس، ضبـــط كميـــة كبيرة من مواد شـــديدة االنفجار تـــزن طًنا، 
كان “داعـــش” اإلرهابي يخطط الســـتخدامها في هجمات داخل 
العاصمـــة بغداد. وقالت خلية اإلعالم األمني )تابعه للوزارة( في 
بيـــان، إن قوات األمن الوطني )مرتبطـــة بمكتب رئيس الوزراء( 
ضبطـــت طًنا من مـــواد شـــديدة االنفجار تســـتخدم في تفخيخ 

السيارات وصناعة العبوات الناسفة غربي بغداد.

تســـعى  كانـــت  اإلرهابيـــة  داعـــش  “عصابـــات  أن  وأضافـــت 
الستخدامها )المواد المتفجرة( في تنفيذ عمليات إرهابية داخل 
العاصمة”، مشـــيرة أنـــه “جرى رفعها من قبـــل المختصين لغرض 
إتالفهـــا”. وفـــي تطـــور ذي صلـــة، قالـــت خلية اإلعـــالم، في بيان 
منفصـــل، إن قـــوات الجيـــش عثرت علـــى كمية من اســـطوانات 
أكســـجين مفخخة جنوبي مدينة الموصل مركز محافظة نينوى 
شـــمالي العـــراق. كمـــا أفادت بعثـــور قوات الجيش علـــى قنبرتي 

هاون وعبوتين ناسفتين محليتي الصنع غربي المحافظة.

فصائل غير معروفة باتت تعلن مسؤوليتها عن الهجمات

بغداد تحبط تنفيذ “داعش” هجمات دموية ِبطن من المتفجرات
العراق.. صاروخان يستهدفان “عين األسد”

نيودلهي ـ أ ف ب

يزداد الوضع الصحي في الهند ســـوءا مع تســـجيلها أكثر من 20 
مليون إصابة بكوفيد19- أمس الثالثاء واكتظاظ المستشفيات 
بالمرضـــى فيمـــا خففت أوروبـــا والواليـــات المتحـــدة القيود مع 
تحســـن الوضـــع الوبائـــي. أحصيـــت أكثـــر مـــن 350 ألـــف إصابة 
جديـــدة أمـــس الثالثاء فـــي الهند، في تراجع طفيـــف مقارنة مع 
ذروة 402 ألف حالة التي ســـجلت األســـبوع الماضي. وســـجلت 
الهند أكثر من 222 ألف وفاة، وهي حصيلة تعزى إلى التجمعات 
الدينيـــة والسياســـية التي ســـمح بإقامتهـــا في األشـــهر األخيرة 
وكذلـــك إلى تراخـــي حكومة ناريندرا مـــودي. ويعتقد خبراء أن 
األرقـــام الفعليـــة للوباء الذي تســـبب بوفاة أكثر مـــن 3,2 مليون 
شخص في العالم، أعلى من ذلك بكثير. ويواجه النظام الصحي 
الـــذي يفتقر إلى الموارد وغير المهيـــأ لمواجهة هذا الوضع نقصا 
كبيرا في األســـرة واألدوية واألكســـجين رغم تدفق المساعدات 
الدولية في األيام األخيرة. في الواليات المتحدة، الدولة األكثر 
تضـــررا في العالم مـــن حيث عدد الوفيات، أعلنـــت فلوريدا رفع 
كل قيـــود كوفيد19- المعمول بها، مشـــيرا الـــى فعالية اللقاحات 
وتوافرهـــا فـــي الوالية. وتلقى نحو تســـعة ماليين شـــخص في 
فلوريـــدا التـــي يبلغ عـــدد ســـكانها 23 مليون نســـمة جرعة لقاح 

واحـــدة علـــى األقـــل. في فرنســـا، حيـــث رفعت القيـــود في ظل 
التراجـــع البطـــيء فـــي عـــدد الحـــاالت التـــي تحتاج إلـــى دخول 
المستشفى، سيتعين االنتظار حتى 19 مايو للمرحلة التالية من 
تخفيف القيود، مع إعادة فتح محدود للمحالت التجارية ودور 

السينما والمتاحف والمسارح وشرفات الحانات والمطاعم.
وأعلنـــت الدنمـــارك أمس عـــن مراحل جديدة إلعـــادة فتح البالد 
بفضـــل الســـيطرة على الوضـــع الوبائي وصدور الجـــواز الصحي 

الذي كانت أحد رواده في أوروبا.

موقع حرق جثث الموتى في نيودلهي )أ ف ب(

أوروبا والواليات المتحدة تخففان اإلغالق مع تحسن الوضع الوبائي
الهند تتجاوز عتبة 20 مليون إصابة بكورونا

طرابلس - أ ف ب

أعلنت تركيـــا أمس الثالثاء التمســـك 
بوجودهـــا العســـكري في ليبيـــا، وذلك 
رغـــم الدعـــوة التي وجهتهـــا طرابلس 
الـــى أنقـــرة مـــن أجـــل “التعـــاون” فـــي 
إخـــراج القـــوات األجنبيـــة والمرتزقة 
مـــن البـــالد. وأرســـلت تركيـــا آالفا من 
جنودهـــا ومـــن المقاتليـــن الســـوريين 
عســـكرية  اتفاقـــات  أبرمـــت  ان  بعـــد 
الليبيـــة  الحكومـــة  مـــع  واقتصاديـــة 
السابقة نهاية العام 2019 سمحت لها 
بالتدخل المباشر في ليبيا. وقال وزير 
الدفـــاع التركـــي خلوصـــي أكار خالل 
العامليـــن  األتـــراك  الجنـــود  مـــع  لقـــاء 
فـــي ليبيا أمـــس الثالثـــاء إن “وجود 

ليبيـــا  فـــي  األتـــراك  الجنـــود 
حقـــوق  حمايـــة  مصـــدره 

إخوانهـــم  وقوانيـــن 
ومســـاعدتهم”. وأضاف 
مجموعـــة  هنـــاك  “كان 

مـــن المشـــاكل عند قدومنـــا وبذلنا كل 
الجهـــود الممكنـــة ليـــل نهار بـــًرا وجًوا 

وبحًرا من أجل إزالة هذه المشاكل”.
ويشير اكار بذلك الى التدخل التركي 
المباشـــر الذي أنقذ الحكومة الســـابقة 
مـــن العمليـــة العســـكرية التـــي شـــنها 
الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة 
حفتر ووصلت الى مشـــارف العاصمة 
وزيـــرة  قالـــت  واالثنيـــن،  طرابلـــس. 
الخارجية في الحكومة الليبية نجالء 
المنقوش في مؤتمر صحافي مشترك 
مـــع نظيرهـــا التركي “ندعـــو تركيا الى 
مخرجـــات  لتنفيـــذ  خطـــوات  اتخـــاذ 
برلين حول ليبيـــا وقرارات مجلس 
األمن ذات الصلة، والتعاون مًعا 
في إنهاء وجود كافة القوات 
األجنبيـــة والمرتزقـــة فـــي 
علـــى  حفاظـــا  ليبيـــا 

سيادتها”.

أنقرة ترفض االنسحاب العسكري من ليبيا
كابول ـ وكاالت

كشـــف مسؤولون أفغان أمس الثالثاء، 
أن قوات األمن األفغانية تصدت لهجوم 
ضخـــم شـــنته حركة طالبان فـــي إقليم 
هلمند بجنوب أفغانستان في الساعات 
األربـــع والعشـــرين الماضيـــة، في حين 
شن المتشـــددون هجمات في مختلف 
أرجاء البالد بعد انقضاء الموعد المقرر 
النســـحاب القـــوات األميركيـــة. وقـــال 
المال جان الـــذي يقيم بإحدى ضواحي 
مدينـــة لشـــكركاه عاصمة إقليـــم هلمند 
لرويترز “كانت هناك عاصفة من زخات 
فـــي  واالنفجـــارات  الثقيلـــة  األســـلحة 
المدينة”، مشيرا أيضا إلى دوي طلقات 

األسلحة الصغيرة.
كمـــا أضـــاف “آويت مـــع جميع 

أفـــراد أســـرتي إلـــى ركـــن 
بالغرفة وكانت أصوات 
االنفجـــارات والطلقـــات 
خلـــف  كانـــت  لـــو  كمـــا 

جدراننـــا”. وغـــادرت األســـر التـــي كان 
بمقدروها الرحيل.

بـــدوره، قـــال عطـــا هللا أفغـــان رئيـــس 
هلمنـــد،  إلقليـــم  المحلـــي  المجلـــس 
إن طالبـــان شـــنت هجومهـــا مـــن عـــدة 
اتجاهـــات وهاجمت نقاط تفتيش على 
مشارف لشـــكركاه وسيطرت على عدد 

منها.
وشـــنت قوات األمـــن األفغانية ضربات 
فـــي  خاصـــة  قـــوات  ونشـــرت  جويـــة 

المنطقة. 
وكان الجنرال سكوت ميلر، الذي يقود 
القوات األميركية وقوات حلف شـــمال 
األطلســـي في أفغانســـتان في حربها 
مـــع طالبان أعلن قبل أســـبوع بدء 
األجنبيـــة  القـــوات  انســـحاب 
العسكرية  القواعد  وتســـليم 
للقـــوات  والمعـــدات 

األفغانية.

“طالبان” تنفذ هجوما ضخما في أفغانستان

األربعاء 5 مايو 2021 - 23 رمضان 1442 - العدد 4585

دبي ـ العربية نت: يبدو أن كرة الثلج  «
التي تدحرجت في األيام الماضية، 

بعد تسريب مقابلة وزير الخارجية 
اإليراني محمد جواد ظريف، ال تزال 
تحير الحكومة في إيران. فقد أعلن 

المتحدث باسم الحكومة أمس 
الثالثاء علي ربيعي أن السلطات 

لم تتوصل بعد إلى كيفية “سرقة” 

الملف الصوتي لظريف. كما أضاف 
أن هذا الملف الذي أثار وما زال 
يثير جدال واسعا في البالد، رغم 

اعتذارات الوزير، أرسل إلى مجلس 
األمن القومي، من أجل دراسته 

والتحقيق فيه. وكان ممثل المرشد 
اإليراني في الحرس الثوري، عبد 

الله حاجي صادقي، اعتبر أن نشر 

المقابلة التي سجلت في مارس 
الماضي، ولم يكن مقررا بثها في 
الوقت الحاضر، “خطوة مخطط 

لها”. كما اعتبر أن تصريحات الوزير 
حول قائد فليق القدس قاسم 

سليماني “لن تنسى أبدا”. وأضاف 
في لقاء مع قوات التوجيه العقائدي 

السياسي في الحرس الثوري، عبر 

اإلنترنت، أن تصريحات ظريف “ال 
أساس لها وغير صحيحة”. يذكر أن 

نشر التسجيل جاء قبل أقل من 
شهرين على االنتخابات الرئاسية 

وفي ظل مباحثات مع القوى الدولية 
الكبرى إلحياء االتفاق حول برنامج 

طهران النووي الذي كان ظريف أبرز 
مهندسيه.

طهران: لم نتوصل بعد لكيفية سرقة تسجيل ظريف

طهران ـ وكاالت: ذكرت وكاالت أنباء  «
إيرانية أن موظفة كبيرة بالسفارة 

السويسرية في طهران توفيت 
أمس الثالثاء إثر سقوطها من 

مبنى مرتفع تسكنه في شمال 
العاصمة. ونقلت وكالة أنباء 

الطلبة اإليرانية، شبه الرسمية، 
عن متحدث باسم أجهزة الطوارئ 
قوله إن الموظفة تبلغ من العمر 

51 عاما، بينما قالت وكالة أنباء 
العمال اإليرانية شبه الرسمية نقال 

عن مراسلها إن الموظفة ثاني أكبر 
مسؤول في السفارة السويسرية، 
وكانت تعيش في الطابق رقم 18 

بالمبنى. ولم يرد أي من التقريرين 
تفاصيل أخرى عن مالبسات وفاتها، 

وفق ما نقلت “رويترز”. وتمثل 
سويسرا المصالح الدبلوماسية 

للواليات المتحدة في إيران منذ أن 
قطعت العالقات بين واشنطن 

وطهران بعد فترة وجيزة من قيام 
“الثورة” في إيران العام 1979.

طهران تعلن مصرع راعية مصالح أميركا بإيران

سقطت من برج في طهران
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هكذا يكون العطاء
تعـــددت صـــور البـــذل والعطاء بين األفـــراد، لكـــن أهمها على اإلطـــاق أن يبذل 
اإلنســـان جزءا من جســـده إلنقـــاذ حياة اآلخرين، فالشـــاب البحريني ســـيدعلي 
الصالـــح يعـــد مثاال نـــادرا في العطـــاء عندما تبـــرع بجزء من كبـــده لطفل كانت 
حياتـــه متوقفـــة عليـــه، والمدهش هنـــا والذي كان مثيـــرا لإلعجـــاب واإلكبار أّن 
المتبرع ســـيدعلي لم يكن على معرفـــة بالمريض ولم تربطه بعائلته أية صداقة 
أو أدنى معرفة، وفور سماعه بالظرف الحرج للطفل وأن حالته تستدعي اإلنقاذ 
العاجـــل بادر على الفور إلى المستشـــفى وعرض المســـاعدة، فقط كان تســـاؤله 
للكادر الطبّي ما إذا كانت هناك آثار على حياته - وهذا حّق - ولما طمأنه األطباء 

وضع نفسه تحت تصرفهم.
إّن مثل هذه الصورة من العطاء االســـتثنائي والكبير ليســـت حالة فردية خاصة 
بسيدعلي، فما يثلج الصدر ويدعو إلى الفخر أّن هناك صورا أخرى مشابهة في 
ميادين إنســـانية أخرى لنماذج من أبناء البحرين ال تبرح الذاكرة، وإال من منا ال 
يتذكر عندما داهمتنا جائحة كورونا في مطلع العام الفائت وأحدثت رعبا هائاً 
وهبـــت الكـــوادر الطبيـــة لمواجهة الفايـــروس اللعين، لكن المفاجـــأة أن الظروف 
اســـتدعت أن يكـــون هنـــاك فريـــق وطنـــي مســـاند لألطباء ومـــا إن تـــم اإلعان 
عـــن الحاجة لمتطوعين حتى شـــاهدنا بـــأم أعيننا المئات يتدفقـــون على مراكز 
التطوع في مشـــهد أثار إعجاب العاملين من األجهزة الصحية ومن المواطنين، 
فلم يتردد المتطوعون لحظة واحدة في تقديم كل ما بوسعهم من طاقة وجهد 
للتصدي للجائحة، وكان يوم التحاق هؤالء الشباب ال ينسى في تاريخ مملكتنا، 

إنه حدث تاريخّي يبقى محفورا في الذاكرة الجماعية. 
الداللة الكبيرة لهذه التضحيات أكانت فردية كما هو سيدعلي أم جماعية  «

كالفرق التطوعية في المحن واألزمات... أنّها أزاحت مفهوما مغلوطا 
ظل مترسخا في أذهان البعض على مدى سنوات بأّن األجيال الجديدة 

ليست بمستوى المسؤولية، أو أنها غير قادرة على مواجهة األعباء، وكان 
على هؤالء مراجعة مواقفهم وأحكامهم. إّن كل كلمات الشكر واالمتنان 

ال تفيهم حقهم، والذي رأى احتفالية التكريم التي أقامتها وزارة الصحة 
لسيدعلي البد أنه الحظ شعور الخجل على محياه، وكأنّه يقول إّن ما 

دفعني للتبرع هو واجبي اإلنساني والوطني وليس شيئا آخر.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ

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

للتواصل: 17111483

خليفة بن سلمان وثقته الكبيرة في الصحافة
كان ســـيدي صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة بـــن ســـلمان آل خليفة 
طيـــب هللا ثـــراه، يعتـــز كثيـــرا باليـــوم العالمـــي للصحافـــة  ويحـــرص علـــى 
توجيـــه كلمـــة ســـامية إلى العالم في هـــذا اليوم وذلك تقديـــرا للدور الكبير 
الـــذي تلعبـــه الصحافة الوطنية في نشـــر الوعي والثقافـــة وتنوير المجتمع 
والمســـاهمة الفعليـــة في كل مجاالت ومســـارات التنميـــة، وألهل الصحافة 
وكتاب األعمدة معزة خاصة في قلب ســـموه طيب هللا ثراه، وكان يجتمع 
بنـــا بشـــكل دوري في لقاءات وحوارات متكـــررة ويحثنا على العمل المثمر 

المجدي والمتابعة الدائمة لنبض الشارع ونقل هموم وماحظات الناس.
كان سموه طيب هللا ثراه يثق في الصحافة البحرينية ثقة كبيرة، ويعطيها 
اعتبارا مرموقا ويشجع الكتاب والصحافيين على الخلق واإلبداع والقيام 
بوظيفتهم الســـامية في المجتمع، ويمدهم بروح المثابرة وااللتزام وتأدية 
المهمات والدفاع الناجح عن الوطن واإلســـهام في مســـيرة البناء وبرامج 

التنمية.
ومن أقوال ســـموه طيب هللا ثراه فـــي اليوم العالمي لحرية الصحافة “إننا 
فخورون بأبنائنا وبناتنا من الصحافيين البحرينيين الذين عبروا بأفكارهم 

وأطروحاتهـــم عن تطلعـــات الوطن والمواطنين في إطـــار من الموضوعية 
القائمة على أخاقيات مهنة الصحافة، وكانوا وال يزالون خط دفاع ال غنى 
عنه في الدفاع عن الوطن والحفاظ على ما تحقق من منجزات.. إننا ننظر 
إلـــى صحافتنا بـــكل فخر واعتـــزاز باعتبارها منبرا مهمـــا للتعبير عن الرأي، 

فضا عن أنها ذات مضمون صحافي وإعامي متطور”.
كان ســـموه طيـــب هللا ثـــراه يعتبر رجال الصحافة شـــركاء أساســـيين في 
البنـــاء والنمـــاء، وفـــي كل مناســـبة وطنيـــة يشـــيد بدورهـــم الكبيـــر وقـــوة 
جبهتهـــم وجهودهـــم لتحقيـــق أســـمى الغايـــات، أي رفعـــة الوطـــن وتقدمه 
وصـــون منجزاته والدفاع عن حياضه، كما أن الصحافة البحرينية بشـــكل 
عام حققت وبفضل رعاية واهتمام سموه طيب هللا ثراه إنجازات عظيمة، 
بـــل ترســـخت أقدامها وتحقق وجودهـــا عن جدارة وأصالـــة عميقة بفضل 

تشجيع سموه رحمه هللا.
إن األجيال القادمة والحاضرة ستستذكر بكل فخر المدرسة الوطنية  «

الكبرى والقائد الذي وضع الصحافة في موقع غير تقليدي، سيدي صاحب 
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

األربعاء 5 مايو 2021 - 23 رمضان 1442 - العدد 4585

قادتنـــي الصدفة إلى قراءة تقرير في إحـــدى الصحف التي تصدر في 
بريطانيـــا باللغـــة العربيـــة، وهو تقرير حـــول أزمة الســـد األثيوبي الذي 
يضر بمصر والســـودان، التقريـــر كان يتناول لقاء وزيـــر الري الجزائري 
بالسفير األثيوبي في الجزائر وما نشر من تصريحات للوزير الجزائري 
حـــول حـــق أثيوبيـــا فـــي التنمية والتعـــاون بيـــن الجزائـــر وأثيوبيا في 
مجـــال المـــوارد المائيـــة، وهـــي تصريحـــات أحدثـــت ضجـــة إعاميـــة 
كبيرة، خصوصا على وســـائل التواصل االجتماعي، حيث فســـر البعض 
تصريحـــات الوزيـــر الجزائـــري علـــى أنهـــا دعـــم للموقـــف األثيوبي في 

مواجهة مصر والسودان.
وفـــي تقديري، ليســـت المشـــكلة في تصريحـــات الوزيـــر الجزائري، فا 
مصر وال الســـودان رفضت التعاون مع أثيوبيا، وال مصر وال الســـودان 
رفضـــت حـــق أثيوبيا فـــي التنميـــة، لكن األزمـــة نتجت بســـبب التعنت 
األثيوبي ورفض أثيوبيا التوقيع على أي اتفاق ملزم حول إدارة الســـد 
الذي يقام على نهر دولي يخضع لقواعد القانون الدولي الذي يمنع أية 

دولـــة مـــن الدول المنتفعة مـــن النهر أن تنفرد بإدارته أو عمل مشـــاريع 
تضر بغيرها. 

لكـــن المشـــكلة التـــي رأيتهـــا هـــي مســـاحة الجهـــل وعـــدم معرفـــة أيـــة 
معلومـــات عن األزمة لدى الغالبية العظمى ممن علقوا على تصريحات 
الوزيـــر الجزائـــري بالتقرير الذي ذكرته، حيث دخـــل عدد كبير جدا من 
العرب في ســـجال وشـــتائم تعكـــس درجة التمزق وعـــدم المعرفة لدى 
الغالبيـــة العظمـــى، مـــا يبين أننا كعرب فـــي خطر حقيقـــي ألننا ال ندرك 
خطـــورة مـــا نحن فيـــه علـــى األمة كلهـــا وليس علـــى مصر والســـودان 
وحدهما، والذي يريد أن يعرف مأســـاة الشعوب العربية وحجم الوعي 
المفقود فليقرأ التعليقات التي كتبت في صحيفة “رأي اليوم” اللندنية 
علـــى ذلك التقرير الذي نشـــر فـــي ١ مايو الجاري، تلـــك التعليقات التي 
شـــغلت مساحة تعادل مســـاحة التقرير نفسه عشرات المرات وأظهرت 
أن الكثيـــر من الناس يتحدثون دون علـــم، فقط لمجرد العناد وتصفية 

الحسابات.

