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أعــرب ولــي العهــد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بــن حمد آل خليفة عن 
خالــص تعازيــه ومواســاته إلــى أســرة وذوي شــهيد الواجب العريف عمار إبراهيم عيســى ســائالً هللا 
المولــى العلــي القديــر أن يتغمــد الشــهيد بواســع رحمتــه وأن يمــّن علــى المصابيــن مــن منتســبي خفر 
الســواحل بالشــفاء العاجــل، جــّراء الحــادث الــذي تعرضــوا له أثنــاء تأديتهــم الواجب إليقــاف قارب 

مخالف لفترة حظر صيد الروبيان.

ووجه ســـموه كل الجهات المعنية بســـرعة اتخاذ 
اإلجـــراءات القانونيـــة الالزمـــة بحـــق مـــن يثبت 
تورطـــه فـــي الحـــادث، وقـــال ســـموه إن مملكـــة 
البحرين وعلى مر الســـنين دفعـــت ثمنا غاليا من 
ثرواتهـــا البحريـــة بســـبب التعدي مـــن الخارجين 
الخيـــرات  يســـتنزفون  الذيـــن  القانـــون  علـــى 
التـــي وهبهـــا هللا عـــز وجـــل بطـــرق صيـــد جائرة 
مخالفـــة للقوانيـــن واألنظمـــة وباســـتغالٍل لعمالة 
غيـــر مرخصة، مشـــددا ســـموه على أن مـــا فقدته 
البحرين أمس هو أثمن وأغلى، بروح أحد أبنائها 

الكرام البررة.

الجـــرم  فـــي  المشـــتركين  أن  ســـموه  وأضـــاف 
والعمل الشـــائن ليسوا فقط من يستغلون العمالة 
ويســـتأجرون الســـفن أو يتبعون طرق صيد غير 
قانونية، وإنما حتى من يقبلون شراء السلع مثل 
الروبيـــان وغيره في فتـــرات الحظر ومنع الصيد 
التـــي ُوضعـــت للحفـــاظ علـــى البيئـــة والثـــروات 

البحرية الطبيعية.
كما وجه ســـموه كاًل مـــن وزارة الداخلية والجهاز 
التنفيـــذي بالصنـــدوق الملكـــي لشـــهداء الواجب 
بالوقـــوف فـــورا علـــى احتياجـــات أهـــل شـــهيد 

الواجب والمصابين في الحادث المذكور.

سرعة اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق المتسببين بالحادث 
سمو ولي العهد رئيس الوزراء: الوقوف فورًا على احتياجات أهل شهيد الواجب والمصابين

المنامة - بنا
علـــي  اإلعـــالم  شـــؤون  وزيـــر  أعلـــن 
الرميحـــي عـــن فتـــح بـــاب المشـــاركة 
فـــي جائـــزة “رئيـــس مجلس الـــوزراء 
للصحافـــة” فـــي نســـختها السادســـة، 
ابتـــداء من اليوم الجمعـــة الموافق 7 

مايو.
وأشـــار الرميحي إلى أن الجائزة التي 
تقـــام برعايـــة رئيس مجلـــس الوزراء 
مـــا هي إال ترجمة فعليـــة للدعم الذي 
تلقـــاه الصحافة من القيادة الحكيمة، 
ويأتـــي هـــذا التكريـــم للمبدعيـــن من 
عـــن  تعبيـــر  والكتـــاب  الصحافييـــن 
مدى التقديـــر لعطائهـــم المتجدد في 
خدمـــة الوطـــن، واالعتـــزاز بتميزهـــم 
لمهنـــة  النبيلـــة  بالرســـالة  والتزامهـــم 
الصحافـــة ودورهـــا فـــي التنويـــر، كما 
يأتي وســـيلة لحفز اإلبداع وتشـــجيع 
األجيـــال الجديـــدة مـــن الصحافييـــن 

لبـــذل مزيـــد مـــن الجهـــد علـــى طريق 
تطويـــر الصحافة الوطنيـــة واالرتقاء 
بهـــا، موضحـــا أن اإلعالن عن أســـماء 
الفائزيـــن والجوائـــز ســـيكون بحلول 
نهاية شهر يونيو المقبل بالحفل الذي 
ســـيقام تحـــت رعاية كريمـــة من ولي 
العهـــد رئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 

خليفة.

إعالن فتح باب المشاركة في جائزة 
“رئيس مجلس الوزراء للصحافة”

المنامة- بنا

وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  أفـــاد 
البلديـــات والتخطيـــط العمراني 
امتـــالك  بعـــدم  خلـــف  عصـــام 
الـــوزارة صالحيـــة بيـــع األراضي 
الصغيرة التابعة للبلدية من غير 

المستفاد منها.
وقال في رده على طلب المجلس 
بشأن بيع األراضي الصغيرة غير 
المستفاد منها والمملوكة للبلدية 
التصـــرف  إن  المحـــرق  بثانيـــة 
فـــي جميـــع األراضـــي الحكومية 
المملوكـــة للدولـــة ملكيـــة خاصة 
بما فيهـــا هذه األراضـــي، تخضع 
ألحكام المرســـوم بقانون بشـــأن 
التصرف فـــي األراضي المملوكة 
للدولـــة ملكيـــة خاصـــة، واألمـــر 
الملكي بشـــأن آلية تطبيق المادة 

الرابعة من ذلك القانون.
مـــن  الرابعـــة  المـــادة  وتشـــير 
المرســـوم بقانون رقم 19 لســـنة 

فـــي  التصـــرف  بشـــأن   2002
األراضي المملوكة للدولة ملكية 
خاصة إلـــى أنه “ال يجوز ألجهزة 
الدولة أو األشـــخاص االعتبارية 
األراضـــي  فـــي  التصـــرف 
تغييـــر  أو  لهـــا  خصصـــت  التـــي 
اســـتخدامها لغيـــر الغـــرض الذي 
خصصت مـــن أجلـــه إال بموافقة 

من الملك”.

وزير البلديات: لسنا مخولين ببيع أراضي الدولة

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

القطريـــة،  األنبـــاء  وكالـــة  قالـــت 
أمـــر  العـــام  النائـــب  إن  أمـــس، 
بالتحقيق مـــع وزيـــر المالية بتهم 
اإلضـــرار بالمال العام، واســـتغالل 
اســـتعمال  وإســـاءة  الوظيفـــة، 

السلطة.
ونقلت وكالة األنباء القطرية بيانا 
لمكتـــب النائـــب العـــام جـــاء فيه: 
“بعد االطـــالع علـــى األوراق، وما 
أرفـــق بها مـــن تقارير، أمـــر النائب 
العـــام بالقبـــض على وزيـــر المالية 
علي شريف العمادي، وسؤاله عما 
أثيـــر بالتقارير مـــن جرائم متعلقة 
بالوظيفة العامة، تمثلت باإلضرار 
بالمال العام، واستغالل الوظيفة، 

وإساءة استعمال السلطة”.
النائـــب  “أمـــر  البيـــان:  وأضـــاف 
العـــام بفتـــح تحقيقـــات موســـعة 
بـــاألوراق  المثـــارة  الجرائـــم  فـــي 

المقدمة”.

قطر.. التحقيق 
مع وزير المالية 

بتهم فساد

16 صفحة - 210 فلوس

الفريق الوطني يعلن إجراءات فتح القطاعات للمواطنين والمقيمين والزائرين

حصر عدد من الخدمات الداخلية للمتطعمين أو المتعافين من أول أيام العيد

المنامة - بنا

أعلـــن الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي 
لفيـــروس كورونا برئاســـة رئيس المجلس 
األعلـــى للصحـــة رئيـــس الفريـــق الوطنـــي 
الطبـــي للتصـــدي لفيروس كورونـــا الفريق 
آل  عبـــدهللا  بـــن  محمـــد  الشـــيخ  طبيـــب 
خليفـــة وبعد موافقـــة اللجنة التنســـيقية، 
القطاعـــات  بعـــض  فتـــح  إجـــراءات  عـــن 
ابتـــداًء مـــن أول أيـــام عيد الفطـــر المبارك 
أمام الحاصلين على التطعيم والمتعافين 
والزائريـــن،  والمقيميـــن  المواطنيـــن  مـــن 

والمتعافيـــن  المتطعميـــن  شـــعار  بإبـــراز 
“مجتمـــع  تطبيـــق  فـــي  األخضـــر  باللـــون 
واعـــي” للمواطنين والمقيميـــن في مملكة 
البحريـــن، وإبرازهـــا من األشـــقاء من دول 
مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة 
في تطبيقات الهواتف الرســـمية المعتمدة 
لديهم والخاصة بفيـــروس كورونا إلثبات 
الحصـــول على التطعيـــم وإثبات التعافي، 
الـــدول  مـــن  الزائريـــن  علـــى  يتعيـــن  كمـــا 
األخرى إثبات حصولهم على التطعيم من 
خـــالل إبراز بطاقة قبول شـــهادة التطعيم 
التـــي تـــم تزويدهـــم بهـــا عنـــد وصولهـــم 

للمملكة والتحقق منها.
وبيـــن الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي 
لفيـــروس كورونـــا أنـــه ُيســـمح بالحصـــول 
علـــى الخدمـــات الداخليـــة أيًضـــا لمـــن هم 
برفقـــة  يكـــون  أن  شـــرط  عامـــًا   12 دون 
شخص متطعم أو متعاٍف، كما تم السماح 
بدخول الفئـــة العمرية البالغة 17-12 عاًما 
فـــي جميع الحـــاالت، في حين لن ُيســـمح 
لغيـــر المتطعميـــن أو غيـــر المتعافيـــن مـــن 
الحصول على عدد من الخدمات الداخلية 

في بعض المنشآت.
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دبي ـ العربية نت

كشف عن منشأة صواريخ جديدة في إيران

)12(

سمو ولي العهد رئيس الوزراء)02(

)12(

سيدعلي المحافظة

منتخب الصاالت يدشن كأس العرب بالكويتوصفات الطبخ من “السوشل ميديا”فرنسا تحذر ساسة لبنان“التجارة” تنضم لحملة التوعية باالحتيال اإللكترونيعبداهلل بن راشد سفيًرا بالمكسيك
قدم الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة،  «

نسخة من أوراق اعتماده كسفير 
مملكة البحرين المعين لدى الواليات 

المتحدة المكسيكية والمقيم في 
واشنطن، إلى سفير الواليات المتحدة 

المكسيكية لدى الواليات المتحدة 
األميركية إستيبان موكتيزوما.

انضمت وزارة الصناعة  «
والتجارة والسياحة للحملة 

الوطنية التي أطلقتها مؤخرا 
جمعية مصارف البحرين 

للتوعية بمختلف عمليات 
االحتيال اإللكتروني التي 
تستهدف عمالء البنوك.

عقد وزير الخارجية الفرنسي جان  «
إيف لودريان أمس سلسلة لقاءات 
في بيروت شمل أبرزها مسؤولين 
لبنانيين وممثلين عن مجموعات 

سياسية معارضة، غداة تحذيره 
من التعامل “بحزم مع من 
يعّطلون تشكيل الحكومة”.

تلجأ البحرينيات اليوم إلى  «
اليوتيوب أو السوشيال ميديا 

وكتب الطبخ؛ بغية خلق التميز في 
إعداد طبخات رمضانية في الشهر 

الفضيل. وتلجأ بعض النساء 
للتسلح بكتب ومواقع الطبخ 
المنتشرة عبر شبكة اإلنترنت.

يدشن منتخبنا  «
الوطني األول لكرة 
الصاالت مشاركته 

في كأس العرب لكرة 
الصاالت 2021 المقررة 

في الفترة 20 وحتى 29 مايو الجاري في مصر، بلقاء منتخب 
الكويت، ضمن الجولة األولى للمجموعة األولى من البطولة.

0413121511

)03(

تقام برعاية سمو 
ولي العهد رئيس 
الوزراء... وتقديرا 

للمبدعين من 
الصحافيين

عصام خلف

كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  أعلـــن 
)كوفيد19-( أنه في إطار المراجعة الدورية لإلجراءات المتعلقة 
بالمســـافرين القادمين إلى مملكـــة البحرين وبعد العرض وأخذ 
موافقـــة اللجنة التنســـيقية، فقد تقـــّرر بدًءا مـــن أول أيام عيد 
الفطر المبارك إلغاء فحص فيروس كورونا )PCR( عند الوصول 
للمتطعمين والمتعافين من دول مجلس التعاون لدول الخليج 

العربية؛ من خالل إبراز الشعار األخضر للمتطعمين والمتعافين 
فـــي التطبيقات الرســـمية المعتمدة لديهم لفيـــروس كورونا أو 
شـــهادات التطعيـــم والتعافـــي الصـــادرة مـــن وزارات الصحـــة 
بـــدول مجلس التعـــاون، دون الحاجة لتطبيـــق الحجر الصحي 
االحترازي، وال يســـري قرار إلغـــاء الفحص على الفئات العمرية 

بين 17-6سنة وغير المتطعمين وغير المتعافين.

إلغاء فحص “PCR” للمتطعمين والمتعافين من القادمين دول “الخليج”

)05(



أكـــد وزيـــر اإلعـــام علـــي الرميحـــي 
التاريخيـــة  األخويـــة  العاقـــات  أن 
المتميـــزة التـــي تربـــط بيـــن مملكـــة 
البحريـــن وشـــقيقتها الكبرى المملكة 
العربية الســـعودية تستمد قوتها من 
الروابـــط األخوية التـــي تجمع عاهل 
البـــاد صاحـــب الجالـــة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، مع أخيه خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبدالعزيز آل ســـعود عاهـــل المملكة 
العربية السعودية الشقيقة، وشعبي 
البلديـــن الشـــقيقين، مشـــيًرا إلـــى أن 
المواقف والظروف على مدى تاريخ 
المملكتين الشـــقيقتين العريق تثبت 

أن الوطن واحد والشعب واحد.
جاء ذلك لدى استقبال وزير اإلعام 
المكلف بالمملكة العربية الســـعودية 
وزيـــر  القصبـــي،  ماجـــد   الشـــقيقة 

اإلعـــام الرميحي في قصر الضيافة 
بمكـــة المكرمـــة، فـــي إطـــار الزيـــارة 
التي يقـــوم بها إلى المملكـــة العربية 
رســـمية  لدعـــوة  تلبيـــة  الســـعودية 
تلقاهـــا مـــن وزيـــر اإلعـــام المكلـــف 

بالمملكة الشقيقة.

وأعـــرب وزير اإلعـــام عـــن اعتزازه 
بحـــرص المملكة العربية الســـعودية 
علـــى تعزيـــز التواصـــل بيـــن البلدين 
الشـــقيقين فـــي مختلـــف المجـــاالت 
اإلعاميـــة، تنفيًذا لـــرؤى وتوصيات 
الســـعودي  التنســـيق  مجلـــس 

البحرينـــي الذي يرأســـه كل من ولي 
العهد رئيس الوزراء صاحب الســـمو 
حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي 
آل خليفـــة، وأخيـــه صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األمير محمد بن ســـلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب 
رئيس مجلس الـــوزراء وزير الدفاع 
بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
وتم خـــال االجتمـــاع االتفـــاق على 
استمرار التشاور والتنسيق المشترك 
عبـــر تشـــكيل لجـــان عمـــل مشـــتركة 
فـــي مختلـــف القطاعـــات اإلعاميـــة 
الستدامة التواصل وتعزيز التنسيق 
األهـــداف  يحقـــق  بمـــا  اإلعامـــي 
المشـــتركة للبلديـــن الشـــقيقين، كمـــا 
بيـــن  التعـــاون  أوجـــه  بحـــث  جـــرى 
البلدين الشقيقين في قطاع اإلعام 
واالتصال والســـبل الكفيلة بتعزيزها 

وتطويرها في مختلف المجاالت.

مدينة عيسى- وزارة التربية والتعليم

المنامة - بنا

مدينة عيسى- وزارة التربية والتعليم

التربيـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
النعيمـــي  ماجـــد  والتعليـــم 
رئيس مجلس أمناء مجلس 
التعليم العالي،  نائب رئيس 
مجلـــس  أمنـــاء  مجلـــس 
األميـــن  العالـــي  التعليـــم 
الدكتـــورة  للمجلـــس  العـــام 
بنـــت عيســـى  رنـــا  الشـــيخة 
بـــن دعيـــج آل خليفة، حيث 
هنأها الوزيـــر بالثقة الملكية 
الســـامية بتعيينهـــا فـــي هذا 
المنصب، كما توجه بالتهنئة 

إلـــى أعضـــاء المجلـــس على 
الملكـــي  المرســـوم  صـــدور 
الســـامي بتعيينهـــم، مؤكـــدا 
بـــأن مجلـــس أمنـــاء مجلس 
التعليم العالي سيبذل كل ما 
من شـــأنه االرتقـــاء بالتعليم 
العالي وفق أحـــدث البرامج 
األكاديمية، وكذلك تشـــجيع 
الجامعـــات  اســـتقطاب 
البحريـــن،  لمملكـــة  العريقـــة 
متمنيـــا الوزيـــر لهـــا التوفيق 

والنجاح في مهام عملها.

أمـــس  البحريـــن  مملكـــة  زار 
جهـــاز  رئيـــس  الخميـــس، 
اإلســـرائيلي يوسي  الموســـاد 
كوهيـــن، وكان في اســـتقباله 
المخابـــرات  جهـــاز  رئيـــس 
عـــادل  الفريـــق  الوطنـــي 
الفاضل، ورئيـــس جهاز األمن 
االســـتراتيجي الشـــيخ أحمـــد 

بن عبدالعزيز آل خليفة.
خـــال  الجانبـــان  وناقـــش 
التنســـيق  آفـــاق  الزيـــارة 
والتعـــاون فـــي ســـبل دعمهـــا 

وتعزيزهـــا، كما تباحثا بشـــأن 
األمنيـــة  المجـــاالت  أبـــرز 
والتطـــورات  والمســـتجدات 
والموضوعات ذات  اإلقليمية 
وتمنيـــا  المشـــترك،  االهتمـــام 
فـــي ختـــام لقائهما بأن يســـود 
التعايش بين شعوب المنطقة 
فـــي كنف األمـــن واالســـتقرار 
بمـــا  المســـتدام  والتســـامح 
يؤســـس لمرحلـــة مقبلـــة مـــن 
واالزدهـــار  والتقـــدم  الســـام 

للجميع.

أصدر وزير التربية والتعليم 
قـــرارا  النعيمـــي  ماجـــد 
بالموافقـــة على تغيير اســـم 
خاصـــة  تعليميـــة  مؤسســـة 
مـــن روضـــة المهنـــا )روضـــة 
أطفال وطنيـــة( إلى “روضة 

األنوار”.
ونـــص القـــرار علـــى التـــزام 
المؤسسة التعليمية بأحكام 
رقـــم  بقانـــون  المرســـوم 
بشـــأن   1998 لســـنة   )25(
التعليميـــة  المؤسســـات 
الخاصـــة  والتدريبيـــة 
والقـــرارات الصـــادرة تنفيذا 
لـــه، والقوانين الســـارية في 
وكافـــة  البحريـــن،  مملكـــة 
القرارات الصادرة تنفيذا لها، 
المقررة  واألنظمة  والقواعد 
قانونـــا، بما في ذلك االلتزام 
بعـــدد األطفـــال المرخص به 
مـــن قبـــل الـــوزارة بالمبنـــى 
الحالي للروضة، واســـتيفاء 
الرســـوم الدراسية المعتمدة 
من الـــوزارة وعدم رفعها أو 

إضافـــة أي رســـوم أخرى إال 
بعد الحصـــول على موافقة 
وتخطيـــط  منهـــا،  كتابيـــة 
وتنفيذ برنامج تربوي يتفق 
وخصائـــص أطفال الروضة، 
وتجهيز دار الروضة تجهيزا 
كاما بما يتفق والمتطلبات 
التربويـــة الحديثـــة، واتخاذ 
التـــي  االحتياطـــات  كافـــة 
وســـامة  أمـــن  تضمـــن 
األطفـــال والموظفيـــن أثناء 

تواجدهم في الروضة.

النعيمي يهنئ رنا بنت عيسى بالثقة الملكية

رئيس “الموساد” اإلسرائيلي 
يزور البحرين

تغييـــر اســم “روضــة المهنــا” 
إلى “روضــــة األنــــوار”

وزير اإلعالم يلتقي نظيره السعودي
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سمو ولي العهد رئيس الوزراء: الوقوف فوًرا على احتياجات أهل شهيد الواجب والمصابين

البحرين دفعت ثمًنا غالًيا من ثرواتها البحرية بتعديات المخالفين

أعـــرب ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء  
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة عـــن خالـــص تعازيه 
ومواساته إلى أسرة وذوي شهيد الواجب 
العريف عمار إبراهيم عيســـى ســـائاً هللا 
المولـــى العلـــي القديـــر أن يتغمد الشـــهيد 
بواســـع رحمتـــه وأن يّمن علـــى المصابين 
مـــن منتســـبي خفـــر الســـواحل بالشـــفاء 
العاجـــل جـــّراء الحادث الـــذي تعرضوا له 
أثنـــاء تأديتهـــم الواجـــب إليقـــاف قـــارب 

مخالف لفترة حظر صيد الروبيان.
ووجه سموه كل الجهات المعنية بسرعة 
الازمـــة  القانونيـــة  اإلجـــراءات  اتخـــاذ 
بحـــق مـــن يثبـــت تورطـــه فـــي الحـــادث، 
وقـــال ســـموه إن مملكـــة البحريـــن وعلى 
مر الســـنين دفعت ثمنـــًا غاليًا من ثرواتها 
البحريـــة بســـبب التعـــدي مـــن الخارجين 
على القانـــون الذي يســـتنزفون الخيرات 
التـــي وهبهـــا هللا عـــز وجـــل بطـــرق صيد 
واألنظمـــة  للقوانيـــن  مخالفـــة  جائـــرة 

وباســـتغاٍل لعمالة غير مرخصة، مشددًا 
ســـموه بأن ما فقدته اليوم البحرين أثمن 

وأغلى بروح أحد أبنائها الكرام البررة.
وأضاف ســـموه أن المشتركين في الجرم 
والعمل الشائن ليسوا فقط من يستغلون 

العمالـــة ويســـتأجرون الســـفن أو يتبعون 
طـــرق صيد غير قانونيـــة وإنما حتى من 
يقبلون شراء السلع مثل الروبيان وغيره 
فـــي فتـــرات الحظـــر ومنـــع الصيـــد التـــي 
ُوضعـــت للحفاظ علـــى البيئـــة والثروات 

البحرية الطبيعية.
وشدد ســـموه على أن سامة المواطنين 
والمقيمين والحفاظ على البيئية البحرية 
والثروات الطبيعية أولوية وطنية دائمة، 
وأن أي تعـــٍد علـــى ذلك ال يمكـــن التجاوز 

عنه.
كما وجه ســـموه كًا مـــن وزارة الداخلية 
الملكـــي  بالصنـــدوق  التنفيـــذي  والجهـــاز 
فـــورًا  بالوقـــوف  الواجـــب  لشـــهداء 
علـــى احتياجـــات أهـــل شـــهيد الواجـــب 

والمصابين في الحادث المذكور.
شـــهداء  تضحيـــات  بـــأن  ســـموه  ونـــوه 
الواجـــب تســـطر صفحـــات مضيئـــة فـــي 
تاريخ الوطن وتبقـــى مثاال خالًدا يقتدى 

به في ميادين العزة والكرامة.

المنامة - بنا

المنامة- بنا

المحاري مديًرا إلدارة 
اآلثار والمتاحف

صدر عن ولي العهد رئيس الوزراء صاحب 
آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو 
خليفة،  قرار رقم )27( لسنة 2021، بتعيين 
واآلثـــار  للثقافة  البحرين  هيئة  فــي  مــديــر 

جاء فيه:
ــدكــتــور سلمان  ــن ال ــعــيَّ الـــمـــادة األولـــــى: mُي
اآلثار  إلدارة  مديرا  المحاري  إبراهيم  أحمد 
والمتاحف في هيئة البحرين للثقافة واآلثار.
البحرين  هيئة  رئيس  على  الثانية:  الــمــادة   
الــقــرار،  هــذا  أحــكــام  تنفيذ  ــار  ــ واآلث للثقافة 
وُيعمل بــه مــن تــاريــخ صـــدوره، وُيــنــَشــر في 

الجريدة الرسمية.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء

مشترو الروبيان في 
الحظر مشتركون 

في جريمة القارب 
المخالف

ما فقدته المملكة 
أثمن وأغلى بروح 
أحد أبنائها الكرام 

البررة

تضحيات شهداء 
الواجب تسطر 

صفحات مضيئة 
في تاريخ الوطن

اتخاذ اإلجراءات 
القانونية 

الالزمة بحق من 
يثبت تورطه

مبادرات عملية لترشيد سياسة اإلنفاق الحكومي

الرميحي: البحرين والسعودية وطن واحد وشعب واحد

وزيـــر الماليـــة يؤكـــد تفعيـــل األدوات الرقابيـــة لتعزيـــز الحوكمـــة

ــة ــيـ ــامـ ــاالت اإلعـ ــ ــج ــ ــم ــ ــف ال ــل ــت ــخ ــم ــاون ب ــ ــع ــ ــت ــ ــق ال ــي ــس ــن ت

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني 
الشـــيخ ســـلمان بن خليفة آل خليفة 
أهميـــة مواصلـــة الجهـــود بـــكل عزم 
وبروح الفريـــق الواحد إلثراء العمل 
الحكومي من خـــال طرح مبادرات 
جديـــدة وتبني أفكار مبتكرة تســـهم 
في تحسين كفاءة الصرف واإلنفاق 
الـــذي  بالـــدور  منوًهـــا  الحكومـــي، 
يضطلـــع به مديرو ورؤســـاء أقســـام 
المـــوارد المالية بالجهـــات الحكومية 
في تحويل سياسات ترشيد اإلنفاق 
إلـــى واقع ملموس في العمل، مؤكًدا 
االســـتمرار فـــي تطويـــر السياســـات 
الرقابيـــة  األدوات  الماليـــة وتفعيـــل 
التي تعزز الحوكمة وتتوافق بشـــكل 
تام مع االجـــراءات المالية المعتمدة 
اإلدارات  مـــع  المســـتمر  بالتنســـيق 
الداخليـــة بالجهـــات الحكوميـــة بمـــا 
يصـــب فـــي صالـــح خدمـــة الوطـــن 

والمواطن.
الوزيـــر،  اجتمـــاع  لـــدى  ذلـــك  جـــاء 
أمس، عـــن ُبعد مع مديري ورؤســـاء 
بالجهـــات  الماليـــة  المـــوارد  أقســـام 
الحكوميـــة، فـــي إطـــار االجتماعات 
الدوريـــة لمتابعـــة تنفيذ السياســـات 
واالســـتراتيجيات الخاصـــة بتعزيـــز 
حيـــث  الحكومـــي،  اإلنفـــاق  كفـــاءة 
شـــكر الوزير مديري ورؤساء أقسام 

المـــوارد المالية بالجهـــات الحكومية 
علـــى ما يبذلونه مـــن جهود مخلصة 
ومتفانيـــة فـــي ضبـــط المصروفـــات 
الحكوميـــة بما يصب فـــي المصلحة 
العليا للوطن، مشيدا في الوقت ذاته 
بإســـهاماتهم المتميـــزة فـــي مراحـــل 
للدولـــة  العامـــة  الميزانيـــة  إعـــداد 
2021 و2022،  الماليتيـــن  للســـنتين 
مســـتعرضا خـــال االجتمـــاع عملية 
تدويـــر مديـــري المـــوارد الماليـــة مـــا 
بيـــن الجهات الحكوميـــة، التي تمت 
مع نهاية العام الماضي، ودورها في 

تبادل الخبرات والممارســـات المالية 
السليمة ما بين الجهات الحكومية.

وذكر أن الخدمات المالية المشتركة 
تعـــد نموذجـــا يحتذى به فـــي العمل 
الحكومي؛ نظرا لما حققته الخدمات 
الماليـــة المشـــتركة من نجـــاح وتميز 

في أداء المهام على أكمل وجه.
كما أكـــد أهمية دور مديـــري الموارد 
المالية في ضمـــان تطبيق متطلبات 
الدليـــل المالـــي الموحـــد والـــذي تـــم 
إطاقـــه أخيـــرا بنســـخته المحدثـــة، 
وذلك مـــن خال تفعيل المســـؤولية 

المشـــتركة لجميـــع مديري ورؤســـاء 
أقســـام المـــوارد الماليـــة بالحكومـــة 
لـــإدارات  الدليـــل  مضمـــون  لشـــرح 
الداخليـــة بمـــا يســـاعد في تحســـين 
الماليـــة  والممارســـات  اإلجـــراءات 
وضبطها وفقا لبنود رقابية موحدة.

وأكـــد أن وزارة الماليـــة واالقتصـــاد 
كل  تحقيـــق  ســـتواصل  الوطنـــي 
التـــي  البنـــاءة  والخطـــط  البرامـــج 
تســـتهدف تطوير اإلجراءات المالية 
وتحســـين جودتها بما يدعم مسيرة 

الخير واالزدهار لمملكة البحرين.

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني

مكة المكرمة- بنا

وزير التربية والتعليم



أعلن وزير شـــؤون اإلعالم علـــي الرميحي عن فتح 
باب المشـــاركة فـــي جائزة “رئيس مجلـــس الوزراء 
للصحافة” في نســـختها السادسة، ابتداء من اليوم 

الجمعة الموافق 7 مايو.
وأشـــار الرميحـــي إلـــى أن هـــذه الجائزة التـــي تقام 
برعايـــة رئيـــس مجلس الـــوزراء ما هـــي إال ترجمة 
فعليـــة للدعـــم الـــذي تلقـــاه الصحافـــة مـــن القيـــادة 
مـــن  للمبدعيـــن  التكريـــم  هـــذا  ويأتـــي  الحكيمـــة، 
الصحافييـــن والكتـــاب تعبيـــر عـــن مـــدى التقديـــر 
لعطائهـــم المتجـــدد فـــي خدمـــة الوطـــن، واالعتزاز 
بتميزهم والتزامهم بالرسالة النبيلة لمهنة الصحافة 
ودورها في التنوير، كما يأتي وســـيلة لحفز اإلبداع 

وتشـــجيع األجيـــال الجديدة مـــن الصحافيين لبذل 
مزيـــد مـــن الجهـــد علـــى طريـــق تطويـــر الصحافـــة 
الوطنيـــة واالرتقـــاء بهـــا، موضحـــا أن اإلعـــالن عن 
أســـماء الفائزيـــن والجوائـــز ســـيكون بحلـــول نهاية 
شهر يونيو المقبل بالحفل الذي سيقام تحت رعاية 
كريمة من ولي العهد رئيس الوزراء صاحب الســـمو 

الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
هـــذا ويحـــق لـــكل مؤسســـة صحافيـــة أو صحافـــي 
يعمـــل فـــي إحـــدى الصحـــف أو المجـــالت المحليـــة 
اليوميـــة أو األســـبوعية أو الدوريـــة التـــي تصـــدر 
فـــي مملكة البحريـــن باللغة العربيـــة أو اإلنجليزية، 
وتكون أعماله منشـــورة خالل العـــام 2020، التقدم 
بأعمالـــه لنيل إحدى الجوائز المقدمة تبعا للشـــروط 

الموضوعة. وتنقسم الجائزة المشاركة في الجائزة 
إلى 4 أقسام هي: فئة أفضل عمود رأي، وفئة أفضل 
تحقيق صحافي، وفئة أفضل حوار صحافي، وفئة 

أفضل صورة صحافية.
وتتضمـــن شـــروط الجائزة أن تكـــون مقتصرة على 
المواد المنشـــورة في الصحافة المحلية فقط خالل 
العـــام )2020(، ويحـــق لـــكل صحافـــي أو مؤسســـة 
صحافية التســـجيل بخمس مشاركات ضمن القسم 
الواحـــد للجوائـــز، وال يحق التقدم بأعمال ســـبق أن 
تـــم رفضهـــا في مســـابقات محليـــة، كمـــا ال يحق له 
التقدم بأعمال ســـبق أن فـــازت بأي جائزة صحافية 
خليجيـــة أو عربية، ويتحمـــل المتقدم لنيل الجائزة 
كامـــل المســـؤولية عـــن أعمالـــه المقدمـــة والجهات 

المنظمـــة للجائزة ال تتحمل أي مســـؤولية مهنية أو 
قانونيـــة في حـــال ثبوت مخالفة لألعـــراف المهنية 
المـــادة  تحريـــف  أو  نقـــل  أو  باقتبـــاس  قيامـــه  أو 
الصحفية المنشـــورة باسمه، ويحق في حالة ثبوت 
المخالفـــة ســـحب الجائزة من الصحفـــي إذا منحت 
له، كما يشترط أن ترفق )المادة األصيلة أو الوصلة 
اإللكترونية( موضحا عليها اسم المطبوعة، وتاريخ 

النشر، وصفحة النشر، مع تحديد فئة الجائزة.
وتعتبر نتائج لجنة التحكيم في الجائزة نهائية وال 
يحـــق ألي متســـابق أن يطعن في نتائجهـــا أمام أي 
جهة أخرى، كما يحق للجان الفرز الفرعية اســـتبعاد 
أي أعمـــال مقدمـــة لنيـــل الجائـــزة مـــن دون إبـــداء 

األسباب.

المنامة- بنا

إعالن فتح باب المشاركة في جائزة “رئيس مجلس الوزراء للصحافة”
ـــن ـــن الصحافيي ـــن م ـــرا للمبدعي ـــوزراء... وتقدي ـــس ال ـــد رئي ـــي العه ـــمو ول ـــة س ـــام برعاي تق

علي الرميحي
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الجفير - جمعية الصحفيين البحرينية

بدعم من شركة ألمنيوم البحرين )ألبا(، 
تنظـــم جمعيـــة الصحفييـــن البحرينيـــة 
اليـــوم “الجمعة” احتفـــااًل افتراضًيا عبر 
منصـــة “زووم” بمناســـبة يوم الصحافة 

البحرينية.
وتوجهـــت رئيســـة جمعيـــة الصحفيين 
البحرينية  عهدية أحمد الســـيد بجزيل 
الشـــكر واالمتنان لشـــركة ألبا، حيث إن 
دعمهـــا الســـخي يعكـــس إيمانهـــا بدور 
الصحافـــة المحليـــة فـــي نشـــر الوعـــي 
وإبـــراز المنجـــزات الوطنيـــة، وهـــو مـــا 
صاحـــب  حضـــرة  رؤيـــة  مـــع  ينســـجم 
بـــن عيســـى آل  الملـــك حمـــد  الجاللـــة 
خليفة عاهـــل البالد المفدى حفظه هللا 
ورعـــاه، الداعم األول لحرية الصحافة. 

فلطالمـــا أكد جاللته علـــى أداء اإلعالم 
رســـالته التنمويـــة والتثقيفية في ظل 
منفتحـــة  وتنظيميـــة  تشـــريعية  بيئـــة 
ومتقدمـــة تكفـــل آليـــات التعبيـــر الحر 
الـــرأي، وأهميـــة دور  عـــن  والمســـؤول 
الصحافـــة ووســـائل اإلعـــالم؛ بوصفهـــا 
لبنة أساسية في بناء المجتمع وتقدمه، 
والمعرفـــة،  واإلبـــداع  للفكـــر  ومنـــارة 
ومكونـــا أساســـًيا فـــي دولـــة القانـــون، 
فضـــاًل عـــن دورهـــا فـــي تكريـــس قيـــم 
السلم والتعايش والتسامح واالحترام 

المتبادل بين الجميع.
ومـــن جانبـــه، قـــال الرئيـــس التنفيـــذي 
دعـــم  أن  البقالـــي،  علـــي  ألبـــا،  لشـــركة 
الشـــركة لفعاليـــة جمعيـــة الصحفييـــن 
البحرينيـــة يؤكد إيمان الشـــركة بالدور 

الريادي للصحافة البحرينية باعتبارها 
المجتمـــع  بنـــاء  فـــي  أساســـية  لبنـــة 
المثمـــر  الطـــرح  خـــالل  مـــن  وتقدمـــه، 
والنقـــد البنـــاء الذي يســـاهم فـــي دعم 
المشـــروع اإلصالحي لصاحب الجاللة 
الملك،  وجهود صاحب الســـمو الملكي 
ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء في 
النهـــوض بمملكـــة البحريـــن فـــي كافـــة 

المجاالت. 
وقالـــت الســـيد إنه تـــم تخصيص رابط 
للمشاركة في الفعالية االفتراضية التي 
ســـتقام بالتزامـــن مـــع االحتفـــال بيـــوم 
الصحافـــة البحرينيـــة اليـــوم “الجمعة” 
عنـــد الســـاعة 9:30 مســـاًء، وســـتكون 
متاحـــة لجميـــع منتســـبي المؤسســـات 
تتضمـــن  أن  المقـــرر  ومـــن  اإلعالميـــة، 

مسابقة تفاعلية وجوائز نقدية، موجهًة 
دعـــوة لجميع الصحفييـــن والمصورين 
والكتاب ومنتســـبي الصحـــف المحلية 

ووزارة شؤون اإلعالم للمشاركة.

ــام اإلعـ وزارة  ومنتسبي  اإلعــامــيــيــن  جميع  دعـــوة 

“ألبا” ترعى اليوم احتفالية “الصحفيين” عبر “زووم”

علي البقالي

الرعايـــة  أن  المســـؤولين  مـــن  عـــدد  أكـــد 
البحرينيـــة  للصحافـــة  الملكـــي  والدعـــم 
عكســـت علـــى مـــدار الســـنوات الماضيـــة 
الحرية المســـؤولة واالنفتـــاح بما يجعلها 
ضمـــن مصاف الـــدول المتقدمـــة في هذا 
المجال، األمر الذي وفر لها كل السبل من 
أجـــل أن تكون حائط صـــد منيع أمام كل 
مـــن ال يريـــد الخيـــر للوطن، وفـــي الوقت 
بمســـؤوليتها  باالضطـــالع  تقـــوم  نفســـه 
ونبـــض  همـــوم  بنقـــل  المتمثلـــة  األزليـــة 
الشـــارع. واعـــرب كل من رئيســـة مجلس 
النـــواب فوزيـــة زينـــل ورئيـــس الشـــورى 
علي الصالح ووزير اإلسكان باسم الحمر، 
فـــي تصريحات بمناســـبة يـــوم الصحافة 
الجهـــود  لـــكل  شـــكرهم  عـــن  البحرينـــي، 
التي يقوم بهـــا الصحافيون واإلعالميون 
المحليـــة،  الصحـــف  فـــي  والعاملـــون 
ومســـاندتهم المســـتمرة والمشكورة لعمل 
السلطة التشريعية، مشيدين باإلسهامات 
الوعـــي  تعزيـــز  فـــي  يقدمونهـــا  التـــي 
والقوانيـــن،  بالتشـــريعات  االجتماعـــي 
والعمل على نشـــر الموضوعـــات واألخبار 
المرتبطة بالســـلطة التشريعية، وذلك من 
خالل المســـاحات التي تخصصها بشـــكل 
دائـــم في الصحـــف المطبوعـــة، ومنصات 

اإلعالم االجتماعي التابعة لها.

 االرتقاء بالمهنة

التهانـــي  آيـــات  أســـمى  زينـــل  ورفعـــت 
والتبريـــكات، وعظيـــم الشـــكر والتقديـــر، 
إلـــى عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك 
بمناســـبة  آل خليفـــة،  بـــن عيســـى  حمـــد 
يـــوم الصحافة البحرينيـــة الذي جاء بناء 
على مبـــادرة جاللتـــه وتوجيهاته الملكية 

السامية.
كما أشـــادت بالجهـــود الرفيعـــة والمتابعة 

الحثيثـــة والرعايـــة الكريمـــة لولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي 
خليفـــة فـــي دعـــم الصحافـــة البحرينيـــة، 
والتوجيهات المستمرة للحكومة لتمكين 
الصحافـــة البحرينية من القيـــام بواجبها 

ومسؤوليتها المهنية والوطنية.
المتواصـــل  النيابـــي  الدعـــم  وأكـــدت 
للصحافة البحرينية، والتعاون المشـــترك 
والســـلطة  التشـــريعية  الســـلطة  بيـــن 
التنفيذية إلقـــرار قانون تنظيم الصحافة 
والنشـــر واإلعالم اإللكتروني، وبما يسهم 
فـــي دعـــم حرية الـــرأي والتعبيـــر والكلمة 
المســـؤولة، لتحقيـــق الهويـــة البحرينيـــة 

الجامعة والخطاب اإلعالمي المسؤول.
وأثنـــت بـــكل التقديـــر مـــا تقوم بـــه وزارة 
شـــؤون اإلعـــالم مـــن دور بـــارز فـــي دعم 
كل  وتســـخير  البحرينيـــة،  الصحافـــة 
اإلمكانات والتســـهيالت للقيـــام بواجبها، 
الصحفييـــن  جمعيـــة  بـــدور  ومشـــيدة 
البحرينيـــة في االرتقـــاء بالمهنة وتطوير 

أسس العمل الصحافي.
وأعربـــت عـــن تهنئتهـــا لـــكل العاملين في 
المناســـبة،  بهـــذه  البحرينيـــة  الصحافـــة 
ومشـــيدة بكل الفخر واالعتزاز بمسيرتها 
أداء  فـــي  والحافلـــة،  العريقـــة  الوطنيـــة 
دورهـــا بـــكل أمانة ومســـؤولية مـــن أجل 
العـــام،  الـــرأي  وتنويـــر  الوطـــن ورفعتـــه، 
والدفـــاع عن الوطـــن ومقدراتـــه، وتعزيز 
الوحـــدة الوطنيـــة، ونقـــل نبض الشـــارع، 
والســـعي الدائم لإلصالح والتطوير، وفق 
حريـــة الـــرأي والتعبير المســـؤولة، وإبراز 
المنجـــزات الحضاريـــة عمومـــا، وأعمـــال 
المجلـــس النيابي خصوصا، ومشـــيدة بما 
قامت به الصحافة الوطنية من دور رفيع 
أســـهم في دعـــم ومســـاندة جهـــود فريق 

البحرين في التصدي لجائحة كورونا. 

قانون عصري

فيما أكـــد الصالح أن الصحافة البحرينية 
اســـتطاعت مواكبة التطورات والوســـائل 
اإلعالميـــة الحديثـــة، وعملـــت مـــن خالل 
الكـــوادر الصحافيـــة واإلعالمية المتميزة 
علـــى ترســـيخ أدوارهـــا الوطنيـــة، ونشـــر 
الوعـــي وتثقيـــف المجتمـــع، إلـــى جانـــب 
إبراز المنجزات والنجاحات التي تشهدها 
بمملكـــة  الشـــاملة  التنمويـــة  المســـيرة 
البحريـــن فـــي ظـــل العهـــد الزاهـــر لعاهل 
البالد. وأشار إلى أن المشروع اإلصالحي 
لجاللة الملك، أســـهم في فتح العديد من 
اآلفاق المضيئة أمام الصحافة البحرينية، 
وجعلهـــا شـــريًكا فاعـــاًل في تعزيـــز مبادئ 
حريـــة  وممارســـة  الديمقراطيـــة،  وقيـــم 
الـــرأي والتعبيـــر وفـــق الثوابـــت الوطنية 
المســـؤولة، وانطالًقـــا مـــن أســـس ميثاق 
والدســـتور،  الوطنـــي،  الوطنـــي  العمـــل 
الصحافـــي  للعمـــل  مـــة  المنظِّ والقوانيـــن 

واإلعالمي في مملكة البحرين.
بتقديـــر  الفخـــر واالعتـــزاز  عـــن  وأعـــرب 
جاللة الملك، لدور الســـلطتين التشريعية 
والتنفيذيـــة، والتعـــاون البناء والتنســـيق 
بحـــث  فـــي  خصوًصـــا  بينهمـــا،  القائـــم 
ومناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة 
القانـــون  أن  مؤكـــًدا  النشـــر،  والطباعـــة 

سيكون نموذًجا وإطاًرا تشريعًيا متقدًما، 
وسُيســـهم في فتح مجاالت أوســـع لدور 
النشـــر والطباعة، والمؤسسات اإلعالمية، 
وسيخلق أمامهم فرًصا لإلبداع اإلعالمي 
واالبتـــكار في طرح الموضوعـــات، فضاًل 
بـــأن  تلبيـــة طموحـــات اإلعالمييـــن  عـــن 

يكون قانوًنا عصرًيا ومتكاماًل.
ونـــّوه رئيس مجلـــس الشـــورى باالهتمام 
والدعـــم الـــذي توليه الحكومـــة للصحافة 
البحرينيـــة، مقـــّدًرا مســـاندة ولـــي العهـــد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء وحرص ســـمّوه 
وتمكينهـــا  الصحافـــة،  دور  تعزيـــز  علـــى 
مـــن المشـــاركة الفاعلـــة في عمليـــة البناء 
واالزدهـــار بمملكـــة البحريـــن، معرًبـــا عن 
الصحافـــة  بالتـــزام  واالعتـــزاز  الفخـــر 
الوطنيـــة  للحملـــة  ودعمهـــا  البحرينيـــة 
للتصـــدي لفيـــروس كورونا )كوفيـــد 19(، 
وممارســـة الـــدور التنويري المهم، ونشـــر 
إلـــى  المعتمـــدة،  والبيانـــات  المعلومـــات 
جانب إظهار تمّيز وريادة مملكة البحرين 
فـــي إدارة أزمـــة كورونـــا بفضـــل إخالص 
وتفانـــي فريق البحرين بقيادة ســـمو ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء.
وبّيـــن أنَّ االحتفاء بالصحافـــة البحرينية 
فـــي يوم الســـابع من شـــهر مايـــو كل عام، 
أصبـــح محطة وطنية الســـتذكار مســـيرة 

الصحافـــة واإلعالم في مملكـــة البحرين، 
والتـــي بـــدأت قبـــل نحـــو 80 عاًمـــا، ومـــا 
زالـــت تقـــدم عطاءات تســـتحق اإلشـــادة 
والتقدير العالي، خصوًصا في المحافظة 
علـــى الهويـــة الوطنيـــة، وصـــون الترابط 
والتماسك المجتمعي. وأعرب عن التقدير 
الكبيـــر، والثناء الجزيل لكل الجهود التي 
واإلعالميـــون  الصحافيـــون  بهـــا  يقـــوم 
المحليـــة،  الصحـــف  فـــي  والعاملـــون 
ومســـاندتهم المســـتمرة والمشكورة لعمل 
الســـلطة التشـــريعية، مثمًنـــا اإلســـهامات 
الوعـــي  تعزيـــز  فـــي  يقدمونهـــا  التـــي 
والقوانيـــن،  بالتشـــريعات  االجتماعـــي 
والعمل على نشـــر الموضوعـــات واألخبار 
المرتبطة بالســـلطة التشريعية، وذلك من 
خالل المســـاحات التي تخصصها بشـــكل 
دائـــم في الصحـــف المطبوعـــة، ومنصات 

اإلعالم االجتماعي التابعة لها.
التـــي  المتميـــزة  بالخطـــوات  وأشـــاد 
اتخذتهـــا الصحـــف المحليـــة، ومـــا أبـــداه 
من حرص ومســـؤولية فـــي تناول وطرح 
مختلف الموضوعات والقضايا بأســـاليب 
وأدوات حديثة، بمـــا يؤكد الركائز المهمة 
الســـتدامة العمـــل الصحافـــي واإلعالمي 
األمثـــل  االســـتخدام  أن  عمومـــا، مؤكـــًدا 
عكـــس  االجتماعـــي  التواصـــل  لمنصـــات 

قـــدرة الصحافـــة البحرينيـــة على تحويل 
التحديات إلى فرص للتطوير واالرتقاء.

موروث قديم 

 إلـــى ذلـــك، قـــال وزيـــر اإلســـكان على إن 
رعاية ودعم جاللة عاهل البالد للصحافة 
البحرينيـــة عكســـت على مدار الســـنوات 
الماضية الحرية المســـؤولة واالنفتاح بما 
يجعلهـــا ضمـــن مصـــاف الـــدول المتقدمة 
في هذا المجال. وأشـــار إلى أن الصحافة 
اإلنجـــاز  فـــي  فاعـــل  شـــريك  البحرينيـــة 
وتحقيـــق التقـــدم فـــي مســـارات التطوير 
علـــى مســـتوى المملكـــة مـــن خـــالل دعم 
جهـــود فريـــق البحرين بقيادة ســـمو ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء.
وهنـــأ وزيـــر االســـكان الصحافـــة المحلية 
بمناســـبة يوم الصحافـــة البحرينية، الذي 
تحتفـــل فيـــه مملكة البحرين في الســـابع 
مـــن مايـــو، تقديـــرا لدورهـــم العريـــق عبر 
قديـــم، وشـــخصيات  مـــوروث صحافـــي 
إعالمية أسست لقواعد العمل الصحافي 

واإلعالمي المهني بالمنطقة.
تضمنتـــه  مـــا  أن  اإلســـكان  وزيـــر  وبيـــن 
التعديـــالت الجديدة على قانـــون تنظيم 
للتوجيهـــات  وفقـــا  والنشـــر  الصحافـــة 
الملكيـــة الســـامية يتناســـب مـــع التطـــور 
الحاصـــل في المجـــال اإلعالمـــي، لتؤدي 
فـــي  مســـؤوليتها  المحليـــة  صحافتنـــا 

المجتمع بكل حرية وشفافية. 
وأشـــاد وزيـــر االســـكان بالـــدور الوطنـــي 
البـــارز للصحافـــة البحرينيـــة فـــي إيصال 
المكتســـبات  عـــن  والدفـــاع  اإلنجـــازات، 
التنمويـــة  المســـيرة  ظـــل  فـــي  الوطنيـــة 
الشـــاملة من خالل إدراك ووعي العاملين 
في الســـلطة الرابعة ألهمية الحفاظ على 
ميثـــاق المهنة وأن تكـــون مهنتهم بمثابة 
حائـــط صـــد منيع لـــكل من يريـــد اإلضرار 

بالوطن وإنجازاته.

مســـؤولون يؤكـــدون أهميـــة تعزيـــز الهويـــة الوطنيـــة والخطـــاب اإلعامـــي المســـؤول

الصحافة... حائط صد منيع بوجه المتآمرين ونقل نبض الشارع

علي الصالح باسم الحمرفوزية زينل

محرر الشؤون المحلية
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المنامة - وزارة الخارجية

الخارجيـــة  وزيـــر  مســـاعد  اســـتقبل 
المنســـق  أمـــس،  الدوســـري،  عبـــدهللا 
المقيم باإلنابة ألنشـــطة األمم المتحدة 

لدى مملكة البحرين محمد الزرقاني .
وخـــال اللقـــاء، رحـــب مســـاعد وزيـــر 
الخارجيـــة بمحمـــد الزرقانـــي، مشـــيًدا 
فـــي  التـــي يبذلهـــا  الحثيثـــة  بالجهـــود 
بيـــن  اإلســـتراتيجية  الشـــراكة  تعزيـــز 
ووكاالت  وهيئـــات  البحريـــن  مملكـــة 

األمم المتحدة، مشـــيًدا بالـــدور الفاعل 
لـــه فـــي المشـــاركة فـــي إعـــداد الخطة 
الوطنيـــة لحقوق اإلنســـان فـــي مملكة 

البحرين.
من جانبه، أعرب الزرقاني عن اعتزازه 
بلقاء مســـاعد وزير الخارجيـــة، مؤكًدا 
حـــرص األمم المتحـــدة علـــى مواصلة 
مملكـــة  مـــع  والبنـــاء  القائـــم  التعـــاون 

البحرين في شتى المجاالت.

مواصلة التعاون القائم بين البحرين واألمم المتحدة

الموظفون الدبلوماسيون يؤدون اليمين القانونية
ــي الـــخـــارج ــن فـ ــي ــن ــواط ــم ــود خـــدمـــة ال ــه ــج الـــزيـــانـــي يـــنـــوه ب

اســـتقبل وزير الخارجية عبداللطيف 
امـــس،  الـــوزارة  مقـــر  فـــي  الزيانـــي، 
عـــددا من الموظفين الدبلوماســـيين، 
الخارجيـــة  وزيـــر  مســـاعد  بحضـــور 
وزارة  ووكيـــل  الدوســـري،  عبـــدهللا 
الخارجية للشؤون السياسية الشيخ 
عبـــدهللا بن أحمـــد آل خليفة، ووكيل 
وزارة الخارجيـــة للشـــؤون القنصلية 
واإلداريـــة توفيق المنصـــور، والمدير 
التنفيـــذي ألكاديميـــة الشـــيخ محمد 
للدراســـات  خليفـــة  آل  مبـــارك  بـــن 
الدبلوماســـية الشـــيخة منيـــرة بنـــت 

خليفة آل خليفة.
الدبلوماســـيون  الموظفـــون  وأدى 
اليميـــن  الخارجيـــة،  وزيـــر  أمـــام 
القانونية عما بأحكام قانون الســـلك 

الدبلوماسي والقنصلي.
وأثناء اللقاء، أشـــاد وزيـــر الخارجية 
مـــن  الدبلوماســـيين  بالموظفيـــن 
والبعثـــات  الـــوزارة  منســـوبي 
منوهـــا  الخـــارج،  فـــي  الدبلوماســـية 
التـــي يبذلونهـــا  بالجهـــود المخلصـــة 
المناطـــة  والواجبـــات  المهـــام  ألداء 
بهم لتعزيـــز دور العمل الدبلوماســـي 

الخارجيـــة  السياســـة  تنفيـــذ  فـــي 
لمملكـــة البحريـــن ورعايـــة مصالحها 
وخدمة مواطنيها تنفيذا للتوجيهات 
الســـامية مـــن عاهـــل البـــاد صاحب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
خليفـــة وتحقيقـــا لجهـــود الحكومـــة 
الموقـــرة برئاســـة ولـــي العهـــد رئيس 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفـــة، متمنًيـــا لهـــم دوام التوفيـــق 
والســـداد فـــي القيـــام بالمســـؤوليات 

الموكلة إليهم.
الموظفـــون  أعـــرب  جانبهـــم،  مـــن 
اعتزازهـــم  عـــن  الدبلوماســـيون 
وتقديرهـــم لما يلقاه منســـوبو وزارة 
مـــن  ودعـــم  رعايـــة  مـــن  الخارجيـــة 
القيادة، وما تبذله الحكومة والوزارة 
من جهود لتعزيز العمل الدبلوماســـي 
في الدخل والخارج، ورعاية الكوادر 
الدبلوماســـية وتطوير قدراتها ورفع 
علـــى  حرصهـــم  مؤكديـــن  كفاءتهـــا، 
مواصلـــة أداء المهـــام الموكلـــة اليهم 
بـــكل إخـــاص وتفـــان وفـــاء للوطن 

وقيادته الحكيمة.

المنامة - وزارة الخارجية

بيان المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2019                                  بآالف الدنانير البحرينية

البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

بيان التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019             بآالف الدنانير البحرينية

بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019             بآالف الدنانير البحرينية 

20192018

الموجودات

5,5505,977موجودات غير ملموسة
24,1565,818معدات ومركبات

29,70611,795مجموع الموجودات غير المتداولة

327335المخزون
1,4371,665ذمم تجارية مدينة

508724مصروفات مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى
1,260784مستحق من أطراف ذوي عالقة

21,54919,668ودائع
3,1093,998النقد وما في حكمه

28,19027,174مجموع الموجودات المتداولة
57,89638,969مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية
9,0009,000رأس المال 

4,5004,493االحتياطي القانوني
10,1619,850األرباح المستبقاة

23,66123,343مجموع حقوق الملكية 

المطلوبات

26,1248,015إلتزام إيجار تمويلي
576505منافع الموظفين

26,7008,520مجموع المطلوبات غير المتداولة

6,0436,572ذمم تجارية دائنة ومطلوبات أخرى
395359مستحق ألطراف ذوي عالقة

1,097175إلتزام إيجار
7,5357,106مجموع المطلوبات المتداولة

34,23515,626مجموع المطلوبات
57,89638,969مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

20192018

38,16438,191اإليرادات
)13,870()13,573(مصروفات تشغيلية مباشرة

24,59124,321إجمالي الربح 

7758إيرادات تشغيلية أخرى
192ربح من بيع معدات ومركبات

)3,325()3,778(مصروفات عمومية وإدارية
)10,186()9,469(مصروفات تشغيلية أخرى

11,44010,870الربح التشغيلي

587293إيرادات التمويل
)703()1,842(تكاليف التمويل

)410()1,255(صافي تكاليف التمويل

10,18510,460ربح السنة

--الدخل الشامل اآلخر

10,18510,460مجموع الدخل الشامل للسنة

العائد على السهم

113116العائد على السهم األساسي والمخفض )بالفلس(

المجموعأرباح مستبقاةاحتياطي قانونيرأس المال2019

9.0004,4939,85023,343في 1 يناير

10,18510,185--مجموع الدخل الشامل للسنة

-)7(7-محول لالحتياطي القانوني

)17()17(--صافي خسارة من بيع أسهم خزينة

)9,850()9,850(--أرباح أسهم معلنة لسنة 2018

9.0004,50010,16123,661في 31 ديسمبر 

المجموعأرباح مستبقاةاحتياطي قانونيرأس المال2018

9.0003,44743612,883في 1 يناير

10,46010,460--مجموع الدخل الشامل للسنة

-)1,046(1,046-محول لالحتياطي القانوني

9.0004,4939,85023,343في 31 ديسمبر 

2018 2019

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
10,460 10,185 ربح السنة

تسويات :
427 427 إطفاء

1,444 2,244 إستهالك
703 1,842 مصروفات التمويل
- 29 ربح القيمة العادلة على المشتقات

)2( )19( ربح من بيع معدات ومركبات

تغيرات في :
)16( 8 المخزون
)489( 45 ذمم تجارية مدينة
)160( )106( مصروفات مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى
)126( )681( ذمم تجارية دائنة وأخرى

135 71 مكافآت نهاية خدمة الموظفين

12,376 14,045 صافي النقد من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
)180( )556( شراء معدات ومركبات

)9,399( )1,881( إيداعات صافي
2 19 مقبوضات من بيع معدات ومركبات

)9,577( )2,418( صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
)140( )922( مدفوعات اللتزام اإليجار
)703( )1,746( مدفوعات لمصروفات التمويل 

- )700( مدفوعات شراء أسهم خزينة
- 683 مقبوضات من بيع أسهم خزينة
- )9,831( أرباح أسهم مدفوعة

)843( )12,516( صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

1,956 )889( صافي )النقص( / الزيادة في النقد وما في حكمه خالل السنة
2,042 3,998 النقد وما في حكمه في 1 يناير

3,998 3,109 النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر 

فيما يلي التواريخ الرئيسية التي يجب أخذها في االعتبار:
التاريخ الحدث

26 مارس 2020 تاريخ اجتماع الجمعية العامة 
)تاريخ موافقة المساهمين(

29 مارس 2020 آخر يوم تداول الستحقاق األرباح
)آخر يوم تداول الستحقاق األرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل األسهم يوم االستحقاق(

30 مارس 2020  تاريخ تداول السهم بدون استحقاق
)أول يوم تداول بدون استحقاق لألرباح(

31 مارس 2020 يوم االستحقاق 
)المساهمون المقيد أسمائهم في سجل األسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على األرباح(

14 ابريل 2020 يوم الدفع
)اليوم الذي سيتم فيه توزيع األرباح على المساهمين المستحقين(

بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019   بآالف الدنانير البحرينية

 اي بي ام تيرمنال البحرين ش. م. ب.
توصية بإعالن األرباح

المنتهية 31  للسنة  بتوزيع األرباح  التوصية  فبراير2020،  الذي عقد في 25  اجتماعه  البحرين  ش. م. ب. في  تيرمنال  ام  إدارة شركة اي بي  قرر مجلس 
ديسمبر2019 على المساهمين المسجل أسمائهم في سجل الشركة في تاريخ االستحقاق. تخضع هذه التوصية لموافقة مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة 

القادم، وفيما يلي التوزيع المقترح:
أ( أرباح نقدية: 113% من القيمة االسمية للسهم، أي ما يعادل 0.113 دب. للسهم الواحد ما مجموعه 10.161 مليون دب.  )تتضمن األرباح النقدية السنوية 

المقترح توزيعها نسبة صفر % والتي تم توزيعها على حملة االسهم سابقا كأرباح نصف/ربع سنوية(.
ب( أسهم منحة: ال يوجد

رئيس مجلس اإلدارة
ديفيد سكوف

2020/02/25

بيان المركز المالي المرحلي المختصر كما في 31 مارس 2021                               بآالف الدنانير البحرينية

البيانات المالية المختصرة للفترة المنتهية في31 مـــارس 2021       

PWC البيانات المالية المختصرة كما في 31 مارس 2021 والتي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس اإلدارة المنعقد في 6 مايو 2021 والمراجعة من قبل
بيان التغيرات في حقوق الملكية المختصر للثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021                                     بآالف الدنانير البحرينية

بيان التدفقات النقدية المرحلية المختصر للثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021        بآالف الدنانير البحرينية 

31 مارس
2021

)ُمراجعة(

31 ديسمبر
2020
)ُمدققة(

الموجودات

5,0605,158موجودات غير ملموسة
22,70622,996معدات ومركبات

27,76628,154مجموع الموجودات غير المتداولة

464344المخزون
1,8901,568ذمم تجارية مدينة

727431مصروفات مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى
8991,174ُمستحق من أطراف ذوي عالقة

19,24729,106أرصدة لدى قسم الخزينة بالمجموعة
12,3471,184النقد وما في حكمه

35,57433,807مجموع الموجودات المتداولة
63,34061,961مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية

9,0009,000رأس المال 
4,5004,500االحتياطي القانوني

2,28513,662األرباح الُمستبقاة
15,78527,162مجموع حقوق الملكية 

المطلوبات

25,08225,276إلتزامات اإليجار
659680مكافآت نهاية خدمة الموظفين

25,74125,956مجموع المطلوبات غير المتداولة

20,2967,245ذمم تجارية دائنة ومطلوبات أخرى
447376ُمستحق ألطراف ذوي عالقة

1,0711,222إلتزامات اإليجار 
21,8148,843مجموع المطلوبات المتداولة

47,53234,799مجموع المطلوبات
63,34061,961مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

31 مارس 2021
)ُمراجعة(

31 مارس 0 202
)ُمراجعة(

9,69110,128اإليرادات
)3,345()3,003(مصاريف التشغيل المباشرة 

6,6886,783إجمالي الربح 
1916الدخل التشغيلي اآلخر 

91الكسب من التخلص من المعدات والمركبات
)2,770()3,081(مصاريف تشغيلية أخرى 

)943()1,024(مصاريف عمومية وإدارية 
)17()8(صافي خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية

2,6033,070أرباح التشغيل

147174إيرادات التمويل
)508()465(مصاريف التمويل

)334()318(صافي تكاليف التمويل
2,2852,736ربح الفترة

--الدخل الشامل اآلخر
2,2852,736إجمالي الدخل الشامل للفترة 

ربحية السهم

2530ربحية السهم األساسية والُمخففة )بالفلس(

المجموعاألرباح مستبقاةاالحتياطي قانونيرأس المال2021 )مراجعة(

9,0004,50013,66227,162في 1 يناير 2021

2,285 2,285--مجموع الدخل الشامل للفترة

معامالت مع مالكي الشركة
)13,662()13,662(--أرباح أسهم ُمعلنة لسنة 2020

9.0004,5002,28515,785في 31 مارس 2021 

المجموعاألرباح مستبقاةاالحتياطي قانونيرأس المال2020 )مراجعة(

9,0004,50010,16123,661في 1 يناير 2020
2,736 2,736--مجموع الدخل الشامل للفترة
معامالت مع مالكي الشركة

)10,161()10,161(--أرباح أسهم معلنة لسنة 2019

9.0004,5002,73616,236في 31 مارس 2020 

31 مارس 
2020

)مراجعة(

31 مارس 
2021

)ُمراجعة(

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
2,736 2,285 ربح الفترة

تسويات لـ :
527 576 اإلستهالك 
100 98 اإلطفاء
508 465 مصروفات التمويل
)1( )9( ربح من بيع معدات ومركبات
17 8 مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية
)2( 2 مخصص / )عكس( المخزون

)174( )147( إيرادات التمويل
30 28 تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

تغيرات في :
المخزون

)66( )122( ذمم تجارية مدينة
)217( )330( مصروفات مدفوعة ُمقدماً وذمم مدينة أخرى 
)242( )284( ُمستحقات من أطراف ذووي عالقة

132 209 ذمم تجارية وذمم دائنة أخرى
)397( )640( ُمستحقات ألطراف ذووي عالقة

1 71 التعويضات المدفوعة لنهاية الخدمة للموظفين
)1( )49(

2,951 2,161 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
)148( )138( شراء معدات ومركبات
6,471 9,925 عائدات من نضج المواضع مع قسم الخزينة بالمجموعة

1 9 متحصالت من بيع معدات ومركبات

6,498 9,943 صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
)453( )448( مدفوعات مصروفات التمويل  
)421( )493( مدفوعات التزامات اإليجار 

)874( )941( صافي النقد الُمستخدم في األنشطة التمويلية
8,575 11,163 صافي الزيادة في النقد وما في حكمه خالل الفترة
3,109 1,184 النقد وما في حكمه في بداية الفترة

11,684 12,347 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

بيان الربح أوالخسارة والدخل الشامل اآلخر المختصر عن الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021                   بآالف الدنانير البحرينية

إيه بي إم تيرمينالز البحرين ش.م.ب. 