B7747 
@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

ليس هذا وقت الشقاق

اســـتوقفني خبـــر مقتضـــب جـــًدا تداولتـــه وكاالت األنباء والصحـــف، لكنني 
اعتبرته عبرة وليس خبًرا صحافًيا، وأجزم أنه يســـتحق أن يكون من أروع 
األخبار لهذا العام! يقول الخبر إنه وضمن مباريات الدوري اإلنجليزي الممتاز 
وبالتحديد مباراة ليستر سيتي وكريستال سيتي، أوقف الحكم المباراة في 
الدقيقـــة ٣٤ من الشـــوط األول الذي تزامن مع توقيـــت أذان المغرب، وذلك 
ليتمكن العب فرنســـي مســـلم ضمن صفوف فريق ليســـتر سيتي من تناول 
شـــرب المـــاء والعصائـــر! هذا الاعب الفرنســـي عبر بعـــد نهاية المبـــاراة في 
تغريدة بحسابه في تويتر عن بالغ شكره لرابطة الدوري اإلنجليزي وفريقه 
والجميـــع وذلك للســـماح له بتناول اإلفطار في منتصـــف المباراة، مؤكًدا أن 

ذلك يثبت جلًيا روعة كرة القدم.
بصراحـــة شـــديدة هـــذا الموقـــف الرائـــع ال يجـــب أن يمـــر مـــرور الكـــرام، بل 
يجـــب أن يـــدرس مـــن وجهة نظري، لنؤكد المســـتوى الراقي لحكـــم المباراة 
الذي بالتأكيد لم يتصرف من نفســـه، بل بالتنســـيق مع المسؤولين في لجنة 
الحكام، وال شك بأن هذه المواقف النبيلة هي ما تنادي بها أدياننا السماوية 
كلهـــا، ومـــا يؤكد لبعض األشـــخاص المتحجريـــن أن الديـــن معاملة وأخاق 
وحـــب ومبـــادئ وقيـــم.. والقائمة تطـــول، حيث مـــن الواجب علينـــا احترام 

جميـــع األديان والمذاهب والطوائـــف، وعلينا أن نقر بأنه إذا ُوِجد االختاف 
فـــي المجتمعـــات البشـــرية فينبغـــي أن يكـــون ذلك مـــن الظواهـــر الطبيعّية، 
وال ينبغـــي لفئـــة التغول على فئة أخـــرى ألن ذلك ُيوِجد العـــداوة والبغضاء 
فـــي المجتمـــع ويثير النعرات الطائفية بين أفـــراده، بل ينبغي أن يكون ذلك 
االختاف ســـبياً للتعـــارف والتواد والتراحم بين أطيـــاف المجتمع الواحد، 
ـــاُس ِإنَّا  َها النَّ والســـعي إليجـــاد المصالح المشـــتركة بينهـــم، قال تعالى )َيـــا َأيُّ
ن َذَكٍر َوُأنَثٰى َوَجَعْلَناُكْم ُشـــُعوًبا َوَقَباِئَل لَِتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد  َخَلْقَناُكـــم مِّ
ـــَه َعِليـــٌم َخِبيٌر(، فقد أشـــار هللا ســـبحانه وتعالى في اآلية  ـــِه َأْتَقاُكـــْم ِإنَّ اللَّ اللَّ
السابقة إلى أنه ال مجال للتفاضل بين الناس إال على أساس التقوى والقرب 
مـــن هللا - عـــز وجل - ومدى تطبيق شـــرائعه وااللتزام بما جاءت به الرســـل 
ـــِه َأْتَقاُكْم(. أما من لم ينتســـب إلى  عـــن هللا، قـــال تعالـــى )ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَّ
اإلســـام من األديان األخرى التي جاءت من عند هللا قبل مجيء اإلســـام، 
فإن القرآن الكريم لم ينظر إليهم بانتقاص، أو أنهم ليسوا بشرًا، وأنه ال يحق 
لهـــم ما يحق للمســـلمين؛ بل نظر إليهم نظرة تســـامٍح وليـــن، وال ينبغي على 
المسلم تجاه من خالف االعتقاد من غير المسلمين إال دعوتهم إلى هللا على 

سبيل النصح. “المقال كاما في الموقع اإللكتروني”.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

الدين المعاملة

شذرات من حياة اإلمام علي ابن أبي طالب
بـــدأ اإلمـــام علي بـــن أبي طالب “عليه الســـام” حياته في ظـــال النبوة، 
تابًعـــا لرســـول هللا صلـــى هللا عليـــه وآلـــه وســـلم وتلميـــًذا ينهـــل من نبع 
الشـــريعة وُمعلًمـــا لتعاليمهـــا، وأنهى حياتـــه خليفًة وقائـــًدا لألمة، تحمل 
ثقـــل مســـؤولية الُحكم وأصلح فـــي الرعية، وخاض المعـــارك والحروب 
من أجل توطيد دعائم الدولة اإلســـامية وتمتين أركانها وعدم انفراط 
زمام أمورها، وبدأ خافته “عليه الســـام” بتجســـيد مســـاواة المسلمين 
اجتماعًيـــا واقتصادًيـــا والتقريـــب بينهـــم، مـــا حقـــق النماء لبيـــت المال 
والرخـــاء للمســـلمين وغيرهـــم من رعايـــا الدولة اإلســـامية، وكان هناك 
تفاعـــل واتصـــال مع والته فـــي األقاليـــم بالتوجيهـــات واألوامر وحثهم 
على العمل لصالح الدولة ورعاياها، وعلى االســـتماع إليهم ومشاورتهم 
فيما يتعلق باألمور العامة للدولة، وبذلك يتحقق األمن واالســـتقرار في 
الباد، وكما يقول “عليه السام” )إذا ما التزم كل طرف بواجباته وعرف 

حقوق اآلخر(.
وعـــاش أميـــر المؤمنيـــن ورابع الخلفـــاء الراشـــدين اإلمام علـــي بن أبي 
طالـــب مـــن أجل اإلســـام والمســـلمين ومـــات شـــهيًدا إليمانـــه، وقد فدا 
بنفسه عندما بات على فراش رسول هللا عندما أراد األعداء قتله صلى 
هللا عليه وآله وســـلم، وانشـــغل بتقديم الخدمـــات العلمية واالجتماعية 
واإلنســـانية لرعايا الدولة اإلســـامية، وكان خيَر ُمعين لهم في مختلف 

الشؤون كالقضاء وفي مهماٍت أخرى كثيرة. 

كان اإلمام “عليه السالم” النموذج الحضاري والُمتميز، ويرجع ذلك إلى  «
ما توافر له من عوامل ساهمت في تكوين شخصيته الفكرية، ومنها، 

ما يحمله من مؤهالت ذهنية ارتفعت به إلى مستوى العبقرية بفضل 
تربيته النبوية، تبعيته للنبي حيث أخذ منه التوجيهات والتعليمات، علمه 

بالعلوم المتعلقة بجوانب الشريعة اإلسالمية، بجانب قيامه بتأسيس 
العلوم المساعدة للعلوم الشرعية كِعلم النحو العربي، وقد ذكر السيوطي 

“أول من رسم للناس النحو أبواألسود الدؤلي الذي أخذه من اإلمام علي 
بن أبي طالب”، وذكر ذلك البغدادي أيًضا، والناظر إلى كتاب “نهج البالغة” 

لإلمام علي بن أبي طالب يرى فيه توثيًقا لسياسته وفكره االجتماعي 
ونهجه االقتصادي، ويسوح بنصوصه في بالغة اإلمام األدبية والتاريخية 

وُعمقه الفكري، فهذا الكتاب الخالد ُيمثل موسوعة ُمستفيضة من الفكر 
العقائدي والتأمالت الكونية بنصوٍص رائعة وممتعة.

عبدعلي الغسرة
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القید: 130877     -       التاریخ: 2021/5/2
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة     -    إدارة التسجيل

إعالن رقم 68356 لسنة 2021
بشأن  تغيير االسم التجاري لشركة رضا هيثم لالداره شركة تضامن بحرينية

  تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه تقــدم إليهــا 
السادة أصحاب ضا هيثم لالداره شركة تضامن بحرينية المسجلة بموجب القيد 

رقم ١٣٠٨٧٧ ، طالبين تغيير اإلسم التجاري
من : شركة رضا هيثم لالداره شركة تضامن بحرينية

RIDA HAITHAM MANAGEMENT BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY
إلى :  أبراج مسقط االداره شركة تضامن بحرينية

MUSCAT ADMINISTRATION TOWERS BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY
فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

القيد   141985 - 2
التاريخ   3 مايو 2021

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم   CR2021 -49852   لسنة 2021
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة 2020 فيجن للبصريات ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بأنــه قــد تقــدم إليها 
السادة اصحاب شركة 2020 فيجن للبصريات ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 

141985 - 2، طالبين تغيير االسم التجاري
من 2020 فيجن للبصريات ذ.م.م

الى الراسي للبصريات ذ.م.م
فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

التاريخ : 2021/02/03
القيد :    133008 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم ) 133008 ( لسنة 2021
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة تمرة الكوثر شركة تضامن بحرينية

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بأنــه قــد تقــدم إليها 
الســادة اصحــاب شــركة تمــرة الكوثر شــركة تضامــن بحرينية المســجلة بموجب 
القيد رقم 133008 ، طالبين تغيير االسم التجاري من تمرة الكوثر شركة تضامن 

بحرينية الى دارالكوثرألنشطة أخرى للتعليم والتدريب شركة تضامن بحرينية
فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوم يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل و تصفية شركة

شركة زوسر للمقاوالت ذ.م.م
سجل تجاري رقم  87280

بنــاء علــى قــرار المالــك لشــركة زوســر للمقــاوالت ذ.م.م المســجلة علــى قيــد رقــم 
87280 ، بتصفيــة الشــركة اختياريــا و تعييــن الســيد / عبدالناصــر محمــد خميس 
المعراج مصفيا للشــركة. بهذا يعلن المصفي أن ســلطة المديرين قد انتهت وفقا 
لنــص المــادة 325 مــن قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم 
بقانون رقم ( 21 ) لعام 2001 ، و عمال بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو 
المصفــي جميــع دائني الشــركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمســتندات 

الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان
عبدالناصر محمد خميس المعراج

33390690

التاريخ: 2021/05/03
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
 )CR2021- 71741(  إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن أدناه ورثة المرحوم:  رضي سالم محسن الحلواجي 
بطلب تحويل المحل التجاري التالي إلى السيد /السيدة: عبدالوهاب 

رضي سالم الحلواجي    
 

 رقم القيد : 01-17978
 االسم التجاري:   محالت رضي الحلواجي للحلويات  

القيد   117287
التاريخ   2021/4/29

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن لسنة 2021
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة ميك انديز القابضة ذ م م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيد/ طاهــر حميــد عبدالحميد شــفيع باعتبــاره المصفي القانوني لشــركة ميك 
انديــز القابضــة ذ م م ، المســجلة كشــركة ذات مســؤولية محــدودة تحــت رقــم 
117287 ، طالبا إشــهار إنتهاء أعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية و شطبها 
مــن الســجل التجــاري، و ذلــك وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة الصــادر 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم 0000 لسنة 2021
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة كارثيكا مانيجمينت ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيد /  PERIYANBRA VASUDEVAN باعتبــاره المصفــي القانونــي لشــركة 
كارثيــكا مانيجمينــت ذ.م.م ،المســجلة كشــركة ذات مســئوليه محــدوده بموجــب 
تصفيــة  الشــركة  تصفيــة  أعمــال  إنتهــاء  إشــهار  طالبــا   119599-1 رقــم  القيــد 
اختياريــة و شــطبها مــن الســجل التجــاري، و ذلك وفقــا ألحكام قانون الشــركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن لسنة 2021
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

مركز الدكتور احمد محمود الطبي ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيد يوســف اســماعيل مظفر علي /باعتبــاره المصفي القانونــي لمركز الدكتور 
احمــد محمود الطبي ذ.م.م ،المســجلة كشــركة ذات مســؤولية محــدودة بموجب 
القيد رقم 91362 - ، طالبا إشهار إنتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية 
و شــطبها مــن الســجل التجــاري، و ذلــك وفقــا ألحكام قانــون الشــركات التجارية 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
اعالن بحل وتصفيه

شركة مجموعة الطشاني القابضة  ذ.م.م
سجل تجاري رقم  71106

بنــاء علــى قــرار  المحكمة الكبرى الدائرة الســابعة اعادة تنظيم الشــركات واالفالس في الدعوى 
رقم 9/6621/2020/02  والقاضي بافتتاح اجراءات افالس شــركة مجموعة الطشــاني القابضة  
ذ.م.م  وتعيين شــركة ديوان الميزان لالستشــارات ذ.م.م كامين تصفيه للشــركة بهذا يعلن امين 
التصفيــه عــن افتتــاح اجــراءات افالس الشــركة وفقا لنص المــادة 27 من قانون اعــادة التنظيم 
واالفــالس الصــادر بقانــون رقــم 22 لســنة 2018 وعمال بنــص المادة 142 من نفــس القانون يدعو 
اميــن التصفيــه جميــع دائنــي الشــركة الى تقديــم مطالباتهــم اليه مدعومــة بالمســتندات الالزمة 

خالل 30 يوم من تاريخ نشر هذا االعالن على العنوان :
شركة ديوان الميزان لالسستشارات ذ.م.م

 INFO@RSM.BH   -   هاتف 17537787    -     فاكس 17537757

األربعاء 5 مايو 2021 - 23 رمضان 1442 - العدد 124585



Vacancies Available
DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the can contac
  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac
17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the can contac

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

 DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the can contac

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

TECHNO INDUSTRIAL SUPPORT CENTER W.L.L 
has a vacancy for the can contac

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

TECHNO INDUSTRIAL SUPPORT CENTER W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac
17272975  or  TISC@BATELCO.COM.BH 

BLUE SWIMMING CRAB FACTORY FOR PRESERVING FISH 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39777647  or  hr@jaradahfish.com 

BLUE SWIMMING CRAB FACTORY FOR PRESERVING FISH 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39777647  or  hr@jaradahfish.com 

Hertel W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac

36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

LULU BAHRAIN HYPERMARKET. W.L.L 
has a vacancy for the can contac

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

BAHRAIN GUARDING SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

66393120  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

SEPCOIII BAHRAIN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

66330096  or  DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

SMALCO CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33040002  or  smalco.bh@hotmail.com 

CAPITAL FACILITIES MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

77132211  or  jobcfmbah@gmail.com 

CAPITAL FACILITIES MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

77132211  or  jobcfmbah@gmail.com 

CAPITAL FACILITIES MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

77132211  or  jobcfmbah@gmail.com 

DYAR QALALI GRILL 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39698408  or  MOHAMED-POOR@HOTMAIL.COM 

CARPET LAND CO W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

39699513  or  yusufkooheji@carpetlandme.com 

MERCURE GRAND HOTEL SEEF W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac
17299511  or  AHMED@JAZAYANI.COM 

Timsteel Mechanical & Cooling Services 
has a vacancy for the can contac

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac
38883161  or  HRDBAH@HOTMAIL.COM 

DURAT ALKHALEJ MARIN SERVICES 
has a vacancy for the can contac

  FITTER/REPAIRER(ENGINES & GENERATORS) 
 suitably qualified applicants can contac
17674316  or  duratkhaleej@hotmail.com 

Royal Hospital for Women and Children W. L. L 
has a vacancy for the can contac

  NURSE(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17759958  or  HR@RHWC.COM.BH 

HYBRID TECHNOLOGIES 
has a vacancy for the can contac

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contac

39266266  or  GALATRAVELS.BH@GMAIL.COM 

TORINO MODA STYLE 
has a vacancy for the can contac

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac
33779931  or  torino.moda.bh@gmail.com 

Chicken time cafeteria 
has a vacancy for the can contac

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contac

39122259  or  ALWANI00@HOTMAIL.COM 

HASAN ABDULRAHMAN KHALAF BURESHAID 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17671967  or  zakar12188@gmail.com 

ALWAN AL BAHAR BUSINESS SUPPORT 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39110664  or  ASUMEERAHMED@GMAIL.COM 

MOHAMMED YOUNIS EVENTS PLANNERS 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33672856  or  MOHAMMADYOUNIS336@YAHOO.COM 

JEEVAN SALON 
has a vacancy for the can contac

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

33199200  or  ENAS_S@MOE.GOV.BH 

Aroma salon 
has a vacancy for the can contac

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

39965696  or  ENAS_S@MOE.GOV.BH 

Bin Saleh Trading 
has a vacancy for the can contac

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17874815  or  Hasan_hameed@hotmail.com 

VIBRANT SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

VIBRANT SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  SECURITY MAN 
 suitably qualified applicants can contac

17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

Auburn contracting 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33014809  or  gm@naztcc.com 

HORECA UNITED SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  ACCOUNTANT(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

36411723  or  MIBRAHIM@UNITEDGROUP.COM.SA 

CAFE LE PETIT GATEAU 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17100019  or  MOHAMED.ALSHAIKH521@GMAIL.COM 

DECORATING MEMORIES CO. W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac
39443446  or  M.J.HASHIM@GMAIL.COM 

WADI ALJANNAT BAKERY 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39677877  or  SAMINAKHAN0763@GMAIL.COM 

U Make We Bake Co. W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

77444440  or  Soheila@UMAKEWEBAKE.COM 

SPECIALIZED SAFETY ITEMS CO W L L 
has a vacancy for the can contac

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17001640  or  info@sss.bh 

CARGO LINE GENERAL TRADING 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39443083  or  ALYASAMEEN1974@GMAIL.COM 

LILOU ARTISAN PATISSERIE 
has a vacancy for the can contac

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17710271  or  hrvp@alghalia.com 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contac

17786500  or  careers@kcbahrain.com 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17786500  or  careers@kcbahrain.com 

Alsalam Gas 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17401212  or  cv@salamgas.com 

ALDEEBIL FISH FACTORY 
has a vacancy for the can contac

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

DIRECT BUILDERS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33864666  or  LAZURD.SERVICES@GMAIL.COM 

BLUE SWIMMING CRAB FACTORY FOR PRESERVING FISH 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39777647  or  hr@jaradahfish.com 

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the can contac

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

CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L. 
has a vacancy for the can contac

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

CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L. 
has a vacancy for the can contac

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

BOLAN TOWER CONTRACTING 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17000490  or  bolanbh@gmail.com 

Professional touch for services 
has a vacancy for the can contac

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

BAHRAIN GUARDING SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

66393120  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

BAHRAIN GUARDING SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

66393120  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

BAHRAIN GUARDING SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

66393120  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

BAHRAIN GUARDING SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

66393120  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

BAHRAIN GUARDING SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

66393120  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

THE World Laundry 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

66352112  or  ZEADMRSOMI@GMAIL.COM 

CAPITAL  school wll 
has a vacancy for the can contac

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17382777  or  MOHAMED.AZIZ@ALSAFARGROUP.COM 

Almamal construction 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33465222  or  ALMAMAL615@GMAIL.COM 

Harmony Homes Construction 
has a vacancy for the can contac

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

33509696  or  HARMOONYHOMES@GMAIL.COM 

Sawadika Authentic Thai Restaurant 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33186786  or  AAMIR.SAYAB@HOTMAIL.COM 

AL ROWAIEI AWTO SPARE PARTS 
has a vacancy for the can contac

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17491178  or  SABUGEORGE93@YAHOO.COM 

Siemens LLC UAE 
has a vacancy for the can contac

  SUPERINTENDENT/SUPV.(ELECTRICAL EQUIP.MANUFACTURING& FITTNG) 
 suitably qualified applicants can contac

17103777  or  BASIM.AKKAWI@SIEMENS.COM 

LINKS 338 RESTAURANT 
has a vacancy for the can contac

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

17745060  or  IBRAHIM68.GOV@GMAIL.COM 

New Island Carpentry Company W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  CARPENTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contac

37777864  or  adminc@NICBH.COM 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  PLANNING TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

LUCKY 9 CONSRTUCTION W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contac

33242404  or  LUCKY9CONT@GMAIL.COM 

BELCANTO Consultancy Company W L L 
has a vacancy for the can contac

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac
39629404  or  ESTANOMG@GMAIL.COM 

GULF ASIA CONTRACTING COMPANY WLL 
has a vacancy for the can contac

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  pradeep@rpgroup.ae 

First Choice Cleaning Services Co. W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

36491411  or  MURTAZAWALI100@GMAIL.COM 

EAST PLUM CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the can contac
  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 

 suitably qualified applicants can contac
17601643  or  PHAGAMAS.COURTS@EASTPLUM.COM 

FORTUNE TOWER Contracting Co. W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33743711  or  public2016@hotmail.com 

THE ARCH W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17533495 

270 degrees Constructions & Renovations 
has a vacancy for the can contac

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17651907  or  DS4CON@GMAIL.COM

NAZAR SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  OFFICE ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contac

66636230  or  SHKRKR@LIVE.COM 

GEMS INDUSTRIAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contac
17491106  or  unni@gems-bahrain.com 

GEMS INDUSTRIAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contac
17491106  or  unni@gems-bahrain.com 

GEMS INDUSTRIAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contac
17491106  or  unni@gems-bahrain.com 

JABEL ALI CAFETERIA & RESTAURANTS 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33328444  or  SASJSMSN@GAMELI.COM 

THE TEA HOUSE CAFETERIA 
has a vacancy for the can contac

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17295879  or  ABU.NADA.1986@ICLOUD.COM 

THE M RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contac

17580777  or  MUSHTAK@FARHAT-TOURS.COM 

ABBRUCH CONSTRUCTION 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

38779601  or  ABBRUCH9090@GMAIL.COM 

GREEN LIFE METAL & NON-METAL WASTE & SCRAP CO. W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

66627665  or  FASTWAYWORLD@GMAIL.COM 

NB Trading 
has a vacancy for the can contac

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

37731009  or  NEENA.NBTRADING@GMAIL.COM 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 
has a vacancy for the can contac

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the can contac

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the can contac

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the can contac

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the can contac

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the can contac

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DURRAT AL MUHARRAQ CLEANING &MAINTENANCE 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17535158  or  bucheeri5@gmail.com 

LULU BAHRAIN HYPERMARKET. W.L.L 
has a vacancy for the can contac

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

FLORIDA GULF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

77088226  or  hr@jaradahfish.com 

Royal Hospital for Women and Children W. L. L 
has a vacancy for the can contac

  NURSE(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17759958  or  HR@RHWC.COM.BH 

Burj Mushraf Contracting Co. W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contac

33346825  or  ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM 

BAHRAIN GUARDING SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

66393120  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

BAHRAIN GUARDING SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

66393120  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

SEPCOIII BAHRAIN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

66330096  or  DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

SEPCOIII BAHRAIN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

66330096  or  DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

Al Awan Mecanical Work Shop 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39826402  or  MO35MALIK@HOTMAIL.COM 

SMALCO CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33040002  or  smalco.bh@hotmail.com 

BIKES 299 
has a vacancy for the can contac

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contac

36622559  or  sweet2j@hotmail.com 

INTER MERCA AIR CONDITIONING CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

39335969  or  ALNOORMW@YAHOO.COM 

FURNITURE UPHOLSTERY AND CURTAIN MAKING 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33767655  or  H.JERDABI@HOTMAIL.COM 

ARADOUS CONTRACTING AND MAINTENANCE CO. W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac
69991130  or  hderazi@aradouscm.com 

ANWAR ALKAWTHAR COLDSTORE 
has a vacancy for the can contac

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

39122259  or  alwani007@hotmail.com 

Alwasat center general trading 
has a vacancy for the can contac

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

33022259  or  ALWANI007@HOTMAIL.COM 

MASHTAN CAFETERIA 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17660031  or  SAYED.ALTAHER33333@YAHOO.COM 

DAR ALNAOMA FASHION 
has a vacancy for the can contac

  RECEPTION CLERK 
 suitably qualified applicants can contac

32327033  or  WESSAMYATEEM@GMAIL.COM 

FAWAL ALFKHARAH SANDAWICHES AND JUICES 
has a vacancy for the can contac

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

34109037  or  M2040@HOTMAIL.COM 

Alfakhara restaurant 
has a vacancy for the can contac

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

34109037  or  M2040@HOTMAIL.COM 

Relay Engineering Limited 
has a vacancy for the can contac

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

39980260  or  ANDREW.WRANKMORE@RELAY-ENGINEERIN.COM 

CONTRATECH W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17554430  or  INFO@CONTRATECH-BH.COM 

Shadow Tech Media 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17456268  or  SHADOWTECHADV@GMAIL.COM 

PLEASANT HOME GARDENING LANDSCAPING 
has a vacancy for the can contac

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contac

39620079  or  PLEASANTHOMENURSERY@GMAIL.COM 

GULF RESEARCHER W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  ANALYST RESEARCH 
 suitably qualified applicants can contac

33055660  or  MAHMOODALSALEH@GMAIL.COM 

Helmi Alealaniah For Design Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the can contac

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contac

77118845  or  IBRAHIMHELMI3@GMAIL.COM 

Water Mark Decor Materials Co. W.L.L. 
has a vacancy for the can contac

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

33055510  or  RAMESWAMI@GMAIL.COM 

DESERT OASIS NURSERY BAHRAIN 
has a vacancy for the can contac
  HEAVY EQUIPMENT OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contac
32352004  or  AHMAD.JUMA@DESERTGROUP.AE 

ANANDA BHAVAN INDIAN RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17741567  or  ANAND@ALRIYADHGROUP.COM 

HASHEM ALORDON RESTAURANTS W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33060088  or  NAGEH_72@YAHOO.COM 

Bab almamlakh furniture and decor 
has a vacancy for the can contac

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17785457  or  BABALMAMLAKHFURNITURE_DECOR@YAHOO.COM 

AWAN SPORTS AND TOYS 
has a vacancy for the can contac

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

33481165  or  ALAWANTRADING51@GMAIL.COM 

Fresh Kitchen W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39674317  or  ammad@mpiwll.com 

ABU AZKA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the can contac

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contac

33970840  or  CH.IFTIKHAR19876@GMAIL.COM 

JUPITER PLANET PUBLICITY AND ADVERTISING 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17335175  or  NOORA.ALKHEDRI@LIVE.COM 

GOLDEN GROUP CONTRACTORS 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17533125  or  GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

Bright Future Contracting 
has a vacancy for the can contac

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contac

33174675  or  ISHAQ.DISPATCHGLOBAL@GMAIL.COM 

ALMATAR METAL WORK 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17600456  or  ALMATTARMETALWORK@GMAIL.COM 

SILVER STAR GATE LAUNDRY 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

66666432  or  FAISALALSELAITI@HOTMAIL.COM 

AMERICAN INTERNATIONAL CONTRACTORS (SPECIAL PROJECTS)  INC. BAHR 
has a vacancy for the can contac

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac
17535325  or  A.KURIAN@AICI.COM.EG 

MAID CLEAN W.L.L. 
has a vacancy for the can contac

  ACCOUNTING ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contac

39006460  or  AAYFAN@BINFAQEEH.COM 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the can contac

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the can contac

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the can contac

  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

HUSSAIN AMER BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39804488  or  HUSAINAMER.CONTR@GMAIL.COM 

HUSSAIN AMER BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the can contac

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

39804488  or  HUSAINAMER.CONTR@GMAIL.COM 

Mexico cleaning and maintenance services 
has a vacancy for the can contac

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17550720  or  mexicocleaning@gmail.com 

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17268111  or  HRD1@macbh.com 

AREENA CONTRACTOR GROUP CO. W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

Hertel W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac

36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

Hertel W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac

36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

WESTPOINT HOME (BAHRAIN) W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

CAPITAL FACILITIES MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

77132211  or  jobcfmbah@gmail.com 

Leaders international contracting 
has a vacancy for the can contac

  INSULATOR 
 suitably qualified applicants can contac
39699957  or  a.a.qarata.bh@gmail.com 

Leaders international contracting 
has a vacancy for the can contac

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac
39699957  or  a.a.qarata.bh@gmail.com 

CIRCLE INTEGRATED SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

Burj Mushraf Contracting Co. W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contac

33346825  or  ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM 

ALHAFER LINE CONTRACTING 
has a vacancy for the can contac

  DRIVER/OPERATOR(CRAWLER CRANE) 
 suitably qualified applicants can contac
35994530  or  TAHA399@HOTMAIL.COM 

FORCE POINT SECURITY W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

66767587  or  Forceps17@gmail.com 

MOHD AKTHAR CONSTRUCTION CO PARTNERSHIP 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34185885  or  MOHDAKTHAR2017@GMAIL.COM 

Promag Technical Services W.L.L. 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17713866  or  febin@promagbahrain.com 

Fortune Dent Trading WLL 
has a vacancy for the can contac

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contac

13303399  or  ACCOUNTS@FORTUNEDENT.COM 

KIVI MANAGEMENT CONSULTANCY WLL 
has a vacancy for the can contac

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contac

17251467  or  DEVRAJKG@HOTMAIL.COM 

Premium Air Conditioning and Refrigeration Services W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  TECHNICIAN(HEATING & REFRIGERATION ENGINEERING) 
 suitably qualified applicants can contac

36966964  or  PREMIUM@BATELCO.COM.BH 

BAHRAIN POST TENSION CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contac

38444821  or  ALI.J@FUNDAMENTSPC.COM 

Fajer Alarabia Trading Co. W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33929203  or  AADIL824@YAHOO.COM 

AL JABED MECHANICAL AND CONTRACTING CO. - BAHRAINI PARTNERSHIP C 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
34110813  or  AL0336260@GMAIL.COM 

AL JOHI FOR REAL ESTATE AND CLEARANCE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contac

66677758  or  TURKIALJOHI@GMAIL.COM 

Well and Bore Bottling W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17403484  or  THASSIM_HAA@YAHOO.COM 

KYRO  LOUNGE W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  MANAGER (FOOD & BEVERAGES SECTION) 
 suitably qualified applicants can contac

32121715  or  PETERELKHAIR@GMAIL.COM 

Florencia Ice Cream W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33000643  or  FLORENCIA@FLORENCIAICECREAM.CON 

Elegant Leo contracting 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39591551  or  E.LEO.BH@GMAIL.COM 

WISHBONE CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36616510  or  RAHMANKHALEEL64@YAHOO.COM 

STARK TRADING AND CONTRACTING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

66301366  or  RAJENDRAKUMARNAIR@YAHOO.COM 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contac

32322748  or  Bahrain.project@alfouzan.com 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

32322748  or  Bahrain.project@alfouzan.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

32322748  or  Bahrain.project@alfouzan.com 

SHAHZADI MUHAMMAD RAFIQ MOSSA 
has a vacancy for the can contac

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

35306735  or  SHERKHAN990099@GMAIL.COM 

TROIS CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contac

36322455  or  TROISCONTRACTING@GMAIL.COM 

LIFE CONNECTIONS CONTRACTING CO W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  ELECTRICAL WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39079094  or  ADMIN@LIFCON.NET 

Kauffee World Cafe 
has a vacancy for the can contac

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contac

36658280  or  KAUFFEE.CAFE@GMAIL.COM 

Kauffee World Cafe 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36658280  or  KAUFFEE.CAFE@GMAIL.COM 

KHALIL EBRAHIM JUMA   SABAH (138184) 
has a vacancy for the can contac

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

37783904  or  SABAHKHALIL42@GMAIL.COM 

GOLDEN POPULAR TRADING CO W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac
33781977  or  ASORATH@GMAIL.COM 

ALAKBAR TECHNOLOGY 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39829689  or  farsanabahrain@gmail.com 

Bab almamlakh furniture and decor 
has a vacancy for the can contac

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17785457  or  BABALMAMLAKHFURNITURE_DECOR@YAHOO.COM 

Burj Mushraf Contracting Co. W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contac

33346825  or  ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM 

Elegant Leo contracting 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39591551  or  E.LEO.BH@GMAIL.COM 

MUHAMMAD AHMAD SOFTWARES CO. W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33966759  or  MDAHMED1230PK@GMAIL.COM 

GREEN LINE MANAGEMENT CONSULTANCY CO. W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

38702609  or  SHAKIL.AFZAL@HOTMAIL.COM 

LEISTER MANAGEMENT CONSULTANCY W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36954146  or  AKU.NABEEL222@GMAIL.COM 

MAHMOOD MOHAMED MAHMOOD  / ALHILLAL ALKASEB -7797 
has a vacancy for the can contac

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contac

39444339  or  ALRAYEPROPERTIES@HOTMAIL.COM 

FINE FOODS LOGISTICS W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  WORKER/PACKER 
 suitably qualified applicants can contac
17729595  or  abdulla@hhm-group.com 

DELMON GARAGE bahraini partnership 
has a vacancy for the can contac

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contac

39897580  or  GARAGEDELMON@GMAIL.COM 

ALHABBASH PAINTING 
has a vacancy for the can contac

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17644803  or  MAHALHABBASH@GMAIL.COM 

ALSAEGH TO PULL CARS & TIRAILER 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39455321  or  ASHRAFNERO@GMAIL.COM 

EHSAAN ALKHAIR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39748999  or  ABDULLAALHAIKI@HOTMAIL.COM 

ABU HASAN CAFETERIA 
has a vacancy for the can contac

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17401999  or  BUHASSAN999@YAHOO.COM 

BAISAN INTERNATIONAL HOTEL 
has a vacancy for the can contac

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

ALMAHAD SANDWITHES 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39449583  or  SIMSIMSALES@GMAIL.COM 

NAFEES BUILDING CONTRACTING 
has a vacancy for the can contac

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

39776659  or  amal.audit@gmail.com 

PACIFIC ALUMINUM 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17677816  or  NAIMINFC@YAHOO.COM 

DOT LINE COMPUTER 
has a vacancy for the can contac

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac
33808786  or  malnooh1973@hotmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

BLUE SWIMMING CRAB FACTORY FOR PRESERVING FISH 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39777647  or  hr@jaradahfish.com 

BLUE SWIMMING CRAB FACTORY FOR PRESERVING FISH 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39777647  or  hr@jaradahfish.com 

Kingdom Security Protection Services W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

BAHRAIN GUARDING SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

66393120  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

Hydro grips spare part 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17770834  or  LRACO@BATELCO.COM.BH 

ALHELAL COLDSMITH 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39697438  or  ALHILALGOLDSMITH@HOTMAIL.COM 

NAFEES BUILDING CONTRACTING 
has a vacancy for the can contac

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

39776659  or  amal.audit@gmail.com 

CLEAN ZONE LAUNDRY 
has a vacancy for the can contac

  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac
39633812  or  YOUBUTTI@GMAIL.COM 

Ward alsham sweets 
has a vacancy for the can contac

  CONFECTIONER 
 suitably qualified applicants can contac

17736967  or  JALILRADHI@HOTMAIL.COM 

Ward alsham sweets 
has a vacancy for the can contac

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contac

17736967  or  JALILRADHI@HOTMAIL.COM 

SOSO BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the can contac

  ELECTRICAL SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

39559997  or  AZIZ.ALMUHIZEA@GMAIL.COM 

NEW PALACE GAMES 
has a vacancy for the can contac

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17663539  or  QUTUBTARAESA@GMAIL.COM 

RADHIYA LADIES SALON 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39697630  or  durdana.balochi@gmail.com 

RADHIYA LADIES SALON 
has a vacancy for the can contac

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

39697630  or  durdana.balochi@gmail.com 

EMAAR PROPERTY DEVELOPMENT AND CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  OFFICE ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17263606  or  alex@alliedgulf.me 

WRONG SIDE MOTORCYCLES REPAIRING 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33056273  or  JAMEELALWASTI@HOTMAIL.COM 

CAPITAL FACILITIES MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

77132211  or  jobcfmbah@gmail.com 

Turbo City and Quartz car center 
has a vacancy for the can contac

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

77033545  or  MBQ7@YAHOO.COM 

NIKAPOL EXPRESS CARGO 
has a vacancy for the can contac

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contac

13112414  or  hsaffar@hotmail.com 

Sabar Ayoob Reasturant And Grills 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34147691  or  AYESHEH_ALI@YAHOO.COM 

ASFARI Travel and Tourism 
has a vacancy for the can contac

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contac

39291010  or  KHALID@ASFARI.BH 

JAITON CONSTRUCTION 
has a vacancy for the can contac

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

36322455  or  omr86n@gmail.com 

Abu adnan for restaurants and hotels equipments 
has a vacancy for the can contac

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

36699109  or  info@abu-adnan.com 

PANORAMA CONTRACTING & ENGINEERING SERVI 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

PANORAMA CONTRACTING & ENGINEERING SERVI 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

Eastern Asphalt & Mixed Concrete Co. W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

Eastern Asphalt & Mixed Concrete Co. W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

BLUE SWIMMING CRAB FACTORY FOR PRESERVING FISH 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39777647  or  hr@jaradahfish.com 

BLUE SWIMMING CRAB FACTORY FOR PRESERVING FISH 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39777647  or  hr@jaradahfish.com 

BLUE SWIMMING CRAB FACTORY FOR PRESERVING FISH 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39777647  or  hr@jaradahfish.com 

PHANTOM CONSTRUCTION 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

77222228  or  EDRISIGROUP@HOTMAIL.COM 

BAHRAIN GUARDING SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

66393120  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

BAHRAIN GUARDING SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

66393120  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

SEPCOIII BAHRAIN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 66330096   or  DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

CLEAR VIEW SERVICES 
has a vacancy for the can contac

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contac

17660141  or  CLEARVIEWBAHRAIN@GMAIL.COM 

Comfort workshop for repair of refrigerators and air conditioners 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

66708118  or  info@awtadi.com 

GOLDEN EAGLE LAUNDRY 
has a vacancy for the can contac

  WORK SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

39787710  or  SIDIII.66@GMAIL.COM 

Royal Hospital for Women and Children W. L. L 
has a vacancy for the can contac

  NURSE(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17759958  or  HR@RHWC.COM.BH 

ACCURATE INDUSTRIAL EQUIPMENT MAINTENANCE WLL 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17550191  or  ACCURATEINDUSTRIAL@GMAIL.COM 

MC 6 CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
 suitably qualified applicants can contac

17402050  or  hrheadoffice@mcsix.me 

LA FEMME BELLE BEAUTY SALON 
has a vacancy for the can contac

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contac
39699198  or  AYDA2404@GMAIL.COM 

Almoayyed Air Conditioning W.L.L. 
has a vacancy for the can contac

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

JBF BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  CLERK 
 suitably qualified applicants can contac

17181500  or  CAREERS@JBFBAH.COM.BH 

ACTION INTERNATIONAL SERVICES WLL 
has a vacancy for the can contac

  MANAGER (OPERATIONS) 
 suitably qualified applicants can contac

17422011  or  Nader.salman00@gmail.com 

GOLDEN SCISSOR GENTS SALON 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39699197  or  MARIAM.ALDERAZI@GMAIL.COM 

TAKE CARE PUBLIC UTILITY CLEANING CONTRACTS 
has a vacancy for the can contac

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17230908  or  TAKECAREBAHRAIN@GMAIL.COM 

ALTABEEB MEDICAL SPECIALIST CENTRE W.L.L. 
has a vacancy for the can contac

  SPECIALISED DENTIST 
 suitably qualified applicants can contac

33572860  or  LOUAIDARWISH@GMAIL.COM 

Basmalah Second Hand Goods 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39854843  or  ALDADA7211@GMAIL.COM 

Shapoorji Pallonji Mideast - Foreign Branch 
has a vacancy for the can contac

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac

17101272  or  afzal.solanki@shapoorji.com 

RAM MEDICAL CENTER W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  MANAGER (MARKETING & SALES(EXCEPT WHOLESALE)) 
 suitably qualified applicants can contac

33389339  or  GM@RAMCLINICS.COM 

Samurai contracting 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33009736  or  ZTSS-1@HOTMAIL.COM 

MAQ Marine Services 
has a vacancy for the can contac

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

36266658  or  MAQMARINE@GMAIL.COM 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 
has a vacancy for the can contac

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

ALHAMALA RESTAURANT 
has a vacancy for the can contac

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

33446789  or  fawazmania@gmail.com 

BUILD & BRIDGE W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

17730411  or  symeashok@gmail.com 

MAHAR AL PANJAB CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
34400130  or  ANSIRMEH@YAHOO.COM 

Almeria Center for Services 
has a vacancy for the can contac

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17683512  or  ISAALRASHID@GMAIL.COM 

SHAHEEN PEST CONTROL 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33114378  or  HASSANMAKKI719@GMAIL.COM  
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تواصــل حلبــة البحريــن الدوليــة وبتلكــو إقامة فعاليتها الصحية الخاصة بشــهر رمضان للعدائين وراكبي الدراجات الهوائية علــى المضمار، يوم الجمعة المقبل 
الموافق 7 مايو.  وســبق أن دعت الحلبة العدائين وراكبي الدراجات من جميع األعمار للمشــاركة. وتعتبر فعالية الحلبة الصحية برنامجا شــامال ألولئك الذين 
يتطلعون إلى الحفاظ على لياقتهم البدنية أو تحســينها. وتقام النســخ الثالث األولى خالل شــهر رمضان، مع الســماح بدخول األفراد الحاصلين على التطعيم 

والمتعافين من فيروس كورونا.

تقام الفعالية هذا األســـبوع من الســـاعة 5.30 
مســـاًء وحتى 8.30 مساًء في “موطن رياضة 
الســـيارات فـــي الشـــرق األوســـط” بالصخيـــر، 
خـــاب  بمنظـــر  المشـــاركون  يســـتمتع  حيـــث 

لغروب الشمس خال هذه الفترة.
بعد الغروب، ســـيتمكن المشاركون في الموقع 
من االســـتمتاع بمشاهدة برج الصخير الشهير 
المضـــاء ببراعة بواجهته الجديدة تماًما، التي 
ظهـــرت ألول مـــرة عالمًيـــا فـــي ســـباق جائـــزة 
البحريـــن الكبـــرى لطيـــران الخليـــج للفورموال 

واحد 2021 في مارس الماضي.
تـــم تخصيـــص فعاليـــة الحلبة إلعطـــاء راكبي 

أو  للتدريـــب  فرصـــة  والعدائيـــن  الدراجـــات 
ببســـاطة ممارســـة الرياضـــة فـــي بيئـــة آمنـــة 
وخاضعـــة للرقابة فـــي حلبة الفورمـــوال واحد 

في البحرين.
ويتم ركـــوب الدراجات والجري على مضامير 
الدراجـــات  راكبـــو  يتمكـــن  حيـــث  منفصلـــة، 
مـــن ممارســـة نشـــاطهم علـــى طـــول المضمـــار 
الخارجـــي لحلبـــة البحرين الدوليـــة الذي يبلغ 
طولـــه 3.543 كيلومتر، ويســـتخدم العداؤون 
 2.554 بطـــول  الداخلـــي  المضمـــار  والمشـــاة 
كيلومتـــر. كما توجـــد أيًضا منطقـــة مخصصة 

لركوب الدراجات لألطفال.

وتشـــمل المرافق المتوافرة في الموقع عربات 
الشـــمس  غـــروب  مـــن  المتوافـــرة  المطاعـــم 
فصاعًدا، ومحطات المياه المقدمة من شـــركة 

أروى، ومنطقة للصاة.
وخال األسبوعين الماضيين، حضر عدد كبير 
من المشاركين في البرنامج. من بينهم العديد 
مـــن العائـــات التـــي تمكنـــت مـــن االســـتمتاع 

بالتجربة أثناء الحصول على تمرين ممتع.
لضمـــان ســـامة جميـــع المشـــاركين، يقتصـــر 
الدخـــول فقط على األشـــخاص الذين حصلوا 
فيـــروس  مـــن  المتعافيـــن  أو  التطعيـــم  علـــى 
كورونـــا، كما هو موضح في الشـــارة الخضراء 

علـــى تطبيـــق مجتمع واعـــي. ويمكن لألطفال 
الذيـــن تقـــل أعمارهـــم عـــن 18 عاًمـــا الحضور 
برفقـــة شـــخص بالـــغ مؤهل. ويجـــب على كل 
مشـــارك استكمال االســـتبيان الصحي المرسل 

إليه قبل الفعالية.
يجـــب علـــى جميـــع الراغبيـــن فـــي المشـــاركة 
التســـجيل مســـبًقا والدفع مقدًمـــا على الموقع 
اإللكترونـــي الرســـمي لحلبة البحريـــن الدولية 
)bahraingp.com(. وكلفة المشـــاركة ديناران 
لراكبي الدراجـــات ودينار للعدائين، يمكن لمن 
تقل أعمارهم عن 12 عاًما المشاركة مجاًنا إذا 

كانوا برفقة شخص بالغ مؤهل.
الخاصـــة  رمضـــان  فعاليـــات  بتلكـــو  وترعـــى 

وبدعم من أجيليتي وأمريكان إكسبريس.
لمزيـــد مـــن المعلومـــات بشـــأن فعاليـــة الحلبة 

.)bahraingp.com( الصحية، تفضل بزيارة

الصخير- حلبة البحرين الدولية

استمرار فعالية الحلبة وبتلكو الصحية

من الفعالية
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الخالدية لالقتراب 
يالقي سترة... 