المنامة - وزارة الخارجية

بـــن راشـــد آل  قـــدم الشـــيخ عبـــدهللا 
خليفـــة، نســـخة مـــن أوراق اعتمـــاده 
المعيـــن  البحريـــن  مملكـــة  كســـفير 
لـــدى الواليـــات المتحـــدة المكســـيكية 
والمقيـــم فـــي واشـــنطن، إلـــى ســـفير 
المكســـيكية  المتحـــدة  الواليـــات 
األميركيـــة  المتحـــدة  الواليـــات  لـــدى 
إســـتيبان موكتيزومـــا، وذلـــك بالنيابة 
عـــن وزير خارجيـــة الواليات المتحدة 

المكسيكية مارسيلو إبرارد.

راشـــد  بـــن  عبـــدهللا  الشـــيخ  وأعـــرب 
آل خليفـــة عـــن اعتـــزازه الكبيـــر بثقة 
عاهـــل البـــاد صاحـــب الجالـــة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة واعتزازه 
بتمثيـــل مملكة البحرين لدى الواليات 
المتحدة المكســـيكية، مؤكـــًدا حرصه 
علـــى تعزيـــز العاقـــات الثنائيـــة بيـــن 
البلدين الصديقين وتفعيلها في شتى 
المجاالت بما يســـهم فـــي دعم أواصر 

الصداقة والتعاون الثنائي المشترك.

المنامة - وزارة الخارجيةعبداهلل بن راشد آل خليفة سفيًرا للبحرين في المكسيك

توصلت حكومتـــا مملكة البحرين 
إلـــى اتفـــاق  وجمهوريـــة اليونـــان 
المتبـــادل  االعتـــراف  بشـــأن 
بشـــهادات التطعيـــم، وتعـــد هـــذه 
االتفاقيـــة األولـــى مـــن نوعها بين 

البلدين.
وتـــم التوصل إلى هـــذه االتفاقية 
بعد مباحثات بين مملكة البحرين 
وجمهوريـــة اليونـــان، فضـــاً عـــن 
اتصـــاالت بين وزارتـــي الخارجية 

والصحة في كا البلدين.
ووفًقـــا لاتفاقيـــة، ســـيتم إعفـــاء 

علـــى  الحاصليـــن  األشـــخاص 
التطعيم في كا البلدين ممن تلقوا 
تطعيًمـــا معترًفا به في البلد اآلخر 
مـــن اإلجـــراءات والبروتوكـــوالت 
المتبعـــة عنـــد الوصـــول المتعلقـــة 

بفيروس كورونا )كوفيد - 19(.
وســـوف يتم تنفيذ عملية التعرف 
رقمًيـــا ممـــا سيســـهل بشـــكل كبير 
الدخول إلى كا البلدين، وســـوف 
تســـهم هـــذه االتفاقية فـــي تعزيز 
والتجاريـــة  الســـياحية  العاقـــات 

واالقتصادية بين البلدين.

اعتراف متبادل بالتطعيم ضد “كورونا” بين البحرين واليونان
المنامة - وزارة الخارجية

توصلـــت حكومتـــا مملكـــة البحريـــن 
اتفـــاق  إلـــى  قبـــرص  وجمهوريـــة 
بشـــأن االعتراف المتبـــادل بالتطعيم 
هـــذه  وتعـــد  األخضـــر،  والجـــواز 
االتفاقيـــة األولـــى مـــن نوعهـــا بيـــن 

البلدين.
وتـــم التوصـــل إلـــى هـــذه االتفاقيـــة 
بعـــد مباحثـــات بين مملكـــة البحرين 
عـــن  فضـــاً  قبـــرص،  وجمهوريـــة 
بيـــن وزارتـــي الخارجيـــة  اتصـــاالت 

والصحة في كا البلدين.
إعفـــاء  ســـيتم  لاتفاقيـــة،  ووفًقـــا 

األشـــخاص الحاصلين على التطعيم 
فـــي كا البلديـــن ممن تلقـــوا تطعيًما 
مـــن  اآلخـــر  البلـــد  فـــي  بـــه  معترًفـــا 
اإلجراءات والبروتوكـــوالت المتبعة 
بفيـــروس  المتعلقـــة  الوصـــول  عنـــد 

كورونا )كوفيد – 19(.
وســـوف يتم تنفيـــذ عمليـــة التعرف 
كبيـــر  بشـــكل  سيســـهل  مـــا  رقمًيـــا، 
الدخـــول إلـــى كا البلديـــن، وســـوف 
تســـهم هـــذه االتفاقيـــة فـــي تعزيـــز 
والتجاريـــة  الســـياحية  العاقـــات 

واالقتصادية بين البلدين.

اعتراف متبادل مع قبرص بالتطعيم والجواز األخضر



حصر عدد من الخدمات الداخلية للمتطعمين أو المتعافين ابتداًء من أول أيام العيد
أعلن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا برئاسة رئيس المجلس األعلى للصحة 
رئيس الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدهللا 
آل خليفة وبعد موافقة اللجنة التنسيقية، عن إجراءات فتح بعض القطاعات ابتداًء من أول 
أيــام عيــد الفطر المبارك أمام الحاصلين على التطعيم والمتعافين من المواطنين والمقيمين 
والزائريــن، مــن خالل إبراز شــعار المتطعمين والمتعافيــن باللون األخضر في تطبيق “مجتمع 
واعي” للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، وإبرازها من قبل األشقاء من دول مجلس 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة فــي تطبيقات الهواتــف الرســمية المعتمدة لديهــم والخاصة 
بفيروس كورونا إلثبات الحصول على التطعيم وإثبات التعافي، كما يتعين على الزائرين من 
الــدول األخــرى إثبــات حصولهــم على التطعيم مــن خالل إبراز بطاقة قبول شــهادة التطعيم 

التي تم تزويدهم بها عند وصولهم للمملكة والتحقق منها.

للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  وبيـــن 
لفيـــروس كورونا أنه ُيســـمح بالحصول على 
الخدمـــات الداخليـــة أيًضـــا لمن هـــم دون 12 
عامًا شرط أن يكون برفقة شخص متطعم أو 
متعاٍف، كما تم السماح بدخول الفئة العمرية 
البالغـــة 12 - 17 عاًمـــا فـــي جميـــع الحـــاالت، 
فـــي حيـــن لـــن ُيســـمح لغيـــر المتطعميـــن أو 
غيـــر المتعافين من الحصـــول على الخدمات 

الداخلية في المنشآت التالية:
الخدمات الداخلية للمطاعم والمقاهي.. 1
الصاالت الرياضية الداخلية.. 2
برك السباحة الداخلية.. 3
دور الســـينما الداخلية وصاالت العرض . 4

التابعة لها.

محالت “السبا”.. 5
الداخليـــة . 6 الترفيهيـــة  األلعـــاب  مراكـــز 

والخارجية.
الفعاليات والمناسبات والمؤتمرات.. 7
حضـــور الجماهيـــر للفعاليـــات الرياضية . 8

الداخلية والخارجية.
وأوضـــح الفريق الوطني الطبـــي أنه باإلبقاء 
على معايير التباعد االجتماعي واإلجراءات 
االحترازية، سُيســـمح لكل الفئات بالخدمات 
الخارجيـــة للمطاعـــم والمقاهـــي بالجلســـات 
الخارجيـــة، والصـــاالت الرياضيـــة المفتوحة 
الســـباحة  وبـــرك  الخارجيـــة،  والمالعـــب 

الخارجية، ودور السينما الخارجية.
للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  وأكـــد 

لفيـــروس كورونـــا أن كل القـــرارات التـــي تم 
اتخاذهـــا واالشـــتراطات الخاصة بهـــا والتي 
ســـيتم اإلعالن عنها قابلـــة للمراجعة الدورية 
بنـــاًء على ما يســـتجد من معطيـــات ونتائج، 
مشـــدًدا الفريـــق علـــى مواصلة االلتـــزام بكل 
الجميـــع  قبـــل  مـــن  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 
خصوصا الفئـــات األكثر عرضـــة لإلصابة من 
كبـــار الســـن والحوامـــل والمرضعـــات وذوي 

األمراض المزمنة والمصابين بالسمنة.
بضـــرورة  الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  ونـــوه 
تكثيـــف الجهـــود للتصـــدي لفيـــروس كورونا 
بما يســـهم في حفظ صحة وســـالمة الجميع 
من خـــالل االلتـــزام باإلجـــراءات االحترازية 
والتدابيـــر الوقائيـــة والتعليمات الصادرة عن 
الجهـــات المعنيـــة واإلقبـــال علـــى التطعيـــم، 
مؤكًدا الفريق أن الروح المســـؤولة والواعية 
هي التـــي نعول عليهـــا إلنجاح كل مســـارات 
التعامـــل مع الفيـــروس في مختلـــف مراحله 
والوصـــول إلـــى األهداف المنشـــودة وتجاوز 

الجائحة.

المنامة - بنا

أعلــن الفريــق الوطنــي الطبــي للتصدي لفيــروس كورونا )كوفيــد19-( أنه في 
إطار المراجعة الدورية لإلجراءات المتعلقة بالمسافرين القادمين إلى مملكة 
البحرين وبعد العرض وأخذ موافقة اللجنة التنسيقية، فقد تقّرر بدًءا من أول 
أيــام عيــد الفطــر المبارك إلغاء فحــص فيروس كورونــا )PCR( عند الوصول 
للمتطعميــن والمتعافيــن من دول مجلس التعاون لــدول الخليج العربية؛ من 
خالل إبراز الشــعار األخضر للمتطعمين والمتعافين في التطبيقات الرســمية 
المعتمدة لديهم لفيروس كورونا أو شهادات التطعيم والتعافي الصادرة من 
وزارات الصحة بدول مجلس التعاون، دون الحاجة لتطبيق الحجر الصحي 
االحترازي، وال يسري قرار إلغاء الفحص على الفئات العمرية بين 17-6سنة 

وغير المتطعمين وغير المتعافين.

الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  وأوضـــح 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا برئاســـة 
رئيس المجلس األعلى للصحة رئيس 
للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق 
طبيـــب  الفريـــق  كورونـــا  لفيـــروس 
الشـــيخ محمد بن عبـــدهللا آل خليفة 
أنه فيما يتعلـــق بالدول التي تجمعها 
ومملكـــة البحرين اتفاقيـــات اعتراف 
متبادل بشهادات التطعيم المعتمدة، 
فقد تقرر أيًضا إلغاء فحص فيروس 
الوصـــول  عنـــد   )PCR( كورونـــا 
للمتطعميـــن وقبول شـــهادة التطعيم 
المعتمدة في تلـــك الدول وتزويدهم 
ببطاقـــة تثبـــت قبـــول الشـــهادة بعـــد 
التحقـــق منهـــا، دون الحاجة لتطبيق 
الحجـــر الصحـــي االحتـــرازي، إضافًة 
إلى أنه ال يســـري قـــرار إلغاء الفحص 
علـــى الفئات العمرية بين 17-6 ســـنة 

وغير المتطعمين وغير المتعافين. 
وللمســـافرين القادميـــن إلـــى مملكـــة 

المملكـــة  فـــي  المتطعميـــن  البحريـــن 
األوروبـــي،  واالتحـــاد  المتحـــدة، 
األمريكيـــة،  المتحـــدة  والواليـــات 
وكندا، فسيتم قبول شهادة التطعيم 
المعتمدة في تلك الدول مع تزويدهم 
ببطاقـــة تثبـــت قبـــول الشـــهادة بعـــد 
فـــي  االســـتمرار  مـــع  التحقـــق منهـــا، 
إجـــراء فحـــص )PCR( عنـــد الدخول 
والعاشـــر  الخامـــس  اليـــوم  وفحـــص 
حســـب المعلـــن عنـــه مســـبًقا، والعزل 
الذاتـــي لحين الحصـــول على نتيجة 

الفحص الذي أجري وقت الوصول.
المتطعميـــن  جميـــع  يخـــص  وفيمـــا 
القادميـــن إلـــى مملكـــة البحريـــن غير 
المشـــمولين أعـــاله، فقـــد تقـــرر قبول 
فـــي  المعتمـــدة  التطعيـــم  شـــهادات 
 QR( رمـــز  تحمـــل  أن  علـــى  دولهـــم 
تثبـــت  ببطاقـــة  وتزويدهـــم   )code
قبول الشـــهادة بعـــد التحقق منها، مع 
اســـتمرار إجـــراء فحـــص )PCR( عند 

الوصـــول وفحـــص اليـــوم الخامـــس 
والعاشـــر حســـب المعلن عنه مســـبًقا، 
والعـــزل الذاتي لحيـــن الحصول على 
نتيجـــة الفحـــص الـــذي أجـــري وقت 

الوصول.
كما ويتعيـــن على جميع المســـافرين 
البحريـــن  مملكـــة  إلـــى  القادميـــن 
وجمهوريـــة  الهنـــد،  جمهوريـــة  مـــن 
وجمهوريـــة  اإلســـالمية،  باكســـتان 

وجمهوريـــة  الشـــعبية،  بنغالديـــش 
االشـــتراكية  الديمقراطية  ســـريالنكا 
الديمقراطيـــة  نيبـــال  وجمهوريـــة 
المســـافرين  فيهـــم  بمـــا  الفيدراليـــة، 
العابريـــن )الترانزيـــت(، البالغيـــن مـــن 
العمـــر 6 ســـنوات فمـــا فوق اســـتمرار 
تقديم شـــهادة تثبـــت نتيجة الفحص 
 )PCR( المختبـــري لفيـــروس كورونـــا
وذلـــك   )QR code( رمـــز  تحـــوي 

قبـــل 48 ســـاعة مـــن وقت المغـــادرة، 
إضافـــة إلى اســـتمرار إجراء الفحص 
المختبـــري عنـــد الوصـــول، وفحـــص 
اليـــوم الخامـــس واليـــوم العاشـــر من 

الوصول.
الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  وجـــدد 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا التذكيـــر 
بمـــا تم اإلعالن عنه مســـبًقا عن إلغاء 
الســـفر  مـــن  العـــودة  عنـــد  الفحـــص 

للمواطنيـــن والمقيميـــن فـــي مملكـــة 
البحرين مـــن المتطعمين والمتعافين 
وذلك مـــن خالل إبراز مـــا يثبت ذلك 
عبـــر تطبيـــق “مجتمـــع واعـــي” بـــدًءا 
مـــن أول أيام عيد الفطر المبارك، في 
حين يســـتمر إجراء فحص الوصول 
والعاشـــر  الخامـــس  اليـــوم  وفحـــص 
لغيـــر المتطعمين وغير المتعافين من 

المواطنين والمقيمين.

الفريق الوطني يعلن إجراءات 
فتح القطاعات للمواطنين 

والمقيمين والزائرين
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العبداهلل: تجربة البحرين في التعايش تستحق الترويج
ــا وفــــــق تـــصـــنـــيـــف “بـــنـــســـلـــفـــانـــيـــا” ــيـ ــجـ ــيـ ــلـ “دراســــــــــــــات” يـــتـــقـــدم عـــربـــيـــا وخـ

البحريـــن  لمركـــز  التنفيـــذي  المديـــر  أكـــد 
والدوليـــة  اإلســـتراتيجية  للدراســـات 
العبـــدهللا أن  والطاقـــة “دراســـات”، حمـــد 
اإلنجـــازات التـــي حققهـــا المركـــز ينســـب 
الفضـــل فيهـــا إلـــى الُمنـــاخ الفكـــري الُحـــر 
الذي أرســـى دعائمه عاهـــل البالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
مسنودا ولي العهد رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة، بضـــرورة تعزيـــز المعرفـــة القائمة 

على أسس ومناهج علمية وعملية.
جـــاء ذلـــك خـــالل محاضـــرة لـــه بعنـــوان: 
التنميـــة  أســـاس  والدراســـات  “البحـــوث 
الشـــاملة”، ضمن فعاليات النســـخة الثالثة 
من برنامج الوعي السياســـي الذي ينظمه 
معهـــد البحريـــن للتنميـــة السياســـية عـــن 
طريـــق االتصـــال عـــن بعـــد مســـاء اإلثنين 

الماضي.   
البحريـــن  مركـــز  إن  العبـــدهللا  وقـــال 
والدوليـــة  اإلســـتراتيجية  للدراســـات 
والطاقـــة “دراســـات” ُيعُد أحـــد ثمار رعاية 
صاحـــب الجاللة عاهل البالد، حيث أطلق 
جاللتـــه إشـــارة البـــدِء، وأعطـــى مباركتـــه 
السامية، لتأسيس المركز في العام 2009؛ 
كي ُيسهَم في دعم صناعِة القرار، وتعميق 
الُمكتسبات الوطنية، ويكون لبنًة إضافيًة 
فـــي بناِء صرِح بحرين الُمســـتقبل، كتعبير 
واضـــح لمـــا يحظـــى بـــه البحـــُث العلمـــُي 
واألكاديمي في مملكِة البحرين من مكانة 
ُمتقدمـــة، واهتمام وعنايـــة فائقة من لدن 

صاحب الجاللة عاهل البالد.
مركـــز  منجـــزات  العبـــدهللا  واســـتعرض 
“دراســـات” التـــي شـــملت إصـــدار الكتـــب 
الدوريـــة،  واإلصـــدارات  والدراســـات 

والتقاريـــر البحثيـــة الرصينـــة بمـــا يوائـــم 
التطـــورات المحلية واإلقليمية وما يخدم 
المصالـــح العليـــا لمملكة البحريـــن، وهو ما 
عـــزز مـــن مكانِة وُســـمعِة مركز “دراســـات” 
عالميـــا وفقـــا للتصنيـــف الســـنوي العالمي 
لمراكـــز الفكر والدراســـات العالمية الصادر 
عن جامعـــة بنســـلفانيا األمريكيـــة، وتبوؤ 
مركز “دراســـات” المرتبة )23( العام 2020، 
ُمحـــرزا تقدمـــا مقـــداره )19( مرتبـــًة خالل 
عاميـــن، وذلك ضمن التنافس مع أكثر من 
500 مركـــز بحثـــي وفكري على الُمســـتوى 
اإلقليمـــي، كما تقدم المركز على ُمســـتوى 
منطقـــة الخليـــج العربي مـــن المرتبة )11( 

العام 2018 إلى المرتبة )7( العام 2020. 
وأضـــاف العبـــدهللا إن دول العالـــم أولـــت 
اهتماما كبيرا بمراكز الدراسات، خصوصا 
إبـــان العقـــود األخيـــرة ليس فقـــط لكونها 

“خزانـــات للفكر”، التي يزيـــد عددها اليوم 
عن 7 آالف مركًزا في ُمختلِف دوِل العالم، 
وإنمـــا بســـبب دورهـــا الحيـــوي فـــي دعـــم 
صانـــع القرار بالـــرأي والمشـــورِة والتحليِل 
الرصيـــن للتحديـــات وكيفيـــة مواجهتهـــا، 
بـــل إن بعضـــا من تلـــك المراكز قـــد َخطت 
خطوات أكثَر تقدمـــا عندما أولت اهتماما 

وجوهرهـــا  اإلســـتراتيجية  بالدراســـات 
الربـــط بيـــن األحداث مـــن منظـــور عميق؛ 
بهـــدف تحديد اآلثار التي ُيمكُن أن ُترتبها 
علـــى  والعالميـــة  اإلقليميـــة  التحـــوالت 
أمـــن ومصالـــح الـــدول وكذلك الدراســـات 
االستشـــرافية، وتتضمـــن  أو  الُمســـتقبلية 
وضع ســـيناريوهات ُمســـتقبلية لتحوالت 

ُكبرى ُمتوقعة وكيفيِة التعامِل معها.
وأوضح المدير التنفيذي لمركز “دراســـات 
“ إن  مملكـــة البحرين ُتقدُم نموذجا فريدا 
ُيحتـــذى به فـــي التســـامِح والتعايِش بين 
األديان، وهي تجربٌة تستحُق الترويج لها، 
وتعريـــف كافـــة دول العالم بها وهي مهمة 
يضطلع بها مراكز الدراســـات والمؤسسات 

المماثلة لها بشكل علمي ومنهجي.
يذكـــر أن المحاضـــرة الثالثـــة مـــن برنامج 
الوعي السياســـي ســـتقام بتاريخ 18 مايو 
الجـــاري بمحاضـــرة حـــول “دور االقتصاد 
التنمويـــة”، وتقدمهـــا  العمليـــة  فـــي دعـــم 
االقتصاديـــة  للشـــؤون  المســـاعد  الوكيـــل 
بـــوزارة الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي نـــور 
الخليـــف، حيث إن باب المشـــاركة ال يزال 
متاًحا للجمهور عبر التسجيل على الموقع 

.)bipd.org( اإللكتروني للمعهد

المنامة - دراسات

تحديـــث إجراءات المسافرين إلى البحريــن عبــر المنافــــذ
ــج” ــي ــل ــخ “ال دول  ــن  ــ م ــن  ــيـ ــادمـ ــقـ الـ والــمــتــعــافــيــن  لــلــمــتــطــعــمــيــن   ”PCR“ فـــحـــص  ــاء  ــ ــغ ــ إل

المنامة - بنا
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الـوداعــي: تخصيــص عقــار لمواقــف “جــابــر الصحــي”
أعلـــن الممثـــل البلـــدي ألولـــى الشـــمالية 
هيئـــة  انتهـــاء  عـــن  الوداعـــي  سيدشـــبر 
التخطيط والتطوير العمراني من إعداد 
المخطط التفصيلي رقم )2( بمجمع 518 
بمنطقـــة باربـــار المجـــاور لمركـــز الشـــيخ 
جابـــر الصباح الصحـــي، والـــذي يتضمن 

تخصيص عقار لمواقف عامة للمركز.
وأشـــار الوداعي إلى أن المنطقة تحتوي 
غيـــر  أراٍض  غالبيتهـــا  ملكيـــة   24 علـــى 
مخططـــة وغيـــر مرتبطة بشـــبكة الطرق 
القائمـــة، وأنـــه نظرا لعدم توافر شـــوارع 
تخـــدم هذه األراضي، فلم يتمكن مالكها 
من تطويرها واالستفادة منها رغم قربها 

من المناطق السكنية.
ولفـــت إلـــى أنـــه وبنـــاء علـــى المخطـــط 
المعتمـــد مـــن الهيئة تمكنت الـــوزارة من 
تعديـــل وضعيات األراضي بالمنطقة عن 

طريق توســـعة شـــبكة الطـــرق وتصنيف 
بعـــض العقـــارات غيـــر المصنفـــة وتوفير 

الخدمات المجتمعية والبنية التحتية.
وشـــمل المخطط توفير عدد من المواقع 
للخدمـــات والمرافـــق العامـــة تمثلت في 
إنشـــاء محطتـــي كهرباء فرعيـــة، وعقار 
يتـــم تأجيـــره كمحطـــة أبـــراج اتصاالت، 
ومحطـــة صرف صحي، وعقار مخصص 
لمواقـــف ســـيارات تخـــدم مركز الشـــيخ 
جابر الصباح الصحي، إلى جانب عقارين 

لالستخدامات الحكومية المستقبلية.
باجتماعـــه  أصـــدر  المجلـــس  أن  وذكـــر 

االعتيادي المنعقد في 19 أبريل الماضي 
وتصنيـــف  تخطيـــط  علـــى  موافقتـــه 
العقارات إلى ســـكن خـــاص )أ( وخدمات 
ومرافـــق عامة بما يتناســـب مـــع طبيعة 
جانـــب  إلـــى  واحتياجاتهـــا،  المنطقـــة 
التأكيـــد علـــى تســـريع وتيـــرة اســـتمالك 

مواقـــف  لتشـــييد  المخصصـــة  األرض 
مركبـــات مرتـــادي المركـــز الصحـــي لحل 

المشكلة القائمة.
وقـــال إن التوجـــه الذي تبنتـــه الحكومة 
لتشـــييد  عقـــار  اســـتمالك  علـــى  بالعمـــل 
مواقـــف مركبـــات مرتـــادي مركـــز جابـــر 

الصبـــاح الصحي في قريـــة باربار توجه 
إســـتراتيجي يساهم في معالجة مشكلة 
تزاحـــم المركبـــات في الطرقـــات، ويضع 
حـــدا للمخاطـــر المرورية التـــي يمكن أن 

يتعرض إليها مرتادو المركز.
وأشـــار إلى أن هذا التوجه يعد استجابة 

بالغـــة األهميـــة للطلب المرفـــوع من قبل 
المجلـــس البلـــدي بشـــأن إنشـــاء مواقف 
مركبـــات مرتـــادي مركـــز جابـــر الصبـــاح 
مـــن متابعـــات،  الصحـــي، ومـــا صاحبـــه 
تهدف إلـــى تلبية مطلب مجتمعي لكافة 

القرى والمناطق التي يخدمها المركز.

اعتماد 24 عقارا 
ضمن “مخطط 

باربار 518”

مخطط المواقفسيدشبر الوداعي

سيدعلي المحافظة

حماية البيئة محور نقاش ضيوف “مجلس الشمالية”
91 % نســـبة المخلفـــات المنزليـــة... وتوصيـــة بتعزيـــز الوعـــي البيئـــي لألفـــراد

أكدت المدير العام بلدية المنطقة الشمالية لمياء 
الفضالة استمرار حمالت البلدية للمحافظة على 
البيئـــة خالل شـــهر رمضـــان، وذلك ضمـــن حملة 
“بيئتنـــا غير فـــي شـــهر الخير”؛ بهدف اســـتغالل 
المناســـبات الدينيـــة لعـــالج الســـلوكيات البيئية 
غير الرشـــيدة، مشيرة إلى اعتماد 9 لغات خالل 

الحملة بالتعاون مع المجلس البلدي.
جاء ذلك خالل مجلس بلدية المنطقة الشمالية 
الرمضانـــي البيئـــي الـــذي عقد بمشـــاركة أعضاء 
النـــواب  مجلـــس  وأعضـــاء  البلـــدي  المجلـــس 
واألهالـــي ومختصين في مجـــال البيئة وبإدارة 

اإلعالمي سعيد محمد.
 وناقش المجلس الذي أقيم عبر تقنية االتصال 
المرئـــي الســـلوك االجتماعـــي وثقافـــة االلتـــزام 
المســـؤول فـــي صـــون نظافـــة المحيـــط البيئـــي 

لإلنسان.

تغيير السلوكيات

مـــن جهتهـــا، أكـــدت المدير العـــام البلديـــة لمياء 
الفضالة أن الهدف األساس من الحمالت البيئية 
هـــو توعية المجتمع بضرورة تغيير ســـلوكياتهم 
تجاه البيئـــة، ألن نظافة المحيط ال تقتصر على 
عامل النظافة إنما هي عملية مشتركة تمتد إلى 
تثقيف األبنـــاء بيئيا بأهمية الحفاظ على البيئة 
وإثـــارة اهتمامهـــم بالتحديـــات البيئيـــة بهـــدف 

تغيير سلوكيات األجيال تجاه البيئة.
علـــى  عملـــت  البلديـــة  أن  الفضالـــة  وأضافـــت 
اســـتغالل المناســـبات الدينية لتوصيل رســـالتها 
البيئيـــة بهـــدف االرتقـــاء بوعي الجمهـــور خالل 
وهـــي  محـــرم،  وشـــهر  المبـــارك  رمضـــان  شـــهر 
مناســـبات مهمـــة تتنـــوع فيهـــا أدوات الخطـــاب 
الدينـــي ويمكن اســـتغالل هـــذه المناســـبات في 
عـــالج الســـلوكيات البيئيـــة واالجتماعيـــة غيـــر 

الرشيدة.

رسالة توعوية

بدوره، أكـــد نائب رئيس مجلس بلـــدي المنطقة 
الشمالية ياسين زينل الحاجة لمزيد من البرامج 
والفعاليات لتوعية الجمهور وبث الوعي البيئي 
بشـــأن النظافـــة والبيئـــة فـــي األحياء الســـكنية 
خصوصـــا ومنها المخلفـــات المنزلية المخالفة إذ 
تتعـــدى النفايـــات إلى األثاث المنزلـــي واألجهزة 

والسجاد واألخشاب.
وقـــال زينـــل: هناك عـــدم حس بالمســـؤولية من 
قبل المواطنين والمقيمين بجانب عدم تقيدهم 
بالقوانيـــن خصوصا بشـــأن المخلفـــات المنزلية، 
الفتـــا إلى أن ضوابـــط قانون النظافـــة ال تهدف 
إلـــى تطبيـــق العقوبـــات بل هـــو رســـالة توعوية 

لاللتزام بضوابط المحافظة على البيئة.

صناعة المسؤولية

وفـــي ورقتـــه عن المســـؤولية في صـــون نظافة 
قـــال رئيـــس لجنـــة  البيئـــي لإلنســـان  المحيـــط 
بلـــدي  بمجلـــس  العامـــة  والمرافـــق  الخدمـــات 
المنطقة الشـــمالية شـــبر الوداعي إن هناك تباينا 
فـــي تحديـــد طبيعـــة المســـؤولية فـــي الحفـــاظ 
علـــى نظافـــة المحيـــط البيئي لإلنســـان، مشـــيرا 
إلى أن الممارســـات غير الســـليمة تتجاوز الحق 
وتتســـبب في اإلضرار بحياة وطبيعة المجتمع، 
والمصلحـــة العليـــا لهـــة، التـــي تشـــكل مضمـــون 
وجوهر المسؤولية التي ينظم طبيعتها القانون 

الوضعي والشرع اإلسالمي.
بنـــاء  فـــي  المؤسســـة  المقومـــات  إلـــى  وأشـــار 
المســـؤولية للســـلوك االجتماعي في العالقة مع 
نظافة المحيط البيئي لإلنسان ومنها المسؤولية 
األخالقية والمســـؤولية اإلنســـانية والمسؤولية 
التربوية لألســـرة والمســـؤولية التنويرية للمنابر 
المختلفـــة إلـــى جانب يقظـــة الضمير اإلنســـاني 
للفرد وأثره في صناعة المسؤولية في االمتناع 

عن األنشطة المخلة بقواعد النظافة العامة.

وتحدث الوداعي عن أهم المؤشـــرات الرئيســـة 
للســـلوك االجتماعـــي فـــي العالقـــة مـــع نظافـــة 
المحيط البيئي لإلنسان وهي الممارسات الفعلية 
للمؤسســـة والفرد فـــي إدارة عملية التوجيه في 
صون نظافة المحيط البيئي لإلنســـان، وااللتزام 
المســـؤول للفرد في بناء اتجاهـــات التغيير في 
العالقـــة مـــع نظافـــة المحيـــط البيئـــي لإلنســـان، 
والمواقف المســـؤولة للمنابـــر التنويرية في بناء 
ثقافـــة العالقـــة الرشـــيدة مـــع نظافـــة المحيـــط 

البيئي لإلنسان.
ولفت الوداعي إلى األدوات الرقابية المســـؤولة 
في منظومة العمل المؤسسي واالجتماعي التي 
ينبغي تعزيز أثرها في وقف حاالت التعدي على 
نظافـــة المحيط البيئي لإلنســـان، والتي حددها 
القانـــون بجهـــة االختصاص كالبلديـــة أو األمانة 
المختصـــة إللزام المالك أو الحائزين بالمحافظة 
علـــى نظافة العقارات الواقعة فـــي دائرتها وفقا 
للشـــروط واإلجـــراءات التـــي تحددهـــا الالئحة 
الصـــادرة  القانـــون والقـــرارات  لهـــذا  التنفيذيـــة 

تنفيذا له.
واستعرض أهم المشاهد والممارسات والمواقف 
غير المســـؤولة في اإلخالل بقواعد المســـؤولية 
البيئـــي  المحيـــط  نظافـــة  علـــى  الحفـــاظ  فـــي 
لإلنســـان، ومنها رمي المخلفـــات وبقايا األطعمة 
لمرتادي الســـواحل والحدائـــق ومواقع الحضور 
االجتماعـــي وفـــي الطرقـــات وفـــي األماكن غير 

المخصصة لتجميع المخلفات.

قلة الوعي البيئي

وفي ورقتها بعنوان صون البئية بين المسؤولية 
الفرديـــة والمؤسســـية ناقشـــت مريم الموســـوي 
مســـتوى االلتزام بالنظافة العامة والحفاظ على 
المحيـــط البيئـــي والمســـتوى البيئيـــة والتوعية 

البيئة االستراتيجية فضال عن دمج الشباب.
وأشـــارت الموســـوي إلى ظاهرة رمي المخلفات 
والنفايـــات المنزليـــة باعتبارهـــا ظاهـــرة جليـــة، 

مؤكـــدة أن نســـبة إنتاج المخلفـــات المنزلية هي 
األعلـــى بين القطاعات، إذ تصـــل إلى 91 % من 
مجمـــل اإلنتـــاج، ففـــي حين بلـــغ إنتـــاج القطاع 
الصحـــي مـــن المخلفـــات بلـــغ 7 أطنـــان للقطـــاع 
الصحـــي، فقد بلغ إنتاجهـــا 380 طنا في القطاع 
الصناعـــي، فـــي حيـــن أن القطـــاع الســـكني بلـــغ 
فيه إنتـــاج المخلفات 4200 طن شـــاملًة الطعام 

واألثاث واألجهزة اإللكترونية والمالبس.
وأشارت الموسوي إلى التحديات التي نواجهها 
فـــي هـــذا المجال والتـــي تتمثل في قلـــة الوعي 
البيئـــي والمســـؤولية فضـــال عـــن الوعـــي البيئي 
الحالـــي هو عبـــارة عـــن فهـــم وإدراك فقط دون 
الجهـــود  نقـــص  تحـــدي  إلـــى  الفتـــًة  التطبيـــق، 
المشتركة بين المؤسســـات المختلفة الحكومية 

والتطوعية واألهلية وقلة المشاركة الشبابية.
البيئـــي  المســـتوى  رفـــع  الموســـوي  واقترحـــت 
الفـــردي وتقليـــل النفايـــات المنزليـــة عبـــر اتبـــاع 
شـــهرية،  مـــن  بـــدال  أســـبوعية  شـــرائية  خطـــة 
واتباع سياســـة فرز النفايات في المنزل وإعادة 
استعمال الفائض من الطعام قبل أن تنتهي مدة 
صالحيتـــه بطرق مختلفة أو التعاون مع جمعية 
حفـــظ النعمة أو حظائـــر الحيوانات والطيور، أو 

تحويلها إلى سماد طبيعي.
كمـــا اقترحت على مســـتوى المؤسســـات القيام 
بدراســـات لســـلوك األفـــراد البيئي قبـــل حمالت 
التوعية وأثناء الحمالت وبعد حمالت التوعية، 
ورفع مســـتوى الوعي بقانون النظافة، وتوحيد 
والمؤسســـات  البلديـــات  جميـــع  بيـــن  الجهـــود 

لتحقيق مستوى المطلوب من التوعية.
وختاًما، أشارت الموسوي إلى ضرورة بناء إطار 
قانونـــي فعال يســـاعد على الحفـــاظ على البيئة 
واســـتحداث شـــرطة البيئـــة إلحـــراز المخالفات 
مـــدى  لتســـجيل  البيئـــة  المؤسســـات  ومراقبـــة 
التقـــدم في مجـــال المســـؤولية البيئـــة، وتقييم 
الممارســـات وإعادة دراســـتها بالتحليـــل العلمي 

الدقيق.

ليلى مال اهلل

جانب من الحضور والمشاركين

لمياء الفضالة بمجلس بلدية الشمالية الرمضاني البيئي

مداخلتي بلقاء “^” في مجلس زينل
Û  تشــرفت بحضــور مجلــس صحيفــة البــالد الرمضانــي األخيــر

بضيافــة مجلــس عائلــة زينل بقيــادة إبراهيم زينــل. لقد ناقش 
هــذا المجلــس مــن خاللــه أحــد المواضيــع المهمــة التــي تهــم 

المجتمع البحريني وهو األمن الغذائي.
Û  المجتمــع أطيــاف  جميــع  ومــن  متميــزا  الحضــور  كان  وقــد 

أثــرت  التــي  المداخــالت  جميــع  إلــى  واســتمعت  البحرينــي، 
الموضــوع خصوصــا مداخلة وزير األشــغال وشــؤون البلديات 
والتخطيــط العمرانــي والوزير المعني بشــئون الزراعة والثروة 

البحرية والثروة الحيوانية عصام خلف.
Û  واستمعنا إلى المشاريع الزراعية التي تم تنفيذها أو المشاريع

الزراعية قيد التنفيذ، والخطط المستقبلية لتشجيع االستثمار 
في القطاع الزراعي.

Û  وكنــت قــد طلبــت المداخلــة إال أن الوقت المخصــص للمجلس
قــد تجــاوز المــدة المحــددة. لــذا أود فــي هــذا المقــال أن أقول 
إن زيــادة اإلنتــاج الزراعــي فــي مملكة البحرين البــد وأن يأخذ 
في الحســبان الخيارات االســتراتيجية للمحافظة على الموارد 

الطبيعية المحدودة كالمياه واألراضي.
Û :ففي قطاع المياه يتعين على الدولة
Û  ١. التقليــل مــن اســتخدام الميــاه الجوفيــة فــي ري المزروعات

بسبب انخفاض مستوياتها وتملحها.
Û  ٢. التوسع في استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة وزيادة

اإلمدادات إلى معظم األراضي الزراعية.
Û  ٣. تشجيع المزارعين والمستثمرين على اتباع أساليب الزراعة

الحديثة التي من شــأنها المحافظة على الموارد المائية، وذلك 
بتطويــر وتحديــث أنظمــة الــري وتبنــي أســاليب الزراعــة فــي 

البيوت المحمية والزراعة من دون تربة.
Û  وفــي مجــال األراضــي البد مــن مواجهــة التطور العقــاري الذي

تشــهده المملكــة منــذ بداية القرن الجاري، الــذي أدى إلى زيادة 
الطلــب علــى األراضــي، مــا أدى إلــى ارتفــاع أســعارها ارتفاعــا 
كبيرا. وقد تأثرت األراضي الزراعية بهذا االرتفاع نظرا الزدياد 
الطلــب عليهــا للتوســع العمرانــي، وقــد شــجع ذلــك مــالك هــذه 
األراضي للســعي الســتغاللها عمرانيا لتجاوز العائد االقتصادي 
منها كثيرا على العائد المحدود من استغاللها زراعيا، وللتغلب 
علــى هذا المشــكلة يمكــن األخذ بواحدة أو أكثــر من الخيارات 

اآلتية:
Û  ١. شراء األرض الزراعية بواسطة الدولة في حالة رغبة المالك

في بيعها.
Û  ٢. تعويض أصحاب األراضي الزراعية الراغبين في االستثمار

غير الزراعي بأرض زراعية تعادلها بالقيمة السوقية.
Û  ٣. تأجيــر األراضــي الزراعيــة علــى المزارعيــن والمســتثمرين

لمــدة طويلــة للتشــجيع على االســتثمار األمثل، ويتــم ذلك من 
خــالل وضع االشــتراطات التــي تضمن المحافظة علــى الرقعة 

الخضراء وتحقيق األهداف المرجوة.
Û  والجعفريــة الســنية  األوقــاف  إدارتــي  يلــزم  قانــون  ســن   .٤

باستثمار األراضي الزراعية للمشاريع الزراعية فقط.
Û  الزراعيــة واألراضــي  بالميــاه  المتعلقــة  التشــريعات  وضــع   .٥

وتنظيم العالقة بين المالك والمستأجر والمستثمر في المجال 
الزراعي.

Û  كما أود القول إن زيادة اإلنتاج الزراعي ضرورة ولكنها ليســت
كافية، إذ من الضروري أن يتم بتكلفة منخفضة وبجودة عالية 
وقدرات تســويقية ذات كفاءة حتى يســتطيع منافســة الســلع 
المثيلة المستوردة. فالزراعة في المملكة في تحد كبير يتمثل 
في زيادة قدرتها على المنافسة، وذلك يتطلب التقييم الشامل 
لألنشــطة الزراعيــة ومكونــات هــذه األنشــطة وتبنــي األنمــاط 
اإلنتاجية الحديثة، وذلك بزراعة المحاصيل مرتفعة العائد في 
وحدة المياه واألرض، والتي تتميز بالعائد االقتصادي األفضل 
والقــدرة التنافســية األعلــى كالزراعــة العموديــة فــي البيــوت 

المحمية والزراعة من دون تربة.
Û  ويأتي ذلك من خالل تطوير جهازي البحوث واإلرشاد الزراعي

ليصبــح قــادرا علــى مواكبة نقــل التقانــات الحديثــة والتي من 
شأنها المحافظة على الموارد الطبيعية وزيادة اإلنتاج الزراعي 

وتحسين نوعيته.

المهندس محمد توفيق آل عباس

* عضو مجلس أمانة العاصمة
* رئيس جمعية المهندسين الزراعيين البحرينية
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

سيدي جاللة الملك ولقاءات المحبة والمودة مع شعبه الوفي
تشـــرف محافظـــو المحافظـــات وعـــدد مـــن األهالـــي بلقـــاء ســـيدي 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة عاهـــل البالد 
المفـــدى حفظـــه هللا ورعـــاه، عبر تقنيـــة االتصال المرئـــي في قصر 
الصافرية، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك والعشر األواخر منه 
فـــي إطـــار اللقاءات التي يحـــرص جاللته على عقدهـــا مع رجاالت 
البحرين الكرام في هذا الشـــهر الفضيل، وهي عادة ســـنوية تعكس 
أروع صـــور التالحـــم بيـــن القيـــادة والشـــعب، وبالرغم مـــن ظروف 
جائحـــة كورونا وتداعياتها إال أن جاللته حفظه هللا ورعاه حريص 
علـــى االلتقـــاء بأبناء شـــعبه في مثل هـــذه المناســـبات المباركة، ما 
يعكس عراقة تاريخنا وأصالة تراثنا وتعزيز روح األســـرة الواحدة 

بين أبناء الوطن الواحد.
يقـــول جاللتـــه حفظـــه هللا ورعـــاه فـــي كلمتـــه التـــي ألقاهـــا خالل 
اللقـــاء “وإنه لمن دواعي الســـرور أن نتواصل معكم في هذه األيام 
المباركـــة، جريـــًا علـــى عادتنـــا التي نعتـــز بها خالل الشـــهر الفضيل، 
والتي نحرص معكم على إحيائها واســـتمرارها كســـمة من ســـمات 

مجتمعنـــا المعروف بشـــيم المودة الصادقـــة، وبنهجه المتوارث في 
تجســـيد القيم النبيلة لديننا الحنيف الســـاعية لخير البشرية.. ولقد 
أسعدتنا تهاني أهل البحرين الكرام بمناسبة شهر رمضان، مقدرين 
وشـــاكرين لهـــم إبقاء الوصـــل الطيب كعـــادة من عوائدنـــا األصيلة 
خالل موسم الخير.. مهما صعبت ظروف اللقاء، وكلنا أمل أن تعود 

لقاءاتنا كما العهد بها بأمر من هللا وتوفيقه”.
ســـيدي جاللة الملك.. كان لي شـــرف السالم على جاللتكم أيدكم هللا 
في شـــهر رمضان عام 2019 مع أهالي المحافظة الجنوبية، في لقاء 
حمـــل كل معانـــي المحبة والمودة والتآخـــي والتراحم والتواصل في 
بلـــد الخير والعطـــاء بقيادتكم حفظكم هللا ورعاكـــم، وكل اإلنجازات 
الكبيـــرة التـــي تحققت وســـوف تتحقـــق للبحرين، ليســـت إال نتيجة 
مباشـــرة لرؤيـــة حكيمـــة من قائـــد ومليك فـــذ أعطانا أبـــدع صفحات 
تاريخنـــا وأبـــرز خطوطـــه وانعطافاتـــه، كمـــا أن شـــعبك الوفي أعطى 
العالـــم دروســـا حقيقية في التماســـك الوطني، وســـوف يحافظ على 

مكتسباته بصدق وعزيمة ويصون المسيرة وجهود التنمية والبناء.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

كل الشـــكر والتقديـــر والثنـــاء لـــوزارة شـــؤون اإلعـــالم ممثلة فـــي تلفزيون 
البحرين تلفزيون العائلة الذي نجح بامتياز بعرض حلقات رمضانية دســـمة 
)كفو( على مدار ١٥ يوًما، وتشـــكل رعاية شـــركة STC لهذا البرنامج المميز 
الـــذي يعد من المبـــادرات اإلعالمية للخطة الوطنية لتعزيز االنتماء الوطني 
وترســـيخ قيم المواطنة جزءًا أساسيًا من رؤية الشركة ومبادراتها العديدة 
نحـــو المســـؤولية االجتماعية وتماشـــيًا مع المبـــادرات الحكوميـــة في دعم 
المجتمع المحلي، فإلدارة STC كل الشكر واالمتنان لهذه المبادرة المقدرة.

وأعتقد أن جميع من شاهد الحلقات يؤيدني ويشاطرني الرأي بأن القائمين 
علـــى هذا البرنامج نجحوا بامتيـــاز وحققوا العالمة الكاملة في تقديم عمل 
هـــادف وممتع ومؤثر في نفس الوقت، في ظل انحســـار وابتعاد الكثير من 
النـــاس عـــن االنخراط في العمل التطوعي بســـبب انشـــغالهم بأمـــور الحياة 
اليومية، مع أن ذلك ليس عذًرا مقنًعا البتة، إضافة إلى ذلك فالبرنامج ومن 
خـــالل تقديمـــه بعض تلك الشـــخصيات زرع ولو بشـــكل بســـيط روح العمل 
التطوعـــي وعمـــل الخير وتقديم التضحيات وغيرها من األعمال اإلنســـانية 
واالجتماعيـــة لتكون دروًســـا رائعـــة لهذا الجيل الذي يعـــد مقصرا كثيرا في 

هذا الجانب بسبب عدم قيامه بواجباته تجاه القريب والغريب.
وبصراحة فإن ما دفعني إلى كتابة المقال هو شغفي كغيري بأن نرى مزيًدا 
مـــن تلك القصـــص والمواقـــف الملهمة والمؤثرة من أشـــخاص بذلـــوا الغالي 
والنفيـــس وهـــم غيـــض من فيض فـــي مجتمعنـــا البحريني الـــذي يضرب به 
المثـــل قديًمـــا وحاضـــًرا، وكم كنت أتمنى أن يســـتمر البرنامج طوال الشـــهر 
الفضيـــل، إذ كانـــت فرصـــة ذهبيـــة لمشـــاهدة البرنامـــج الـــذي كان يبث بعد 
اإلفطـــار حيث يتواجد جميع أفراد العائلة أمام الشاشـــة الفضية. والحقيقة 
فإنه لمن حســـن الطالع أن يتزامن اقتراحي الذي تقدمت به مناشـــًدا ســـمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون 
الشـــباب باســـتضافة جميع من استضافهم البرنامج وتكريمهم ألتفاجأ أثناء 
متابعتي نشرة األخبار بالساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل وفي نفس 
اليوم الذي أرسلت فيه المقال إلى الجريدة بأن سموه قد استقبلهم، وقمت 
على الفور باالتصال بمســـؤول الصفحة وإبالغه بذلك، وأعدت كتابة المقال 
بالشـــكل الصحيح حسب المســـتجدات التي طرأت على الموضوع .”المقال 

كامال في الموقع اإللكتروني”.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

“صج كفو”

لعب األدوار
بعـــد أن تجـــاوزت العشـــرين فهمـــت أن األجيـــال القادمـــة ســـتمر 
بنفـــس المرحلـــة الفكريـــة التي مررت بها، ومنهم من ســـينجو من 
مفاهيـــم غير واقعية يتخيلها، وســـيفهم أن السياســـة ســـتتدخل 
فـــي خصوصياتنـــا فـــي العمق، وتغيـــر ســـيناريوهات كثيرة، ومن 
يســـتوعب ذلك ســـيجد أن الدين ســـيس فـــي كثير مـــن المراحل 
واســـتخدم لقمـــع وتدميـــر كثيـــر مـــن الشـــعوب، واألمـــم أصبـــح 
صغيرها وكبيرها فقيها يفتي حتى ينتصر لنفســـه ورأيه البائس، 
وأن السياســـة تدخلت وفرقت فكر الشعوب السياسي والعقائدي 
والدينـــي، وتدخلـــت فـــي نزاهـــة النفـــس، وأجبـــرت البعـــض على 
الرضوخ لغير المعقول وغير المفهوم، وأصبحوا مفتين سياسيين 
واجتماعييـــن، فنخروا عقـــول اآلخرين بأفكار ما أنزل هللا بها من 

سلطان، وكفروا من كفروا وأدخلوهم جهنم وساءت مصيرا.
وبعـــد الثالثيـــن تحـــاول أن تســـتقر في منتصف العمر كي ترســـم 
لحياتك مســـتقبال، فتجد نفســـك أســـيرا للسياســـة واألدوار التي 
عشـــتها، وتتقلب مـــرة فقيها عباســـيا ومرة مفت، ومرة سياســـيا 
براغماتيـــا، وهنـــا ال يمكـــن بناء المســـتقبل لنفســـك إال أن تؤيد أو 
تستنكر الفعل السياسي الديناميكي. أما سنين األربعين ستكلفك 
االجتهاد النفسي، حيث إنك لم تبن لنفسك سوى اآلهات واألنين، 
وتجاهـــد كـــي تعـــوض مـــا فـــات بعـــد أن غمـــرت نفســـك بإرضـــاء 

اآلخرين.
أمـــا الخمســـينات مـــن عمـــرك فهـــي مخصصـــة للنوح على عشـــب 
الذكريات، وستجد أن الزمان سرقك وأنت مازلت بنفس الوظيفة، 
لذلـــك تتهيـــأ لدخول ســـنين اليأس، وذلك بســـبب أنك كنت تلعب 
أدوارا غيـــر مناطة بك، وتجد نفســـك عشـــت مفهومـــا خاطئا ولم 
تنتبه أنـــك وصلت مرحلة النضوج وتجاوزت األربعين، وأســـاس 
المشكلة هو األدوار التي تحاول لبسها، فتسرق من حياتك الكثير 
من الوقت والعمر، وفي آخر العمر ستجد أنك سرقت وسرق منك 
كل شـــيء حتى الشـــمس التـــي كنت تتدفأ فيها مـــن خالل نوافذ 

منزلك.

فرات البسام

عن جائزة اليونسكو لحرية الصحافة
جاءت احتفالية “اليوم العالمي لحرية الصحافة” بهدف تذكير 
دول العالـــم بضرورة الوفاء بتعهداتهـــا تجاه حرية الصحافة، 
وبمبـــدأ حرية الرأي والتعبير، وأن يلتـــزم الصحافيون بمبادئ 
حريـــة  الـــدول  مســـاندة  ألن  الصحافـــة،  مهنـــة  وأخالقيـــات 
الصحافـــة تعني تقبل الرأي والرأي اآلخـــر بما ُيحقق األهداف 

النبيلة للقلم.
إن الصحافـــة ســـاحة لرصـــد الحقائـــق ومناقشـــة الشـــأن العام 
وإيجاد الحلول لمشـــاكل المجتمـــع، فالصحافة تؤثر في الرأي 

العام سياسًيا وفكرًيا واقتصادًيا وثقافًيا ومعرفًيا وتربوًيا.
وتكريًما للحقيقة الصحافية وحريتها نظمت منظمة اليونسكو 
جائزة ســـنوية لحرية الصحافة باســـم “غيليرمـــو كانو”، وكان 
موضـــوع احتفاليـــة 2021م للصحافـــة بعنـــوان “المعلومـــات 
كمنفعـــة عامة”، ويهدف ذلـــك للتأكيد على أهميـــة المعلومات 
باعتبارهـــا منفعـــة عامـــة، وبدورهـــا فـــي تجســـيد الشـــفافية 
والحقيقـــة التي تؤثر فـــي ُمجمل حياة النـــاس والبلدان، وبما 
يضمن اســـتمرارية وســـائل اإلعـــالم من الناحيـــة االقتصادية، 
والشفافية في مختلف وسائل اإلعالم اإللكتروني والتقليدي، 
ولتعزيـــز قـــدرة الصحافة فـــي االعتماد علـــى المعلوماتية في 

النشر والبحث واالستقصاء.
ويتزامن احتفال الصحافة بيومها مع استمرار تفشي فيروس 
كورونـــا، وهـــو وضـــع صحـــي يـــزداد تعقيـــًدا كل يـــوم بســـبب 
شراسته، ما يتطلب نقل مستجدات هذا الداء وما توصل إليه 
الُعلماء واألطباء من دواء وعالج، وكلما كانت المعلومات عن 

الداء جوهرية سهل اتخاذ القرارات في هذا الشأن.
وتلعـــب الصحافـــة البحرينيـــة دوًرا كبيـــرا بمتابعـــة تطـــورات 
الوضـــع الصحـــي ونقل مســـتجدات كورونا فـــي كل يوم على 
صفحاتها، وهو عمل يســـتحق الشـــكر والثنـــاء على هذا الدور 

الُمتميز لصحافتنا الوطنية.

عبدعلي الغسرة

وبعد حلول اليوم العالمي للعمال، ال يزال العمال اإليرانيون يعانون بشـــكل 
غير مسبوق من اضطهاد واستغالل نظام الماللي المفترس، ففضاًل عن أنهم 
ق مرارة طعم االضطهاد واالســـتغالل، فإنهم يواجهون كل  مضطـــرون لتـــذوُّ
يوم تضخًما متزايًدا وارتفاًعا في أســـعار المـــواد الغذائية الضرورية لموائد 
ســـفرتهم، ويصارعـــون الفقـــر والحصـــول على وجبة العشـــاء بشـــق األنفس 

بشكل غير مسبوق.
وتكفي زيادة 39 في المئة من رواتبهم في عام 2021 لســـد نفقاتهم للعيش 

على الكفاف لمدة 10 أيام في الشهر كحد أقصى.
ويأتـــي ذلك فـــي وقت يتفشـــى فيه وباء كورونـــا على أيـــدي كورونا والية 
ق المشـــاكل الناجمة عن هذا المـــرض أعناق المواطنين، وبات  الفقيه، وتطوِّ
أكثـــر مـــن 2 مليـــون فرد مـــن أبناء الوطـــن عاطلين عن العمـــل وانضموا إلى 
جيـــش الجيـــاع قبل أزمة وباء كورونا، وكتبت صحيفة “شـــرق”، في 1 مايو 
2021: “تفيـــد اإلحصـــاءات التـــي كالعادة ليـــس لها رقيب علـــى صحتها من 
عدمهـــا، أن ما يتراوح بين 20 إلى 40 في المئة من القوى العاملة.. أصبحوا 
عاطليـــن عـــن العمـــل قبل شـــهر أبريـــل 2020 بســـبب تفشـــي وبـــاء كورونا، 

ويســـتفيد جزء قليل منهـــم فقط من التأمين ضد البطالـــة. ولم تكن القيود 
التـــي أعلنهـــا مقر مكافحة وباء كورونا والتشـــديد علـــى الوظائف في الـ 15 
شـــهًرا الماضية مناًصا فحســـب، بل إنها شـــكلت ضغًطا على خاصرة الطبقة 
الدنيـــا فـــي المجتمـــع إلى جانـــب التضخـــم الجامـــح والمباالة الرأســـماليين 
الحاكمين تجاه هذا الوضع المتردي، حيث يعيش أكثر من 80 في المئة من 

القوى العاملة في البالد بدخل يغوص تحت خط الفقر”.
والجديـــر بالذكر أن الوضع المعيشـــي للعمال بعد تفشـــي وبـــاء كورونا حرج 
للغايـــة لدرجة أن وســـائل اإلعـــالم الحكومية مضطرة إلـــى االعتراف بذلك، 
فعلى ســـبيل المثال، كتبت صحيفة “رســـالت”، في 1 مايـــو 2021: “لم تقدم 
الحكومـــة أي دعـــم خـــالل الــــ 14 أو الــــ 15 شـــهًرا التي انقضـــت منذ وصول 
جائحة كورونا إلى البالد؛ للعمال في المجموعات التي اعُتبرت غير ضرورية 
حســـب زعمهم. ولم يفكر في شؤونهم أحد من حيث المبدأ، كما يتم تمديد 
اإلجـــازات أســـبوعًيا. لذا، كيـــف ينبغي لعمـــال هذه المجموعات أن يكســـبوا 
رزقهم؟”، ويســـود هذا الوضع المتردي في وقت يتقاضى فيه هؤالء العمال 
أجوًرا متدنية للغاية مقارنة بأجور العمال في البلدان األخرى. “مجاهدين”.

عبدالرحمن مهابادي

العمال ضحية ألبشع استغالل )1(



  For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

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

للتواصل مع قسم اإلعالنات: 
17111501 - 17111504 - 17111444

38344464

www.grnata.com

Broker's license No. 3 
Property Manager's license No. 23

مستعدون للبنـــــاء حسب طلب الزبــون

متوافق مع شروط السكن االجتماعي
محسن الزيمور

17555593
المكتب الرئيسي

36005575 36096888
المهندس خالد Call.