وقاللي أمام 
مدينة عيسى

أحمد مهدي

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

لكـــرة  اآلســـيوي  االتحـــاد  كلـــف 
السلة حكمنا الدولي محمد السلم 
مباريـــات  إدارة  فـــي  للمشـــاركة 
تصفيـــات  مـــن  الثالثـــة  النافـــذة 
 ،2021 الســـلة  لكـــرة  آســـيا  كأس 
خـــال  األردن  تســـتضيفها  التـــي 
الفتـــرة مـــن 12 لغايـــة 14 يونيـــو 
المقبل، إذ ســـتقام هناك المباريات 
المتبقيـــة للمجموعتين الخامســـة 
المجموعـــة  وتضـــم  والسادســـة. 
الخامسة منتخبات إيران، سوريا، 
تضـــم  فيمـــا  والســـعودية،  قطـــر 
منتخبـــات  السادســـة  المجموعـــة 
كازاخســـتان  فلســـطين،  األردن، 
وســـيرالنكا. ويعـــد وجـــود الســـلم 
في التصفيات اآلســـيوية تواصا 
المســـتمرة والمتعددة  للنجاحـــات 
التـــي تحققها الصافـــرة البحرينية 
في وجودهـــا بمختلـــف المحافل؛ 

خصوصا لما تمتلكه من ثقة عالية 
بأدائها المميز في تحكيم مختلف 
البطـــوالت علـــى جميـــع األصعدة، 
وبالـــذات مـــن جانـــب الســـلم الذي 
مـــن  العديـــد  إدارة  فـــي  شـــارك 
المناســـبات والمحافـــل الخليجية 
والعربية واآلســـيوية ســـواًء على 

صعيد األندية أو المنتخبات.

السلم يشارك في إدارة تصفيات آسيا السالوية

ــة ــ ــعـ ــ ــاح كــــبــــيــــر ومــــــشــــــاركــــــة واسـ ــ ــجـ ــ ــنـ ــ بـ

اتحاد السيارات يختتم موسم األوتوكروس

أسدل الستار مساء يوم الجمعة الماضي على رابع جوالت )أوتوكروس البحرين( الذي ينظمه االتحاد البحريني للسيارات بمواقف حلبة البحرين 
الدولية موطن رياضة الســيارات في الشــرق األوســط، حيث شــهدت الجولة الختامية مشــاركة 48 متســابًقا في جميع الفئات. وتربع على عرش 
الجولة الختامية المتســابق ســلمان محمود من فريق بابكو لرياضة الســيارات محقًقا أســرع زمن في الجولة بلغ 44.193 ثانية، بينما جاء وصيًفا 
ســائق فريق بابكو لرياضة الســيارات اآلخر المتســابق عيســى محمود بزمن بلغ 44.575 ثانية، والمركز الثالث كان من نصيب المتسابق معز محمد 

الزهراوي، الذي بلغ زمنه 45.509 ثانية.

وضمـــن  الفئـــات  مســـتوى  وعلـــى 
حقـــق  فقـــد   SA فئـــة  منافســـات 
يوســـف  المتســـابق  األول  المركـــز 
عادل الخميري محقًقا أســـرع زمن 
في هـــذه الفئة وبلـــغ 48.24 ثانية، 
وجاء في المركز الثاني المتســـابق 
محمـــد شـــويطر بزمـــن بلـــغ 48.76 
ثانيـــة وفـــي المركـــز الثالـــث جـــاء 
المتســـابق أليكـــس ماركوس بزمن 

بلغ 48.993 ثانية.
فـــي منافســـات فئـــة الــــ MA أحرز 
المركز في هـــذه الفئة وتفوق على 
جميع منافســـيه المتســـابق حبيب 
عقيل، الذي حقق زمنا بلغ 45.745 
ثانية تارًكا المركز الثاني للمتسابق 
خالـــد حســـام والـــذي أنهى ســـباقه 
بزمـــن بلـــغ 47.046 ثانيـــة والمركز 
الثالـــث للمتســـابق عبدهللا عيســـى 

البنعلي بزمن بلغ 47.557 ثانية.
MB فـــاز  الــــ  فـــي منافســـات فئـــة 
بالمركز المتســـابق عيســـى محمود 
والـــذي حقق أســـرع زمـــن في هذه 
وفـــي  ثانيـــة،   44.575 بلـــغ  الفئـــة 
أحمـــد  المتســـابق  الثانـــي  المركـــز 
بوجيـــري بزمن بلـــغ 47.461 ثانية 
المتســـابق  الثالـــث  المركـــز  وفـــي 
عاقب صديقي بزمـــن بلغ 47.824 
 SB ثانيـــة. فـــي منافســـات فئـــة الـ
فـــاز بالمركز األول ومحقًقا أســـرع 
زمن المتســـابق أحمـــد عبدالحميد 
علـــي وبلـــغ زمنـــه 49.795 ثانيـــة، 
فـــي المركـــز الثاني المتســـابق فهد 
عيســـى مظفر بزمـــن بلـــغ 49.884 
ثانية وفي المركز الثالث المتسابق 
علي دشتي بزمن بلغ 49.89 ثانية.

في منافسات فئة الـ SU فاز بالمركز 
األول ســـلمان محمود والذي أنهى 
ســـباقه بأســـرع زمن وبلغ 44.193 
ثانية، في المركز الثاني المتســـابق 
معـــز محمـــد الزهـــراوي بزمـــن بلـــغ 
45.509 ثانية وفـــي المركز الثالث 

المتســـابق حســـن صالـــح بزمن بلغ 
50.402 ثانية.

فـــي  المشـــاركون  المتســـابقون 
الجولة الرابعة والختامية لموســـم 
أوتوكـــروس البحريـــن عـــن جزيل 
لاتحـــاد  وامتنانهـــم  شـــكرهم 

البحريني للســـيارات على التنظيم 
الرائع والجهود التي يبذلها االتحاد 
وطاقم التنظيـــم؛ من أجل تحقيق 
جميـــع عوامـــل النجـــاح لســـباقات 
األوتوكـــروس خصوًصـــا فـــي ظل 
الظـــروف الراهنـــة، مؤكديـــن قـــوة 
المنافســـات في كل ســـباق وجولة 
نظًرا للتنظيم المميز وتهئية اتحاد 
الســـيارات لجميع الظروف، داعين 
المولـــى عـــز وجـــل أن يبعـــد هـــذا 

الوباء عن المملكة الحبيبة.
القائمـــون  أشـــاد  جهتـــه  مـــن 
هـــذه  تنظيـــم  علـــى  والمنظمـــون 
البطولة بالتزام المتسابقين بجميع 
الوقائيـــة  واإلجـــراءات  التدابيـــر 
فيـــروس  لمكافحـــة  واالحترازيـــة 
أن  مؤكـــًدا   ،)19 )كوفيـــد  كورونـــا 
تعاونهـــم الكبيـــر معهـــم والتزامهم 
بهذه اإلجراءات ساهم في تحقيق 

النجاح المنشود.

الصخير - االتحاد البحريني للسيارات

من المتسابقين الفائزين

من المنافسات
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3 مباريات ضمن الجولة 17 لدوري “الثانية”
الممتاز إلـــى  رســمــيــا  ــوده  ــع ص يعلن  الــبــحــريــن  عــلــى  ــة  ــحــال ال ــوز  فـ

تتواصـــل األربعـــاء منافســـات الجولـــة 17 
لدوري الدرجة الثانية لكرة القدم للموسم 
الرياضي 2020 - 2021، بإقامة 3 مباريات 

عند 10 مساًء.
يلعـــب الحالـــة مـــع البحريـــن علـــى اســـتاد 
النـــادي األهلـــي، الخالديـــة مع ســـترة على 
اســـتاد الشـــيخ علي بن محمـــد آل خليفة، 
قالي مع مدينة عيسى على ملعب مدينة 

حمد. 
وأّجل االتحاد البحريني لكرة القدم مباراة 
ناديي االتفاق واالتحاد التي كانت مقررة 
اليـــوم أيًضا؛ نظًرا إلصابـــة عدد من العبي 
فريـــق االتفـــاق. وكانت الجولـــة افتتحت 
يوم األحد الماضي بلقاء جمع الشباب مع 

التضامن وانتهى سلبًيا بين الطرفين.
وبالعـــودة إلى مباريـــات اليوم، فإن الحالة 

إلعـــان  ســـانحة  فرصـــة  أمـــام  ســـيكون 
صعـــوده رســـمًيا إلـــى دوري ناصر بن حمد 
الممتـــاز، حينمـــا ياقي البحرين الســـاعي 
ســـلم  فـــي  النقطـــي  رصيـــده  لتحســـين 
الترتيب.  وســـيكون على الحالة الفوز بأي 
نتيجة إلعـــان ضمان صعـــوده إلى دوري 
ناصـــر بن حمـــد الممتـــاز، بغـــض النظر عن 
نتيجـــة المبـــاراة األخيـــرة له فـــي الدوري 

أمام الخالدية. 

يقـــود الفريقيـــن مدربان وطنيـــان: عارف 
مـــع  خليـــل  وبـــدر  الحالـــة  مـــع  العســـمي 
البحرين. يملك الحالة 37 نقطة والبحرين 
20.  وفي المباراة الثانية، يهدف الخالدية 
االقتراب أكثر من الصعود أيًضا إلى دوري 
ناصر بن حمد الممتاز؛ كونه يحتاج 4 نقاط 

فقط مـــن أصل 6 ممكنة إلعـــان صعوده، 
فيمـــا يســـعى ســـترة للتقـــدم إلـــى المركـــز 
الرابع في ســـلم الترتيب. ويقود الفريقين 
مدربـــان وطنيـــان: راشـــد الدوســـري مـــع 
الخالدية وعلي منصور مع ســـترة، ويملك 

الخالدية 35 نقطة وسترة 24. 
وفـــي المبـــاراة الثالثـــة، يدخـــل الفريقـــان 
)قالـــي ومدينـــة عيســـى( في مبـــاراة غير 
مؤثـــرة علـــى الصعـــود إلـــى دوري ناصـــر 
بـــن حمـــد الممتـــاز. وكان مدينـــة عيســـى 
مـــن الفرق المنافســـة على الصعـــود، إال أن 
تعادله األخير مع االتحاد أفقده المنافســـة 
رســـمًيا. يقود الفريقين مدربـــان وطنيان: 
صديـــق زويـــد مـــع قالـــي وســـيد حســـن 
عيســـى مع مدينـــة عيســـى، ويملك قالي 

11 نقطة ومدينة عيسى 26.

شعار االتحاد البحريني لكرة القدم

محمد السلم

صناعة المجد.. ستكتمل في قرطبة وباريس “2-1”
قبــل أن أبــدأ حديثــي هنا.. أود أن أتقدم بجزيل الشــكر واالمتنان للمكتب اإلعامي لســمو 
الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس مجلس إدارة الشــركة القابضة للنفط والغاز رئيس 
المجلــس األعلى للشــباب والرياضة على وضــع الجماهير البحرينية في الصورة دائما فيما 
يتعلق بأخبار ناديّي قرطبة اإلســباني وباريس اف ســي الفرنســي اللذين أصبحا يهمان كل 

مواطن ومشجع بحريني يتمنى الخير لهذا البلد المعطاء.
الكثيرون لم يدركوا بعد أسباب توجه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس 
األعلى للشــباب والرياضة وقائد الرياضة البحرينية لاســتثمار في أندية قرطبة وباريس 
اف سي.. والبعض ما يزال يعتقد أنه مجرد استثمار رياضي عابر فحسب وسيحقق بعض 
المكتســبات البســيطة.. لذلك ســنحاول من خال هذه المســاحة المتواضعة التطرق ألهم 

الفوائد التي ستجنيها مملكة البحرين من هذا االسثمار العظيم بإيجاٍز تام.
أولــى هــذه الفوائــد وأهمهــا هــي توســيع نطــاق إبراز اســم مملكــة البحريــن علــى الخارطة 
العالمية الرياضية.. فليس من الســهل أن يبزغ اســم هذه المملكة الصغيرة في أكبر الدول 
األوروبية التي لها باٍع طويل في كرة القدم تحديدا.. ما سيكون له مردود إعامي مهم.

الدافع الجيوسياســي من خال هذا االســتثمار.. فشــراء األندية األوروبية وامتاكها كقوة 
ناعمة ستســهم في تحقيق مكانة سياســية معينة والتســويق لمملكة البحرين تجاريا في 

إحدى أسرع األسواق االقتصادية نمًوا في العالم وأعني هنا إسبانيا وفرنسا تحديدا.
كمــا أن امتــاك األنديــة األوروبيــة ســيفتح مجــاال لتوســعة شــبكة العاقــات التــي تربــط 
البحريــن بأكبــر الدول األوروبية على أصعدة أخرى وليس فقط على المســتوى الرياضي.. 
ففــي أوروبــا يتــم التعامل مع مــاك األندية على أنهم من الشــخصيات المرموقة جدا نظرا 

لما يمثله هذا االستثمار الرياضي من قيمة كبيرة لحكومات الدول هناك. 
وللحديث سيكون بقية إن كان في العمر بقية.

alaynati82@gmail.com

علي العيناتي
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مسالخ وديون
^وافـــق مجلـــس النـــواب علـــى قيام 
الحكومـــة بتكثيـــف الحمـــات التفتيشـــية 
لمنـــع  المســـالخ  علـــى  الرقابـــة  وزيـــادة 
المســـالخ العشـــوائية. كما أقـــر تبني وزارة 
شـــؤون الشـــباب والرياضة مبادرة أو آلية 
لســـداد ديون األندية المستحقة للشركات 

والمؤسسات.

الحمــر: األولويــة فــي التوزيــع ألصحــاب الطلبــات القديمة

نموذج جديد للبيوت قيد التنفيذ وسيعرض على النواب لتقييمه

^قال وزير اإلسكان باسم الحمر إن األولوية في التوزيع ألصحاب الطلبات القديمة، 
مطمئنا الجميع “إننا نعمل جادين الستبدالها بشريط العمارات اإلسكاني الحديث والشامل 
علـــى كل الخدمـــات، وهـــو ما يتـــم العمل عليه فـــي الشـــقق الحالية والشـــقق المخطط لها، 
فجميـــع الشـــقق تتميـــز بموقع مهم، ونعمل مـــع الجهات المعنية لتنســـيق وصول الخدمات 
الحديثـــة لها، وســـيكون هناك مواصات حديثة ترتبط بالســـكن”. وأوضح خال مناقشـــة 
مجلـــس النـــواب تقرير لجنة التحقيـــق البرلمانية أن “الـــوزارة تواجه صعوبـــات ومعوقات 
جراء رفض بعض األهالي االنتقال من مناطقهم إلى مناطق أخرى توفرها وزارة اإلسكان”. 
وبين أن “الوحدات الســـكنية المتاحة فـــي المواقع عصرية ذات مواصفات عالية وتحتوي 
علـــى جميـــع المواصفـــات والخدمـــات”. واختتم بأنه “يتـــم العمل حاليا علـــى نموذج جديد 
للوحـــدات اإلســـكانية وهـــو قيـــد التنفيذ في أحد المشـــروعات، وقد جـــاء نتيجة ماحظة 

وزير اإلسكاناللجنة والنواب، وسيعرض على النواب لتقييمه”.

النـــواب  برئاســـة رئيســـة مجلـــس 
فوزيـــة بنـــت عبـــدهللا زينـــل، عقد 
جلســـته  أمـــس  صبـــاح  المجلـــس 
تقنيـــة  عبـــر  والثاثيـــن  الحاديـــة 

االتصال المرئي.
رئيســـة  رفعـــت  الجلســـة،  وفـــي 
مجلس النواب أسمى آيات التهاني 
والتبريـــكات إلى مقام عاهل الباد 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بن 
عيسى آل خليفة، وإلى ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 
يـــوم  بمناســـبة  خليفـــة؛  آل  حمـــد 
الصحافة البحرينية، مشيدة بدور 
بتاريخهـــا  البحرينيـــة،  الصحافـــة 
الرائـــدة،  وشـــخصياتها  العريـــق، 
الصحفيـــة  المؤسســـات  ودور 
ظـــل  فـــي  الوطنيـــة  واألقـــام 
المســـيرة التنموية الشاملة، وإبراز 
المنجزات الحضارية، والدفاع عن 
الوطن ومقدراته، وممارسة الدور 

الصحفي بـــكل مهنية، وحرية رأي 
وتعبير مسؤولة.

وأكـــدت الدعـــم النيابـــي للصحافة 
التعـــاون  واســـتمرار  البحرينيـــة، 
إلقـــرار  الحكومـــة  مـــع  الفاعـــل 
مشـــروع قانـــون تنظيـــم الصحافة 
كل  مهنئـــة  والنشـــر،  والطباعـــة 
العاملين فـــي الصحافة البحرينية 

بهذه المناسبة.

^قـــال النائب أحمد الســـلوم 
إن التوجيهـــات الملكية الســـامية 
وتطويـــر التشـــريعات ســـاهم في 
رفع متوسط الرواتب في القطاع 
الخـــاص فـــي الســـنوات الخمـــس 

األخيرة.
وأضـــاف: ارتفعـــت الرواتـــب مـــن 
690 دينـــارا إلـــى 760 دينارا وهو 
رقم مطمئـــن ويعزز مـــن توظيف 
العمالـــة البحرينيـــة فـــي القطـــاع 

الخاص.
إلى ذلك، قال وزير العمل والتنمية 
حميـــدان  جميـــل  االجتماعيـــة 

إنـــه فـــي يناير مـــن هذا العـــام تم 
توظيـــف 1765، وفـــي فبراير زاد 
المعـــدل إلـــى 1937، وفـــي مارس 
2375 وفـــي أبريـــل 2245 عمليـــة 
توظيـــف موثقـــة فـــي التأمينـــات 
المعلومـــات  وهيئـــة  االجتماعيـــة 

والحكومة اإللكترونية.
وأوضح أن تلك األرقام تعد دليا 
العمـــل  قـــدرة أصحـــاب  علـــى أن 
علـــى توليد فرص العمل أصبحت 
تعـــود إلى معدالتهـــا الطبيعية، إذ 
شـــهد العـــام 2021، 8322 عمليـــة 

توظيف.

زينـــب  النائـــب  ^وصفـــت 
عبداألميـــر تقريـــر لجنـــة “تحقيـــق 
وضعيـــف،  ركيـــك  بأنـــه  اإلســـكان” 
وفـــي المقابل اعتبـــرت تقرير لجنة 
تولـــت  التـــي  الســـابقة،  التحقيـــق 
رئاســـتها، بأنه تقرير مهني والمس 

المطالب الشعبية.
وقـــررت رئيســـة المجلـــس فوزيـــة 
زينـــل شـــطب نعوت زينـــب ألعمال 

زمائها النواب بلجنة التحقيق.
وقالت: أتمنـــى أال ننعت عمل لجنة 
عمـــل أعضاؤهـــا بكل جـــد واجتهاد 

بأنه عمل ركيك ودون المستوى.
ســـيصوت  مجلســـكم  وأضافـــت: 
علـــى المقترحات التي عمل أعضاء 

اللجنة جاهدين على بلورتها.
وطالـــب رئيس اللجنـــة النائب علي 

إسحاقي من الرئاسة تشكيل لجنة 
تحقيـــق في مزاعـــم زميلـــه النائب 
خالد بوعنق بشأن تغييرات بتقرير 
اللجنـــة، وامتثالـــه لمـــا ســـتنتهي له 
لجنـــة التحقيق مـــن قرارات ضد أو 

مع من أطلق االتهام.

تعاون نيابي حكومي إلقرار قانون الصحافة

760 دينارا راتب البحريني بـ “الخاص”

تقرير “اإلسكان” الركيك... مشطوب

رئيسة مجلس النواب

وزير العمل أحمد السلوم 

زينب عبداألمير

رئيس اللجنة إسحاقي والمقرر حطاب 

مطالبات نيابية بتعجيل وحدات المطلقات والحاالت اإلنسانية
للحكومة ــان”  ــكـ اإلسـ “تــحــقــيــق  لــجــنــة  ــات  ــي ــوص ت يــحــيــل  الــنــيــابــي 

أحال مجلس النواب في جلســته المنعقدة يوم أمس توصيات لجنة “تحقيق اإلســكان” إلى الحكومة. والمســمى الرســمي للجنة هو: لجنة التحقيق البرلمانية 
بشأن عدالة معايير التوزيع للطلبات اإلسكانية وتكلفة بناء الوحدات اإلسكانية ومراعاة الشروط الفنية في تصميم الوحدات اإلسكانية إلى الحكومة.