للبناء بمعايير عالية و بأسعار تنافسيـة .. 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم52929 لسنة 2021 
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 

شركة فيرتو لالستشارة ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
السيد / عباس عبدالمحسن أحمد رضي  باعتباره المصفي القانوني لشركة فيرتو 
لالستشــارة ذ.م.م  ، المســجلة كشركة ذات مسؤولية محدودة بموجب القيد رقم 
100552 ،طالبا إشــهار انتهاء أعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية وشــطبها 
مــن الســجل التجــاري، وذلــك وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة الصــادر 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

القيد: 12342-2     -   التاريخ: 27/4/2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -    ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم )CR2021- 60803( لسنة 2021
بشٔان تحويل فرع من مٔوسسة فردية ٕالى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن ٕادارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بٔانه قد تقدمت ٕاليها 
الســيدة نــوره محمــد احمــد علــي النعيمــي المالكــه لـــ اليقين لبيــع غيار الســيارات 
)مٔوسســة فردية( والمســجلة بموجب القيد رقم 12342 طالبا تحويل الفرع رقم 
2 مــن المٔوسســة الفرديــة المســمى اليقيــن لبيــع غيــار الســيارات ٕالــى شــركة ذات 
مســٔيولية محــدودة برٔاســمال وقــدره 500 دينار بحريني، لتكون الشــركه مملوكة 

لها السيدة نوره محمد احمد علي النعيمي.
فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه ٕالــى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوم يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تحويل من مؤسسة فردية إلى شركة تضامن

تقدم إلى إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة المؤسسة الفردية 
المســماة قصــر الحــورة للمقــاوالت لمالكتها بدريه علي عبدهللا محمد  والمســجلة 
بموجب القيد رقم 25845-2 بطلب تحويلها إلى شــركة تضامن برأســمال وقدره 
1000 ألف دينار بحريني وذلك بإدخال السيد SATPAL DEVI DAYAL كشريك

معه في السجل .
فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

القيد 37849     -   التاريخ  2021/4/25
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل

إعالن رقم 0000 لسنة 2021
بشأن تحويل   مؤسسة فردية بكافة فروعها

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها  
للمخــالت  المحــرق  المالــك ل مصنــع  الشــيراوي  جهــاد يوســف عبــد هللا محمــد 
والبهــارات مؤسســة فرديــة والمســجلة بموجب القيد رقــم 37849   طالبا تحويل   
من المؤسسة الفردية بكافة فروعها إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال 

وقدره 100 دينار لتصبح مملوكة من السيد
جهاد يوسف عبد هللا محمد الشيراوي

لتصبح الشركة تحت اسم تجاري مصنع المحرق للمخالت والبهارات ذ.م.م 

قيد   52089
التاريخ   2021/5/5
إعالن بحل و تصفية

شركة تاله لتطوير العقار ذ م م

بناء على قرار صاحب شركة تاله لتطوير العقار ذ م م المسجلة تحت رقم 52089 
، بتصفية الشــركة اختياريا و تعيين الســيد / جاسم حسن يوسف عبدالعال بهذا 
يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قد انتهت وفقــا لنص المــادة 325 من قانون 
الشــركات التجاريــة البحرينــي الصادر بالمرســوم بقانون رقــم  21  لعام 2001 ، و 
عمــال بنــص المــادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة 
إلــى تقديــم مطالباتهــم إليــه، مدعومــة بالمســتندات الالزمــة، خــالل 15 يــوم مــن 

تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي:
39605262

jassim.abdulaal@bh.gt.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم ) 121791 ( لسنة 2021
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة اوال لندن للعقارات ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيد / حســن عيســى احمد يحيى علي باعتباره المصفي القانوني لشــركة اوال 
لنــدن للعقــارات ذ.م.م ،المســجلة كشــركة ذات مســئولية محــدودة بموجــب القيد 
رقــم 121791 ، طالبــا إشــهار إنتهــاء أعمــال تصفيــة الشــركة تصفيــة اختيارية و 
شــطبها مــن الســجل . التجــاري، و ذلــك وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجارية 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
2021 / 5 / 05

) CR2021- 72602 ( إعالن رقم
تنازل عن المحل التجاري

 تقدم الينا  السيد/السيدة جعفر ميرزا عبدهللا جاسم
بطلب تحويل / المحالت التجارية التالية الى السيد / السيدة

صباح محمد حسين علي
قيد: 2-58805

التجار ي االسم: مطعم عيش و سمك 
فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

 اعالن
شركة تشارتس تكافل عناية ش.م.ب ) مقفلة (

بشان التوقف عن مزاولة النشاط

المركــزي  البحريــن  مصــرف  قانــون  مــن   50 المــادة  بنــص  عمــال 
والمؤسســات الماليــة رقــم 64 لســنة 2006 وتعديالتــه تعلــن شــركة 
تشــارتس تكافــل عنايــة ش.م.ب ) مقفلة ( والمســجلة تحت الســجل 
التجــاري رقــم 61589 – 1 وهــي شــركة مســاهمة بحرينيــة مقفلــه 
مرخــص لهــا مــن قبل مصــرف البحرين المركــزي عن عزمهــا التوقف 
عن مزوالة النشــاط محل الترخيض المشــار اليه اعاله, على كل من 
لديــه اعتــراض علــى التوقف عن مزوالة النشــاط للشــركة المذكورة 
اعــاله ان يقــدم اعتراضا مكتوبا الى مدير ادارة مراقبة التامين في 

مصرف البحرين المركزي خالل
30 يوما من تاريخ نشر هذا االعالن وذلك على العنوان التالي :

السيدة / الهام ابراهيم طالب
مدير ادارة مراقبة التامين

مصرف البحرين المركزي
ص.ب 27 المنامة مملكة البحرين

رقم الهاتف : 17547302/17547303
رقم الفاكس :17530399

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم ) 129562 ( لسنة 2021
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة جليفيش ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيد  VAYA AMY BHASKER باعتبــاره المصفــي القانونــي لشــركة جليفيش 
ذ.م.م ،المســجلة كشــركة ذات مســئولية محدودة بموجب   القيد رقم 129562 ، 
طالبا إشهار إنتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية و شطبها من السجل 
التجــاري، . و ذلــك وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة الصــادر بالمرســوم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001

التاريخ 1 مارس 2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن بشأن تغيير اسم تجاري

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه تقدم إليها مطعم 
لــذة وقــت الشــاي ذ.م.م والمســجلة تحــت قيد رقــم 117588 بطلب تغيير االســم 

التجاري من : مطعم لذة وقت الشاي ذ.م.م
TEA TIME PLEASURE RESTAURANT W.L.L

لتصبح : وقت الشاي ذ.م.م
TEA TIME W.L.L

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن لسنة 2021
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة صالح العامري التجارية ذ.م.م

  تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجــارة والســياحة بانه الســيد يحي 
حســن قايــد ياســين عتبــاره المصفــي القانوني لشــركة صالــح العامــري التجارية 
ذ.م.م ،المسجلة كشركة ذات مسؤولية      محدودة- بموجب القيد رقم - 100033 
-، طالبا إشهار إنتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية و لمرسوم بقانون 
رقم   شطبها من السجل التجاري، و ذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21لسنة 2001 .

القيد  52910     -   التاريخ  29 - 04 - 2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة     -   إدارة التسجيل

إعالن رقم 0000 لسنة 2021
بشأن تحويل فرع االول والثاني والخامس من مؤسسة فردية

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد رضيه خانم 
عبــد العظيــم عبــد العليــم خان المالك ل مركــز قصر مرحبا التجاري (مؤسســة فردية) والمســجلة 
بموجــب القيــد رقــم 52910 طالبــا تحويل الفــرع االول والثاني والخامس من المؤسســة الفردية 

إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 50000 خمسين الف دينار عيني لتصبح
الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:

 رضيه خانم عبدالعظيم عبدالعليم خان
MOHAMMED ALTHAF MUSBA   

MOHAMMED AKEEF MUSBA .
ABDULQADIR JAILANI KOBATTE 

الجمعة 7 مايو 2021 - 25 رمضان 1442 - العدد 4587 08



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

has a vacancy for the occupation of
  LABOURER 

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

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

HUSSAIN AMER BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39804488  or  HUSAINAMER.CONTR@GMAIL.COM 

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@macbh.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

Leaders international contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

CIRCLE INTEGRATED SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 33346825  or  ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM 

GERMAN QUALITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39655545  or  OMINJI.BH@GMAIL.COM 

CHOICE ADVERTISING & PUBLICITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact
 13678102  or  grmathew2008@yahoo.com 

ORISSA BAKERY AND FOODSTUFF W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38074209  or  MARKETBAHSOU@GMAIL.COM 

POWER TECH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39279042  or  sio.ptc.bh@gmail.com 

VISSION CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39300177  or  TAHAHAJ@GMAIL.COM 

WESTPOINT HOME (BAHRAIN) W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

ADMIRAL HOTEL W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  HEAD(BEVERAGES DIVISION) 
 suitably qualified applicants can contact
 17230508  or  HBADER@RJBADER.COM 

FAIZAN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37220510  or  FAIZANCONTRACTING66385@GMAIL.COM 

PAINT WITH COLOR 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39936654  or  PAINTWITHCOLOR@YAHOO.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 77132211  or  jobcfmbah@gmail.com 

THE BOOK MART W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE BOY / FARRASH 
 suitably qualified applicants can contact

 17296236  or  INFO@MPCWLL.COM 

ROOSI CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39086555  or  ALIASHOOR2020@GMAIL.COM 

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

  MEDICAL SERVICES AIDE 
 suitably qualified applicants can contact

 17759958  or  HR@RHWC.COM.BH 

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

  NURSE(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17759958  or  HR@RHWC.COM.BH 

DAR ALHANAN ABAYAT 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39830276  or  HANIALBARI@HOTMAIL.COM 

Isam kabbani & partners for construction & maintenance co. ltd 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICAL SERVICE ADVISER 
 suitably qualified applicants can contact

 17252163  or  tariqba6@gmail.com 

MC 6 CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  hrheadoffice@mcsix.me 

MC 6 CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  hrheadoffice@mcsix.me 

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

  PILOTS INSTRUCTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17357744  or  FATIMA.ALAMMADI@GAA.AERO 

WIPRO BAHRAIN LIMITED CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17171656  or  MEQDAD.GHAREEB@WIPRO.COM 

Riffa Views International School W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  EDUCATIONAL SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 16565000  or  sscott@rvis.edu.bh 

HAJEN CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33610210  or  hajenspc.const@gmail.com 

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

  SECURITY MAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

WADI ALKHAIR FOR PHONES 
has a vacancy for the occupation of

  ANTENNA INSTALLER AND REPAIRER 
 suitably qualified applicants can contact

 36619399  or  AMBANEEN1974@OUTLOOK.COM 

LOADER EXCAVATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN(VEHICLES) 
 suitably qualified applicants can contact

 17001494  or  LOADEREXCAVATION@HOTMAIL.COM 

PLATINUM FOR AUTO PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34049352  or  BXBBAH@GMAIL.COM 

Elloods Gents Salon 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 36699924  or  info@ellood.com 

BROTHERS SHOWROOM FOR SELOND HAND CAR 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39877665  or  brothers.carsshowroom@gmail.com 

ALHAWANIM SECRETS TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39618855  or  NADIAALSALEM@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17554430  or  INFO@CONTRATECH-BH.COM 

YALLA CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17770313  or  JEHAD.ANC@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 33346825  or  ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM 

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

  TECHNICIAN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36990956  or  BALSHARIEF@GPS-GULF.COM 

Elegant Leo contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39591551  or  E.LEO.BH@GMAIL.COM 

WHEELS MASTER TYRES 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 36888891  or  ISALMAN88@ICLOUD.COM 

AC MAX W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17402482  or  info.acmax@gmail.com 

R I M COMPUTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33701470  or  RIMSPC5@GMAIL.COM 

NEAR ME BH PROMOTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 35989667  or  FAREED.FAROOQ1982@GMAIL.COM 

MURREE ELECTRICAL AND TECHNICAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33065755  or  FASTBLOC@GMAIL.COM 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 32322748  or  Bahrain.project@alfouzan.com 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 32322748  or  Bahrain.project@alfouzan.com 

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

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

TEA STATION CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17200096  or  HAMZA.DARWISH@CHISHOLMENTERPRISES.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38702609  or  AQEEL.RAWALIA@GMAIL.COM 

YUSUF KHALIFA YUSUF 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 35609260  or  YUSUFKHALIFBH@GMAIL.COM 

ABU ASHIQ REPAIRING WORKSHOP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33253901  or  CEO@SETUPINBAHRAIN.COM 

MINA ALMADINA SUPER MARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33200132  or  MINAALMADINABAH@GMAIL.COM 

ADEL ABBAS EBRAHIM KHALAF 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17261094  or  ADELKHALAF111@GMAIL.COM 

PANORAMA CONTRACTING & ENGINEERING SERVI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

Basma Security 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17713731  or  EASTARABCON@GMAIL.COM 

ALMEABAD ELECTRICAL SERVICES EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17456287  or  MES.MUHARRAQ@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39777647  or  hr@jaradahfish.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39777647  or  hr@jaradahfish.com 

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@macbh.com 

PORT MARINE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 77700777  or  EHAB@PORTMARINEYACHTS.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

Skyscrapers Cleaning & Maintenance Company w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34089625  or  WEHELP4U@GMAIL.COM 

I S A GENERAL CLEANING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 13333636  or  ISA@ALAHLI.US 

DOME LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 37709766  or  alrowad.customers@gmail.com 

SUPERIOR TRADING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 36394499  or  FASTWAYBAH@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66633465  or  ROTATIONBH@GMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 66633465  or  ROTATIONBH@GMAIL.COM 

BILLIONAIRE ENTERTAINMENT AND MARKERTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33871603  or  ULLE.CONSTANCE@YAHOO.COM 

FRESH TOWN  FRUITS AND VEGITABLES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 66682309  or  AHMEDASHEER_64@HOTMAIL.COM 

APEX HOME  INTERIOR DECORATION CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34569303  or  APEXHOMEBH@GMAIL.COM 

MODERN KNOWLEDGE SCHOOLS 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17727712  or  hr@mkschoolsbh.com 

PANORAMA CONTRACTING & ENGINEERING SERVI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39777647  or  hr@jaradahfish.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39777647  or  hr@jaradahfish.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39777647  or  hr@jaradahfish.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

MOHAMMED IBRAHIM FOR AIR COOLING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36415755  or  SIMON.AHMED8884@GMAIL.COM 

ALUMINIUM  BAHRAIN B.S.C 
has a vacancy for the occupation of

  INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17837307  or  ALIALSHARJI@ALBA.COM.BH 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

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

  SETTER(MARBLE) 
 suitably qualified applicants can contact

 39607410  or  almahmoodbahrain@gmail.com 

JASSIM AHMED ALHULAIBI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(MEAT KUTTING) 
 suitably qualified applicants can contact

 17255854  or  JASSIMHULAIBI@GMAIL.COM 

ESMAELY LENZOHM ELECTRICAL CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17830909  or  info@esmaelylenzohm.com 

AL YASEEN ELECTR ICAL CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 17291154  or  ALYASEENELECTRICAL@GMAIL.COM 

ABUFAISAL FORFOOD STUFF 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39633766  or  HAL3ALI@YAHOO.COM 

MELYA SELLING AND REAPAIRING ELECTRONIC AND ELECTRICAL EQUIPMENT 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39629922  or  YASMEEN.ALSHEHAB@GMAIL.COM 

KENTUCKY 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17262998  or  ssaleh@americana-food.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17731881  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

COMSIP - AL A’ALI COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17773006  or  AURELIEN.CHAUSSY@VINCI-ENERGIES.COM 

COMSIP - AL A’ALI COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17773006  or  AURELIEN.CHAUSSY@VINCI-ENERGIES.COM 

ALKOMED ENGINEERING SERVICES CO. 
has a vacancy for the occupation of

  MAINTENANCE ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contact

 17698500  or  ALKOMED@BATELCO.COM.BH 

DADABHAI TRADING & CONTRACTING  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

 39464921  or  hr@dadabhaitravel.com 

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

  SAFETY OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786828  or  YASMEEN@ALTAWFEEK.NET 

SEYADI ELECTRICAL 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17271790  or  SEYADI17@GMAIL.COM 

ACME REAL ESTATE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33320001  or  ALMALAKYAUTO@HOTMAIL.COM 

YATEEM AIRCONDITIONING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FABRICATOR(FIBERGLASS RODUCTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17253177  or  alitahery@hotmail.com 

YATEEM AIRCONDITIONING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FABRICATOR(FIBERGLASS RODUCTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17253177  or  alitahery@hotmail.com 

Almushtarak cafeterya 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17411584  or  BURASHED1984@GMAIL.COM 

PLAZA HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33642816  or  STARPROPERTIESSPC@GMAIL.COM 

Famous food 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39148975  or  SITRASUN@LIVE.COM 

TAIF BUILDING CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 39901520  or  NOOR_ALI99@HTOMAIL.COM 

FREEDOM A/C & FREG. REPAIRS WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39636316  or  AL-AWSAJ@HOTMAIL.COM 

DANIAL TOWER CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17250526  or  IMPERIALSCRAP@YAHOO.COM 

KROOF MEDICAL EQUIPMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 17246697  or  abdulzahragroof@gmail.com 

And Cafe 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17683992  or  KAREEMAHAYKI@GMAIL.COM 

NEW PARADISE LADIES HAIRDRESSING & BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33888406  or  ABUFIZAN313@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

Mexico cleaning and maintenance services 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17550720  or  mexicocleaning@gmail.com 

HASAN ALI HASAN 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17525848  or  HASSANALI.MOHSIN@YAHOO.COM 

G4S Secure Solutions Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

AL MUTAMAYEZ WROUGHT IRON FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17642292  or  ALIAZET7@HOTMAIL.COM 

MOBIZONE PHONES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39900084  or  ALKARAWAN_DC@HOTMAIL.COM 

CITY GLASSES W L L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17874492  or  acityglass@yahoo.com 

AGHSAN COLD STORES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39930151  or  JAFFAR.ALADRAJ@YAHOO.COM 

ABU RAGHEB CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17344787  or  alzuhoor@hotmail.com 

MALABAR JUNCTION FOR INDIAN CUISINE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17344787  or  ALZUHOOR@HOTMAIL.COM 

NAZAR MODERN LAUNDRY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17343976  or  KMKBRN@GMAIL.COM 

ABDULAMEER SALMAN MOHAMED MATOOQ 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 32133133  or  AMIRMATOOQ@ICLOUD.COM 

THE BEST GENIEMEN SALON AND MASSAGE 
has a vacancy for the occupation of

  MASSEUR 
 suitably qualified applicants can contact
 17252548  or  abbas_aljamri@yahoo.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39777647  or  hr@jaradahfish.com 

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

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17556555  or  AYMAN.JAFAR@ALSHAYA.COM 

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com.biz 

Omy and banatha resturanat 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 37791135  or  OMYBANATHA@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

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

  MASON(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

PASCAL LINE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33458931  or  SARHANLINE@GMAIL.COM 

CREATIVE CLOSETS 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17466539  or  abdulazeem.ibrahim@aljasser-group.net 

RETAJ 2 AUTOMOTIC LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  PRESSER (HAND) 
 suitably qualified applicants can contact

 39994963  or  TOOQABDALI@GMAIL.COM 

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@macbh.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17783886  or  info@batsco.net 

SMART SECURITY & SAFETY 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRONICS TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17555025  or  HUSAIN.ALHELLI@GMAIL.COM 

AL AHBAR BUILDING CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17291499  or  alahbarconstruction@gmail.com 

AL MUWALI ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17879579  or  ALMUWALIALUMINIUM62@GMAIL.COM 

OLD PALACE STATIONARY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17763539  or  QUTUBTARAESA@GMAIL.COM 

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

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

Siam square cold store 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39661629  or  JAK99999@HOTMAIL.COM 

MIDO AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17342291  or  ACCOUNTS@ALBOOMGROUPS.COM 

SUWAILEH GAS SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17340955  or  WJOHNY@HOTMAIL.COM 

ALNEMRAN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39456488  or  info@alnemranbh.com 

ALKOOHEJI TECHNICAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786336  or  ABDULLA@KOOHEJITECHNICAL.COM 

ALKOOHEJI TECHNICAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SAFETY OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786336  or  ABDULLA@KOOHEJITECHNICAL.COM 

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@macbh.com 

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

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

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

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

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

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

INTEGRATED FACILITY MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

LUKWAIR FISHCAGES FACTORV 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17320324  or  sharifalsamahiji@hotmail.com 

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

  SUPV, TECHNICAL SUPPORT 
 suitably qualified applicants can contact

 17716151  or  PONNU@NEWTECHGCC.COM 

PET MANIA FOR BIRDS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17642709  or  M_A_M180@HOTMAIL.COM 

Prime Dental Service 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICER (ADMINISTRATIVE) 
 suitably qualified applicants can contact

 36468995  or  BADER.ALBAHRAIN.TRADING@GMAIL.COM 

Taste of chanie restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33300177  or  tahaha@batelco.com.bh 

HAYYAN TOWER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39269269  or  hayyan_zuhaib@hotmail.com 

Rabya Auto Service 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39228248  or  RABYAREJI26@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17668367  or  BAHRAINSAJAN@GMAIL.COM 

SEA BIRD MECHANICAL AND MARINE CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

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

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

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

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

ALYAMAMA HOUSE FOR CLEANING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17345569  or  alyamama@batelco.com.bh 

ALYOUSIFYA MECHANICAL WORK SHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39181883  or  ALYOUSIFYA.@HOTMAIL.COM 

House Me Company WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17721111  or  AMMAR@HOUSEMEONLINE.COM 

Chiang mai general trading 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 34497448  or  HASSAN_ALSAYEGH@HOTMAIL.COM 

Corner Gate General Trading 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33352566  or  HELALALI@WINDOWSLIVE.COM 

NOOR MAHAL SALON 2 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35479727  or  noormc4wll@gmail.com 

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

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

Alkouthar Furniture 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39282128  or  SAIF.64@HOTMAIL.COM 

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

  SECURITY MAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

Dream World Construction Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34111999  or  sharef.works@gmail.com 

A.Y.D REAL ESTATE 
has a vacancy for the occupation of

  CHEMIST (PAINTS) 
 suitably qualified applicants can contact
 33322264  or  DUHA95@HOTMAIL.COM 

TERRACE GARDEN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17668367  or  SAHARSAJAN@YAHOO.COM 

LOCKHEED MARTIN GLOBAL INC MIDDLE EAST. FOREIGN BRANCH 
has a vacancy for the occupation of

  PROJECTS COORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17295455  or  BASSEM99@BATELCO.COM.BH 

Pebbles Gate Cleaning 1 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33330363  or  MAHMOODESA151@YAHOO.COM 

MIRACLE CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33330363  or  MAHMOODESA151@YAHOO.COM 

MIRACLE CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33330363  or  MAHMOODESA151@YAHOO.COM  
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تــوج النائــب األول لرئيــس المجلس األعلى للشــباب والرياضــة رئيس اللجنة 
األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة، نادي النجمة بطال 

لمسابقة كأس سموه لكرة اليد للموسم 2020 / 2021.

جاء ذلـــك في ختام المبـــاراة النهائية 
التي أقيمت أمـــس الخميس الموافق 
6 مايـــو، تحـــت رعايـــة ســـمو الشـــيخ 
خالـــد بن حمد آل خليفة النائب األول 
للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس  لرئيـــس 
والرياضـــة رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة 
البحرينيـــة، علـــى ملعب صالـــة مدينة 
خليفـــة الرياضيـــة بـ”مدينـــة عيســـى”، 
والـــذي شـــهد المواجهـــة النهائيـــة بين 
نـــادي  وفريـــق  النجمـــة  نـــادي  فريـــق 
باربـــار، والتي تمكن فيها نادي النجمة 
مـــن الفوز بنتيجة )38/37( والحصول 
والميداليـــات  البطولـــة  كأس  علـــى 
باربـــار  نـــادي  تقلـــد  فيمـــا  الذهبيـــة، 

الميداليات الفضية.
وبهذه المناســـبة، أعرب ســـمو الشـــيخ 

خالـــد بن حمد آل خليفة عن ســـعادته 
مـــن  النهائيـــة  المبـــاراة  شـــهدته  بمـــا 
مستويات كبيرة، عكست استعدادات 
الفريقيـــن لهـــذه المواجهـــة الختاميـــة 
ذلـــك  أن  ســـموه  مؤكـــدا  بالمســـابقة، 
ســـاهم فـــي ظهـــور المســـابقة بصورة 
هـــذا  نجـــاح  علـــى  انعكســـت  مميـــزة 

الحدث.
وقد هنأ سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفـــة، رئيس وأعضاء مجلس إدارة 
ومنتســـبي  الرياضـــي  النجمـــة  نـــادي 
وجماهير النادي، بمناسبة فوز الفريق 
األول لكرة اليد بالنادي، بلقب مسابقة 

خالد بن حمد لكرة اليد. 
وأشاد ســـموه بما قدمه فريق النجمة 
والـــذي  المســـابقة،  منافســـات  طيلـــة 

عكـــس التحضيرات القوية وما تحلى 
بـــه أفراد الفريـــق من عزيمـــة وإصرار 
فـــي جميـــع المباريات، والتـــي نجحوا 
مـــن خاللهـــا في هذا الموســـم بتتويج 
البطولـــة، مثمنـــا ســـموه  هـــذه  بلقـــب 
الجهود التي بذلتها إدارة نادي النجمة 
الرياضي برئاســـة الشـــيخ عبدالرحمن 
بـــن مبـــارك آل خليفة، والتـــي تبلورت 
فـــي دعمها المتواصـــل للفريق وتهيئة 
تكللـــت  والتـــي  المثاليـــة،  األجـــواء 
وحصـــد هذا اإلنجاز في هذا الموســـم 

الرياضي.
وثمن ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
خليفـــة الجهـــود الكبيـــرة التـــي بذلهـــا 
االتحـــاد البحرينـــي لكرة اليد برئاســـة 
النائب عيســـى علي اســـحاقي، والذي 
كان لـــه األثـــر اإليجابـــي فـــي تنظيـــم 
هذه المســـابقة، متمنيا سموه لالتحاد 
لتطويـــر  الراميـــة  الجهـــود  مواصلـــة 

وارتقاء لعبة كرة اليد البحرينية.

سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 

الرفاع- المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

خالد بن حمد يتّوج النجمة بطال لكأس سموه لكرة اليد
ــى بــــــاربــــــار فـــــي الـــــمـــــبـــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة ــ ــل ــ ــد فـــــــوز الــــــنــــــادي ع ــ ــع ــ ب
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من التتويج

من النهائي

فريق باربار الوصيف

فرحة نجماوية

محمد عبدالحسين أفضل العب في النهائي



نادي النجمة - المركز اإلعالمي

استقبل الشيخ حمد بن طالل بن 
محمد آل خليفة رئيس جهاز لعبة 
الكـــرة الطائـــرة بالنـــادي والجهاز 
الفنـــي واالداري للعبة وعددا من 
الالعبيـــن الذين تم التعاقد معهم 
مؤخرا لتمثيل طائرة الرهيب في 
الموســـم المقبـــل، حيث اســـتقبل 
المـــدرب الوطنـــي غـــازي أحمـــد، 
أرحمـــه  يوســـف  اللعبـــة  ومديـــر 
وكال مـــن الالعبين علـــي مرهون 
وعيسى الشوملي وذلك في مقر 

النادي بضاحية الفاتح.
وبهـــذه المناســـبة رحـــب الشـــيخ 
حمـــد بـــن طـــالل بالجهـــاز الفنـــي 
والالعبيـــن معبـــرا عـــن ســـعادته 
النجمـــة  لنـــادي  بانضمامهـــم 
فـــي  النـــادي  شـــعار  وتمثيلهـــم 
لهـــم  متمنيـــا  المقبـــل،  الموســـم 

التوفيـــق في مهمتهـــم، مؤكدا أن 
تاريـــخ النجمـــة فـــي لعبـــة الكـــرة 
الطائـــرة تاريـــخ طويـــل وعريـــق 
وأن الالعبين من خيرة الالعبين 

المميزيـــن مـــن أهـــل الثقـــة فـــي 
تمثيـــل الشـــعار والعـــودة باللعبـــة 
فـــي  بالتواجـــد  عهدهـــا  لســـابق 

منصات التتويج.

من االستقبال

النادي ضم العبين اثنين تعزيزا لصفوفه في الموسم المقبل
حمد بن طالل يستقبل جهاز الكرة الطائرة النجماوي

يســـر عائلة العليـــوي بأن تتقـــدم بخالص 
الشـــكر والتقدير إلى كل من تواصل معها 
عن طريق االتصال الهاتفي أو عن طريق 
وتمنـــوا  االجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل 
الســـالمة والشـــفاء العاجـــل البـــن العائلـــة 
جاســـم راشـــد العليوي العب نـــادي الحد 
الرياضي بعد إصابتـــه في مباراة الجمعة 
الماضيـــة بين فريقـــي نادي الحـــد ونادي 
النجمة التـــي انتهت لصالـــح الحد بأربعة 
أهـــداف لهـــدف ضمـــن الجولـــة الســـابعة 
عشـــرة لدوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة 

القدم. 
الشـــكر  العليـــوي  عائلـــة  قدمـــت  وكمـــا 
والتقديـــر  إلـــى أحمد بن ســـلمان المســـلم 
رئيـــس مجلـــس إدارة نـــادي الحد وجميع 
أعضاء مجلـــس اإلدارة والجهـــاز اإلداري 
والفنـــي والطبي للفريـــق وجماهير النادي 

علـــى اهتمامهـــم الكبيـــر بإصابـــة الالعب 
جاسم العليوي  وسؤالهم عن صحته. 

وكان الالعـــب جاســـم قـــد أجـــرى عمليـــة 
جراحيـــة في الكاحل للقدم اليمنى صباح 
المستشـــفى  فـــي  الســـبت  األول  أمـــس 
العسكري تحت إشراف استشاري ورئيس 

قسم جراحة العظام علي الماجد. 
والشـــكر الجزيـــل موصـــول لعلـــي الماجد 

وطاقمه الطبي. 
ونتمنـــى لالعـــب الصاعد جاســـم العليوي 
دوام الصحـــة والعافيـــة وأن يمـــن عليـــه 
هللا ســـبحانه وتعالـــى الشـــفاء بالعاجـــل؛ 
مـــن أجـــل عودتـــه إلـــى المالعـــب بشـــكٍل 
أفضـــل وأقوى لخدمة نـــادي الحد العريق 

ومنتخبات الوطن الغالي “البحرين”. 
شـــر  يبعـــد  بـــأن  عزوجـــل  هللا  ونســـأل 

اإلصابات عن جميع الرياضيين. 
مع خالص التحيات 

جاسم العليوي*عائلة العليوي*

ــد إصــــابــــتــــه فـــــي مــــــبــــــاراة الـــنـــجـــمـــة ــ ــع ــ ب
الحداوي العليوي يجري عملية جراحية

مدينة عيسى 
يحقق فوًزا رباعًيا 

على قاللي

أحمد مهدي

سبورت

أحمد مهدي

االتحاد البحريني لكرة القدم

لكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد  يعلـــن 
القدم عن بدء التســـجيل إلصدار 
بطاقات اإلعالميين الراغبين في 

 A تغطية مباريات المجموعة
 لـــكأس االتحـــاد اآلســـيوي لكـــرة 
القدم 2021، والتي ستقام بنظام 
البحريـــن  مملكـــة  فـــي  التجمـــع 
فـــي الفتـــرة 21 وحتـــى 27 مايـــو 

الجاري.
ويهيب المركز اإلعالمي باالتحاد 
البحريني لكرة القدم لإلعالميين 
الراغبيـــن في تغطية المنافســـات 
المصوريـــن  أو  الصحافييـــن  مـــن 
طلـــب  بإرســـال  الفوتوغرافييـــن 
إصـــدار البطاقـــة اإلعالميـــة على 
فـــي  وذلـــك    ،media@bfa.bh
موعد أقصاه يوم 15 مايو 2021، 
علـــى أن يتضمن الطلـــب البيانات 
الشخصية )االسم، رقم التواصل، 
الصفـــة، الجهة، رســـالة الترشـــيح 
مـــن الجهة(، باإلضافـــة إلى إرفاق 

صورة شخصية لمقدم الطلب.
الحـــد  نـــادي  المجموعـــة  وتضـــم 
البحريني، نادي الوحدة الســـوري 
ونـــادي العهـــد اللبنانـــي. وســـتقام 
اســـتاد  علـــى  المباريـــات  جميـــع 
الشيخ علي بن محمد آل خليفة.

تسجيل اإلعالميين لكأس االتحاد اآلسيوي

Sports@albiladpress.com
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تنطلق الجمعة منافســـات الجولة 18 
واألخيـــرة مـــن دوري ناصـــر بن حمد 
الممتاز لكرة القدم للموســـم الرياضي 
2021-2020، وذلـــك بإقامـــة مبـــاراة 
وحيـــدة تجمـــع المحـــرق مـــع المنامة 
عنـــد 10 مســـاًء علـــى اســـتاد مدينـــة 
خليفة الرياضية. وتختتم منافســـات 
الـــدوري الســـبت بإقامـــة 4 مباريـــات 
ستشـــهد تتويـــج الرفاع رســـمًيا بطالً 
إعـــالن  إلـــى  باإلضافـــة  للمســـابقة، 
وبيـــان  للـــدوري  النهائـــي  الترتيـــب 
موقـــف الفـــرق ســـواء على مســـتوى 
الفريقيـــن )التاســـع والعاشـــر( اللذيـــن 
ســـيهبطان للدرجة الثانيـــة، والفريق 
صاحـــب المركز الثامن الذي ســـيلعب 
مباراتـــي الملحـــق أمـــام ثالـــث دوري 
الدرجة الثانية. ويلعب السبت: الحد 
مـــع البســـيتين، الرفـــاع الشـــرقي مـــع 
البديـــع، األهلي مع النجمة، الرفاع مع 

المالكية.

وبالعـــودة إلـــى مبـــاراة الجمعـــة، فإن 
بختـــام  يرغبـــان  والمنامـــة  المحـــرق 
الموســـم بفوز ســـيؤكد إنهاء المحرق 
للـــدوري فـــي المركز الرابـــع بعيًدا عن 
حســـابات مبـــاراة الحد، فيما يســـعى 
المنامـــة ثالـــث الترتيـــب لفـــوز جديد 
يعزز به موقعه، علًما أنه حسم المركز 
المحـــرق  علـــى  ويشـــرف  لصالحـــه. 
المـــدرب الوطني عيســـى الســـعدون، 
هيثـــم  الســـوري  المـــدرب  والمنامـــة 
جطل. وكانـــت مباراة الذهاب انتهت 

منامية بنتيجة )2-1(.

المحرق يالقي المنامة في انطالق الجولة 18

لكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد  أصـــدر 
القـــدم جـــدول مباريـــات الجولة 18 
واألخيـــرة لـــدوري الدرجـــة الثانيـــة 
الرياضـــي  للموســـم  القـــدم  لكـــرة 

.2020-2021
وستلعب الجولة األخيرة على مدى 
3 أيـــام، إذ يلعب يـــوم األحد: قاللي 
مع االتحاد، سترة مع التضامن، فيما 
يـــوم اإلثنيـــن: البحريـــن مـــع مدينة 
عيسى، الحالة مع الخالدية. ويعتبر 
لقـــاء الحالة مـــع الخالدية األبرز في 
الجولـــة؛ كونه على صدارة الترتيب 
العـــام والظفـــر بدرع الـــدوري، إذ إن 
الفريـــق الفائز في المباراة ســـيتوج 
سيســـاوي  التعـــادل  فيمـــا  باللقـــب، 
وبالتالـــي  النقـــاط،  فـــي  الفريقيـــن 

إلـــى دوري  حســـم صعودهمـــا مًعـــا 
ناصر بن حمد الممتاز، واللجوء إلى 
فاصلة لحسم البطل. وأجل االتحاد 
البحريني لكـــرة القدم مباراة ناديي 
االتفاق والشباب ضمن ذات الجولة 

إلى إشعار آخر.

جدول الجولة 18 لدوري “الثانية”

رئيس اتحاد الكرة يشكر جاللة الملك
البحرينية ــريــاضــة  ــل ل نــوعــيــة  نــقــلــة  ــة  ــام ــع ال الــهــيــئــة  إنـــشـــاء 

االتحـــاد  إدارة  رئيـــس مجلـــس  أعـــرب 
البحرينـــي لكـــرة القدم الشـــيخ علي بن 
خليفـــة بن أحمـــد آل خليفة عن أســـمى 
آيـــات الشـــكر والعرفـــان والتقديـــر إلـــى 
حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد 
البـــالد  عاهـــل  خليفـــة  آل  عيســـى  بـــن 
بمناســـبة  المفـــدى حفظـــه هللا ورعـــاه؛ 
تفضل جاللته بإصدار المرســـوم الملكي 
بإنشـــاء الهيئة العامة للرياضة ومرسوم 
تنظيمهـــا، والـــذي يؤكـــد حـــرص جاللته 
الدائـــم على دعـــم الرياضـــة البحرينية، 
للرياضـــة  النوعيـــة  النقلـــة  ويعكـــس 
البحرينية فـــي ظل العهد الزاهر للعاهل 
المفـــدى. وقال الشـــيخ علي بـــن خليفة 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة إن اهتمـــام ودعم 
حضرة صاحـــب الجاللة الملـــك المفدى 

للقطـــاع الرياضـــي فـــي المملكة ســـاهم 
فـــي نقل الرياضة البحرينية إلى مرحلة 
االحتراف والتميز، والذي مكن رياضيي 
اإلنجـــازات  تحقيـــق  مـــن  البحريـــن 
الرياضيـــة،  األلعـــاب   فـــي  المختلفـــة 
وتشـــريف ورفع علم المملكة خفاقا في 
مختلف المحافل. وأكد أن دعم صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء 
إلنشـــاء الهيئة العامـــة للرياضة، يعكس 
التوجهـــات الحثيثة للحكومـــة الموقرة 
في البرامج التنموية الشاملة التي تعزز 
عمـــل القطـــاع الرياضـــي وتطـــوره إلـــى 
آفاق متطورة، مثنيا على  دعم صاحب 
السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء 

للقطاع الرياضي.
وأشـــاد بالجهـــود المتميـــزة التـــي يبذلها 

ممثـــل جاللـــة الملك لألعمال اإلنســـانية 
األمـــن  مستشـــار  الشـــباب  وشـــؤون 
األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  الوطنـــي 
للشـــباب والرياضة ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، مؤكـــدا أن جهـــود 

ســـموه داعمـــة لتطـــور الرياضـــة بالرؤى 
واإلستراتيتجيات المواكبة لمستجدات 
الرياضـــة المتطـــورة. كمـــا أشـــاد بجهود 
النائـــب األول لرئيـــس المجلـــس األعلى 
اللجنـــة  رئيـــس  والرياضـــة  للشـــباب 
األولمبية البحرينية ســـمو الشـــيخ خالد 
بن حمد آل خليفة، مؤكدا حرص سموه 

على االرتقاء بالقطاع الرياضي.
االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
البحرينـــي لكرة القدم إن إنشـــاء الهيئة 
الرياضـــة  ســـيمكن  للرياضـــة  العامـــة 
التطـــورات  مواكبـــة  مـــن  البحرينيـــة 
العالميـــة فـــي مجـــال التنظيـــم اإلداري 
فرصـــة  وســـيمنحها  للرياضـــة  والفنـــي 
المنظومـــة  أركان  بكافـــة  االرتقـــاء 
الرياضية بما يضمن ديمومة اإلنجازات 

والمكتسبات.

االتحاد البحريني لكرة القدم

الشيخ علي بن خليفة

أحمد مهدي

أحمد مهدي

سيدشن منتخبنا الوطني األول لكرة 
الصاالت مشـــاركته فـــي كأس العرب 
لكـــرة الصـــاالت 2021 المقـــررة فـــي 
الفتـــرة 20 وحتـــى 29 مايـــو الجـــاري 
فـــي مصـــر، بلقـــاء منتخـــب الكويت، 
للمجموعـــة  األولـــى  الجولـــة  ضمـــن 

األولى من البطولة.
وسيلعب منتخبنا الجولة االفتتاحية 

الكويـــت  أمـــام  البطولـــة  لمنافســـات 
يـــوم 20 مايـــو، فيمـــا يلتقـــي خـــالل 
ذات اليـــوم ولنفـــس المجموعة مصر 
)المضيف( مع موريتانيا. وسيخوض 
أحمـــر الصاالت لقـــاءه الثاني يوم 22 
مايـــو أمام موريتانيا، على أن يختتم 
بلقـــب  المجموعـــات  دور  مشـــوار 
مصـــر يـــوم 24 مايـــو. وينـــص نظـــام 
المجموعات علـــى تأهل أول فريقين 

لنصف النهائي.

منتخب الصاالت يدشن كأس العرب بالكويت

الخالدية يرتقي لصدارة دوري “الثانية”
البحرين ــام  أمـ بــتــعــادلــه  الــحــســابــات  ــي  ف يــدخــل  الــحــالــة 

صعد الخالديـــة إلى صدارة دوري الدرجة 
الرياضـــي  للموســـم  القـــدم  لكـــرة  الثانيـــة 
2021-2020 بعـــد أن حقـــق فـــوًزا ثميًنـــا 
ومهًمـــا علـــى حســـاب ســـترة بهدفين دون 
رد، فـــي المبـــاراة التـــي جمعـــت الطرفين، 
األربعـــاء، علـــى اســـتاد الشـــيخ علـــي بـــن 
محمد آل خليفة، ضمن منافســـات الجولة 
الخالديـــة  هدفـــي  ســـجل  للمســـابقة.   17
وبـــات  جمـــال.  وعلـــي  أوغســـتو  تياغـــو 
الخالديـــة بهـــذا االنتصـــار علـــى مقربة من 
الصعـــود رســـمًيا لـــدوري ناصـــر بـــن حمـــد 
دوري  بلقـــب  التتويـــج  وكذلـــك  الممتـــاز، 
الثانيـــة، إذ إن فـــوزه فـــي الجولـــة المقبلة 
واألخيرة من الدوري على حســـاب الحالة 
يعني ذلك، فـــي حين أن تعادله مع الحالة 

ســـيصعد بالفريقيـــن مًعا للـــدوري الممتاز، 
الفاصلـــة  للمبـــاراة  ســـيحتكمان  لكنهمـــا 
لتحديد البطل. أدار المباراة الحكم محمد 
خالـــد، وعاونـــه محمد جعفر وعلي ســـعد، 
وعلـــى  محفـــوظ.  عمـــار  الرابـــع  والحكـــم 
اســـتاد النـــادي األهلـــي، فـــرط الحالـــة في 
إعالن نفسه أول الصاعدين بعد أن تعادل 
ســـلبًيا مـــع البحرين ليدخـــل البرتقالي في 
حســـابات مختلفة خالل الجولـــة األخيرة 
وســـينتظر نتائـــج االتفـــاق ثالـــث الترتيب 
فـــي  متبقيتيـــن،  مباراتيـــن  يملـــك  الـــذي 

حال تعثر بالخســـارة أمـــام الخالدية. أدار 
المبـــاراة الحكـــم محمـــد بونفـــور، وعاونه 
عبـــدهللا صالح وأحمـــد الغريـــب، والحكم 
الرابع محمد إبراهيم. وعلى ملعب مدينة 
حمـــد، فـــاز مدينـــة عيســـى علـــى قاللـــي 
بنتيجـــة )0-4(، إذ ســـجل محمـــد خالـــد )3 

أهـــداف( ومحمـــود البنـــاي )هدفـــا واحدا(. 
أدار المبـــاراة الحكم وليد محمود، وعاونه 
عبـــدهللا يعقوب وصالح بوعالي، والحكم 
الرابع إســـماعيل حبيب.  وبناًء على ذلك، 
يكـــون ترتيب الـــدوري كاآلتـــي: الخالدية 
والحالة 38 نقطة لكل واحد منهما، االتفاق 

32 نقطـــة مـــن 16 مبـــاراة، مدينة عيســـى 
29، ســـترة 25، الشـــباب 22، البحرين 21، 

فـــي  التضامـــن   ،11 قاللـــي   ،15 االتحـــاد 
المركز األخير برصيد 5 نقاط.

من مباراة مدينة عيسى وقاللي

من مباراة الخالدية وسترة

من مباراة الحالة والبحرين
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حرب إعالمية بين منظمة الطاقة الذرية اإليرانية والحرس الثوري

األقمار الصناعية تكشف عن منشأة صواريخ جديدة في إيران

كشفت صور حديثة التقطتها األقمار الصناعية تطوير ما يشتبه بأنه قاعدة جديدة إلطالق الصواريخ بالقرب من منطقة “حاجي آباد” في إيران. 
وقــد يكــون هــذا الموقــع، التابع للحرس الثوري، أول موقع إطــالق صواريخ محصن ومخصص للصواريخ الباليســتية التي تعمل بالوقود الصلب 

في إيران، وفقا لـ “المعهد الدولي للدراسات االستراتيجية”.

واعتبـــر المعهـــد أنـــه، ونظـــرا للمخاطر 
إيـــران  قـــدرة  علـــى  تترتـــب  التـــي 
الصاروخيـــة، فمن المرجح أن تســـتمر 
هـــذه المنشـــآت الجديـــدة فـــي جـــذب 

انتباه أجهزة االستخبارات الدولية.
فـــي  كشـــفت  قـــد  إيـــران  أن  ورغـــم 
الســـنوات األخيـــرة عـــن مجمعات عدة 
إنشـــاؤها  تـــم  للصواريـــخ  مخصصـــة 
تحـــت األرض، إال أنهـــا لـــم تعلـــن عـــن 

منشأة “حاجي آباد” حتى اآلن. 
وأضـــاف المعهد: “في حين أن منصات 
الصواريـــخ الباليســـتية اإليرانية قابلة 
للنقل، إال أن طهران تنشر أيًضا بعضها 

في مواقع إطالق ثابتة”.
تـــم  و2019،   2017 العاميـــن  وبيـــن 
تعديل منشأة تحت األرض بالقرب من 
“حاجـــي آبـــاد” عبر بناء هيـــاكل دائرية 
يمكـــن  أنـــه  ُيفتـــرض  مجوفـــة  كبيـــرة 
الوصول إليها عبر أنفاق تحت األرض.
وتتكون هذه الهياكل من مجموعتين، 
4 منها أنشـــئت تحت مســـتوى األرض 
و3 أخرى تـــم تمويهها ضمن تضاريس 
المنطقة. وتتميـــز كل من هذه الهياكل 
الدائرية بمساحات داخلية يبلغ قطرها 
حوالـــي 20 متـــًرا، بينما بعضهـــا ال تقل 
سماكة جدرانه الخارجية عن 5 أمتار.

وبحلـــول ديســـمبر 2019، كانـــت هـــذه 
المنشـــآت الســـبعة تحتوي على أزواج 
مـــن األجســـام األســـطوانية التـــي يبلغ 
12 متـــًرا مـــع تمويـــه  طولهـــا حوالـــي 
واضـــح وإن كان محـــدوًدا إلى حد ما. 
ونظًرا لخصائصها ومكانها المحمي قد 
تكـــون هـــذه منصات إطـــالق صواريخ 

باليستية مثبتة أفقًيا.
وأضـــاف التقريـــر أنـــه، إذا كانـــت هذه 
بالفعـــل عبـــارة عـــن منشـــآت إلطـــالق 
صواريخ باليســـتية، فمـــن المحتمل أن 

تكـــون هـــذه الصواريخ تعمـــل بالوقود 
الصلب. كما أنه من المحتمل أن تكون 
منشأة “حاجي آباد” تضم نوًعا مختلًفا 
من عائلة صواريـــخ “فاتح” التي تعمل 

إيران على تطويرها.
وفـــي حيـــن أن طهـــران لـــم تعلـــن عـــن 
نـــوع الصواريـــخ التـــي يمكـــن نشـــرها 
في منشـــأة “حاجي آباد”، فـــإن الموقع 
والخصائـــص المحـــددة للموقـــع تقـــدم 

بعض المؤشرات عنها.
آبـــاد”  “حاجـــي  منشـــأة  توفـــر  وبينمـــا 
حمايـــة جانبيـــة إضافيـــًة للموقـــع وما 
يحتويـــه، إال أن مواقـــع اإلطـــالق تظل 
عرضـــة للضربات الجوية مـــن األعلى. 
ومـــن غيـــر الواضح ســـبب عـــدم قيام 
طهـــران بتنفيـــذ أي شـــكل من أشـــكال 
الغطـــاء الـــذي يحمي منصـــات إطالق 

الصواريخ، بحسب تقرير المعهد.
من جانب آخر، انتقدت منظمة الطاقة 

الذرية اإليرانية، بشـــدة موقع “مشرق” 
األذرع  أحـــد  يعـــد  الـــذي  اإلخبـــاري، 
اإلعالمية للحرس الثـــوري وبالتحديد 

استخبارات الحرس.
الذريـــة  الطاقـــة  “منظمـــة  واتهمـــت 
اإليرانيـــة” موقـــع “مشـــرق” بأنـــه “يردد 
إيـــران..”،  وأعـــداء  إســـرائيل  صـــوت 
ويقـــوم مـــن حيـــث يـــدري أو ال يـــدري 
بخدمـــة مصالـــح العـــدو ويـــرش الملح 

على الجروح التي يسببها األعداء”.
وكان الموقـــع قـــد انتقـــد بشـــدة إدارة 
علـــي أكبـــر صالحـــي، رئيـــس منظمـــة 
الطاقـــة الذرية التابعة لحكومة حســـن 
“خلـــل  بعنـــوان  مقـــال  فـــي  روحانـــي، 
فـــي نظـــام التشـــغيل لمنظمـــة الطاقـــة 
الذريـــة وأخطاء مدمرة”، ونشـــرها في 
المقـــال موضـــوع  وتنـــاول  أبريـــل   16
منشـــأة  فـــي  األخيـــرة  التفجيـــرات 

التخصيب اإليرانية في نطنز”.

ونقـــل “مشـــرق نيوز” عـــن رئيس لجنة 
الطاقـــة في مجلس النـــواب، علي رضا 
زكانـــي، قولـــه إن انفجـــار 2 يوليـــو في 
“متفجـــرات  زرع  نتيجـــة  كان  نطنـــز 
مـــن خـــالل وضعها فـــي طاولـــة ثقيلة 

وإحضارها إلى موقع نطنز”.
الســـتخبارات  التابـــع  الموقـــع  وذكـــر 
الحـــرس الثـــوري، إذا كانت تصريحات 
علي رضـــا زكاني صحيحـــة، فإن “هذا 
المســـتوى من عـــدم الكفـــاءة والجهل، 
يتجاوز حدود اإلهمال، ويبلغ مستوى 

التقصير”.
وردا علـــى ذلـــك، قالت منظمـــة الطاقة 
وتقنيـــة  علميـــة  “هيئـــة  إنهـــا  الذريـــة 
الحفـــاظ علـــى  “مهمـــة  وبحثيـــة” وإن 
المنشـــآت وحمايتهـــا تقـــع علـــى عاتـــق 
المؤسســـات األمنية في البالد، بما في 
ذلك وزارة االستخبارات وقوات األمن 

وسائر األجهزة األمنية”.

دبي ـ العربية نت

بيروت ـ وكاالت

لحقـــوق  الســـوري  المرصـــد  أكـــد 
اإلنســـان أن الضربـــات اإلســـرائيلية 
التـــي تـــم شـــنها بعـــد منتصـــف ليـــل 
ســـوريا  فـــي  الخميـــس   - األربعـــاء 
اســـتهدفت مواقـــع عســـكرية قـــرب 
مـــن  عناصـــر  بهـــا  يوجـــد  الجـــوالن 

ميليشيا حزب هللا اللبنانية.
مـــن  نشـــطاء  عـــن  المرصـــد  ونقـــل 
المنطقة الجنوبية في سوريا قولهم 
إن مروحية إســـرائيلية قصفت بعد 
منتصـــف ليـــل األربعـــاء - الخميـــس 
نقطـــة عســـكرية يوجـــد بهـــا عناصر 
يتبعون ســـرايا االســـتطالع والرصد 
فـــي حزب هللا اللبنانـــي، في محيط 

بلدة جباتا الخشب، شمال القنيطرة، 
قرب الجوالن المحتل.

وبحســـب المرصد، جرى اســـتهداف 
النقطة بصاروخين من ِقبل مروحية 
الجـــوالن  فـــوق  مـــن  إســـرائيلية 
المحتـــل. وأســـفر االســـتهداف عـــن 
جرح 3 عناصر ممن كانوا موجودين 

في النقطة العسكرية.
واستهدفت إســـرائيل، بعد منتصف 
مواقـــع  األربعـــاء،   - الثالثـــاء  ليـــل 
عســـكرية توجـــد فيها الميليشـــيات 
المواليـــة إليران فـــي ريفي الالذقية 
وحمـــاة، للمـــرة العاشـــرة منـــذ مطلع 

العام 2021 الجديد.

غارات إسرائيل في الجوالن استهدفت مواقع لحزب اهلل

دبي ـ وكاالت

قال وزير اإلعالم اليمني معمر اإلرياني 
إن “تحركات الضابط في فيلق القدس 
اإليراني المدعو حسن إيرلو، تؤكد أنه 
بات يتصرف كحاكم فعلي في مناطق 

سيطرة ميليشيا الحوثي اإلرهابية”.
جـــاء ذلك في تعليقـــه على صور تظهر 

الحوثييـــن  لـــدى  إيـــران”  “ســـفير 
حســـن إيرلـــو، وهـــو يتفقـــد 

ترميـــم  مشـــروعات 
)افتراضيـــة(  وصيانـــة 
ومؤسســـات  لمبـــاٍن 
خدمية وســـط العاصمة 

الخاضعـــة  صنعـــاء، 
الحوثـــي  ميليشـــيا  لســـيطرة 

اإلريانـــي،  وأوضـــح  االنقالبيـــة. 
فـــي سلســـلة تغريـــدات علـــى “تويتر”، 
أن تحـــركات حســـن إيرلـــو، التـــي يتـــم 
إبرازهـــا عبـــر وســـائل اإلعـــالم التابعـــة 
للحوثييـــن، تؤكـــد أنـــه بات المســـؤول 
األول عن العاصمـــة المختطفة  صنعاء 

وباقـــي المناطـــق الخاضعـــة لســـيطرة 
ميليشـــيا الحوثـــي اإلرهابية، بحســـب 
تعبيره. وأضاف “هذه التحركات تؤكد 
أن قيـــادات ميليشـــيا الحوثـــي مجـــرد 
ديكورات شكلية ال تمتلك القرار الفعلي 
والعســـكري  السياســـي  الجانـــب  فـــي 
النظـــام  وأن  اإلداري،  وحتـــى 
اإليرانـــي يمـــارس عبـــر المدعو 
حســـن إيرلـــو والمصنف في 
قوائـــم اإلرهـــاب الدولية، 
المباشـــرة  وصايتـــه 
والمعلنة على إدارة المناطق 
الميليشـــيا”.  لســـيطرة  الخاضعـــة 
 وأكـــد وزيـــر اإلعـــالم اليمنـــي أن هـــذه 
الممارســـات تكشـــف للمجتمـــع الدولي 
والـــرأي العالـــم حقيقـــة األحـــداث منـــذ 
االنقـــالب، ومحـــاوالت النظام اإليراني 
اليمـــن ضمـــن  علـــى  ســـيطرته  فـــرض 
مشروعه التوسعي في كامل المنطقة.

اإلرياني: ممثل إيران يتحرك كحاكم فعلي

بيروت ـ أ ف ب

عقـــد وزير الخارجية الفرنســـي جان إيف 
لودريـــان أمس الخميس سلســـلة لقاءات 
مســـؤولين  أبرزهـــا  شـــمل  بيـــروت  فـــي 
مجموعـــات  عـــن  وممثليـــن  لبنانييـــن 
سياســـية معارضـــة، غـــداة تحذيـــره مـــن 
التعامـــل “بحزم مع من يعّطلون تشـــكيل 
الحكومـــة” رغـــم ضغـــوط دولية لتســـريع 

والدتها وسط انهيار اقتصادي متماد.
واستبق المســـؤول الفرنسي وصوله إلى 
بيـــروت بتغريـــدة مســـاء األربعـــاء، قـــال 
فيهـــا إنـــه يأتـــي “حامـــالً رســـالة شـــديدة 
الحـــزم للمســـؤولين اللبنانييـــن”، مضيفـــًا 
يعّطلـــون  الذيـــن  مـــع  بحـــزم  “ســـنتعامل 
تشـــكيل الحكومـــة، واّتخذنا تدابيـــر )...( 

هذه ليست سوى البداية”. 
وأعلـــن لودريـــان نهايـــة الشـــهر الماضـــي 
بـــالده فرضـــت قيـــودًا علـــى دخـــول  أن 
شـــخصيات لبنانيـــة تعتبـــر مســـؤولة عن 

المراوحة السياسية.
وقال رئيس الجمهورية ميشـــال عون إثر 

اســـتقباله لودريان “هنـــاك أولوية قصوى 
لتشـــكيل حكومـــة جديـــدة”، مشـــيرًا إلى 
أنه “ســـيواصل بذل الجهود للوصول الى 
نتائج عمليـــة على رغم العوائق الداخلية 

والخارجية”.
ويشـــترط المجتمـــع الدولـــي علـــى لبنان، 
خصوصـــًا منـــذ انفجـــار مرفأ بيـــروت في 
الرابـــع مـــن أغســـطس، تنفيـــذ إصالحات 
ملحـــة ليحصـــل على دعم مالـــي ضروري 

يخرجـــه من دوامـــة االنهيـــار االقتصادي 
التي يعاني منها منذ أكثر من عام ونصف 

العام.
لكن بعد مرور نحو 9 أشـــهر على استقالة 
حكومة حســـان دياب إثر االنفجار، ورغم 
والضغـــوط  االقتصـــادي  االنهيـــار  ثقـــل 
الدوليـــة التـــي تقودهـــا فرنســـا خصوصا، 
لـــم يتمكن رئيس الحكومة المكلف ســـعد 

الحريري من تشكيل حكومة.

لودريان يــزور بيــروت للضغط من أجل تشــكيل حكومة
فرنسا تحذر ساسة لبنان: العقوبات مجرد بداية

الرباط ـ وكاالت

قرر المغرب اســـتدعاء سفيرته من برلين 
الحكومـــة  أن  علـــى  مشـــددا  للتشـــاور، 
األلمانية “راكمـــت المواقف العدائية التي 

تنتهك المصالح العليا للمملكة”.
وذكـــرت وزارة الخارجيـــة المغربيـــة فـــي 
بـــالغ أصدرتـــه أمس الخميـــس أن ألمانيا 
ســـجلت موقفا “ســـلبيا” و “عدائيا” بشـــأن 
قضية الصحـــراء المغربية، بعـــد اعتراف 
إدارة الرئيـــس األميركـــي الســـابق دونالد 
ترامب العام الماضي بسيادة الرباط على 
هذه المنطقة، مشددة على أن هذا “يعتبر 
موقفا خطيرا لم يتم تفسيره لحد اآلن”.

كمـــا أشـــارت الـــوزارة إلـــى أن الســـلطات 
األلمانيـــة “تعمل بتواطؤ مع مدان ســـابق 
مـــن  إرهابيـــة، الســـيما  أعمـــال  بارتـــكاب 
خـــالل الكشـــف عـــن معلومـــات حساســـة 
إلـــى  المغربيـــة  األمـــن  أجهـــزة  قدمتهـــا 

نظيرتها األلمانية”.
ولفتـــت الـــوزارة إلـــى “محاربـــة مســـتمرة 
وال هـــوادة فيهـــا للـــدور اإلقليمـــي الـــذي 

يلعبـــه المغرب، وتحديدا دوره في الملف 
الليبـــي، وذلك بمحاولة اســـتبعاد المملكة 
مـــن دون مبـــرر مـــن المشـــاركة في بعض 
االجتماعـــات اإلقليميـــة المخصصـــة لهذا 

الملف، كتلك التي عقدت في برلين”.

وذكـــرت الخارجيـــة المغربيـــة أن القضايا 
المذكـــورة تعكس “العداء المســـتمر وغير 
المقبـــول” تجـــاه المغرب من قبـــل ألمانيا، 
مفســـرة بذلـــك ســـبب اســـتدعاء ســـفيرة 

البالد من برلين.

استدعاء سفيرة المملكة من برلين للتشاور بشأن انتهاك المصالح
المغرب يتهم ألمانيا بـ “العداء غير المقبول”

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

قالـــت وكالـــة األنبـــاء القطريـــة، أمس 
أمـــر  العـــام  النائـــب  إن  الخميـــس، 
بتهـــم  الماليـــة  وزيـــر  مـــع  بالتحقيـــق 
واســـتغالل  العـــام،  بالمـــال  اإلضـــرار 

الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة.
ونقلـــت وكالـــة األنبـــاء القطريـــة بيانا 

جـــاء  العـــام  النائـــب  لمكتـــب 
فيـــه: “بعـــد االطـــالع علـــى 

أرفـــق  ومـــا  األوراق، 
أمـــر  تقاريـــر،  مـــن  بهـــا 
بالقبض  العـــام  النائـــب 

علـــى وزيـــر المالية علي 
شـــريف العمادي، وســـؤاله 

عمـــا أثيـــر بالتقارير من جرائم 
متعلقـــة بالوظيفـــة العامـــة، تمثلـــت 

واســـتغالل  العـــام،  بالمـــال  باإلضـــرار 
الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة”.

وأضـــاف البيـــان: “أمـــر النائـــب العـــام 
بفتـــح تحقيقات موســـعة في الجرائم 

المثارة باألوراق المقدمة”.

وعّين العمادي وزيرا للمالية في يونيو 
2013، وهـــو عضـــو بالمجلـــس األعلى 
واالســـتثمار،  االقتصاديـــة  للشـــؤون 
حســـبما ذكـــر موقـــع مجلس الـــوزراء 

القطري.
ويتولـــى وزيـــر الماليـــة منصب رئيس 
مجلـــس إدارة الخطـــوط الجويـــة 
القطريـــة، كمـــا أنـــه عّيـــن فـــي 
نوفمبـــر 2018، نائبـــا لرئيس 
المجلـــس  إدارة  مجلـــس 

الوطني للسياحة.
بيـــن  العمـــادي  وشـــغل 
و2013،   2005 العاميـــن 
لبنـــك  التنفيـــذي  الرئيـــس  منصـــب 
قطر الوطني، وهـــو حاليا في منصب 

رئيس مجلس اإلدارة للبنك.
شـــهادة  الماليـــة  وزيـــر  ويحمـــل 
البكالوريـــوس في العلـــوم المالية من 
جامعـــة أريزونا في الواليات المتحدة 

األميركية.

قطر.. التحقيق مع وزير المالية بتهم فساد
باريس ـ أ ف ب

أعلنـــت الســـلطات البحرية الفرنســـية، 
أمـــس الخميس، نشـــر ســـفينتي دورية 
جزيـــرة  عـــن  بعيـــد  غيـــر  موقـــع  فـــي 
جيرســـي البريطانية، حيث تجمع أكثر 
مـــن 50 زورق صيد فرنســـيا احتجاجا 
علـــى شـــروط الصيـــد المفروضـــة بعد 

“بريكست”.
باســـم  متحدثـــة  وقالـــت 

البحريـــة  المديريـــة 
للمانـــش وبحر الشـــمال 
زورق   50 انتشـــار  “مـــع 

صيد فـــي المنطقة فضلنا 
نشر هاتين السفينتين”.