وقبـــل التصويـــت، تحـــدث رئيـــس لجنة 
التحقيـــق علي إســـحاقي ومقـــرر اللجنة 
عبدالـــرزاق حطـــاب عن أن عمـــل اللجنة 
تضمـــن 5 محاور رئيســـة، وهـــي التأكيد 
علـــى عدالة التوزيع، وحســـاب التكاليف 
للوحـــدات، وســـبل التصاميـــم، وطريقة 
واألقســـاط  المقاوليـــن،  مـــع  التعاقـــد 

الشهرية من المستفيدين.
وأكد النائب ابراهيم النفيعي أن حلحلة 
مـــن  الملـــف اإلســـكاني تتطلـــب مزيـــدا 

التعاون بين مختلف الجهات المعنية.
ودعا النائب ســـيد فاح هاشم لمراجعة 
بعض اإلجراءات والمشكات في توزيع 
الطلبات اإلسكانية لتقليص الفجوة بين 

مختلف المحافظات.
وطالـــب النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس 
النواب عبدالنبي ســـلمان بضرورة وضع 
إستراتيجية إســـكانية جديدة مع تزايد 
النمـــو الســـكاني وإيجـــاد حلـــول جـــادة 

وسريعة.
وطالـــب النائـــب أحمـــد العامـــر بإيجـــاد 
حلول إبداعية لتوفير خدمات إسكانية 

وتطوير الحلول الحالية المكلفة.
عـــن  الدوســـري  بـــدر  النائـــب  وتحـــدث 
وجـــود طلبـــات للحصـــول علـــى بيـــوت 
دائرتـــه  ألبنـــاء  التســـعينات  عقـــد  مـــن 
االنتخابيـــة )تاســـعة الجنوبيـــة(، وداعيا 
لتلبيـــة الطلبات بشـــكل عاجل، ومقترحا 
تشـــكيل لجنة حكوميـــة مختصة للعمل 
على إنهـــاء الطلبات اإلســـكانية القديمة 
وتســـريع حصول أصحاب هذه الطلبات 

على بيت العمر.
ولفتـــت النائب زينـــب عبداألمير إلى أن 
دائرتهـــا )ســـابعة العاصمـــة( تعانـــي مـــن 
تكدس الطلبـــات القديمة التي تعود إلى 
العـــام 2001، ومشـــيرة لوجـــود أكثر من 
1700 طلـــب عالـــق مـــن مناطـــق مدينـــة 
وقريـــة  وضواحيهـــا  القديمـــة  عيســـى 
الكـــورة وقريـــة جرداب وقريـــة جدعلي 

وقرية الناصفة.
ودعا النائب أحمد الدمستاني للنظر في 
أصحـــاب الطلبات من الحـــاالت الخاصة 

مثل ذوي الهمم أو المطلقات وغيرهم.
واقتـــرح النائب ممدوح الصالح إشـــراك 
االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل  وزارة 
ووزارة الصحـــة فـــي تحديـــد المعاييـــر 
لتوزيع الوحدات السكنية، وداعيا للنظر 
بشكل إنساني لطلبات الحاالت من ذوي 

االحتياجات الخاصة.
وأكـــد النائب أحمد الســـلوم أن البحرين 
تحتضـــن مشـــروعات إســـكانية متنوعة 
وذات وجهـــات بحريـــة مبتكـــرة تنافس 
المشـــروعات االســـتثمارية في المساحة 
فـــي  الســـابق  عـــن  وتختلـــف  والموقـــع 
الخدمـــات المقدمـــة مـــن توفيـــر أماكـــن 
مخصصـــة لممارســـة الرياضـــة وتوفيـــر 

مواقف السيارات وغيرها.
وبين النائب عبـــدهللا الذوادي أن جهود 

مـــن  بالرغـــم  واضحـــة  اإلســـكان  وزارة 
التحديـــات، وداعيـــا لضـــرورة تحديـــث 
الحلول اإلسكانية نحو نماذج مدن ذكية 
تتناسب واحتياجات األسرة البحرينية.
ونبـــه النائـــب غـــازي آل رحمـــة لوجـــود 
ذوي  مـــن  المواطنيـــن  مـــن  الكثيـــر 
الدخـــل المحـــدود الذيـــن اســـتفادوا من 
المشروعات اإلسكانية األخيرة، ومذكرا 
باقتـــراح بقانـــون قدمـــه عـــن أحقية من 
لديـــه وحدة ســـكنية تقل مســـاحتها عن 
200 متر مربع في الحصول على خدمة 

إسكانية.
إنـــه  العشـــيري  هشـــام  النائـــب  وقـــال 
بالرغـــم مـــن الكثير مـــن الســـلبيات فمن 
المجحـــف إنـــكار اإلنجـــازات المتحققـــة 
المشـــروعات اإلســـكانية وتنوعهـــا  فـــي 
فـــي الحلـــول المبتكـــرة ومواجهتهـــا مع 

موضوع شح الموارد.
التحقيـــق  لجنـــة  رئيـــس  نائـــب  وبيـــن 
البرلمانيـــة عمـــار قمبـــر أن هنـــاك الكثيـــر 
من العقبات التي تواجه وزارة اإلســـكان 
ودور مجلـــس النواب زيـــادة الميزانيات 
اإلســـكانية،  للمشـــروعات  المخصصـــة 
الـــوزارة  دور  ننكـــر  أال  يجـــب  وقـــال: 

وإنجازاتها.
أن  إلـــى  زينـــل  يوســـف  النائـــب  ولفـــت 
الملـــف اإلســـكاني مـــن الملفات الشـــائكة 
والمعقـــدة، ومؤكـــدا أنه ال يمكـــن تغافل 
الجهود الكبيرة المبذولة من الوزارة في 

هذا الملف الهام.
وقال النائب باســـم المالكي إن السنوات 
الماضيـــة شـــهدت نهضـــة إســـكانية فـــي 
مختلـــف المحافظات، ومشـــيدا باعتماد 
شـــرط األقدميـــة فـــي توزيـــع الخدمات 

اإلسكانية.
ولفتـــت النائبـــة فاطمـــة القطـــري إلى أن 
الوزارة تســـتقبل ســـنويا حوالي 3 آالف 

إلى 3500 طلب تمليك سنوًيا.
ودعـــت النائبـــة سوســـن كمـــال لتســـريع 
اإلجـــراءات الخاصـــة باســـتعجاِل طلب 
أو  الخاصـــة  االحتياجـــات  أصحـــاب 
علـــى  تؤثـــر  التـــي  المزمنـــة  األمـــراض 
أجســـادهم ونوعية حياتهم، سواٌء كانوا 
هـــم المصابون بهـــا أو أبناؤهم، بحيث ال 
تتأخـــر الحالة لدى دراســـتها فـــي اللجنة 

المختصة.
بـــأن  الســـواد  فاضـــل  النائـــب  وطالـــب 
يخصـــص مشـــروع مدينة شـــرق ســـترة 
ألهالي ســـترة في المقام األول وألهالي 
المناطـــق المجـــاورة ومحافظة العاصمة 

في المقام الثاني.
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خدمة إلكترونية لإلبالغ عن األعراض الجانبية للقاح
دشنت وزارة الصحة خدمة إلكترونية جديدة لإلبالغ عن األعراض الجانبية التي قد تحدث بعد أخذ التطعيم المضاد 
لفيــروس كورونــا، وذلــك عبــر الموقــع اإللكترونــي )www.healthalert.gov.bh( المخصــص للمســتجدات الصحيــة في 

مملكة البحرين لجائحة فيروس كورونا )كوفيد - 19(.

وأكدت وزارة الصحة أنها مستمرة 
في تطويـــر خدماتهـــا اإللكترونية 
لتحسين جودة الخدمات المقدمة 
ضمـــن الجهـــود المبذولـــة للتصدي 
صحـــة  يحفـــظ  بمـــا  للجائحـــة 
وســـامة الجميع، موضحة أنه من 
خـــال هـــذه الخدمـــة اإللكترونية 
ســـيتم جمع المعلومـــات وتحليلها 
لاســـتفادة  وتقييمهـــا  ودراســـتها 
والدراســـات  البحـــوث  فـــي  منهـــا 

الطبية.
هـــذه  أن  إلـــى  الـــوزارة  وأشـــارت 
الخدمـــة تتيح لمـــن تلقى التطعيم 
اإلبـــاغ عـــن أيـــة أعـــراض جانبية 
قد تطـــرأ عليه بعد أخـــذ التطعيم، 
اإللكترونـــي  الرابـــط  خـــال  مـــن 
https://healthalert.gov.bh/(
category/report ing-vac-
إدخـــال  يتطلـــب  الـــذي   ،)cines
والمعلومـــات  الشـــخصي  الرقـــم 

التعريفية، ومعلومـــات عن الحالة 
مثـــل وقـــت ونـــوع التطعيـــم، إلى 
جانب األعـــراض التي طرأت مثل 
“الحمـــى أو الحساســـية وما شـــابه 
ذلـــك من أعراض أخرى”، واألدوية 
التـــي قـــد اســـتخدمت بعـــد ظهور 
هـــذه األعـــراض، حيـــث أن إدخال 
هذه المعلومـــات الازمة ضرورية 

الستكمال الطلب.
وحثـــت الـــوزارة جميـــع مـــن تلقى 

أيـــة  عليـــه  وظهـــرت  التطعيـــم 
أعـــراض جانبيـــة زيـــارة الصفحـــة 
المعلومات  اإللكترونية، وتسجيل 
تســـاؤالتهم  وطـــرح  الشـــخصية 
وماحظاتهـــم حول هـــذه الخدمة 
بما يســـهم فـــي تطويرهـــا ويحقق 

الرضا للمواطنين والمقيمين.

المنامة - بنا

“الصحة”: الحمى 
والحساسية أبرز 

الحاالت
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جهود بارزة لـ “الداخلية” في رعاية النزالء
ـــة ـــة والعالجي ـــة الصحي ـــات الرعاي ـــم خدم ـــام بتقدي ـــي: اهتم ـــفير العمان الس

أشــاد عميــد الســلك الدبلوماســي ســفير ســلطنة ُعمــان لــدى مملكــة البحريــن عبــدهللا 
المديلــوي بالجهــود المبذولــة من وزارة الداخليــة ممثلة في مركز اإلصــالح والتأهيل 

في جو في تقديم الخدمات والرعاية للنزالء في المركز.

فـــي  الدبلوماســـي  الســـلك  عميـــد  وقـــال 
تصريحـــات  لــــ “البـــاد” فـــي تعليقـــه على 
هامـــش زيارتـــه لمركز اإلصـــاح والتأهيل 
فـــي جو: لقـــد جـــاءت الزيارة التـــي كانت 
برفقة عدد من السفراء إلى مركز اإلصاح 
والتأهيـــل فـــي جـــو، بنـــاء على دعـــوة من 
وزارة الداخلية، حيث اطلعنا وكيل وزارة 
الداخلية الشـــيخ ناصر بن عبدالرحمن آل 
خليفة مع عدد من المســـؤولين في المركز 
على آليات سير العمل بالمركز والواجبات 
المناطة به وفق قانون مؤسســـة اإلصاح 

والتأهيـــل، وكذلـــك الخدمـــات والبرامـــج 
واألنشـــطة التي يقدمها المركز للنزالء من 
منطلق الحرص على تأهيلهم وإصاحهم.

لـــدى  عمـــان  ســـلطنة  ســـفير  وأوضـــح 
مملكـــة البحريـــن أنـــه وفي ظـــل الظروف 
انتشـــار جائحـــة  مـــن  للحـــد  االســـتثنائية 
كورونـــا أبـــدى القائمون علـــى المركز مدى 
مـــا يولونـــه مـــن اهتمـــام بتقديـــم خدمات 
للنـــزالء  والعاجيـــة  الصحيـــة  الرعايـــة 
الـــازم  العاجـــي  البروتوكـــول  بتطبيـــق 
لمواجهـــة الجائحـــة بالتنســـيق مـــع وزارة 

الصحة.
واختتـــم الســـفير المديلـــوي بالقـــول، قمنا 
بزيارة عدد من المباني من ضمنها العيادة 
مـــن  عـــدد  علـــى  االطـــاع  وتـــم  الطبيـــة، 
المرافـــق المخصصة لخدمة النزالء، مثمنا 

فـــي الوقت نفســـه دعـــوه وزارة الداخلية 
والجهـــود المبذولـــة من الـــوزارة  لارتقاء 
بالخدمـــات والرعايـــة للنزالء، تماشـــيًا مع 
المشروع اإلصاحي لعاهل الباد صاحب 

الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

الســـفارة  باســـم  المتحـــدث  أكـــد 
األميركية في تصريحـــات لـ “الباد” 
ترحيـــب ســـفارة الواليـــات المتحدة 
فـــي البحرين بزيـــارة مركز اإلصاح 

والتأهيل في جو أمس، 
وقال: ســـنواصل العمـــل مع حكومة 

البحرين. 
ســـفارة  بأعمـــال  القائـــم  وكانـــت 
الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة لدى 
مملكـــة البحريـــن مارغريـــت نـــاردي 
وعـــدد من الســـفراء المعتمدين لدى 
مركـــز  زاروا  قـــد  البحريـــن  مملكـــة 
اإلصـــاح والتأهيـــل، رافقهـــم فيهـــا 
وكيل وزارة الداخلية الشـــيخ ناصر 
بـــن عبدالرحمـــن آل خليفـــة، حيـــث 
اطلعوا علـــى اإلجراءات والخدمات 
التـــي يقدمهـــا المركـــز للنـــزالء وفي 

مقدمتها الرعاية الصحية المتكاملة 
التـــي تتـــم على مـــدار الســـاعة وفي 
لإلجـــراءات  دقيـــق  تطبيـــق  ظـــل 
فيـــروس  لمكافحـــة  االحترازيـــة 

كورونا.
والدبلوماســـيين  الســـفراء  ومـــن 
الذين قاموا بالزيارة، ســـفير سلطنة 
عمـــان “عميد الســـلك الدبلوماســـي” 
وســـفراء كل مـــن الصيـــن الشـــعبية، 
ألمانيـــا االتحادية، المملكة المتحدة، 
فرنســـا، إيطاليا، ومســـؤول الشؤون 
القنصلية بســـفارة روسيا االتحادية 
ورئيس مندوبيـــة االتحاد األوروبي 
المعين لدى المملكة المقيم بالرياض 
ورئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية 
والمنســـق المقيـــم باإلنابـــة ألنشـــطة 

األمم المتحدة.

السفارة األميركية بعد زيارة “اإلصالح”: 
سنواصل العمل مع البحرين

المقادير:
 كيلو دقيق

3 أكواب وربع طحين جميع االستعماالت 
ملعقة شاي ملح

ملعقة طعام بيكينغ بودر
440 غ زبدة غير مملحة على درجة حرارة الغرفة

كوبان وربع من السكر
ملعقة شاي من الفانيا 

9 بيضات على حرارة الغرفة
ثاثة أرباع كوب روب أو كريمة حامضة

الطريقة:
سخني الفرن على درجة حرارة 170.
ادهني قالبين 9×5 بالزبدة والطحين.

في وعاء اخلطي الطحين والملح والبيكينغ بودر.
فـــي الخـــاط وعلـــى ســـرعة عاليـــة اخلطـــي الســـكر 
والزبدة؛ حتى تصبح بيضاء ومنفخوه لمدة 8 دقائق. 
قللي ســـرعة الخـــاط إلى متوســـطة وابدئي بإضافة 
الفانيـــا والبيـــض كل واحدة على حـــدة حتى تمتزج 

جيدا.
قللي السرعة لبطيئة وأضيفي الطحين على دفعتين 
مع خفق الروب أو الكريمة الحامضة ما بين الطحين.  
القوالـــب مـــع ترتيـــب الشـــكل  ضعـــي الخليـــط فـــي 

بالملعقة.
ضعـــي الخليط في الفرن لمدة 70 - 75 دقيقة أو عن 
طريـــق تجربة العـــود التقليديـــة “حتى يخـــرج العود 

الخشبي نظيفا”.

مع الشيف
 فجر المنصوري

كيكة الباوند

بدور المالكي

بدور المالكي

المنامة - بنا

افتتــح رئيــس المجلــس األعلى للصحــة رئيس الفريــق الوطني الطبي 
للتصــدي لفيــروس كورونــا الفريق طبيب الشــيخ محمد بن عبدهللا آل 
خليفــة صبــاح أمس وحــدة متكاملة لعــالج الحاالت القائمــة لفيروس 
تــدار مــن إدارة  كورونــا )كوفيــد 19( فــي مجمــع الســلمانية الطبــي، 
المستشــفيات الحكوميــة، بحضــور عــدد مــن أعضــاء الفريــق الوطني 

الطبي للتصدي لفيروس كورونا والمسؤولين في القطاع الصحي.

األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  وأشـــاد 
مـــن  المتواصـــل  بالدعـــم  للصحـــة 
لـــدن عاهل البـــاد صاحب الجالة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
وولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة فـــي 
توفيـــر جميع المـــوارد واإلمكانات 

لمواجهة هذه الجائحة.
وأكـــد الشـــيخ محمـــد بـــن عبدهللا 
آل خليفـــة فـــي جولتـــه التفقديـــة 
أن افتتاح هـــذه الوحدة المتكاملة 
يأتي في سياق تنفيذ أمر صاحب 
الســـمو الملكـــي ولي العهـــد رئيس 

مجلـــس الوزراء بضـــرورة الحفاظ 
علـــى الطاقـــة االســـتيعابية للعـــزل 
الخدمـــات  تؤمـــن  التـــي  والعـــاج 
جميـــع  فـــي  للجميـــع  المطلوبـــة 
مراحـــل التعامل مع الفيروس، في 
إطار الجهود الوطنية التي يقودها 
ســـموه للتصـــدي لفيـــروس كورونا 
والمتمثلـــة في التخطيط المســـبق 
الفيـــروس  مـــع  التعامـــل  لمراحـــل 
تأميـــن  علـــى  العمـــل  ومواصلـــة 
الطاقة االستيعابية بشكل مستمر، 
إذ تبلـــغ حاليـــا نســـبة اإلشـــغال 59 
% وهي نســـبة مطمئنة بأننا لدينا 
متطلبـــات التعامـــل مـــع الفيروس 

من حيث الفحص والعاج، مؤكًدا 
أن الفريق الوطني الطبي للتصدي 
لفيروس كورونا )كوفيد 19( يعمل 
بمنهجية واضحة وخطة متكاملة 

الوطنيـــة  الجهـــود  مـــع  تماشـــًيا 
للتصدي لفيروس كورونا؛ للتعامل 
بكفـــاءة ومرونـــة عاليتيـــن مع كل 
المســـتجدات وفـــق كل مرحلة من 

مراحل انتشـــار الفيروس بما فيها 
تعزيز زيـــادة الطاقة االســـتيعابية 

عند الحاجة.
وشـــدد الشـــيخ محمد بـــن عبدهللا 

آل خليفـــة على أن مملكة البحرين 
ســـتواصل جهودهـــا الحثيثة على 
المســـتويات كافة من خال توفير 
كل اإلمكانـــات والمـــوارد البشـــرية 
المؤهلة وتشـــييد المنشآت الطبية 
الازمـــة لتحقيق الهدف المنشـــود 
الـــذي نتطلع إليه جميًعا وهو الحد 
من انتشار هذا الفيروس بعون هللا 

سبحانه وتكاتف جهود الجميع.
وتأتـــي الوحـــدة الكائنة في مجمع 
والمجهـــزة  الطبـــي  الســـلمانية 
البشـــرية  التجهيـــزات  بجميـــع 
والطبية والمســـاندة ضمن سلســـة 
متكاملة من مراكز الحجر الصحي 
االحترازي ومراكز العزل والعاج، 
وبالتـــوازي مـــع الفحـــص المكثـــف 
الـــذي تقـــوم بـــه وزارة الصحة في 
مختلـــف مناطـــق المملكـــة وكذلك 
الحملـــة الوطنيـــة للتطعيـــم التـــي 
علـــى  ممتـــازة  مؤشـــرات  حققـــت 

مستوى االستجابة.

ــس مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء ــ ــيـ ــ ــد رئـ ــ ــه ــ ــع ــ ــو ولـــــــي ال ــ ــم ــ تـــنـــفـــيـــذا ألمـــــــر س

وحدة متكاملة لعالج الحاالت القائمة لـ “كورونا” في “السلمانية”

رئيس المجلس األعلى للصحة افتتح الوحدة



افتتاح فرع مجوهرات “سقنجر” بمجمع العالي

مجوهـــرات  عـــن  النقـــاب  كشـــف 
فـــرع  بحرينـــي  برانـــد  ســـقنجر 
العالـــي، لمالكتـــه المصممـــة  مجمـــع 
فاطمـــة أكبر والتـــي ذاع صيتها في 
الخليـــج العربي والقـــارة األوروبية، 
وحققـــت نجاحـــات عـــدة فـــي عالم 
المجوهـــرات، وذلـــك تحـــت رعايـــة 
المدير العام التنفيذي للمبيعات في 
شركة إبراهيم خليل كانو اسماعيل 
التنفيـــذي  وبحضورالرئيـــس  أكبـــر 
لوكالة ســـوزوكي للدراجات النارية 

إبراهيم مطر. 
وبهذه المناســـبة، أعربـــت المصممة 
فاطمـــة أكبـــر عـــن اعتزازهـــا بالثقة 

التي يحظى بها المصمم البحريني، 
مشيرة إلى أن انطالقتها كانت قبل 
7 سنوات، وأنه نتيجة لإلقبال على 
تصاميمها، توســـع المشروع وانتقل 

من مودا مول إلى مجمع العالي في 
فرع أكبر يضم مكتب التصميم.  

“مجوهـــرات  أن  إلـــى  وأشـــارت 
ســـقنجر تضم تشـــكيلة متميزة من 

المجوهـــرات والذهـــب مـــن عيـــاري 
باســـتخدام  وتتميـــز  و21،   18
األحجار الكريمة واللؤلؤ البحريني، 
تصاميـــم  تقديـــم  علـــى  ونحـــرص 

مختلـــف  مـــع  تتناســـب  متميـــزة 
العمليـــة  القطـــع  وخاصـــة  األذواق 
المـــرأة  تســـتطيع  التـــي  واليوميـــة 
ارتداءها بشـــكل يومي وكذلك في 

الحفـــالت، ولدينا قطع تتناســـب مع 
جميع األعمار كما أننا نهتم بالجودة 
بالدرجـــة األولى، وكذلـــك التصميم 

واللمعة والدقة”.
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تعتبر شركة يوسف خليل المؤيد 
وســـالمة  صحـــة  أن  وأوالده 
قمـــة  هـــي  وعمالئهـــا  موظفيهـــا 
أولوياتهـــا. ومنـــذ بدايـــة جائحـــة 
الماضـــي،  العـــام   ”19  - “كوفيـــد 
اتخـــذت الشـــركة جميـــع التدابير 
بإرشـــادات  لاللتـــزام  االحترازيـــة 
الســـالمة لحكومـــة البحريـــن فـــي 

جميع مرافقها.
وفـــي اآلونـــة األخيـــرة، حصلـــت 
المؤيـــد  خليـــل  يوســـف  شـــركة 
مـــن  االعتمـــاد  علـــى  وأوالده 
مكتـــب فاريتـــس الشـــركة الرائدة 
عالمًيـــا فـــي االختبـــار والتفتيـــش 
واالعتماد بأعلى معايير الســـالمة 
والصحـــة، والتي قامـــت بمراجعة 
مرافق نيسان، ورينو، وإنفينيتي، 

الثقيلـــة،  والمعـــدات  وفـــورد، 
واإللكترونيات واألجهزة المنزلية 
بروتوكـــوالت  جميـــع  أن  لضمـــان 
“كوفيـــد - 19” وتدابيـــر الســـالمة 
شـــهادة  ومنحتهـــم  ســـارية، 
وســـتحمل  الســـالمة.  إجـــراءات 
فـــي  المعتمـــدة  المرافـــق  جميـــع 
 Safe Guard“ إشـــعار  الشـــركة 
Label” برمـــز الــــ QR، الذي يمكن 
للعمـــالء مســـحه للحصـــول علـــى 
مزيد من التفاصيل حول الشهادة 
مـــن  المحـــدد  بالموقـــع  الخاصـــة 
علـــى   ”Bureau Veritas“ موقـــع 
االنترنـــت. مـــع هذا، يمكـــن ضمان 
الترحيـــب بجميـــع العمـــالء الذين 
يزورون مرافق الشـــركة في بيئة 

آمنة وصحية.