الســـفينة  مهمـــة  أن  وأوضحـــت 
الـــدرك  لقـــوات  الســـاحلية  الدوريـــة 
البحريـــة “أتـــوس”، واألخـــرى لشـــؤون 
“ثيميـــس البحريـــة” هـــي “ضمـــان أمـــن 
المالحـــة والحفـــاظ علـــى األرواح فـــي 
البحر”، حسبما أوردت “فرانس برس”.

وأكـــد وزيـــر الدولة الفرنســـي للشـــؤون 
األوروبيـــة كليمان بـــون أن “المناورات” 
البريطانية قبالة جزيرة جيرسي، التي 
تثيـــر التوتر بيـــن باريس ولندن بشـــأن 
حقـــوق الصيـــد مـــا بعـــد بريكســـت “لن 

ترهبنا”.
وأوضح بـــون “أجريت محادثات 
مـــع ديفيـــد فروســـت، الوزيـــر 
المكلـــف  البريطانـــي 
االتحـــاد  مـــع  العالقـــات 
األوروبـــي. ال نرغـــب في 
أن يســـتمر التوتـــر بـــل التطبيـــق 

السريع والكامل لالتفاق )بريكست(”.
فـــي  األوروبيـــة  المفوضيـــة  وتدخلـــت 
أعقاب هذا النزاع، وأصدرت بيانا قالت 
فيـــه “نجـــري مفاوضـــات مـــع بريطانيا 
لحـــل النـــزاع مـــع فرنســـا بشـــأن جزيرة 

جيرسي”.

نذر مواجهة فرنسية بريطانية بعد “بريكست”

لودريان: تنفيذ المبادرة الفرنسية يقع على عاتق اللبنانيين

المغرب يستدعي سفيرته في ألمانيا احتجاجا على “مواقف عدائية”
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مناقصة “تطوير” لعلوم البيانات والذكاء االصطناعي بـ 412 ألف دينار

لتطوير الخدمات اإللكترونية بالبوابة الوطنية

تنافســت 3 شــركات في جلســة مجلس المناقصات والمزايدات أمس 
علــى مناقصــة لهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية لتطوير ودعم 
ونشــر الخدمــات اإللكترونية علــى البوابة الوطنيــة وكذلك تطبيقات 
الحكومــة  وإجــراءات  لسياســات  وفًقــا  وذلــك  المحمــول،  الهاتــف 
اإللكترونيــة، وكان أقــل عطــاء بنحــو 1.4 مليــون دينــار لشــركة )فــام 

سيستمز(، وأكبرها بقرابة 4.1 مليون دينار.

علـــى  شـــركات   3 تنافســـت  كمـــا 
مناقصـــة للهيئـــة لتقديـــم خدمات 
الجماعيـــة  النصيـــة  الرســـائل 
عطـــاء  أقـــل  وكان  والمعامـــات، 

لشركة زين البحرين بـ 6 فلوس.
وفتح المجلس 6 مناقصات لشركة 
تطويـــر للبتـــرول، أولهـــا مـــن أجل 
علـــوم البيانات والدعم الهندســـي 
للـــذكاء االصطناعي )النفط والغاز 
4.0( تنافســـت عليها 10 شـــركات، 
تـــم تعليق عطـــاء أحد الشـــركات، 
وكان أقـــل عطـــاء بــــ 411.6 ألـــف 
البحريـــن  ويبـــرو  لشـــركة  دينـــار 
ليمتـــد، وأكبرها بقرابة 5.5 مليون 
دينار. والمناقصـــة الثانية للتعاقد 
لتوفيـــر خدمـــات تدبيـــر مكاتـــب 
والخدمـــات  الشـــركة  ومرافـــق 
ســـنوات   5 لمـــدة  بهـــا  المرتبطـــة 
تنافســـت عليها 10 شركات، وكان 
أقل عطاء بنحو 638.5 ألف دينار، 
فيمـــا تعلقت الثالثـــة بتوريد جهاز 
تنافســـت  الغـــاز  كروماتوغرافيـــا 
عليها 4 شـــركات وكان أقل عطاء 
بنحـــو 129 ألـــف دينـــار، والرابعـــة 
التفاقيـــة توفيـــر خدمـــات تقنيـــة 
األول  الدعـــم  إلدارة  المعلومـــات 
وذلك لمدة سنتين تنافست عليها 
7 شـــركات، وكان أقل عطاء بنحو 
30.2 ألف دينار، والخامسة لحفل 
تدشـــين واحة ومحمية الحنينية 
وكان  شـــركتان،  عليهـــا  تنافســـت 
أقـــل عطاء بنحـــو 75 ألـــف دينار، 
واألخيرة لتوفير طفايات الحريق 

المحمولـــة والخدمـــات المرتبطـــة 
بها وذلك لمدة 4 سنوات تنافست 
عليها 4 شـــركات تـــم تعليق عطاء 
أحـــد الشـــركات، وكان أقـــل عطاء 

بنحو 24.2 ألف دينار.
كما فتح المجلس مناقصة لشركة 
لتوريـــد  )بابكـــو(  البحريـــن  نفـــط 
كابـــات عاليـــة الجهـــد، تنافســـت 
عليها 6 شـــركات وكان أقلها بنحو 
314.2 ألـــف دينـــار، ومـــن المقـــرر 
أن تبدأ أنشـــطة مـــد الكابات في 
الموقع فـــي الربع األخير من العام 

.2021
وتـــم إجمـــاال، فتـــح 22 مناقصـــة 
تابعة لـ 9 جهات حكومية بإجمالي 
96 عطـــاء، في حين تـــم تعليق 5 
عطـــاءات تابعـــة لــــ 4 مناقصـــات. 
العطـــاءات  أقـــل  مجمـــوع  وبلـــغ 

المقدمة نحو 4.3 مليون دينار.
وفتح المجلس 5 مناقصات لشركة 
لتعييـــن  أولهـــا  الخليـــج،  طيـــران 
وكيـــل مبيعـــات عـــام فـــي فرنســـا 
)متصـــل(، وبلجيـــكا/  لوكســـمبورغ 
)غيـــر متصـــل( تنافســـت عليهـــا 3 
شـــركات وكان أقـــل عطـــاء بنحـــو 
143 ألـــف دينـــار، والثانية لشـــركة 
نشـــر التعريفة الجمركية لشركات 
الطيران )ATPCO( تنافست عليها 
5 شـــركات، وتم تعليق عطاء أحد 
الشـــركات، وكان أقل عطاء بنحو 
183.5 ألف دينار، والثالثة لتوفير 
قفـــازات )التكس( تنافســـت عليها 
14 شـــركة تم تعليق عطاء إحدى 

الشـــركات وكان أقل عطـــاء بنحو 
47.5 ألف دينـــار، والرابعة لتعيين 
مـــورد وقـــود لدعـــم عملياتهـــا في 
مطار تل أبيـــب )TLV( وذلك لمدة 
3 ســـنوات، تقدمـــت إليهـــا شـــركة 
وحيدة بــــ 0.723 دينار، واألخيرة 
إلدارة جهاز تحميل الوحدة وذلك 
إليهـــا  تقدمـــت  ســـنوات   5 لمـــدة 
شـــركة وحيـــدة بنحـــو 19.9 ألـــف 

دينار.
كمـــا فتـــح المجلـــس 3 مناقصـــات 
إلدارة المخـــازن المركزيـــة بهيئـــة 
لشـــراء  أولهـــا  والمـــاء،  الكهربـــاء 
موصـــات كهربائيـــة تقدمت إليها 
شـــركة وحيـــدة بنحـــو 91.5 ألـــف 
أنابيـــب  لشـــراء  والثانيـــة  دينـــار، 
 3 عليهـــا  تنافســـت  بوليثيليـــن 
شـــركات وكان أقـــل عطـــاء بنحـــو 
44.7 ألف دينار، واألخيرة لشـــراء 
فتحـــات تهويـــة تنافســـت عليهـــا 
شـــركتان، وكان أقل عطاء بـ 53.2 

ألف دينار.
وكذلك فتـــح المجلس مناقصتين 
لشؤون األشـــغال بوزارة األشغال، 
الصيانـــة  بأعمـــال  للقيـــام  أولهمـــا 
الشـــاملة لمدرســـة عراد االبتدائية 
للبنين ولمدرســـة عـــراد االبتدائية 
أشـــهر،   3 لمـــدة  وذلـــك  للبنـــات 
تنافســـت عليهـــا 9 شـــركات، وكان 
ألـــف   233.4 بقرابـــة  أقـــل عطـــاء 

دينـــار لشـــركة ســـرايا للمقـــاوالت. 
والمناقصة الثانية لتقديم خدمات 
مســـح الكميات االستشـــارية قبل 
وما بعد التعاقد للمجلس الوطني 
تنافست عليها شركتان، وكان أقل 

عطاء بنحو 118.3 ألف دينار.
وأيًضـــا فتـــح المجلـــس مناقصـــة 
لـــوزارة التربيـــة والتعليـــم لتقديم 
خدمات تدقيق المؤهات العلمية 
تنافســـت  العمليـــة،  والخبـــرات 
عليهـــا شـــركتان، وكان أقل عطاء 
لشـــركة كوادرابي فيريفيكايشون 

سيرفيسز بـ 181.65 دينار.
عـــاوة على ذلـــك، فتـــح المجلس 
مناقصـــة لشـــركة مطـــار البحريـــن 
كشـــف  أنظمـــة  وصيانـــة  لدعـــم 
الخروقات لمحيط مطار البحرين 
الدولـــي وذلـــك لمـــدة 3 ســـنوات، 
وتـــم  شـــركتان،  عليهـــا  تنافســـت 
اإلفصـــاح عـــن قيمة عطـــاء بنحو 
237.9 ألف دينار. وفتح المجلس 
بحريـــن  هـــا  لشـــركة  مناقصـــة 
مـــع  ســـيارات  لتوفيـــر  للضيافـــة 
ســـائق مـــن أجـــل خدمة تســـجيل 
المنـــزل  مـــن  للرحلـــة  المســـافرين 
وذلك لمدة سنتين تنافست عليها 
شـــركتان، وكان أقل عطـــاء بنحو 

45.4 ألف دينار.

“المصارف”: “التجارة” تنضم لحملة التوعية باالحتيال اإللكتروني
الرقمي ــي  ــمــال ال ــع  ــدف ال عــلــى  ــاد  ــم ــت االع لـــزيـــادة  قـــادت  الــجــائــحــة 

والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة  انضمـــت 
التـــي  الوطنيـــة  للحملـــة  والســـياحة 
مصـــارف  جمعيـــة  مؤخـــرا  أطلقتهـــا 
البحريـــن للتوعيـــة بمختلـــف عمليات 
االحتيـــال اإللكتروني التي تســـتهدف 
عمـــاء البنوك بالشـــراكة مـــع مصرف 
العامـــة  واإلدارة  المركـــزي  البحريـــن 
لمكافحة الفســـاد واألمـــن االقتصادي 
واإللكتروني بـــوزارة الداخلية وهيئة 
تنظيـــم االتصاالت وأعضـــاء الجمعية 

من المؤسسات المالية والمصرفية. 
والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  وقـــال 
والســـياحة، زايد الزياني: إن مشاركة 
وزارة الصناعـــة والتجارة والســـياحة 
فـــي إطـــار  فـــي هـــذه الحملـــة يأتـــي 
الحـــرص على دعـــم الجهـــود الوطنية 
الراميـــة؛ للحفـــاظ علـــى البحرين في 

مصـــاف الـــدول المتقدمة فـــي مجال 
األمـــن اإللكترونـــي، وكركيـــزة ال غنى 
عنهـــا من أجل المضي قدما في جهود 
تطوير الخدمـــات المصرفية الرقمية، 
مشـــيرا إلـــى أن البنـــوك والمؤسســـات 
الماليـــة تشـــكل ثقا مهما في الشـــارع 

التجاري، واستدامة وتطوير خدماتها 
للنمـــو  األهميـــة  بالـــغ  أمـــر  الماليـــة 

االقتصادي ككل. 
وأضـــاف الوزير أن جائحة كوفيد19- 
أدت إلـــى زيادة االعتمـــاد على قنوات 
الدفـــع المالـــي الرقمـــي فـــي الشـــارع 

التجـــاري، وزاد عـــدد الشـــركات التـــي 
تقدم خدماتها ومنتجاتها عبر شـــبكة 
علـــى  بالمقابـــل  وتحصـــل  اإلنترنـــت 
بالطريقـــة  الخدمـــة  أو  المنتـــج  ثمـــن 
ذاتها، لذلك يمثل وعي المســـتخدمين 
ألهميـــة الحفـــاظ علـــى خصوصيتهـــم 
ومعلوماتهـــم من االختـــراق أمرا مهما 
جدا في نجاح عملية التحول الرقمي 

في القطاع التجاري. 
مجلـــس  رئيـــس  رحـــب  جانبـــه،  مـــن 
البحريـــن،  مصـــارف  جمعيـــة  إدارة 
عدنـــان يوســـف بانضمام الـــوزارة إلى 
قائمـــة شـــركاء حملـــة تعزيـــز الوعـــي 
بطرق االحتيـــال المالي، مثمنا حرص 
الوزيـــر الزيانـــي شـــخصيا علـــى دعـــم 
هذه الحملة، ومشـــيرا إلى األثر الكبير 
لهـــذا الدعم فـــي تعزيز نجـــاح الحملة 

وتحقيق أهدافها المنشودة.

المنامة - جمعية المصارف

المنامة - بورصة البحرين

أقفـــل “مؤشـــر البحريـــن العـــام” يوم 
 1,521.77 مســـتوى  عنـــد  أمـــس 
بارتفـــاع وقـــدره  7.78 نقطة مقارنة 

بإقفاله يوم األربعاء. 
وتـــداول المســـتثمرون 2.30 مليون 
سهم، بقيمة إجمالية قدرها 555.14 
ألـــف دينـــار، تـــم تنفيذها مـــن خال 
79 صفقـــة، حيث ركز المســـتثمرون 
تعاماتهم على أســـهم  قطاع البنوك 
التجاريـــة والتي بلغت قيمة أســـهمه 
أي  دينـــار  ألـــف   226.38 المتداولـــة 
القيمـــة  مـــن   %  40.78 نســـبته  مـــا 
اإلجماليـــة للتـــداول وبكميـــة قدرها 
919.77 ألف ســـهم، تـــم تنفيذها من 

خال 29 صفقة. 

فـــي  المتحـــد  األهلـــي  البنـــك  جـــاء 
المركز األول، إذ بلغت قيمة أســـهمه 
المتداولـــة 193.04 ألـــف دينار أي ما 
نســـبته 34.77 % مـــن إجمالي قيمة 
األســـهم المتداولـــة وبكميـــة قدرهـــا 
المركـــز  أمـــا  ســـهم.  ألـــف   719.59
الثاني، فكان أللمنيوم البحرين )ألبا( 
بقيمة قدرهـــا 180.06 ألف دينار أي 
مـــا نســـبته  32.44 % مـــن إجمالـــي 
وبكميـــة  المتداولـــة  األســـهم  قيمـــة 
قدرها 277.70 ألف سهم. ثم جاءت 
عقارات السيف بقيمة قدرها 73.43 
ألـــف دينار أي مـــا نســـبته 13.23 % 
من إجمالي قيمة األســـهم المتداولة 

وبكمية قدرها 470 ألف سهم.

بورصة البحرين تقفل مرتفعة 7.8 نقطة

المحرق - طيران الخليج

أعلنــت “طيــران الخليــج” عــن إضافــة أحــدث وجهاتهــا الصيفيــة إلــى 
شــبكتها وهما ســانتوريني وميكونوس في اليونان، من خالل طائرتها 
الجديدة إيرباص A320 نيو، وسُتسير رحلتين أسبوعيتين لكل منهما، 
بــدًءا مــن 2 يونيــو حتــى 22 ســبتمبر لســانتوريني وبــدًءا مــن 3 يونيو 

حتى 30 سبتمبر لميكونوس. 

الصيفيـــة  الوجهـــات  وســـتعمل 
الموســـمية إلـــى الجـــزر اليونانيـــة 
على تعزيز شـــبكة الناقلة الوطنية 
مع الوجهات الشـــاطئية الشـــهيرة 
الســـياح  مـــن  للعديـــد  المفضلـــة 
والعائـــات في البحرين والمنطقة 
المجـــاورة، خصوصـــا وأن الطلـــب 

على السفر ينمو تدريجًيا .
الرئيـــس  بأعمـــال  القائـــم  وقـــال 
التنفيـــذي لطيـــران الخليـــج وليـــد 
ودرســـنا  بحثنـــا  “لقـــد  العلـــوي 
وجهـــات مختلفـــة إلضافتهـــا إلـــى 

الموســـمية  الصيفيـــة  شـــبكتنا 
للكشـــف  متحمســـون  ونحـــن 
وميكونـــوس  ســـانتوريني  عـــن 

كوجهتين جديدتين.
من خال مراجعة كافة اإلمكانات 
واالستماع إلى ماحظات عمائنا، 
نحـــن علـــى ثقـــة مـــن أن كل مـــن 
الجزيرتين اليونانيتين ســـتوفران 
تجربـــة مثالية لمـــن يبحثون عن: 
قضاء فترة شـــهر العســـل، والسفر 
مع األصدقـــاء واإلجازات العائلية 

لقضاء عطات مميزة”.

“طيران الخليج” تضيف سانتوريني 
وميكونوس لوجهاتها الصيفية

 عدنان يوسفزايد الزياني

1.4
مليون دينار

أمل الحامد

“نظام اإليرادات” بالبحرين يفوز بجائزة “SAP للجودة”
ُمنح الجهاز الوطني لإليرادات جائزة SAP الفضية للجودة لفئة تحول 
األعمال في منطقة الشــرق األوســط وشمال إفريقيا، تقديًرا لتطبيقه 
مشــروع نظام البحرين المتكامل في إدارة الضريبة واإليرادات الذي 
نفذته شركة انفينيو. وعمل الجهاز الوطني لإليرادات وشركة انفينيو 
معا لتقديم نظام ضريبي شــامل للســلطة الضريبية استنادا إلى أرقى 

 .SAP معايير التكنولوجيا والحلول المرتبط بنظام

للجـــودة   SAP جوائـــز  وُتكـــرم 
المرموقـــة العمـــاء الذيـــن تميزوا 
فـــي تطبيـــق حلـــول و برمجيـــات 
SAP، باســـتخدام مبـــادئ الجودة 
العشـــرة مـــن SAP. ويتوجب على 
العمـــاء تخطيـــط وتنفيـــذ وإدارة 
العمليـــات التي تخص مشـــاريعهم 
مدعـــوون  وهـــم  فعالـــة.  بصـــورة 
لتحقيقهـــا بســـرعة وبتكلفـــة أقـــل 
انطاقا من المنافســـة الكبيرة في 

تحقيق قيمة هذه المشاريع وبأقل 
زمـــن ممكـــن. أخيًرا، ال بـــد للعماء 
مـــن تبســـيط العمليـــات التجاريـــة 
وتقديـــم فوائد كبيرة لمؤسســـتهم 
الجائـــزة  بهـــذه  تكريمهـــم  ليتـــم 

الرائعة. 
وســـاعدت وتيرة التنفيذ السريعة 
الجهـــاز الوطنـــي لإليـــرادات علـــى 
تلبية جميع اإلرشادات التنظيمية 
الازمـــة ومكنت دافعـــي الضرائب 

التســـجيل  بموعـــد  االلتـــزام  مـــن 
النهائي فـــي األول من مايو 2019 
- وهي فترة 5 أشهر فقط منذ بدء 
المشـــروع. ولعبت شـــركة انفينيو 
دوًرا مهًمـــا ومتميـــزا فـــي تقديـــم 
هذا المشـــروع التحويلـــي المعقد، 
مســـتفيدًة من خبرتها العالمية في 
تطبيـــق مثل هـــذه المشـــاريع على 

نطاق واسع. 
تشـــمل النقاط الرئيســـة للمشروع 

ما يلي: 

• أسلوب متطور الستخدام بوابة 
الخدمة الذاتية التي تمكن دافعي 
الضرائـــب ووكاء الضرائـــب مـــن 
خدماتهـــم  جميـــع  إلـــى  الوصـــول 
عبر اإلنترنت - التســـجيل وتقديم 
اإلقرارات الضريبية وطلب المبالغ 
المســـتحقات  ودفـــع  المســـتردة 
الضريبيـــة، علـــى ســـبيل المثـــال ال 
الحصـــر. وقـــد ســـاعد هـــذا دافعي 
الضرائب علـــى الوفاء بالتزاماتهم 
دفـــع  مـــع  بساســـة،  الضريبيـــة 

االلتزام الطوعي. 
• توفر عمليات األعمال المتكاملة 
رقميـــة  منصـــة  علـــى  المؤتمتـــة 
لموظفي الجهاز الوطني لإليرادات 
إمكانيـــة الوصول إلى اســـتعراض 
شـــامل لدافعـــي الضرائـــب. يمكـــن 
لموظفـــي الضرائب أداء واجباتهم 
الضرائـــب  لدافعـــي  واالســـتجابة 
أثنـــاء العمـــل فـــي المكتـــب أو عن 

بعد. 
للمســـتقبل،  مصممـــة  منصـــة   •
 ،SAP باســـتخدام أحدث تقنيـــات
وقابـــل  مـــرن  كأســـاس  وتعمـــل 
للتطوير لتنفيذ األنظمة الضريبية 
فـــي  والتغييـــرات  المســـتقبلية 

القوانين الحالية. 
وقالـــت الرئيس التنفيـــذي للجهاز 
الوطنـــي لإليـــرادات، رنـــا الفقيهي 

لفريـــق  كبيـــر  شـــرف  “الجائـــزة 
المشروع، السيما أنها تأتي بعد عام 
من العمل الدؤوب في المشـــروع. 
االســـتمرار  أهميـــة  علـــى  ويؤكـــد 
فـــي دمـــج االبتـــكار والتميـــز عبـــر 
مســـارات العمل المختلفة، لضمان 
أعلى مستوى من تقديم الخدمات 

لجميع أصحاب المصلحة”.
وقـــال الرئيس التنفيذي لمجموعة 
بـــاال  آرون   ”Invenio“ انفينيـــو 
عميلنـــا  منـــح  يتـــم  أن  “يســـعدني 
الجهاز الوطني لإليـــرادات، جائزة 
SAP للجـــودة المرموقـــة. تهانينـــا 
إلدارة وموظفـــي الجهـــاز وكذلـــك 
اآلخريـــن  والشـــركاء  المؤسســـات 
المرتبطين بالمشروع السيما هيئة 
المعلومات والحكومة اإللكترونية 

في مملكة البحرين”.

المنامة - شركة انفينيو

بدعم من شركة 
انفينيو
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افتتحت المكتبة العامة بالمنامة رســـميا في عام 1946م، وتقع بمبنى دائرة 
معارف حكومة البحرين الواقع على شـــارع الشـــيخ عبدهللا بالمنامة، وحين 
تم افتتاح المكتبة وضعت في شارع الشيخ عبدهللا الفتة كبيرة كتب عليها 
“معـــارف حكومة البحرين المكتبة العامة”. وبمناســـبة افتتاحها كتبت دائرة 
المعـــارف إعالنا جاء فيه: “باســـم معـــارف حكومة البحريـــن نفتتح المكتبة 
العامة للمدرســـين والطـــالب والمثقفين من كال الجنســـين”. وبقيت المكتبة 
ضمـــن مبنـــى دائـــرة المعارف حتـــى العـــام 1955م حين تم نقلهـــا إلى مقرها 

األخير بالقسم الداخلي بالقضيبية.
فـــي عام 1965م تم اســـتحداث قســـم خـــاص بالمكتبة العامة ســـمي مكتبة 
الســـيدات واألطفـــال واقتصـــرت خدماتـــه علـــى قـــراءة المجـــالت الخاصة 
بالســـيدات واألطفال. ونظرا لتدفق األطفال على المكتبة العامة خاصة من 
منطقتي المنامة العاصمة ومدينة المحرق، فقد تم تخصيص قسم لألطفال 
فـــي عام 1966م، وزودت مكتبة األطفال بالكتب المبســـطة والتي من بينها 

سلسلة األطفال المشهورة “مجموعة الكيالني” والمجالت الخاصة بهم.

افتتاح المكتبة العامة بالمنامة

أسامة الماجد

اتحاد جمعيات المسرحيين البحرينيين يكرم طاقم “وجود”
الحمدان..على طاولة االتحاد مشروعات كثيرة نسعى لتحقيقها

نظـــم اتحـــاد جمعيـــات المســـرحيين البحرينيين 
بنـــادي الخريجين مســـاء الثالثـــاء الماضي حفال 
تكريمـــا لطاقـــم مســـرحية “وجـــود” مـــن مســـرح 
فـــي  البرونزيـــة  بالجائـــزة  والفائـــزة  جلجامـــش 
مهرجـــان قرطاج الـــدول للمونودرمـــا في دورته 
الثالثة التي أقيمت في الفترة من 28-25 مارس 
الماضـــي، والمســـرحية من تأليـــف كاظم مؤنس، 
وتمثيـــل الفنانـــة ريـــم ونـــوس، وإخـــراج الفنـــان 
جمـــال الغيـــالن، وموســـيقى مســـرحية يوســـف 

سالم.    
في مستهل الحفل الذي حضره رؤساء المسارح 
األهليـــة ولفيف مـــن الفنانيـــن والمدعويـــن ألقى 
رئيـــس اتحاد جمعيات المســـرحيين البحرينيين 
الناقـــد القديـــر يوســـف الحمـــدان كلمة عبـــر فيها 
عـــن خالـــص تهانيه الـــى مســـرح جلجامش على 
فـــي  حققـــه  الـــذي  والمشـــرف  الكبيـــر  اإلنجـــاز 
مهرجان قرطاج الدولي للمونودراما، موضحا أن 
أي إنجـــاز يحققه أي مســـرح أهلـــي يعتبر إنجازا 
لكل الفرق المســـرحية األهلية وللبحرين، مطالبا 
بأن يعاد عرض مســـرحية “وجود” في فضاءاتنا 
المسرحية بعد عودة الحياة الطبيعة إلى الساحة 

الفنية.
وأضاف الحمدان أن هناك مشروعات كثيرة على 
طاولـــة اتحاد جمعيات المســـرحيين البحرينيين 
والذي سيسعى إلى تحقيقها خدمة ألبناء المسرح 
وتلبية احتياجاتهـــم والعمل بجهد مضاعف قدر 
ـــن  وبيَّ المنشـــودة،  األهـــداف  لتحقيـــق  اإلمـــكان 
الحمـــدان أن تكريم مســـرح جلجامش يأتي بعد 
تنظيـــم النـــدوة الفكرية بمناســـبة اليـــوم العالمي 
للمســـرح واالحتفـــاء بالناقد األدبي والمســـرحي 
الكبيـــر إبراهيـــم عبـــدهللا غلوم في شـــهر مارس 
الماضـــي بمشـــاركة نخبـــة مـــن النقـــاد والفنانيـــن 
والخليـــج  البحريـــن  مملكـــة  فـــي  المســـرحيين 
العربـــي، ويجري العمل حاليا على إصدار الكتاب 
الخـــاص بجهود ابراهيم عبدهللا غلوم في مجال 
النقد المســـرحي والذي قـــام بإعداده الفنان خالد 
الرويعـــي، وهنـــاك مشـــروع آخـــر لتدشـــين كتاب 
“المسرح قلب اإلنســـانية المشترك” للفنان الكبير 
عبدهللا الســـعداوي، وكتاب آخر لعباس القصاب 

عن الفنان الراحل إبراهيم بحر.

واختتـــم الحمدان كلمته بأهمية تكاتف وتعاضد 
المســـرحيين وتواصلهم من أجل تحقيق النجاح 

والسير قدما إلى األمام. 
كما ألقى المخرج جمال الغيالن كلمة بالمناســـبة 
شـــكر فيهـــا  مديـــر عـــام الثقافـــة والفنـــون بهيئة 
البحرين للثقافة واآلثار الشـــيخة هال بنت محمد 
آل خليفـــة ومســـرح جلجامش وجريـــدة “البالد” 
ممثلـــة فـــي الكاتـــب الصحفـــي أســـامة الماجـــد، 
واتحاد جمعيـــات المســـرحيين البحرينيين على 

هذا التكريم.

اللهم اجعلني فيه 

محبا ألوليائك ومعاديا 

ألعدائك، مستنا بسنة 

خاتم أنبيائك يا عاصم 

قلوب النبيين.
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أحداث بـحرينيـة

المخرج طاهر محسن... الفن يسهم في بناء جيل واٍع ومجتهد
ــة ــوديـ ــعـ ــسـ ــالـ ــى الــــــهــــــوى” فـــــي األحــــــســــــاء بـ ــ ــلـ ــ ــل “عـ ــسـ ــلـ ــسـ ــور مـ ــ ــصـ ــ يـ

يتواجــد المخــرج والفنــان البحرينــي طاهــر محســن حاليــا في “األحســاء” بالمملكــة العربية الســعودية؛ لتصوير مسلســل “على 
الهــوى” مــن إنتــاج علــي العلي، وإخراج إيــاد نظمي وعبداإلله هزازي، وتأليــف نديم نجم، وتمثيل نخبة مــن الفنانين منهم ريم 

الحبيب وجبران الجبران، وعلي السبع  وغيرهم، وسيعرض المسلسل بعد العيد.