“يوسف المؤيد” تنال “اعتماد فاريتس” في “السالمة”

ــة الــنــاشــئــة ــئ ــف ــى ال ــل ــوء ع ــضـ تـــهـــدف لــتــســلــيــط الـ

لرســـم مالمـــح مســـتقبل فنيـــي خدمـــات التصليـــح والصيانـــة

“^” توقع اتفاقية شراكة مع “إدارة تقدم المرأة بالكلمة الطيبة”

“تويوتا” تشيد بمشاركة “إبراهيم كانو” في برامجها

وقعـــت “أجيال البالد” اتفاقية شـــراكة 
إســـتراتيجية مـــع إدارة تقـــدم المـــرأة 
المجتمـــع  فـــي  احتياجاتهـــا  وإدمـــاج 
فـــي جمعيـــة الكلمـــة الطيبة؛ لتســـليط 
الضـــوء علـــى الفئـــة الناشـــئة وتطويـــر 
وتعزيز قدراتهم في اللغة العربية، كما 
سيتم تدشين مجموعة من المبادرات 

واألنشطة.
ويأتـــي توقيـــع االتفاقيـــة تزامًنـــا مـــع 
مبـــادرة صحيفة “البـــالد” الجديدة في 
إطـــالق ملحق فصلـــي متخصص بفئة 
الناشـــئة من ســـن 4 إلى 12 عاًما، يركز 
علـــى تعزيز مهاراتهم في اللغة العربية 
إضافـــة إلى أنه ســـيركز في كل إصدار 

على مواضيع متخصصة.
لصحيفـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
إطـــالق  إن  البحـــر،  أحمـــد  “البـــالد”، 
يأتـــي ضمـــن  البـــالد”  “أجيـــال  ملحـــق 
خطـــط اإلدارة والمبنية على توجهات 

مجلس اإلدارة لتوسعة قسم المالحق 
بالصحيفة وإضافة مالحق متخصصة، 
خصوًصـــا بعـــد تجربـــة إطـــالق ملحق 
“أضـــواء البـــالد” و”صحتنا فـــي البالد” 
والتـــي تعـــد مـــن المبـــادرات الناجحـــة 
للصحيفـــة وجذبـــت فئـــة جديـــدة من 
القراء. بدورها، قالت مديرة المشروع 
إن  أرنـــاؤوط  دليلـــة  البـــالد(،  )أجيـــال 
الصحيفـــة مـــن خـــالل إطـــالق ملحـــق 
“أجيال البالد” تســـعى الســـتهداف فئة 
لتســـليط  أمورهـــم  وأوليـــاء  الناشـــئة 

الضـــوء عليهم وعلى مهاراتهم، إضافة 
لتعزيـــز قدراتهـــم فـــي اللغـــة العربيـــة. 
إلـــى ذلـــك، قالت عضـــو مجلـــس إدارة 
جمعيـــة الكلمـــة الطيبـــة، رئيســـة إدارة 
احتياجاتهـــا  وإدمـــاج  المـــرأة  تقـــدم 
إن  حســـين،  ســـامية  المجتمـــع،  فـــي 
إدارة تقـــدم المرأة لقيت التشـــابه بين 
إســـتراتيجيتها وإســـتراتيجية “أجيال 

البالد” في االهتمام بالفئة الناشئة.
وأضافـــت أن الهدف األســـاس لتوقيع 
هـــو  “البـــالد”  مـــع صحيفـــة  االتفاقيـــة 

األســـري  بالنســـيج  الجمعيـــة  اهتمـــام 
الذي ينـــدرج تحت إدارة تقـــدم المرأة 
المجتمـــع  فـــي  احتياجاتهـــا  وإدمـــاج 
والتي تم تدشـــينها في شـــهر ديســـمبر 
مـــع  إســـتراتيجية  بشـــراكة  الماضـــي 
المجلـــس األعلى للمـــرأة وأحد أهداف 
األســـري  بالنســـيج  االهتمـــام  اإلدارة 
واألطفال والمرأة وتعزيز اللغة العربية 
ونظًرا لوجود تشابه بين األهداف بين 

اإلدارة والصحيفة.
تدشـــين  ســـيتم  أنـــه  إلـــى  وأشـــارت 
مجموعـــة مـــن المبـــادرات واألنشـــطة 

لتعزيز المهارات.
بالشـــراكات  إيمانهـــا  عـــن  وأعربـــت 
والخاصـــة  الحكوميـــة  الجهـــات  مـــع 
ومنظمـــات المجتمـــع المدنـــي؛ بهـــدف 
الوصـــول إلـــى الهـــدف المرجو بشـــكل 
أسرع وأقوى، مؤكدة أهمية الشراكات 

في تطوير العمل

موتـــور  تويوتـــا  شـــركة  أشـــادت 
كوربويـــش بمشـــاركة شـــركة إبراهيـــم 
اإلطـــالق  فـــي  مؤخـــرا  كانـــو  خليـــل 
التجريبـــي لبرنامجـــي تدريب وتطوير 
يعتبران مـــن أهم المشـــاريع التدريبية 
لشـــركة تويوتـــا موتـــور كوربوريشـــن، 
 Team وهمـــا البرنامجـــان التجريبيان
GP وبرنامج تقييـــم التدريب وتصور 
 Training Evaluation andالبيانـــات
Data Visualisation، ويهدف برنامج 
الدولـــي  للتدريـــب واإلدارة –  تويوتـــا 
TEAM GP إلى رســـم مالمح مستقبل 
فنيي خدمـــات التصليح والصيانة في 
الشـــركة واســـتبدال تقنيـــات التدريب 

وآليـــات  بتقنيـــات  التقليديـــة  الفنـــي 
أكثـــر حداثـــة وتطـــورا تضـــم التدريب 
الهاتـــف  عبـــر  والتدريـــب  اإللكترونـــي 
تقييـــم  برنامـــج  يعتبـــر  فيمـــا  النقـــال. 
 Training التدريـــب وتصـــور البيانـــات
Evaluation and Data Visualisa-

tion بمثابـــة نمـــوذج تقييمـــي لقيـــاس 

مـــدى فعاليـــة التدريـــب الفنـــي والـــذي 
بنتائـــج  التدريـــب  ربـــط  علـــى  يعمـــل 
األعمـــال التجاريـــة ومؤشـــرات األداء 
الرئيسة. وبهذه المناسبة، اجتمع ممثل 
المكتب اإلقليمي في البحرين لشـــركة 
تويوتا موتور كوربوريشن، يوشيوكي 
كويكـــي مـــع كل مـــن: رئيـــس مجلـــس 

إدارة شركة إبراهيم خليل كانو، محمد 
إبراهيم كانو، العضو المنتدب للشركة، 
طـــالل فـــؤاد كانـــو، الرئيـــس التنفيذي 
للشـــركة، مايك برايتمور ورئيس إدارة 
المواهب، جون ماثيو، مقدما للشـــركة 
شـــهادة عرفـــان وتقدير باســـم شـــركة 
تويوتا موتور كوربوريشن في اليابان، 
وكذلـــك شـــهادة اعتمـــاد خاصـــة، يتـــم 
بموجبها تخويل الشركة بتوفير جميع 
صيانـــة  بخدمـــات  الخاصـــة  البرامـــج 
تويوتا في مركز التدريب؛ وذلك نظرا 
التـــي  االحترافيـــة  األداء  لمســـتويات 
حققتهـــا الشـــركة فـــي خدمـــة العمالء 

وفي توفير خدمات ما بعد البيع.
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ــر ــ ــب ــ لــــمــــالــــكــــتــــه الــــمــــصــــمــــمــــة الـــــشـــــهـــــيـــــرة فـــــاطـــــمـــــة أك

برامج “هندسة التطبيقية” تفي بمتطلبات سوق العمل
بالتعاون مع جامعة لندن ساوث بانك البريطانية

أكــد القائــم بأعمــال نائــب عميــد كليــة الهندســة فــي جامعــة العلــوم التطبيقيــة مــروان عــواد أن البرامــج التــي تطرحهــا الكليــة في 
تخصصات الهندســة المدنية والمعمارية بالتعاون مع جامعة لندن ســاوث بانك البريطانية جاءت بناًء على دراســات معمقة لســوق 
العمــل، بوصفهــا تخصصــات واعــدة، وذات تأثير كبير في االقتصاد، مشــيًرا إلى أن هذه البرامج ستســهم في توســعة آفاق المعرفة 

لدى الدارسين، وتزيد من قدرة خريجي الكلية على التحليل، والتفكير الخالق، والبحث العلمي واإلندماج في سوق العمل. 

وأوضـــح مـــروان عـــواد أن الهـــدف 
مـــن طـــرح هـــذه البرامـــج بالتعـــاون 
مـــع واحـــدة مـــن أعـــرق الجامعـــات 
البريطانية يكمن في رغبة الجامعة 
لتنويع االختصاصـــات وخلق فرص 
جديدة للشـــباب البحريني تســـاعده 
علـــى تعزيز قدراتـــه العلمية وتمكنه 
مـــن الحصول علـــى وظائف متميزة 
في ســـوق العمل بعـــد التخرج، وهو 
االستشـــارية  المجالـــس  أكدتـــه  مـــا 
كان  حيـــث  المطروحـــة،  للبرامـــج 
لهـــا دور فاعـــل في إبـــداء الرأي في 
مواضيع مشـــاريع التخـــرج لتواكب 

وآخـــر  العمـــل  ســـوق  متطلبـــات 
والعالميـــة،  المحليـــة  المســـتجدات 
معربا عن سعادته بالمستوى العلمي 
والعملـــي المتميـــز الذي أبـــداه طلبة 
خـــالل  مـــن  بالكليـــة  األول  الفـــوج 
فـــي  المتميـــزة  الرياديـــة  أفكارهـــم 
إلـــى أن  مشـــاريع التخـــرج، مشـــيرا 
التحديـــات التـــي فرضتهـــا جائحـــة 
كورونـــا علـــى عمليـــة التعليـــم حول 
العالـــم، شـــكلت فرصـــة اســـتثمرتها 
جامعـــة العلـــوم التطبيقيـــة لتشـــكل 
حافزا لإلبداع واالبتكار واستحداث 
لتحـــول  ومتنوعـــة  حديثـــة  طـــرق 

تعليـــم  إلـــى  التقليـــدي  التعليـــم 
إلكترونـــي ممتـــع وســـهل، متوجهـــا 
بالشـــكر ألســـاتذة القســـم المشرفين 
على مشـــاريع التخرج حمدي السيد 
ووائـــل عبد الحميـــد ورؤية حديب؛ 
لمجهوداتهم في المتابعة المستمرة 

لمشاريع التخرج.
ونـــوه عـــواد إلـــى أن كلية الهندســـة 
الرقميـــة  التطبيقيـــات  اســـتثمرت 
الحديثة إليصال المعلومات للطلبة، 
فبـــادرت ببنـــاء معـــرض افتراضـــي 
يهدف إلى عرض نمـــاذج من أعمال 
الطلبة ومشـــاريع تخرجهم من كلية 

الهندسة.
هـــذه  مـــن  الهـــدف  أن  وأوضـــح 
التجربة إشـــراك الطلبة فـــي الجولة 
االفتراضيـــة وكأنهـــم داخل معرض 

التجـــول  لهـــم  يتيـــح  حقيقـــي، 
ومشاهدة أعمالهم وأعمال زمالئهم 
معروضـــة داخـــل مســـاحة العـــرض 
االفتراضية؛ انسجاما مع الخطوات 

التـــي تتخذهـــا الجامعـــة لتوظيـــف 
التكنولوجيـــا لتعليم الطلبة في ظل 
التـــي  االســـتثنائية  الظـــروف  هـــذه 
فرضتها جائحة كورونا على العالم.
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أقفـــل مؤشـــر البحريـــن العـــام يوم 
مســـتوى  عنـــد  الثالثـــاء  أمـــس 
 7.03 وقـــدره  بارتفـــاع   1,500.93

نقطة مقارنة بإقفاله يوم اإلثنين. 
وتداول المســـتثمرون 2.10 مليون 
قدرهـــا  إجماليـــة  بقيمـــة  ســـهم، 
532.50 ألـــف دينـــار، تـــم تنفيذهـــا 
مـــن خـــالل 120 صفقـــة، حيث ركز 
المستثمرون تعامالتهم على أسهم 
قطـــاع الصناعة والتـــي بلغت قيمة 
ألـــف   233.95 المتداولـــة  أســـهمه 
دينـــار أي مـــا نســـبته 43.93 % من 
القيــــمة اإلجمالية للتداول وبكـمية 
تـــم  ســـهم،  ألـــف   369.17 قدرهـــا 

تنفيذها من خالل 44 صفقة. 
وجـــاءت المنيوم البحرين )ألبا( في 
المركز األول إذ بلغت قيمة أسهمها 

المتداولـــة 233.95 ألف دينار أي ما 
نســـبته 43.93 % من إجمالي قيمة 
األســـهم المتداولـــة وبكميـــة قدرها 
369.17 ألف ســـهم، تم تنفيذها من 

خـالل 44 صفقة. 
أمـــا المركـــز الثانـــي فـــكان لعقارات 
الســـيف بقيمـــة قدرهـــا 71.64 ألف 
دينـــار أي مـــا نســـبته 13.45 % من 
إجمالـــي قيمـــة األســـهم المتداولـــة 
وبكميـــة قدرها 460 ألف ســـهم، تم 

تنفيذها من خالل 17 صفقة. 
تيرمينالـــز  إم  بـــي  إي  جـــاءت  ثـــم 
البحريـــن بقيمة قدرهـــا 64.52 ألف 
دينـــار أي مـــا نســـبته 12.12 % من 
إجمالـــي قيمـــة األســـهم المتداولـــة 
وبكميـــة قدرهـــا 51 ألـــف ســـهم، تم 

تنفيذها من خالل 8 صفقات.

حجم التداول ببورصة البحرين

الحد - إي بي إم تيرمينالز

رحـــب مينـــاء خليفـــة بن ســـلمان، 
الـــذي تديـــره إي بـــي إم تيرمينالز 
البحريـــن، بســـفينة صوفيا )خدمة 
UIG ( فـــي رحلتها الخمســـين في 
30 أبريـــل 2021. وكانـــت شـــركة 
لموانـــئ  التابعـــة  فيـــدرز  ســـفن 
 )UIG أبوظبي قـــد أطلقت )خدمة
والتي يتم تشـــغيلها بالشـــراكة مع 
شركة بنغال تايجر الين في أولى 
رحالتهـــا االفتتاحيـــة إلـــى مينـــاء 
خليفـــة بن ســـلمان فـــي يوليو من 
عـــام 2020. ومنـــذ ذلـــك الوقـــت، 

قدمـــت خدمـــة UIG ربطـــًا تجاريًا 
مباشـــرًا مـــن البحرين إلـــى موانئ 
القـــارة  وشـــبه  العربـــي  الخليـــج 

الهندية. 
ويمثل هـــذا اإلنجـــاز المهم والذي 
 2030 البحريـــن  رؤيـــة  يدعـــم 
بيـــن  المتميـــزة  الشـــراكة  عمـــق 
مينـــاء خليفـــة بن ســـلمان ووزارة 
المواصالت واالتصـــاالت، كما أنها 
مينـــاء  لخدمـــات  إمتيـــاز  شـــهادة 
خليفـــة بن ســـلمان البحريـــة التي 
تضع العمالء في طليعة أولوياتها.

“ميناء خليفة” يستقبل سفينة صوفيا في رحلتها الـ50

بزيادة 30 % لتحسن أداء “الصندوق” بفائض 197 ألف دينار
صندوق المساهمين حقق ربحا قدره 255 ألف دينار بالربع األول 2021

إجمالي أرباح “التكافل الدولية” للربع األول

اعتمــد مجلــس إدارة شــركة التكافــل الدوليــة نتائــج الشــركة الماليــة للفتــرة المنتهيــة فــي 31 مــارس2021، حيث بلــغ صافي الربــح العائد 
لمساهمي الشركة األم 255 ألف دينار للثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021 مقارنًة بصافي ربح قدره 231 ألف دينار في الفترة نفسها 
من العام السابق بزيادة نسبتها 11 %. وبلغ العائد على السهم 3 فلوس مقارنة بـ 2.71 فلس للسهم للفترة نفسها من العام السابق. كما بلغ 
الدخل الشامل العائد لمساهمي الشركة األم لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021، 493 ألف دينار مقارنة بخسارة شاملة قدرها 

77 ألف دينار للفترة نفسها من العام السابق. 

بلـــغ إجمالـــي أرباح الشـــركة 457 
األول  الربـــع  خـــالل  دينـــار  ألـــف 
2021 مقارنـــة بــــ 351 ألـــف دينار 
لنفـــس الفترة مـــن العام الســـابق 
بنســـبة زيادة قدرها %30 وذلك 
صنـــدوق  أداء  لتحســـن  نظـــرا 
التكافـــل العام الـــذي حقق فائضا 
قـــدره 197 ألف دينار خالل الربع 
األول 2021 مقارنة بفائض قدره 
157 ألف دينار للفترة نفســـها من 
العام الســـابق، كما حقق صندوق 
المســـاهمين ربحا قدره 255 ألف 
دينار خالل الربع األول من العام 
2021 مقارنـــة بربـــح قـــدره 231 
ألف دينار للفترة نفسها من العام 
الســـابق. وحقق صندوق التكافل 
العائلي فائضا قدره 4 آالف دينار 
خـــالل الربـــع األول 2021 مقارنة 
بعجـــز قدره 37 ألـــف دينار لنفس 

الفترة من العام السابق.
االشـــتراكات  إجمالـــي  بلـــغ  كمـــا 
9.540 مليون دينار خالل الفترة 
المنتهيـــة فـــي 31 مـــارس 2021 
مقارنـــة بــــ 8.075 مليـــون دينـــار 
للفتـــرة نفســـها من العام الســـابق 
بزيادة نسبتها 18 % وبلغ صافي 
 4.467 المكتســـبة  االشـــتراكات 
مليـــون دينار في الفترة المنتهية 
فـــي 31 مـــارس 2021 مقارنـــة بـ 
4.189 مليون دينار للفترة نفسها 

مـــن العـــام الســـابق بنســـبة زيادة 
صافـــي  بلـــغ  كمـــا   .%  7 قدرهـــا 
 2.874 المتكبـــدة  المطالبـــات 
مليـــون دينار في الفترة المنتهية 
فـــي 31 مـــارس 2021 مقارنـــة بـ 
2.838 مليون دينار الفترة نفسها 
من العام السابق بانخفاض قدره 

.% 1
بلغ مجموع حقوق الملكية العائد 
لمســـاهمي الشـــركة األم 11.015 
مليـــون دينار كما فـــي 31 مارس 
2021 مقارنـــًة بــــ 11.164 مليون 

دينار كما في 31 ديســـمبر 2020 
وبلـــغ   .%  1 قـــدره  بانخفـــاض 
إجمالـــي أصول الشـــركة 47.028 
مليـــون دينار كما فـــي 31 مارس 
2021 مقارنـــة بــــ 41.240 مليون 
دينار كما في 31 ديســـمبر 2020، 

بزيادة نسبتها 14 %.
وعلى ضوء النتائج التي حققتها 
الشـــركة خالل فترة الثالثة أشهر 
المنتهيـــة فـــي 31 مـــارس 2021 
علـــق جمـــال علي الهزيـــم، رئيس 
مجلـــس إدارة الشـــركة، مبينا أن 

التـــي حققتهـــا  الجيـــدة  النتائـــج 
الشـــركة تعكـــس اســـتقرار األداء 
على الرغم من استمرار الجائحة، 
حيـــث عززت الشـــركة خالل هذا 
الربـــع من مركزهـــا المالـــي وذلك 
فنيـــة  احتياطـــات  بتخصيـــص 
إضافية لمواجهة التحديات التي 

تفرضها ظروف الجائحة.
ومن جانبه، علق عصام األنصاري، 
للشـــركة،  التنفيـــذي  الرئيـــس 
الماليـــة  النتائـــج  بـــأن  موضحـــا 
الجيدة التـــي تحققت هي نتائج 
واإلســـتراتيجيات  السياســـات 
مؤخـــرا،  الشـــركة  تبنتهـــا  التـــي 
وفـــرت  الشـــركة  بـــأن  مضيفـــا 
وبحسب ما يتناسب مع متطلبات 
واحتياجات األفراد والمؤسسات 
عدة خيـــارات وتغطيات تأمينية 
بحلـــول إســـالمية خالل األشـــهر 

الماضية.
يذكر بأن األرقـــام الخاصة بالربع 
األول مـــن العـــام الماضـــي 2020 
المبينة أعاله غير مراجعة، وذلك 
وفقـــا إلعفـــاء مصـــرف البحريـــن 
المســـاهمة  للشـــركات  المركـــزي 
العامـــة مـــن إعداد ونشـــر النتائج 
الماليـــة ربـــع الســـنوية المراجعـــة 
2020؛  العـــام  مـــن  األول  للربـــع 
للتخفيف مـــن تداعيـــات جائحة 

كورونا.

المنامة - التكافل الدولية

جمال الهزيمعصام األنصاري

“بيتك”: خدمات متطورة جديدة بالصراف اآللي
ـــا ـــي” وغيره ــت ب ــتخدام “بنفـ ــة واسـ ـــن دون بطاقـ ــحب م ـــمل السـ تش

أعلــن بيــت التمويل الكويتي–البحريــن “بيتك” عن توفير عدد من الخدمات 
المتطورة الجديدة بأجهزة الصراف اآللي التابعة له والمنتشرة في أنحاء 
البحريــن، حيــث ســتمنح العمــالء الكــرام ميــزة الســحب النقــدي مــن دون 
بطاقــة، وإمــكان تفعيــل بطاقــة الصراف اآللــي دون الحاجة لزيــارة الفرع 
أو االتصــال بمركــز االتصــاالت، وتفعيل خدمة الســحب النقدي باســتخدام 
تطبيــق “بنفــت بــي” عــالوة علــى تمكين العمــالء من الشــركات مــن اإليداع 

النقدي باستخدام بطاقة الصراف اآللي الخاصة بهم. 