وفـــي تصريحـــات لطاهر محســـن لــــ “الوطن أوالين” الســـعودية 
أبدى إعجابه الشديد بتصوير األعمال التلفزيونية في األحساء، 
موضحـــا أن األحســـاء، تتمتع بـ7 مزايا محفزة لتصوير مشـــاهد 
األعمال التلفزيونية، حتى باتت بيئة مناسبة وجميلة للتصوير، 
وتعطـــش الشـــباب والفتيـــات فـــي اقتحـــام المجـــال، واالجتهاد 
فيـــه، متمنًيا أال تكون حالة مؤقتة، وإنما تكون حالة مســـتمرة، 
والمحفـــزات، منهـــا: توفـــر العديد مـــن اإلمكانـــات والتجهيزات، 
والحماسة والتوهج الكبيرين لدى الشباب والفتيات في العمل، 
والتعـــاون الكبيـــر بيـــن األهالـــي فـــي األحســـاء وطاقـــم العمـــل، 
والمســـاهمة في إنجاح العمل، والطبيعة الخالبة في األحســـاء، 
كواحة زراعية، وتراث، وتطور عمراني، والتنوع الجغرافي في 
المنطقة ما بين صحاري، وجبال، وبحار، ومســـطحات خضراء، 
والعمـــل لســـاعات طويلة فـــي الوظائـــف والخدمـــات اإلنتاجية 
إلنجاز العمل سريًعا، ووجود منتجين متخصصين، وباحترافية 

عالية، واإلمكانات واألجهزة المتقدمة.
وأضاف.. مسلســـل “على الهوى” تجري أحداثه في الســـعودية، 

وهـــو مـــن المسلســـالت، التي فـــي بداياتها أنماط غيـــر متوقعة، 
تخلـــق صراعـــات دراميـــة، نتيجـــة تقديـــم عرض وبـــث برنامج 
تلفزيونـــي، وتحدث من خالله عـــدة محاور، من بينها: التصاعد 
بين الشخصيات، وافتضاح كثير من حاالت الفساد االجتماعي 
واألخالقي والمالي، عالوة على كشـــف حقائق مجتمعية أخرى، 
بأســـاليب أكثر تشويقا وإثارة، ويتكون المسلسل من 8 حلقات، 
وتتـــراوح مـــدة الحلقـــة ما بيـــن 33 دقيقة إلـــى 35 دقيقة، ومن 
المتوقـــع عرضـــه علـــى مجموعـــة قنـــوات فضائيـــة فـــي الفترة 

المقبلة.
كمـــا أوضـــح طاهر في ســـياق حدثه الـــى أن المرأة الســـعودية، 
تعيـــش حالًيـــا فترة تمكين كبيرة في ظل رؤيـــة المملكة 2030، 
وأن الفتـــاة في الجيل الجديد، منفتحة علـــى اإلعالم والدراما، 
مبيًنا أن الفن سيسهم في بناء جيل واٍع ومجتهد، وأن الطموح 
ســـيقودهن إلى أن يكن حاضرات ملفتات للرأي العام والســـاحة 
الفنيـــة الخليجيـــة، متوقًعـــا أن تشـــهد الفترة المقبلـــة، جيال من 
الفتيات الســـعوديات، يزاولون كافـــة األعمال الفنية باحترافية، 

فـــي التمثيـــل واإلخـــراج كمســـاعدات ومنفـــذات، وميـــك أب، 
وغيرها من األعمال والمجاالت المتخصصة في األعمال الفنية 
والدرامية، وستسهم الفتاة السعودية في تطوير المجال نفسه 

خليجًيا.

المقادير:

• كريـــم المعجنـــات - كريم بافـــز أو الباتي 
جوكز

• باتي تشوكز
• زيت نباتي للتغليف البالستيكي

• ½ كوب كريمة ثقيلة
حلـــوة،  نصـــف  شـــوكوالته  أونصـــات   4  •

مفرومة ناعًما
• ¼ كوب شراب ذرة خفيف

• ½ كوب سكر

الطريقة:

• ســـخني الفـــرن إلـــى درجـــة 210 مع رف 
فـــي المنتصـــف. ضعـــي ورقتـــي خبـــز غير 

مقسمتين. 
• املئـــي كيـــس المعجنـــات المـــزود برأس 

 .pate a choux خليـــط  مـــع  بوصـــة   ½
أخرجي األشـــكال المســـتطيلة، بطول ½ 3 
بوصات وعرض بوصة، على صفائح الخبز 

المحضرة.
• اخبـــزي 10 دقائـــق، بعـــد ذلـــك اخفضـــي 
درجة حرارة الفرن إلى 175 درجة. اخبزي 
حتى يصبـــح لونها بنيا ذهبيـــا، 25 إلى 30 
دقيقـــة. افتحي بـــاب الفرن قلياًل للســـماح 
للبخار بالخروج. اتركي األكالير تجف في 
الفرن لمـــدة 15 دقيقة تقريًبـــا، انقليها إلى 
رف ســـلكي لتبـــرد قليـــاًل. ارفعـــي الحرارة 
مرة أخرى إلـــى 425 درجة وكرري العملية 
مع الدفعة المتبقية. في حالة التقديم على 
الفور، املئي اإلكلير وهو دافئ حتى يمكن 
شـــرب مزيد من الكريمة. فـــي حال الملء 
فـــي وقـــت الحق، ادخلـــي ســـيًخا في أحد 

طرفيه، وحركيه لتوسيع فتحة الكريم. 
• في وعاء متوسطة الحجم، قّلبي كريمة 
المعجنات حتى تنعم. املئي كيس التزيين 
بكريمـــة المعجنات. أدخلـــي طرًفا في أحد 

طرفي كل إكلير وابدئي بملء االكلير.
مـــاء  كـــوب   ¼ امزجـــي  الغليـــز،  لعمـــل   •
وشـــراب الـــذرة فـــي قـــدر صغيـــرة. قّلبـــي 
علـــى نـــار متوســـطة حتـــى يذوب الســـكر. 
قلبي المزيج، وبللي جوانب القدر بفرشـــاة 
البلـــورات.  تكـــون  لمنـــع  مبللـــة  معجنـــات 
بمجـــرد الغليـــان، ارفعي عن النـــار. اضيفي 
الشـــوكوالته. اتركيه لمدة دقيقتين وقلبي 
بلطـــف حتـــى تصبح ناعمـــة. انقلي المزيج 
إلى وعاء مســـطح. غمسي أعلى كل إكلير 
واتركي التنقيط الزائد قبل قلبه ثم انقليه 

إلى رف سلكي.

مع الشيف
 فجر المنصوري

اكلـيـيـــرز

تكريم رئيس جلجامش فهدي مندي

تكريم الفنانة ريم ونوس

تكريم المخرج جمال الغيالن

تكريم فريق الموسيقى

تكريم المؤلف كاظم مؤنس



للفنان والمبدع حياة خاصة تختلف كثيرا 
عـــن حياتـــه أمـــام الكاميرا أو على خشـــبة 
المســـرح، فأمـــام الكاميـــرا أو في المســـرح 
يعيش في عالم مؤقت قد يستمر ساعات 
قليلـــة ومـــن ثـــم ينفصل عـــن هـــذا العالم 
ويعود إلى حقيقته وطبيعته ســـواء في 

المنزل مع أسرته أو مع أصدقائه.
األســـبوعية،  الزاويـــة  هـــذه  فـــي 
سنتعرف على كواليس حياة الفنانين 
وسندخل إلى دهاليز حياتهم الخاصة 
عبر طرح مجموعة من األسئلة الغريبة 
والتـــي تالمـــس شـــخصيتهم وطبيعتهم 
الحقيقية وليس أمام الشاشـــة في عالمهم 
المؤقت، أسئلة معدة خصوصا للتسلل إلى 

أرضهم واكتشاف أحاسيسهم العميقة.
لو لم تكن موسيقيا ماذا بودك أن تكون؟ «

أن أكون موســـيقيا؛ ألن الموسيقى أعطت 
لحياتـــي النجـــاح والبريـــق الفنـــي وال أرى 

نفسي في أي مجال آخر. 

لو كنت في طائرة تهوي من السماء  «
وال مجال إلنقاذها وطلب منك كلمة...

ما هي ولمن؟

كلمـــة  أقـــول  راح  طبعـــا،  التشـــهد  بعـــد 
للُمضيفـــة.. وين أســـلم مكان فـــي الطائرة، 
مـــا تـــدري يمكن ينكتب لي عمـــر جديد مو 

وقت تفكير في أحد مطلقا.
ما الذي يبكيك ، وما الذي يضحكك؟  «

أكثـــر األوقـــات التـــي تبكينـــي وتضحكني 
وقـــت مكســـاج المسلســـالت، عندمـــا أقوم 
بتركيـــب الموســـيقى وأتأثـــر فـــي الرؤيـــة 

العامة للمشاهد.
لو كنت مسؤوال. ما المهرجان الذي  «

ستسعى بكل الطرق لتنظيمه؟ 

أكيـــد ومن دون تردد مهرجان الموســـيقى 
فقـــط  البحرينييـــن  للفنانيـــن  التصويريـــة 
الغيـــر. هنـــاك أعـــالم موســـيقية بحرينيـــة 
وصلت بكل جدارة  للوطن العربي ومازالت 
وزارة الثقافـــة ال تراهـــم موســـيقيين كبارا 

وعلى مستوى من الشهرة واالحترافية. 

هل تقرأ كتابا قبل النوم، وأي الكتب  «
التي تستهويك؟

ال أحب القراءة مطلقا.
لو خرج إليك المارد من القمقم وقال إنه  «

سيحقق لك ثالث أمنيات..ما هي؟ 

إزاحـــة مـــرض الكورونـــا من العالـــم، ومبلغ 
كبير.
هل تجيد الطبخ.. وأي األطباق تبدع  «

فيها؟

طبعـــا يســـتهويني الطبـــخ، وأجيد األكالت 
البحرينية البسيطة.

لو كانت لدينا “آلة الزمن” الشهيرة التي  «
تتيح لنا السفر عبر األزمنة.. أي األزمنة 

التي ستختار أن تذهب اليها وتعيش 
فيها؟

أرجع للوراء ثالثين سنة فقط؛ ألنها تحمل 
أجمل ذكرياتي، وأيضا ألعيد كل حساباتي 

التي أخطأت فيها.
أي الحيوانات التي تخاف منها؟  «

جميـــع الحيوانـــات األليفـــة أحبهـــا، ولكـــن 
عندي خوف من حيوان لم يحصل الشرف 
برؤيته وال أتمنى اللقاء به، وهو التمساح.

ما أسوأ طعام تناولته على اإلطالق؟  «

ال أذكر.
لو كنت شبحا... ستطارد من ولماذا؟ «

المشـــكلة بأننـــي شـــخص ُمتســـامح ولـــوال 
ذلـــك لكنت عاقبت كل من وقف ضدي في 

بداياتي وحاول إحباطي.

أسامة الماجد
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كواليس حياتهم

صحتك

الصيام في فرنسا.. بين الحذر ومنع التجمعات رمضان يف الغرب

للســنة الثانية على التوالي، تحتفل لال عائشــة مجاهد بشــهر رمضان المبارك في ظل ظروف الجائحة، وهو ما يعني التحدث إلى بناتها عبر مكالمة فيديو، بدال 
من اإلفطار معا في نفس الغرفة.

 arabnews.com” وعن ذلك تقـــول لصحيفـــة
”: “مـــا نفتقـــده حقـــا هـــو المســـجد والصلـــوات 
واإلفطـــار معـــا، إنـــه ليـــس نفـــس الشـــيء كمـــا 

تعودنا“.
بالنســـبة لمجاهـــد وعائلتهـــا، فـــإن اإليقاعـــات 
اليوميـــة لشـــهر رمضـــان هـــي نفســـها كل عام: 
الصيام من الفجر إلى الغسق، ووجبة “اإلفطار” 

واالحتفالية باإلفطار والصلوات.
لكـــن الجانب المجتمعي يشـــكل جـــزءا مركزيا 

من شهر رمضان بالنسبة للعديد من المسلمين، 
وفي فرنســـا، التي تضم أكبر عدد من الســـكان 
يســـري  األوروبـــي،  االتحـــاد  فـــي  المســـلمين 
حظـــر التجول فـــي جميع أنحاء البالد بســـبب 
الجائحـــة، وان الصـــالة الليليـــة فـــي المســـجد 
رمضـــان  لشـــهر  األساســـية  الدعامـــة  وهـــي   -
مســـتحيلة في الوقـــت الجاري، وبدال من ذلك، 
تبقـــى العائلـــة فـــي منزلها في إحـــدى ضواحي 
باريـــس، وتخلـــي الطـــاوالت إلفســـاح المجـــال 

فـــي غرفـــة المعيشـــة، إذ يمكنهم وضع ســـجاد 
الصالة.

وفـــي الوقـــت نفســـه، يقتصـــر “اإلفطـــار” علـــى 
العائلة المباشـــرة وأقـــرب األصدقاء، وعادة ما 
تنضـــم بنـــات مجاهـــد البالغات، لكن في شـــهر 
رمضـــان هـــذا العـــام يحتفلن بــــ “اإلفطـــار” في 
منازلهـــن. ويقـــول زوجهـــا عزيز مجاهـــد ”قبل 
الجائحة كانـــت العائلة تفطر معا جميعا، ولكن 

اآلن اليوم علينا أن نبقي أعدادنا منخفضة”.

يحتوي  كونه  رمضان؛  في  الرطب  أهمية  الدراسات  معظم  كشفت 
على الكثير من المكونات التي تتعلق بالفيتامينات والعناصر الغذائية 
وأثبتت  الفضيل.  الشهر  خــالل  اإلنــســان  جسم  منها  يستفيد  التي 
الدراسات أن تناول التمر على الريق يمد الجسم بالعديد من الفوائد 

المهمة.

أهمية فوائد التمر رمضان:

– يساعد التمر رمضان على عالج اإلمساك المزمن، فهو يعتبر ُملّيًنا 
للذوبان،  القابلة  األلياف  من  عالية  كمية  على  يتضمن  ألنــه  للمعدة 

وذلك يؤدي إلى تحسين حركة األمعاء وتسهيل مرور الطعام.
عنصر  ُنقصان  الــدم  بفقر  اإلصــابــة  أسباب  فمن  الــدم،  فقر  وُيكافح 
الحديد بالدم، وُيعتبر التمر مصدًرا غنًيا بالحديد، وبفيتامين C الذي 
ُيساعد الجسم على امتصاص الحديد، لذا ُينصح بتناول 3 حبات من 

البلح عند البدء باإلفطار.
– يزيد تركيز المعادن والفيتامينات ما عدا فيتامين “ج”.

– يعتبر مصدرا غنيا بسكر الفاكهة “الفركتوز”، كما أنه غني باأللياف 
الذائبة وغير الذائبة للفيتامينات.

– ُيقّوي الرطب عضلة القلب واألوعية الدموية، إذ إّنه يشتمل على 
نسبة قليلة من الصوديوم ونسبة عالية من البوتاسيوم الذي ُينظم 
ضربات القلب كما ُيحافظ على ضغط الدم، أما البوتاسيوم فهو يقي 
من اإلصابة بالسكتات الدماغية، وأمراض القلب، وانسداد الشرايين.

الكلور،  على  وذلــك الحتوائه  المعدة،  على عالج حموضة  يساعد   –
والبوتاسيوم والصوديوم.
مــن  ــم  ــســ ــجــ ــ ال يـــنـــقـــي   –

ــمــتــراكــمــة  ــمـــوم ال الـــسـ
داخله.

تستخدم  القدم  منذ   –
كــإحــدى طرق  التمر  ــواة  ن

ــا فــي  ــوصــ ــصــ ــالج خــ ــ ــ ــع ــ ــ ال
تفتيت حصى كال من الُكلى 

الحتوائها  ذلك  ويرجع  والــمــرارة، 
ــمــــاض  ــلـــى مـــجـــمـــوعـــة مــــن األحــ عـ

األمينية، إضافة إلى حمض األكساليك، 
ــتــوافــر عــلــى نــســبــة كــثــيــفــة من  ــا ت ــًضـ وأيـ
األلياف المفيدة للجهاز الهضمي، فضال عن 

ما تتمتع به من قدرة عالية في فقدان الوزن.
التمر،  نـــواة  ــد  فــوائ إلـــى  كــثــيــرون  ينتبه  وال 
معرفة  دون  منها،  التخلص  على  ويعتادون 
التمرة نفسها،  أن فوائدها ال تقل عن فوائد 

لصحة  غذائية  عناصر  أو  قيمة  تقل  وال 
ــنــواة من  اإلنـــســـان، فــتــنــاول مــســحــوق ال

العوامل المهمة في خفض الوزن لدى 
أنها  كما  السمنة،  من  يعانون  من 

وتعد  الحرق،  معدالت  تضاعف 
لمرضى  األمـــثـــل  االخــتــيــار 

تضبط  ألنها  السكري، 
نـــســـبـــة الـــســـكـــر فــي 

الدم.

فوائد التمر في رمضان

ترجمة: طارق البحار

تلجأ البحرينيات اليـــوم إلى اليوتيوب أو 
السوشيال ميديا وكتب الطبخ؛ بغية خلق 
التميـــز في إعـــداد طبخـــات رمضانية في 
الشـــهر الفضيـــل، خصوصا مـــع الجديدات 

منهم في البيوت العائلية.
وفي ســـبيل مواجهة التحدي وســـط بيت 
األهل، تلجأ بعض النســـاء للتســـلح بكتب 
شـــبكة  عبـــر  المنتشـــرة  الطبـــخ  ومواقـــع 
اإلنترنـــت، فيمـــا تفضل أخريـــات التعامل 
مـــع التطبيقـــات التقنية الحديثـــة ألجهزة 
الهواتـــف الذكيـــة والسوشـــيال ميديا كما 
ذكرنا، والتي تســـاعدهن في التعرف على 
أسرار إعداد األطباق الرمضانية ألسرهن، 
فالعـــروس الجديـــدة ال تملـــك الخبـــرة أو 
اللمســـة الخاصـــة كمـــا تفعـــل أمهاتنـــا في 
تقديـــم الطبخـــات الشـــعبية األصيلـــة من 

المطبخ البحريني أو الخليجي.
وفي رمضان ينصـــب االهتمام إلى 
األكل طبعـــا ســـواء علـــى الفطـــور 
أو الســـحور، وكل زوجـــة تحـــرص 
علـــى أن تكون ســـفرتها تحوي كل 

مـــا هو جديـــد ســـواء حاجـــة أو رغبة في 
التفاخـــر طبعـــا فيمـــا بينهن، فتحـــاول أن 
تقـــدم نوعيـــات جديدة وراقيـــة خصوصا 

الصواني.
أيضـــا  دافـــع  واالبتـــكار  االطـــالع  وحـــب 
عندهن، فهن يسعين إلى اقتناء كل ما هو 
جديـــد وال يقتصر ذلك علـــى الكتب فقط 
بل يتعداها إلى استخدام مواقع االنترنت 
التـــي توفر العديد من األفكار، إضافة إلى 
الصحف واالنستغرام التي تقدم الوجبات 
وطريقـــة عملها، ســـواء الخليجيـــة أو من 
رمضـــان  وألن  واألردن،  وســـوريا  مصـــر 
شـــهر يأتـــي مـــرة واحـــدة فـــي الســـنة، ما 
يجعل العائلة توليه أهمية خاصة للســـفرة 

اليومية، وما يقدمه من فرصة لاللتقاء 

حول مائـــدة واحدة، كل ذلك يفرض على 
المـــرأة بذل مزيد من الجهـــود والعمل في 
ســـباق مع الزمـــن إلعداد أصنـــاف متنوعة 

من األطعمة قبيل موعد أذان المغرب.
شـــهر  خـــالل  األطعمـــة  فـــي  التنويـــع  إن 
رمضان هـــو تغيير لروتيـــن المائدة طوال 
أيام الســـنة، وبالطبع الجـــوع له في بعض 
األحيـــان دور كبيـــر فـــي إبداع المـــرأة في 
البحريـــن أو فـــي أي مكان فـــي تفننها في 

األكل والطهي في هذا الشهر.
وربمـــا كتـــب الطبـــخ أو االنترنـــت هي من 
الوجبـــات  إعـــداد  أكثـــر علـــى  تســـاعدهن 
الرمضانيـــة؛ نظرا لمـــا تحتويه من أطباق 

جديـــدة، ومتنوعة في بعض األحيان، ألن 
البحـــث عن جديد الوصفات يســـاعد على 
كســـر روتيـــن مائـــدة اإلفطـــار الرمضانـــي، 
وان جميع أفراد األسرة يلتقون في وقت 
محدد وســـاعة محددة علـــى مائدة كبيرة 
تجمـــع الجميـــع، فهـــذا بالطبـــع يتطلب من 
ربة البيـــت تنمية مهاراتها واســـتعداداتها 
لهـــذا الوقـــت الســـعيد، وأيضـــا فـــي شـــهر 
رمضان تتبادل الوجبات وتعرض النســـاء 
البيـــت  ربـــة  وان  خصوصـــا  طبخـــن،  مـــا 
مطالبة خاللـــه بتنوع األطباق لترضي كل 
أفراد األســـرة، حتى ال يشعر البعض منهم 
بالملل من تكرار 

الطبق نفســـه، وكل ذلك مبني على تنظيم 
الوقت في إعداد الطعام والطهي، ما يقلل 

من وقت المكوث داخل مطبخ المنزل.
الحلويـــات  أكل  البحرينيـــون  ويعشـــق 
خصوصـــا بعـــد اإلفطـــار، وهـــذا دافـــع آخر 

أو  البحرينيـــة  الطبـــخ  كتـــب  لشـــراء 
عبـــر مواقـــع  التواصـــل  خـــالل  مـــن 
والتلفزيـــون،  ميديـــا  السوشـــيال 
ومعظـــم كتـــب الطبـــخ والحلويـــات 
مـــن  بالعديـــد  المـــرأة  منهـــا  تخـــرج 
فـــرص  لهـــا  تتيـــح  التـــي  األفـــكار 
االختيار من أبواب واسعة في عالم 
الطهـــي، إذ إن هـــذه الكتـــب مفيـــدة 

جًدا لحديثات الزواج خصوصا.
وكانـــت النســـاء في الســـابق تبدعن 
فـــي ما تجود به أيديهـــن من أطباق 
خصوصا الشـــعبية والبحرينية منها، 
باالعتماد فيها على أنفسهن وعلى ما 
تعلمنـــه من الجـــدة واألم، لكن اليوم 
يتجهن نحـــو جهـــات مختصة في 
الطبخ، ويقبلـــن بكثرة على كتب 
الطبخ والبرامـــج المتوافرة في 
االيفـــون وااليبـــاد واالنترنـــت 

عموما، والحقيقة أن تزايد إقبال النســـاء 
علـــى كتـــب ومواقـــع الطبخ أمـــر طبيعي؛ 
بســـبب ما يتطلبه شهر رمضان من تجهيز 
أطباق خاصة تتناســـب مع مائدة اإلفطار 

الرمضاني.

ــة وحــلــويــات ــي ــب ــع ــة مـــن طــبــخــات ش ــي ــب ــع ــش ــات ال ــ ــه ــ ــدم وصـــفـــات األم ــقـ تـ

البحرينيات يلجأن إلى كتب الطبخ والسوشيال ميديا في رمضان

طارق البحار
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السعودية تعتمد السجاد البنفسجي الستقبال الضيوف
الســعودية،  العربيــة  المملكــة  اختــارت 
اللــون البنفســجي لونــا معتمــدا لســجاد 
الدولــة  ضيــوف  اســتقبال  مراســم 
الرسميين من رؤســاء ووزراء وسفراء، 
الســجاد  إلــى  إضافــة  الــدول،  وُممثلــي 
المناســبات  مختلــف  فــي  المســتخدم 

الرسمية.
وبحسب وكالة األنباء السعودية “واس”، 
فــإن الســجاد “البنفســجي” يتماشــى مع 
فــي  وِهضابهــا  المملكــة  صحــارى  لــون 
فصــل الربيــع عندمــا تتزّيــن بلــون زهرة 
الخزامــي، ونباتــات أخرى مثل العيهالن 
والريحــان، التــي ُتشــّكل فــي مجموعهــا 

غطاًء طبيعيا بلون بنفسجي.
البنفســجي  المراســم  ســجاد  ويتضمــن 
حضورا بارزا لعنصر ثقافي سعودي آخر 
يتمّثــل فــي فــن حياكة الســدو التقليدي 
الجديــد،  الســجاد  أطــراف  ُيزّيــن  الــذي 
لُيضفــي ُبعــدا ثقافيــا إضافيــا؛ كونــه من 
الِحــرف الشــعبية األصيلــة فــي المملكة، 

والُمســّجل رســميا في القائمة التمثيلية 
للتراث الثقافي غير المادي لليونسكو.

علــى  للســدو  المميــزة  النقــوش  وتمتــد 
الفــن  هــذا  لتمنــح  الســجاد،  جانبــي 
الوطنــي العريق مســاحة جديدة تضاف 
حيــاة  فــي  المتعــددة  الســتخداماته 

السعوديين.
وجــاءت مبــادرة تغييــر “ســجاد مراســم 
االســتقبال” بتعــاون مشــترك بيــن وزارة 
الثقافة والمراســم الملكية، وهي امتداد 
تحتفــي  عديــدة  وطنيــة  لمبــادرات 

بالعناصــر الثقافيــة الســعودية األصيلــة، 
وُتبرز الهوية الوطنية.

توجيــه  إلــى  المبــادرة  هــذه  وتضــاف 
األعمــال  باقتنــاء  الحكوميــة  للجهــات 
الوطنيــة  الِحرفيــة  والمنتجــات  الفنيــة 
فــي مقّراتهــا، ومشــروع ترميــم وتأهيل 

المساجد التاريخية بالمملكة.
وفــي هــذا المنحــى أيضــا، ثمة مشــروع 
لترميم وتأهيل مبانــي التراث العمراني 
ذات القيمة المعمارية والتاريخية وسط 

مدينة الرياض.

سوق السمك القديم في المحرق عام 1973

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

العــراق،  النزاهــة فــي  أعلنــت هيئــة 
حكــم  صــدور  الخميــس،  أمــس 
بالسجن لمدة 30 عاما على محاسبة 
فــي المصــرف الزراعــي التعاونــي - 
فرع العمارة، إلدانتها باختالس نحو 

مليار دينار عراقي.
وجــاء في بيان للدائــرة أن “محكمة 
الهيئــة  جنايــات محافظــة ميســان/   
بإدانــة  قــرارا  أصــدرت  األولــى، 
المحاســبة، لقيامهــا بصــرف قروض 
من دون علــم وموافقة المقترضين، 
تلــك  مبالــغ  علــى  واالســتحواذ 
خالفــا  فيهــا  والتصــرف  القــروض 

للقانون والتعليمات”.
وأشار البيان إلى أن “العقوبة جاءت 
وفقا ألحكام المادة )316( من قانون 
العقوبــات العــراق، كمــا تضمن القرار 
المدانــة،  بحــق  قبــض  أمــر  إصــدار 

وإلزامها برد المبلغ الذي اختلسته”.

علــى الرغــم من األجــواء الرمضانية 
التــي يعيشــها الشــارع المصــري، إال 
أنــه فــي إحــدى قرى مدينة ســوهاج 
بصعيد مصر، سقط 4 قتلى وأصيب 
2 آخرين بســبب مشــاجرة بين أبناء 

عمومة.
علــى  العيــان  شــهود  أحــد  وحســب 
الحــادث، ويدعى”عرفــات الهواري”، 
فــإن الحــادث بــدأ بالقرب مــن صالة 
المغــرب وموعد اإلفطــار الرمضاني، 
أبنــاء  مــن  اثنــان  اشــتبك  حيــث 
العمومــة داخــل القرية بشــكل تطور 
بينهما، ما استدعى تدخل األهل من 
الطرفين واســتخدام الســالح بينهم 
ليقــع 4 قتلــى مرة واحــدة وإصابات 
بين الطرفين أكبر حتى من المعلن.

األمــن  قــوات  أن  عرفــات،  وأضــاف 
تدخلــت علــى الفــور مع ســماع دوي 

إطالق النار.

السجن 30 عاًما 
لموظفة “اختلست” 

نحو مليار دينار

مأدبة إفطار 
تتحول إلى “حمام 

دم” في سوهاج

عين عذاري عام 1960

اختفــت امرأة أميركية لـ 5 أشــهر، فجرى البحث 
عنها بشــكل مضن، وســط مخاوف من أن تكون 
قــد ُأصيبت بــأذى، لكن األحــداث حملت مفاجأة 
كبيــرة، خــالل األيام األخيرة. وبحســب صحيفة 
“غارديــان” البريطانيــة، فإن المــرأة التي اختفت 
فــي نوفمبــر الماضــي بواليــة يوتــا، وتــم العثــور 
عليهــا وهــي علــى قيــد الحيــاة داخــل خيمة في 
منطقــة غابويــة. وذكــر المصــدر أن المــرأة كانت 
تقتاُت على العشــب والطحالــب، على مقربة من 

نهــر مجــاور فــي المــكان. ورجحــت الشــرطة أن 
تكــون المــرأة هــي التي اختــارت البقــاء في هذا 

المكان بمحض إرادتها، منذ نوفمبر 2020.
وأوضحــت الشــرطة أن المــرأة لــم تكــن تعانــي 
مــن أي جروح، لكنها بــدت في حالة من النحافة 

والهزال، من جراء سوء التغذية.
وتم أخذ المرأة إلى المستشــفى من أجل إجراء 
فحوص، وكشف التحقيق في حالتها أنها تعاني 

اضطرابات في الصحة العقلية على األرجح.

اختفت لشهور وعاشت على العشب والماء

إكــس”  “ســبيس  شــركة  أطلقــت 
بنجــاح المركبــة “ستارشــيب” 15، 
الوحيــد  األولــي  النمــوذج  لتكــون 
الــذي نجا من اختبــار طيران على 

ارتفاعات عالية.
األولــي  النمــوذج  إطــالق  وتــم 
مســاء  “ستارشــيب”  للمركبــة 
األربعــاء، مــن منشــأة اختبــار فــي 
تكســاس  بواليــة  تشــيكا  بــوكا 

األميركية.
إكــس”،  “ســبيس  رئيــس  ونشــر 
المليارديــر إيلــون ماســك، تغريدة 
علــى تويتر قال فيها: “لقد هبطت 

المركبة الفضائية بنجاح”.
وحسبما أوردت صحيفة “ذا صن” 

البريطانيــة، فــإن المركبــة وصلــت 
إلى ارتفاع 6 أميال في السماء.

يبلــغ  التــي  المركبــة  وعــادت 
والمــزودة  طابقــا   16 ارتفاعهــا 
الوضــع  إلــى  محــركات  بثالثــة 
العمــودي تحت الدفــع الصاروخي 
عندمــا اقتربت مــن األرض، حيث 
هبطت برفق علــى منصة الهبوط، 

وفقا لما ذكرته رويترز.
وتأمــل “ســبيس إكــس” أن ترســل 
فــي المســتقبل المركبــة الفضائيــة 

إلى القمر والمريخ.
الخامــس  االختبــار  هــذا  ويعــد 
للمركبة “ستارشيب”، واألول الذي 

يتم دون حدوث انفجار.

سبيس إكس تنجح بتجربة مركبة السفر للمريخ

أظهــر مقطــع فيديــو تــم تداولــه 
على مواقع التواصل االجتماعي، 
بيــن طالبتيــن،  مشــاجرة داميــة 
بالعاصمــة  ثانويــة  مدرســة  فــي 

المصرية القاهرة.
أخبــار  بوابــة  ذكــرت  وحســبما 
اليــوم اإللكترونية المصرية، فإن 

الحادثــة وقعــت فــي منطقــة المعصــرة بالقاهــرة، حيــث اندلعت مشــادة كالمية بين 
طالبتيــن، وتطــور األمــر الســتخدام آلــة حادة داخل مدرســة الســيدة رقيــة الثانوية 
التجاريــة، مــا أدى إلصابــات فــي وجهيهمــا. ووفق التحريات، فإن ســبب المشــاجرة 
يعــود لخالفــات بيــن الطالبتيــن بعــد أداء االمتحــان. وأســفرت المشــاجرة أيضا إلى 
إصابة مدرس بقطع في وتر يده اليمنى، وتم نقله للمستشــفى لتلقي العالج، بعدما 
حــاول فــض المشــاجرة. وأثــار مقطــع الفيديــو للمشــاجرة، اســتياء عــدد كبيــر ممــن 

شاهدوه.

مشاجرة دامية بين طالبتين في مدرسة بمصر

يتماشى السجاد “البنفسجي” مع لون صحارى المملكة
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