الجديـــدة  الخدمـــات  تدشـــين  يأتـــي 
ألجهزة الصراف اآللي كجزء من جهود 
بيت التمويل الكويتي-البحرين لتقديم 
وُمعـــززة  متكاملـــة  مصرفيـــة  تجربـــة 
بأحدث التقنيات والحلول التي تضمن 

راحة ورضا جميع فئات العمالء. 
الخدمـــات  رئيـــس  قـــال  ومـــن جانبـــه، 
المصرفيـــة لألفـــراد فـــي بيـــت التمويل 
مشـــعل  حامـــد  البحريـــن،   – الكويتـــي 

“لطالما حرصنا على تســـهيل الخدمات 
المصرفيـــة لعمالئنـــا الكـــرام، ومـــن هذا 
المنطلق، التزمنـــا بمواكبة احتياجاتهم 
التـــي  الصعبـــة  األوقـــات  هـــذه  خـــالل 
نشـــهدها وتشـــجيعهم على االســـتفادة 
مـــن خدماتنـــا اإلضافية عبر اســـتخدام 

أجهزة الصراف اآللي”.  
 وقال رئيس إدارة البطاقات والقنوات 
اإللكترونيـــة لـــدى “بيتـــك”، عبدالرحمن 

عـــن  اإلعـــالن  جـــًدا  “يســـرنا  الخـــان 
ترقيـــة أجهـــزة الصـــراف اآللـــي التابعة 
الكويتي-البحريـــن  التمويـــل  لبيـــت 
لتضـــم مجموعـــة أوســـع مـــن الخدمات 
نهـــدف  والتـــي  المتنوعـــة،  المصرفيـــة 
إجـــراء  مـــن  العمـــالء  لتمكيـــن  عبرهـــا 

أكبـــر.  بســـهولة  المصرفيـــة  عملياتهـــم 
أفضـــل  لتوفيـــر  مســـاعينا  وتتواصـــل 
والتـــي  والمبتكـــرة  الُمتمّيـــزة  الحلـــول 
تســـهم فـــي تلبيـــة مختلـــف متطلبـــات 
العمـــالء األعـــزاء بشـــكل واٍف وراحـــة 

تامة”.

حامد مشعلعبدالرحمن الخان

المنامة - بيتك البحرين
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ألف دينار

 2.9 مليون دينار 
صافي المطالبات 

المتكبدة بالربع 
األول 

9.540 مليون 
دينار إجمالي 

االشتراكات

مليون سهم
2.1

ناس: ال بديل عن تحقيق األمن الغذائي بدول مجلس التعاون
جدد رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي رئيس غرفة تجارة 
وصناعــة البحريــن ســمير  ناس، دعوتــه لوضع اســتراتيجية موحدة لألمن 
الغذائــي بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي، مشــيرا إلــى أن مثــل هــذه 
الجهود والمبادرات تســهم في تعزيز أهداف العمل الخليجي المشــترك في 

إطار التوجه نحو تطوير منظومة األمن الغذائي في دول المجلس. 

وأوضح أن اتحاد غرف دول مجلس 
خـــالل  قـــدم  الخليجـــي  التعـــاون 
اجتماع سابق عقد مع وزراء التجارة 
والصناعـــة بـــدول مجلـــس التعـــاون 
توصيـــة  العربيـــة  الخليـــج  لـــدول 
بضرورة التكامل الخليجي في ملف 
األمن الغذائي بما يعزز فرص تحقيق 
االكتفـــاء الذاتي من المـــواد الغذائية 
مبينـــًا  التعـــاون،  مجلـــس  دول  فـــي 
أنـــه تم رفـــع توصية في هذا الشـــأن 
التعـــاون  لمجلـــس  العامـــة  لألمانـــة 

تلـــك االســـتراتيجية ضمـــن  بـــإدراج 
أولويـــات المجلـــس خـــالل المرحلـــة 
المقبلة باعتباره أولوية عليا من لدن 
قادة مجلس دول التعاون الخليجي.
وشـــدد رئيس غرفـــة تجارة وصناعة 
تبنـــي  ضـــرورة  علـــى  البحريـــن، 
سياســـات غذائيـــة خليجيـــة موحدة 
متكاملـــة وليســـت متنافســـة تخـــدم 
مجلـــس  دول  حكومـــات  توجهـــات 
التعاون الخليجي نحو اســـتراتيجية 
موحـــدة وشـــاملة، لتحقيـــق تحقيق 

الغذائـــي  األمـــن  معـــدالت  أعلـــى 
الخليجـــي فـــي مجابهـــة المتغيـــرات 
التي سببتها جائحة كورونا “كوفيد-
19”على مختلـــف القطاعات العالمية 
ومنها قطاعات دول مجلس التعاون 

الخليجي.
الغذائـــي  وكشـــف أن قضيـــة األمـــن 
الخليجي أصبحت على كف عفريت 
مـــع تزايد المخـــاوف المتعلقة باألمن 
الغذائـــي، محذرًا من وجـــود مخاطر 

حقيقيـــة في تحقيق نســـب االكتفاء 
الذاتـــي مـــن األمـــن الغذائـــي بســـبب 
شـــح الميـــاه وقلـــة المصـــادر المائيـــة 
الزراعـــة  مـــن  اإلنتـــاج  ومحدوديـــة 
واالستزراع الســـمكي، هذه المخاطر 
تتطّلـــب تكامـــل الجهـــود الخليجيـــة 

بمنطقـــة  الغذائـــي  األمـــان  لتحقيـــق 
الخليج.

وأكـــد علـــى ضـــرورة توزيـــع المهـــام 
بين دول مجلـــس التعاون الخليجي 
االستراتيجية  مســـتهدفات  لتحقيق 
الخليجيـــة لألمن الغذائي، مع تحفيز 
القطاع الخاص لالســـتثمار في األمن 
الغذائـــي علـــى الرغم مـــن المخاطرة 
والمخاوف التي تســـيطر على بعض 
المســـتثمرين في هـــذا القطاع جراء 
باالســـتثمار  المحيطـــة  المعوقـــات 
المؤتمـــر  بـــأن  منوهـــًا  الزراعـــي، 
الســـنوي الدائم للجان فـــي توصياته 
األخيـــرة وضـــع حلـــول ورؤى بديلـــة 
يمكـــن االســـتعانة بها على المســـتوى 
فـــي  أجـــل اإلســـهام  مـــن  الخليجـــي 
تحقيق منظومة أمن غذائي خليجي 

قادرة على مواجهة التحديات.
ملـــف  أن  الغرفـــة،  رئيـــس  وأضـــاف 
األمن الغذائي بالنســـبة لدول مجلس 
“حيـــاة”  الخليجـــي قضيـــة  التعـــاون 
خاصـــة مـــع تجـــدد الشـــعور بالخطـــر 
مـــع أزمة جائحـــة كورونا بعد تعرض 
فـــي  الغذائيـــة  اإلمـــدادات  سالســـل 
بداية األزمة للضغـــط نظًرا إلى قيام 
الكثير مـــن البلدان بفرض قيود على 
عبـــر  واألشـــخاص  البضائـــع  حركـــة 
الحدود وداخلهـــا، ومن هذا المنطلق 
يجب تحديد مسار التنمية الزراعية 
الخليجية خالل المرحلة القادمة بما 
يحقـــق التكامـــل الزراعـــي الخليجي 
الغذائـــي  األمـــان  تحقيـــق  ويضمـــن 

للمجتمعات والشعوب الخليجية.
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“سيتي البحرين” أول بنك دولي يكمل ترميز “الصراف اآللي”
ــي” ــ ــت ب ــ ــف ــ ــن ــ ــر الــــهــــاتــــف مـــــن خـــــــال “ب ــ ــب ــ ــر الــــنــــقــــدي ع ــ ــي ــ ــب غ ــ ــح ــ ــس ــ ــول ال ــ ــب ــ ــق ــ ل

أعلنـــت شـــركة بنفـــت، الشـــركة المبتكـــرة 
والرائـــدة في مجـــال التكنولوجيـــا المالية 
وخدمـــة المعامـــات الماليـــة اإللكترونيـــة 
خدمـــة  أن  عـــن  البحريـــن،  مملكـــة  فـــي 
الســـحب دون بطاقة من أجهـــزة الصراف 
اآللي أصبحـــت متاحة كخيـــار من أجهزة 
بنـــك  لســـيتي  التابعـــة  اآللـــي  الصـــراف 
البحريـــن من خال عمليـــة الترميز، وذلك 
ابتـــداًء من شـــهر مارس الماضـــي، ليصبح 
بذلك أول بنك دولي يكمل هذا المشروع. 
خدمـــة  البحريـــن  بنـــك  ســـيتي  ويقـــدم 
الســـحب دون بطاقـــة عـــن طريـــق الهاتف 
المحمـــول عبـــر تطبيـــق “بنفـــت بـــي” دون 
لتمريـــر  المســـتخدمين  مـــن  الحاجـــة 

بطاقـــات الخصم الخاصة بهـــم أو إدخالها 
فـــي الجهـــاز، فعوًضـــا عـــن ذلـــك، يســـحب 
المســـتخدمون األمـــوال التـــي يحتاجونها 
باســـتخدام تقنية الهواتـــف الذكية، حيث 
تـــم تصميـــم هـــذه التقنيـــة لتعزيـــز األمان 
عبـــر  الرقميـــة  االختراقـــات  ومكافحـــة 
أســـرع  بمعامـــات  والســـماح  اإلنترنـــت 

وراحة أكبر للمستخدم. 
يشار إلى أن سيتي بنك البحرين يستخدم 
حالًيـــا تقنيـــة الترميز فـــي تقديم خدمات 
لقبـــول   )Tap & Go( الاتامســـي  الدفـــع 
البطاقات غير التامســـية لسحب األموال 
باســـتخدام تقنيـــة االتصال قريـــب المدى 
)NFC(، والتـــي تتطلـــب مـــن المســـتخدم 

وضـــع هاتفـــه الذكـــي بجـــوار جهـــاز نقاط 
البيـــع إلتمـــام عمليـــة الدفـــع الاتامســـي. 
كمـــا تعد هذه الطريقة إحدى أســـرع طرق 
الدفـــع وأكثرها أماًنا، والتي تتســـق مع ما 
تصبو إليه شـــركة بنفت عبـــر جعل إجراء 

المعامات المالية مريحة قدر اإلمكان. 
وفـــي هـــذا الصـــدد، قـــال مســـاعد المديـــر 
العام لتقنية المعلومات في شـــركة بنفت، 
بنفـــت  شـــركة  “تفخـــر  المعـــراج  ريـــاض 
بكونهـــا أول محفظة تقدم ســـحوبات غير 
نقديـــة من خـــال أجهـــزة الصـــراف اآللي 
التابعـــة لســـيتي بنـــك البحرين، إذ نســـعى 
باســـتمرار مـــن خـــال أســـاليبنا المبتكـــرة 
لجعل المعامات اإللكترونية أكثر كفاءة. 

وســـيعمل هذا الخيار علـــى تقليل الحاجة 
إلـــى حمل بطاقة البنـــك، ونتوقع أن يكون 
ذلك متاًحا في البنوك األخرى أيًضا عندما 

تتبع خطى ســـيتي بنك البحرين للترويج 
لنظام بيئي بدون بطاقة وزيادة الشـــمول 
المالـــي فـــي المملكـــة”. مـــن جانبـــه، عّلـــق 

رئيـــس الخدمـــات المصرفية لألفـــراد في 
ســـيتي بنـــك البحريـــن كريســـتوف جيدنر 
قائـــًا “يفخر ســـيتي بنك البحريـــن بكونه 
أول بنـــك دولـــي يطـــرح عمليات الســـحب 
غيـــر النقـــدي فـــي شـــهر مـــارس مـــن العام 
الجاري، لنضيف بذلك لابتكارات األخرى 
التـــي قدمناهـــا فـــي الســـوق. بـــدأ نهجنـــا 
لتحويـــل العمـــاء إلـــى الحلـــول الرقميـــة 
منـــذ وقـــت طويل وســـنواصل البحث عن 
طـــرق مبتكرة لتقديـــم مجموعة منتجاتنا 
وخدماتنـــا باســـتخدام أحـــدث التقنيـــات 
الرقميـــة، وذلـــك بهـــدف جعـــل الخدمـــات 
المصرفيـــة لعمائنـــا أكثـــر كفاءة وســـرعًة 

وأماًنا في نفس الوقت”.

رياض المعراج كريستوف جيدنر

المنامة - سيتي بنك

ســـجلت زيـــن البحريـــن أرباًحـــا صافية 
بلغت 1.528 مليون دينار لفترة الثاثة 
أشـــهر المنتهيـــة في 31 مـــارس 2021، 
بزيـــادة بلغـــت نســـبتها 10.6 % مقارنة 
مـــع 1.382 مليـــون دينـــار المحققة في 
الفترة نفســـها مـــن عـــام 2020. وظلت 
ربحية الســـهم للربع األول ثابتة عند 4 
فلـــس. وأظهرت إيـــرادات نفس الفترة 
زيادة طفيفة بنسبة 0.3 % من 16.464 
مليون دينار إلى 16.507 مليون دينار. 
وبلغ الربح التشـــغيلي فـــي الربع األول 
مـــن عـــام 2021، 1.731 مليـــون دينار، 
بزيـــادة نســـبتها 8 % مقارنة مع 1.603 
مليون دينار المســـجلة في الربع األول 

.2020
وعلى مســـتوى الميزانية العمومية، بلغ 
إجمالـــي حقـــوق المســـاهمين فـــي زين 
البحريـــن بنهايـــة الربـــع األول 74.826 
مليـــون دينـــار، بزيـــادة نســـبتها 4.7 % 
مقارنـــة مـــع 71.458 مليـــون دينار في 
الربع األول 2020. وبلغت قيمة أصول 
الشـــركة بنهايـــة الربـــع األول 2021 مـــا 
يعـــادل 122.722 مليـــون دينار، بزيادة 
نســـبتها 3.8 % مقارنـــة مـــع 118.239 

مليون دينار في 31 مارس 2020.
شـــبكتها  بتوســـيع  الشـــركة  وقامـــت 
بنســـبة 75 %، بهـــدف اســـتيعاب النمو 
شـــبكتيها  عبـــر  للبيانـــات  المتســـارع 

المتنقلـــة والثابتـــة، مدفوعة بمتطلبات 
العمل عن ُبعـــد والتعليم واالجتماعات 
المتزايـــد  واالســـتخدام  االفتراضيـــة 

للحلول الرقمية.
شـــركة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
زيـــن البحريـــن، الشـــيخ أحمـــد بن علي 
آل خليفـــة “بعـــد نجـــاح زيـــن البحريـــن 
عاًمـــا  ُيعـــد  الـــذي   -  2020 عـــام  فـــي 
حافـــًا بالتحديـــات - شـــهد الربع األول 
مـــن عـــام 2021 مزيـــًدا مـــن النمـــو في 
جميـــع مجـــاالت أعمالنـــا؛ وقـــد عـــززت 
قوانـــا العاملـــة المتنوعـــة مـــن كفاءتها 
اســـتثماراتنا  مـــن  وزدنـــا  التشـــغيلية، 
وركزنـــا علـــى طـــرح مبـــادرات فريـــدة 
لتحســـين عروضنـــا الرقميـــة وتجربـــة 
اتصـــاالت  عمائنـــا. وبصفتهـــا مشـــغل 
رائد في المملكة، واصلت زين البحرين 
أفضـــل  تقديـــم  فـــي  بوعدهـــا  الوفـــاء 
تقديـــم  وضمـــان  والحلـــول  التقنيـــات 
وتلبيـــة  للعمـــاء  الخدمـــات  أفضـــل 
الطلبات المتزايدة لســـوق رقمي يشهد 

تنامًيا متزايًدا”.
وأضـــاف رئيـــس مجلـــس اإلدارة فـــي 
تصريحـــه قائًا: “في هـــذا الربع وحده، 
التوســـع  فـــي  طويـــًا  شـــوًطا  قطعنـــا 
المســـتمر فـــي بنيتنا التحتيـــة للجيلين 
المـــزود  وأصبحنـــا  والخامـــس،  الرابـــع 
األول الـــذي يعـــزز خدماتـــه فـــي بعض 
المناطـــق المطـــورة حديًثـــا فـــي الباد. 

ومع تقديـــم العديد مـــن العروض على 
الجديـــدة،  اآلجـــل  الدفـــع  منتجـــات 
فقـــد ضمنـــا قـــدرة عمائنا علـــى تحمل 
الســـوق  ظـــروف  ظـــل  فـــي  التكاليـــف 
الصعبـــة، ومـــع مواصلة تســـهيل العمل 
والتعليـــم عـــن ُبعـــد مـــن خـــال إتاحـــة 
الوصـــول المجانـــي لإلنترنـــت لعمـــاء 
المنصـــات  إلـــى  المنزلـــي  البرودبانـــد 
التعليميـــة عبـــر اإلنترنـــت. كمـــا أشـــعر 
بالفخر، وبشـــكل خاص، تجاه مبادراتنا 
المجتمعية والشبابية، مع التركيز على 

التعلم عن طريق اللعب”.
واختتـــم رئيـــس مجلـــس اإلدارة بقوله 
كفاءتنـــا  بمواصلـــة  ملتزمـــون  “نحـــن 
علـــى  والتركيـــز  القويـــة  التشـــغيلية 
طـــوال  منتجاتنـــا  محفظـــة  تطويـــر 
الفتـــرة المتبقيـــة مـــن العـــام، مـــع منـــح 
األولويـــة للقضايـــا الكليـــة مثـــل تغيـــر 
االجتماعيـــة،  والمســـؤولية  المنـــاخ 
فيمـــا ســـتواصل زين البحريـــن ريادتها 
الرقميـــة فـــي الســـوق لمواكبـــة رؤيـــة 
تطويـــر  خـــال  مـــن   2030 البحريـــن 
المواهـــب ورفـــع مســـتوى التكنولوجيا 

واالبتكار المحلي”.

أهم إنجازات زين البحرين الرئيسية 
في الربع األول من العام 2021:

االستثمارات في الشبكة وتجربة العماء
Û  المزيد من التوسع اإلضافي في خدمات

التجاريــة   G5 الخامــس  الجيــل  شــبكة 
فــي المملكــة لتســريع فــرص األعمال في 

العديد من القطاعات.
Û  افتتــاح فرع جديد لشــركة زين البحرين

بمطــار  الجديــد  المســافرين  مبنــى  فــي 
البحرين الدولي.

Û  استثمار كبير في البنية التحتية لشبكات
 G4 والجيــل الرابع G5 الجيــل الخامــس
مــا ســاهم فــي تعزيز تجربة مســتخدمي 
الهواتف النقالة والبرودباند في المناطق 
المطورة حديًثا شــرق الحد ومجمع 111 

بالحد وضاحية اللوزي.
Û  زين البحرين تستكمل بنجاح، وبالتعاون

تقنيــة  تجــارب  إريكســون،  شــركة  مــع 
NB-( النطــاق  ضيقــة  األشــياء  إنترنــت 
IoT( لدعم البحرين في تحقيق تطلعاتها 

لاتصــاالت  الخامســة  الوطنيــة  للخطــة 
)االتصال بين اآللة واآللة(.

 المنتجات والخدمات

Û  سامســونج عمــاء  تجربــة  تعزيــز  تــم 
جالكســي من خال إطاق الجيل التالي 
 S21 مــن منتجات سامســونج جالكســي
المتوافقــة مــع تقنيــات الجيــل الخامــس 
الهاتــف  علــى  مجانــي  تأميــن  مــع   ،5G
النقــال وما يصل إلــى 60 جيجابايت من 

البيانات.
Û  إطاق “ويانا”، مظلة لباقات الدفع اآلجل

التــي تقدم مجموعــة من المزايــا لضمان 
بقــاء العمــاء علــى اتصــال دائــم بتكلفة 
أقــل مــع الحصــول علــى ســرعات كبيــرة 
وخدمــات عاليــة القيمــة. وتوفــر “ويانــا” 
نحو ٪50 من البيانات اإلضافية ويمكن 

شراؤها مقابل 7 دينار بحريني شهرًيا.

الشباب

Û  زين البحرين تواصل العمل كراٍع رئيسي
لاتحــاد البحرينــي لكــرة الســلة للموســم 

الثالث عشر على التوالي.
Û  العمــاء ســامة  علــى  الحفــاظ 

وتواصلهمتوفيــر الوصول المجاني إلى 
اإلنترنــت لعماء البرودبانــد المنزلي إلى 
المنصــات التعليميــة عبر اإلنترنــت أثناء 
مــن  الطــاب  لتمكيــن  الدراســة،  تعليــق 

مواصلة تعليمهم افتراضًيا.

Û  كــن“ مبــادرة  فــي  االســتثمار  مــن  مزيــد 
ســالًما”، التــي تتيــح للعمــاء االســتفادة 
مــن جميع قنــوات زين البحريــن الرقمية 
وســهولة  بأمــان  معاماتهــم  إلتمــام 
القنــوات  تشــمل  منازلهــم.  مــن  تامــة 
االفتراضية تطبيق زين للهواتف الذكية، 
والمحادثــات التفاعلية من خال روبوت 
زيــن للدردشــة )قنــاة zBot(، وبوابــة زين 
اإللكترونــي(  زيــن  )متجــر  اإللكترونيــة 
وفــروع   ،www.eshop.bh.zain.com

زين الذكية عبر 10 مواقع مختلفة.

 المسؤولية المجتمعية واالجتماعية

Û  لتحفيــز  ،”zWellness“ برنامــج  إطــاق 
الموظفيــن على تبنــي عادات صحية من 

خال اللعب والحصول على المكافآت.
Û  الرياضــي البحريــن  بيــوم  االحتفــال 

بالتعــاون مــع Hayatech، وهــي منصــة 
ترفيهيــة أللعــاب الصحــة والعافيــة، مــن 
نبيــل”،  لغــرض  “المشــي  حملــة  خــال 
حيــث حقــق الموظفون 3 مايين خطوة 
ومكافــآت،  نقاًطــا  واكتســبوا  تراكميــة، 
وتبرعــوا بحصيلة األموال لصالح اللجنة 

البارالمبية البحرينية.
Û  الوطنيــة الحملــة  دعــم  فــي  االســتمرار 

“متكاتفيــن...  للمــرأة  األعلــى  للمجلــس 
ألجل ســامة البحرين”، من خال تقديم 
لألســر  التنظيــف  ومنتجــات  المطهــرات 

المحتاجة وكبار السن في البحرين.

الشيخ أحمد بن علي

المنامة - زين البحرين

أربــاح “زيــن البحــريــن” للربــع األول 2021
ـــن ـــوق المسـاهميـــ ـــي حقـــ ـــار إجمــالــ ـــون دينــ ـــت 10.6 %... 74.8 مليــ ـــادة بلغـــ بزيــ

خبراء: الرسائل النصية لم تعد آمنة بالتعامالت المصرفية
تقنيـــة  مجـــال  فـــي  خبـــراء  خلـــص 
المعلومات إلى أن اســـتخدام الرســـائل 
النصيـــة عبـــر الهاتف الجـــوال من قبل 
الماليـــة  الخدمـــات  وشـــركات  البنـــوك 
لتأكيـــد هويـــة العميل إنما هي وســـيلة 
ال توفـــر األمان الكامل فـــي التعامات 
المصرفيـــة، فضا عن التكلفـــة المادية 
الكبيـــرة التـــي يدفعهـــا البنـــك لشـــركة 
االتصاالت لقاء هذه الرسائل، مؤكدين 
أهميـــة البحـــث عن طريقـــة بديلة أكثر 
اســـتخدام  مثـــل  تكلفـــة  وأقـــل  أمنـــا 

تطبيقات الهاتف الجوال المشفرة.
نظمتهـــا  نـــدوة  خـــال  ذلـــك  جـــاء 

شـــركة “إن جـــي إن” العالميـــة ألنظمـــة 
المعلومـــات المتكاملـــة حول “مصادقة 
التعامات عبـــر اإلنترنت في البحرين 
من خال الرســـائل النصيـــة القصيرة” 
وذلـــك بالتعـــاون مـــع شـــركة “إيرومي 
تكنولوجيـــز” الدوليـــة ألنظمـــة الدفـــع 
ومقرهـــا  اإللكترونـــي  والتحقـــق 
النـــدوة  فـــي  وتحـــدث  ســـنغافورة، 
بشـــكل رئيـــس، علـــي الصائـــغ رئيـــس 
أمـــن تكنولوجيـــا المعلومـــات في بنك 
المؤمـــن  وحســـن  الوطنـــي،  البحريـــن 
والمخاطـــر  المعلومـــات  أمـــن  مديـــر 
الخدمـــات  شـــركة  فـــي  التشـــغيلية 
عـــدد  إلـــى  إضافـــة  العربيـــة،  الماليـــة 

مـــن المتحدثيـــن والخبراء مـــن داخل 
وخارج البحرين.

وأشـــار الخبـــراء إلى أنه يمكن لمشـــغل 
الرســـائل  قـــراءة  المحمـــول  الهاتـــف 
يمكـــن  كمـــا  للمســـتخدمين،  النصيـــة 
الهاتـــف  شـــركات  قبـــل  مـــن  التقاطهـــا 
الجـــوال حـــول العالـــم، والتـــي ترتبـــط 

ببعضهـــا البعض عبر بروتوكول محدد، 
وبهـــذه الطريقـــة يمكن لهاتـــف العميل 
محمـــول  هاتـــف  بشـــبكة  االتصـــال 
وإجـــراء المكالمـــات واســـتامها، حتى 
عندمـــا يكون في بلد آخر على الجانب 
اآلخـــر مـــن العالـــم، وقـــد تعـــرض هـــذا 
مـــن  متكـــررة  لهجمـــات  البروتوكـــول 
قبـــل قراصنـــة أخذوا رســـائل نصية أو 

اعترضوها.
وقالـــوا فـــي الســـياق ذاتـــه إن الهاتـــف 
ذاتـــه ليـــس محصنـــا ضـــد الفقـــدان أو 
االختراق، لذلك يجب على المستخدم 
ضـــد  محمـــي  هاتفـــه  أن  مـــن  التأكـــد 
هجمات القراصنة، وعلى دراية بكيفية 

فقـــدان  حـــال  فـــي  الفـــوري  التصـــرف 
الهاتف، ومنع األشـــخاص السيئين من 
استخدامه لسرقة األموال من حسابك 
البنكي. ولفت المتحدثون خال الندوة 
إلى وجـــود العديد من طرق المصادقة 
البديلـــة، مشـــيرين إلـــى أن المصادقـــة 
ثنائية العوامل المســـتندة إلى التطبيق 
أفضـــل مـــن المصادقـــة المســـتندة إلى 
الرســـائل النصية القصيرة، بما في ذلك 
التطبيقـــات التـــي تنشـــئ رمـــوًزا علـــى 
جهـــاز الهاتف الجـــوال أو مفتاح أمان، 
مشـــيرين إلـــى أن اســـتخدام تطبيقات 
مثـــل “ســـيغنال” الذي ال يجمـــع بيانات 
المســـتخدمين وصعب االختـــراق ربما 

يكون وســـيلة فعالة أكثر من الرســـائل 
النصية.

جـــي  “إن  لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
هـــذه  إن  قـــال  العوضـــي  يعقـــوب  إن” 
النـــدوة هـــي الثانيـــة مـــن نوعهـــا ضمن 
فعاليـــات مجلـــس “إن جـــي إن” الـــذي 
أطلقتـــه شـــركة “إن جـــي إن” كمنصـــة 
لنشـــر وتعزيز الوعي باألمن السيبراني 
لألفراد والمؤسسات في البحرين، في 
إطار ندوات وورش عمل عبر اإلنترنت 
الخبـــراء  مـــن  نخبـــة  فيهـــا  يتحـــدث 
والمختصيـــن بشـــأن أهـــم موضوعـــات 
األمن الســـيبراني وموضوعـــات تقنية 

المعلومات وأكثرها شيوًعا.

المنامة - شركة “إن جي إن”

في ندوة نظمتها 
“إن جي إن” بمشاركة 

متخصصين

األربعاء 5 مايو 2021 - 23 رمضان 1442 - العدد 4585

الرياض - مباشر

أكـــد نائـــب وزيـــر الحـــج والعمـــرة فـــي المملكـــة العربية 
ارتفـــاع  مشـــاط،  ســـليمان  بـــن  عبدالفتـــاح  الســـعودية 
الطاقة التشـــغيلية لتمكين دخول المزيد من المعتمرين 
والمصلين، واستمرار العمل على رفع الجاهزية في عيد 
الفطـــر. وقال نائب وزير الحـــج والعمرة في تصريحات 
لــــ “العربية”، مســـاء االثنين، إن أكثر من مليون شـــخص 
اعتمروا في شـــهر رمضـــان، وأن الـــوزارة وضعت خطة 

لأليام العشرة األخيرة من الشهر الكريم.
وكانت الهيئة العامة لإلحصاء في السعودية، قد أعلنت 
قبل أيام، تراجع عدد المعتمرين بنسبة تقارب الـ 70 % 

في 2020؛ بسبب جائحة كورونا، بوصول إجمالي عدد 
المعتمرين إلى 5822942 معتمًرا.

أكثر من مليون شخص اعتمروا في رمضان
المنامة - المصرف المركزي

أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية اإلصدار 
رقم ISIN BH0004U267U0( 189( من صكوك التأجير 
اإلســـامية الحكوميـــة قصيـــرة األجـــل التـــي يصدرهـــا 
مصـــرف البحريـــن المركـــزي نيابـــة عـــن حكومـــة مملكة 
البحريـــن. تبلـــغ قيمة اإلصدار 26 مليـــون دينار بحريني 
لفتـــرة اســـتحقاق 182 يوًما تبدأ في 6 مايـــو 2021 إلى 
4 نوفمبـــر 2021. ويبلغ العائـــد المتوقع لهذه الصكوك 
1.70 % مقارنة بسعر العائد 1.35 % لإلصدار السابق 
بتاريـــخ 8 أبريـــل 2021، علمـــا بأنـــه قـــد تمـــت تغطية 

اإلصدار بنسبة 590 %.

26 مليون دينار لصكوك التأجير قصيرة األجل

1.5
مليون دينار
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بائع في سوق المنامة سنة 1952

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

أمرت السلطات المصرية بحبس 3 متهمين، أسبوعين على ذمة 
التحقيــق، لتورطهــم في طعن شــاب بســاح أبيــض، بعد دفاعه 
عن فتاة كانوا يتحرشون بها. وحسبما ذكرت صحيفة “الوطن” 
المصريــة، فقــد مّثــل 3 متهميــن جريمتهــم بطعن شــاب بالصدر 
بساح أبيض “مطواة”، لدفاعه عن فتاة كانوا يتحرشون بها في 
منطقة دار السام بالقاهرة. وأمرت أجهزة األمن بالتحفظ على 
الســاح المســتخدم في الجريمة، وإصدار تقرير الطب الشرعي 

للوقــوف علــى أســباب الوفــاة. واعتــرف المتهمــون بجريمتهــم، 
وأقــروا أنهــم لــم يقصدوا قتــل المجني عليه، وإنمــا كان هدفهم 
تخويفه لابتعاد عن طريقهم بعد تدخله للدفاع عن فتاة كانوا 
يتحرشــون بهــا. وتلقى قســم شــرطة دار الســام باغــا من أحد 
المستشــفيات يفيد بوصول شــاب يبلغ “16 عاما”، مصابا بطعنة 
نافــذة فــي الصــدر، وذلــك علــى خلفيــة مشــاجرة مــع 3 متهمين 

كانوا يتحرشون بفتاة، قاموا على إثرها بطعنه بساح أبيض.

شاب يدفع حياته ثمًنا للدفاع عن فتاة تعرضت للتحرش

األميركيــة  “مارفــل”  اســتوديوهات  كشــفت 
للنجمــة  ظهــور  أول  عــن  الهزليــة،  للقصــص 
أنجلينا جولي، في واحد من األفام المترقب 

عرضها في دور العرض السينمائية.
يتضمــن  ترويجــي  فيديــو  وعرضــت ضمــن 
جميع مشــروعاتها الســينمائية التي ستطرح 
للجمهور خال الفترة المقبلة، لقطات سريعة 

مــن فيلــم “Eternals”، وهــو أول أفــام أنجلينــا جولــي فــي عالــم “مارفــل” 
الســينمائي. وأعلنت “مارفل” في الفيديو أن فيلم “Eternals” ســيعرض في 
5 نوفمبــر المقبــل، وتشــارك فــي بطولته الممثلة المكســيكية، ســلمى حايك، 
وهــو مــن إخــراج كلــوي تشــاو، التــي حازت علــى جائــزة أوســكار أخيرا عن 
فيلمهــا “نومادالنــد”. كما تضمن فيديو “مارفــل” الترويجي، لقطات من فيلم 
“Black Widow” مــن بطولــة الممثلــة األميركيــة، ســكارليت جوهانســون، 
والــذي ســيعرض فــي 9 يوليــو المقبــل، بعــد أن تأجــل طرحــه أكثــر مــن مرة 

بسبب الوباء العالمي.

أول ظهور ألنجلينا جولي في أفالم “مارفل” الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:
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توصـــل فريـــق دولـــي مـــن العلمـــاء إلى أن 
األنهـــار الجليديـــة في جميع أنحـــاء العالم 
بـــدأت فـــي الذوبان بشـــكل أســـرع، ما أدى 
إلـــى فقـــدان 31 % مـــن الثلـــوج والجليـــد 

سنويا عما كان عليه قبل 15 عاما.
وأرجع هؤالء العلماء في مقال نشر بمجلة 
“نيتشر”، الســـبب في ذلك إلى تغير المناخ 

الناجم عن حرق الوقود األحفوري.
وقـــام الباحثـــون بتحليـــل بيانـــات األقمار 
الصناعية وحســـبوا أن 220 ألفا من األنهار 
الجليديـــة الجبليـــة تفقـــد أكثـــر مـــن 298 
مليـــار طن مـــن الثلج والجليد ســـنويا منذ 

عام 2015.
وُرصـــد أن هـــذا الحجـــم من الميـــاه يكفي 
لتغطيـــة سويســـرا بــــ 7.2 متر مـــن ارتفاع 
المـــاء. كما ارتفع في الوقت نفســـه، معدل 
الذوبـــان مـــن عـــام 2015 إلـــى عـــام 2019 
بمقـــدار 71 مليـــار طن ســـنويا، فيما يجري 
نصف خســـائر الغطاء الجليـــدي في العالم 

في الواليات المتحدة وكندا.

حتفهـــم  األقـــل  علـــى  شـــخصا   23 لقـــي   
وأصيـــب العشـــرات فـــي مدينة مكســـيكو 
بعد انهيار جســـر مترو معلـــق لحظة مرور 
قطـــار عليه ليـــل اإلثنين الثاثاء، حســـبما 
ذكرت الســـلطات المحلية. وقالت كاوديا 
شـــينباوم رئيســـة بلديـــة مكســـيكو التـــي 
وصلـــت علـــى الفـــور إلـــى مـــكان الحـــادث 
للصحافييـــن “نأســـف فـــي هـــذه المرحلـــة 
لوفاة 23 شخصا، بينهم شخص توفي في 
المستشـــفى”. ووقع الحـــادث قرب محطة 
أوليفـــوس علـــى الخط 12 مـــن المترو في 
جنـــوب العاصمـــة مـــا أدى إلـــى وقـــوع 70 

جريحا كما قالت شينباوم.
وأظهـــرت مشـــاهد بّثتها القنـــوات المحلية 
والمســـعفين  اإلطفـــاء  رجـــال  عشـــرات 
يعملـــون جاهدين خال الليل إلنقاذ ركاب 
القطـــار من بيـــن الركام واألســـاك والقطع 

المعدنية الملتوية.

توقع حدوث كارثة 
جليدية تصيب 

ماليين البشر

 23 قتيال في حادث 
انهيار مترو معلق 

بمدينة مكسيكو

علوت تواضًعا
ــدرا ــا فــســمــوت ق ــًع ــواض ــوت ت عــل

المعالي نــجــل  ــا  ي فــيــك  وتــهــنــا 

ــد فـــي كـــل عــصــٍر ــال فــمــجــدك خ

ــر من ــي ــغ ــع الـــســـخـــاء ب ــب ــا ن ــي ف

ــت ــا فـــي كـــل وق ــدن ــي لـــقـــاؤك ع

ــان لـــنـــا مـــالذ ــ ــى كـــنـــت كـ ــ ــ وأن

يزهو الــنــجــم  ــان  كـ كــنــت  ــى  ــ وأن

ــت ربــيــعــنــا فـــي كـــل فــصــٍل ــأن ف

ــة فــانــثــنــيــنــا ــلـ أتــــى زيــــن األهـ

ــا ــًع ــم ج اهلل  ــر  ــه ــش ب ــه  ــئ ــن ــه ن

أواٍل ــى  ــل ع الـــهـــالل  ــل  هـ ــذ  ــم ف

ــى أنـــاٍس ــحــر شـــح عــل ــب رأيــــت ال

مـــددت يـــدك البـــن الــبــحــر عــوًنــا

يــبــدو الــســعــد  ــدت  ــ وج أن  ــا  ــم ول

شمال أن  األبــــــوة  فــيــك  أبــــت 

بيوت عــلــى  ــرور  الـــسـ ــت  ــل ــأدخ ف

باتت بالسعد  أســـرة  ــن  م فــكــم 

لنعلي بــجــدتــهــا  يــابــن  ــا  ــن ــي أت

ــا فـــي كـــل حـــاٍل ــنـ ونــعــلــن أنـ

يسعى إلــيــك  منك  الشعر  وهـــذا 

الــقــوافــي ظــامــئــة  ورد  ــودك  ــج ف

يهدى حين  فخًرا  الشعر  وحسب 

ــك اتــخــذ الــمــلــوك الــعــفــو ديــًنــا ب

وأنـــــت تـــــراه مـــكـــرمـــًة وعـــرًفـــا

ــي بــالد ــي الــشــريــعــة ف ــام فــيــا ح

نهًجا ــراف  ــ األعـ واضـــح  ــت  ــ وأرس

هــوانــا نخشى  ال  نــحــن  بــعــهــدك 

ــكــل ســـاٍع ــق ل ــري ــط ــت ال ــحـ وأوضـ

تعطي ــوف  س حتًما  األرض  ــأن  ب

قحط اشــتــد  مهما  أوال  فنخل 

عيسى سليل  ــه  اإللـ بــاســم  فسر 

داًرا ــد  ــج ــم وال الــعــال  اتــخــذ  قـــد 

حتى ــداد  ــ ــ األج مــفــاخــر  نــهــلــت 

فينا أرســــوه  ــا  م عــظــيــم  ــت  ــن وص

ــوُم ــاز بـــاإلســـالم قـ ــ ــا ج ــز مـ ــج ف

المعالي ــى  إلـ ــدل  تـ أن  وحــاشــا 

حتى األيــــــام  ــب  ــل ــق ت ــرت  ــبـ خـ

تجري وهــي  الــحــوادث  وتــابــعــت 

ــان بــمــا أتـــاه  ــ ــزم ــ وعـــايـــنـــت ال

يخبى ــا  م تعلم  ــرت  صـ أن  ــى  إلـ

ــداث عــلــًمــا ــ ــاألح ــ ــزداد ب ــ ــ ــال ت فـ

ــا بــســلــمــان مــنــحــت الــحــكــم روًحـ

ــر ــل أم ــزل فـــي كـ ــ ــم ي ــر لـ ــاصـ ونـ

ــالد بـ فــــي  عـــــزك  اهلل  أدام 

راٍع كـــف  فـــي  ــا  ــهـ أنـ وتــفــخــر 

ــي الــجــلــى بــعــزٍم ــاس ف ــن يــقــود ال

ــا ــر األواخــــــر العــدمــن ــش ــدت ع ــ ب

ــاًء ــ ــي دع ــل ــع ونـــحـــن بــلــيــلــهــا ن

ملًكا البحرين  على  يبقي  بــأن 

ــاٍع ب قصير  الــقــصــيــد  ــان  كـ ــإن  فـ

الــمــجــد كبرا ــر فــيــك رغـــم  ن ولـــم 

عــلــى كـــل الـــدنـــا شـــرًفـــا وفــخــرا

شبرا األرض  فــي  ــدع  ي لــم  وعـــزك 

ــرا ويـــا جـــــوًدا أحــــاط الـــنـــاس ط

فــأنــى لــحــت كـــان ضــحــى وفــطــرا

وفـــيـــض يــغــمــر األرجــــــاء غــمــرا

فجرا مــنــك  ــل  ــأم ي ــق  ــ األف ــان  ــ وك

ــا وتــهــل عــطــرا ــًم ــائ ــس ــب ن ــه ت

ــدرا ب الشهر  فــي  بــدا  مــن  نهني 

ــرا ــك ــة ونـــعـــيـــد ش ــع ــي ــدد ب ــجـ نـ

ــك تــتــرا ــن وأفــــــواج الـــمـــكـــارم م

ــزرا ــد الــمــد جـ ــع ــر ب ــي ــخ وعــــاد ال

ــرات بــحــرا ــي ــخ فــكــنــت لـــه مـــن ال

ــزرا ن ــراح  ــ األف فــي  ــنــاس  ال لبعض 

ــرى ــس ــًرا وي ــسـ ــًة قـ ــن ــم تـــبـــدد ي

يسرا العسر  بعد  منك  لتحظى 

ــرا ــو س ــف ــع ــل بــأمــر ال ــف ــم ط ــ وك

ــاق ذكـــرا ــ ــكــم فـــي مــســمــع اآلفـ ل

ــرا ــه رجـــالـــك لـــم نـــزل ســــًرا وج

ولـــو ال أنـــت مـــا أبـــدعـــت شــطــرا

درا الـــغـــواص  ــح  يــمــن ــرك  ــحـ وبـ

ــرام الــعــرب حــًرا ــ ــا مــن ك ــاًم ــم ه

ــان فــخــرا ــ ــك ك ــب ــل ــه وق يــــدان بـ

ــاء فــي اإلســــالم أمــرا ــا جـ ــًق ــل وخ

مشمرخا صـــرًحـــا  ــلــديــن  ل بــنــت 

ــًرا ــق ــت ــس ــا م ــم ــك وبــــاألخــــالق ح

ــذرا ب األرواح  ــي  ف بـــذرت  ــت  ــأن ف

خــيــرا ــر  ــي ــخ ال ــالد  ــ ب ــي  فـ وراٍج 

وشــكــرا ــا  ــرًم ك لــهــا  يعطي  لــمــن 

تــبــرا الـــعـــذق  ــى  ــق أل هـــَز  مـــا  إذا 

صقرا الــمــجــد  ــاء  ــم س ــي  ف ــق  ــل وح

ــل الـــجـــوزاء وكـــرا ــاه ــج وفــــوق م

ــخ ســفــرا ــاري ــت ــل ــرت ل ــ كــأنــك ص

بــرا الــعــفــو  ببسط  لــهــم  فكنت 

كسرى بعد  مــن  قــيــصــًرا  تخطوا 

أدرى الـــنـــاس  يــهــم  بــمــا  ــت  ــأن ف

ــا وصــبــرا ــزًم ــت صــروفــهــا ع ــرك ع

ــرا ــه ــا وظ ــًن ــط ــد قــلــبــتــهــا ب ــ وق

ــرا ــ ــًوا وم ــ ــل ــ ــى أبـــنـــائـــه ح ــلـ عـ

ــرا ــب وتــســبــر قـــــادم األيــــــام س

ــرا ــب خ بـــاألخـــبـــار  تـــــــزداد  وال 

ــرا ــك ــوًة وتـــشـــع ف ــ ــت ــ تـــشـــب ف

أزرا ــان  ــرسـ ــفـ الـ ــة  ــزم ــع ب ــد  ــش ي

ــرا ــزدان ده ــ ــم تـــزل ت بــعــهــدك ل

ــهــرا لـــه كـــف تــصــب الــخــيــر ن

ــه الـــعـــرش نــصــرا ويـــرجـــو مـــن إلـ

قطرا البحرين  ربــى  فــي  سحابك 

ووتـــرا ــا  ــًع ــف ش ــا  ــم ــس ال رب  إلـــى 

ــرى ــنــدى والـــجـــود أح ــا بــال وشــيــًخ

ــذرا ــغ بـــالـــدعـــاء إلــيــك عـ ــل ــأب س
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