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تطوير التعاون العسكري مع أميركا
المنامة - بنا

سمو ولي العهد رئيس الوزراء مستقبال الفريق بحري تشارلز برادفورد كوبر
)10(

دور مقّدر لعلماء الدين بالدعوة للتسامح ونبذ الخالف
جاللـة المـلـك 

يتلقى التهاني 
مـن المدنــــي 
وعـــدد مـــــن 
المشـايــــــــخ

المنامة - بنا

تفضل عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
بالعفـــو  ملكـــي  مرســـوم  بإصـــدار 
الخـــاص واإلفراج عـــن 203 نزالء من 
المحكومين فـــي قضايا مختلفة، بعد 
أن قضوا فترة من العقوبات الصادرة 

بحقهم.
بمناســـبة  واإلفـــراج،  العفـــو  ويأتـــي 
حلول عيد الفطر الســـعيد وذلك جريا 
علـــى عادة جاللتـــه الكريمة، وحرصه 
على إتاحة الفرصة لمن شملهم العفو 
لالندماج في المجتمع والمشاركة في 

مسيرة البناء والتقدم. 

جاللة الملك يصدر مرسوما ملكيا 
بالعفو الخاص واإلفراج عن 203 نزالء

)٠٩(
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محمد بن خليفة آل خليفة
وزير النفط

 واالدارة التنفيذية للهيئة الوطنية للنفط والغاز
والشركات النفطية التابعة لها وجميع منتسبي قطاع النفط والغاز

نـرفـع أسمـى آيـات التهـانـي والتبريكـات 

إلى مقام حضرة صاحب الجاللة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين المفدى حفظه ا� ورعاه

وإلى صاحب السمو الملكي
ا�مير سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه ا� ورعاه

وإلى الحكومة الرشيدة وشعب البحرين الوفي بمناسبة

عيد الفطر السعيد
أعاده ا� علينا وعليكم بالخير والُيمن والبركات
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المنامة - بنا

المنامة - بنا

صاحـــب  البـــاد  عاهـــل  تلقـــى 
الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
مـــن  تهنئـــة  برقيـــة  خليفـــة،  آل 
الـــوزراء  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، رفع 
ســـموه فيهـــا إلـــى مقـــام جالته 
الســـامي أســـمى آيـــات التهانـــي 
حلـــول  بمناســـبة  والتبريـــكات 
مقرونـــًة  الســـعيد  الفطـــر  عيـــد 
ُيعيـــد  بـــأن  األمنيـــات  بخالـــص 
المولـــى عز وجل هذه المناســـبة 
على جالته وهـــو ينعم بالصحة 
والســـعادة وطـــول العمـــر وعلـــى 
واإلســـامية  العربيـــة  األمتيـــن 
بالخير واليمن والبـــركات، داعًيا 
هللا ســـبحانه وتعالـــى فـــي هـــذه 
يحفـــظ  أن  المباركـــة  المناســـبة 
مـــا  يحقـــق  وأن  الملـــك  جالـــة 
يتطلع إليه جالته لوطننا الغالي 
وأبنائه الكرام مـــن تقدم وتنمية 
مســـتدامة، سائًا ســـموه المولى 

العلـــي القديـــر أن يحفـــظ وطننا 
العزيز آمًنا مطمئًنا وجميع أبنائه 
والمقيميـــن علـــى أرضـــه، تحـــت 

القيادة الحكيمة لجالة الملك.
وبعـــث صاحب الجالـــة العاهل، 
برقية شـــكر جوابية إلى صاحب 
الســـمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلس الـــوزراء، أعـــرب جالته 
فيهـــا عن خالص شـــكره لســـموه 

علـــى تهنئته بحلول عيـــد الفطر 
المبارك، ضارًعا إلى هللا أن يعيد 
علـــى  الســـعيدة  المناســـبة  هـــذه 
ســـموه، وعلـــى مملكتنـــا العزيزة 
وشـــعبنا الوفي واألمتين العربية 
واإلســـامية بالخير والمســـرات، 
وأن يرفـــع عـــن البشـــرية جمعاء 
علـــى  ويســـبغ  كورونـــا،  جائحـــة 

عباده نعمة الصحة.

تبادل عاهل الباد صاحب الجالة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
وولي العهد رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، برقيـــات تهنئـــة 
بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، 
الجالـــة  أصحـــاب  إخوانهـــم  مـــع 

والفخامـــة والســـمو قـــادة الـــدول 
الخليجيـــة والعربيـــة واإلســـامية 

الشقيقة والصديقة.
وأعـــرب جالـــة الملك وســـمو ولي 
العهـــد رئيـــس الوزراء عـــن أطيب 
تمنياتهمـــا  وخالـــص  تهانيهمـــا 
لهـــم بموفـــور الصحـــة والســـعادة، 

داعيين المولى عـــز وجل أن يعيد 
هذه المناســـبة الســـعيدة على هذه 
الخيـــر  بوافـــر  وشـــعوبها  الـــدول 
يرفـــع  وأن  والبـــركات،  واليمـــن 
جائحة كورونا، عن باد المسلمين 
يحفـــظ  وأن  جمعـــاء،  والبشـــرية 

الجميع من كل سوء ومكروه.

ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك

جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء 
يتبادالن التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك

جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يتبادالن 
التهاني مع قادة الدول الخليجية والعربية واإلسالمية

أسمى آيات التهاني والتبريكات نرفعها إلى
مقام حضرة صاحب السمو جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة

عاهل البالد المفدى حفظه الله ورعاه

وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه

وإلى حكومة وشعب البحرين الوفي بمناسبة

عيد الفطر السعيد
أعاده الله على الجميع باليمن والخير والبركات
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استقبل عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة، بقصر الصخير أمس، الشـــيخ محمد طاهر بن 
الشـــيخ ســـليمان المدني، يرافقه عدد من المشايخ، حيث 
قدمـــوا إلى جاللته خالـــص التهاني والتبريكات بمناســـبة 

حلـــول عيد الفطر المبـــارك، ضارعين إلى المولى عز وجل 
أن يحفـــظ جاللتـــه ويوفقه لمـــا فيه خير وصـــالح البالد، 
وأن يعيـــد هـــذه المناســـبة المباركـــة علـــى جاللتـــه بدوام 
الصحة والســـعادة وعلى مملكة البحرين وشعبها بالتقدم 
واالزدهـــار. ورحـــب صاحـــب الجاللـــة بالجميـــع وبادلهـــم 

التهاني بهذه المناســـبة المباركة، مقـــدرا دور علماء الدين 
األفاضل في خدمة قضايا اإلســـالم والمسلمين والتوعية 
بالموعظـــة الحســـنة والكلمة الطيبة البنـــاءة والدعوة إلى 
التســـامح ونبذ الخالف، بما يعزز أواصر المحبة والتكافل 

بين الجميع.

جاللة الملك مستقبال الشيخ محمد طاهر بن الشيخ سليمان المدني وعددا من المشايخ 

المنامة - بنا

دور مقّدر لعلماء الدين بالدعوة للتسامح ونبذ الخالف

جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان برقيات تهنئة من أشقاء جاللة العاهل

ــخ ــاي ــش ــم ــن ال ــ ــدد م ــ ــ ــي وع ــدنـ ــمـ ــن الـ ــ ــى الـــتـــهـــانـــي م ــق ــل ــت ــة الـــمـــلـــك ي ــالـ جـ

المنامة - بنا

ــبـــالد  ــل الـ ــاهــ تـــلـــقـــى عــ
الملك  الجاللة  صاحب 
ــن عــيــســى آل  ــ حـــمـــد ب
العهد  وولــــي  خــلــيــفــة، 
رئيس الوزراء صاحب 
األمير  الملكي  السمو 
ــــن حـــمـــد آل  ســـلـــمـــان ب
تهنئة  برقيات  خليفة، 
ــول عيد  بــمــنــاســبــة حــل
كل  من  المبارك،  الفطر 
ــيــــس الـــحـــرس  ــ مــــن رئ
الــوطــنــي الــفــريــق أول 
ــو الـــشـــيـــخ  ــمــ ركـــــــن ســ
مـــحـــمـــد بــــــن عــيــســى 
والــرئــيــس  آل خــلــيــفــة، 
الــفــخــري لــنــادي راشــد 
ــيـــة وســـبـــاق  ــفـــروسـ ــلـ لـ
ــخــيــل ســمــو الــشــيــخ  ال
عبد هللا بن عيسى آل 
شؤون  ووزيــر  خليفة، 
سمو  الملكي  الــديــوان 
الشيخ علي بن عيسى 
فيها  رفعوا  خليفة،  آل 
التهاني  ــات  ــ آي أســمــى 
إلى جاللة  والتبريكات 
الملك وسمو ولي العهد 
بهذه  ــوزراء  ــ ــ ال رئــيــس 
ــمــنــاســبــة الــســعــيــدة،  ال
ــــى عــز  ــمــــول ــ داعــــيــــن ال
على  يعيدها  أن  وجــل 
بموفور  وســوه  جاللته 
ــادة  ــعــ ــســ ــ الـــصـــحـــة وال
البحرين  مملكة  وعلى 
بمزيد  الكريم  وشعبها 
واالزدهـــار  التقدم  مــن 
وعــــــــلــــــــى األمـــــتـــــيـــــن 
الــعــربــيــة واإلســالمــيــة 
بــوافــر الــخــيــر والــيــمــن 

والبركات.
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جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان التهاني من سمو الشيخ علي بن خليفة وسمو الشيخ سلمان بن خليفة
تلقـــى عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
حلـــول  بمناســـبة  تهنئـــة  برقيتـــي 
عيـــد الفطـــر الســـعيد، مـــن كل مـــن 
نائب رئيس مجلس الوزراء ســـمو 
الشـــيخ علي بن خليفـــة آل خليفة، 
وســـمو الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفة 
آل خليفـــة، إذ أعرب ســـموهما عن 
خالص التهاني وأطيب التبريكات 
إلـــى جاللـــة الملـــك بهذه المناســـبة 
الكريمـــة، ضارعين إلـــى هللا العلي 
القديـــر أن يعيدهـــا علـــى جاللتـــه 
الصحـــة والســـعادة وعلـــى  بوافـــر 

البحريـــن  وشـــعب  العزيـــز  وطننـــا 
والرخـــاء  التقـــدم  بـــدوام  الوفـــي 
وعلى األمتين العربية واإلسالمية 

باليمن والخير والمسرات.
كمـــا تلقى ولي العهد رئيس مجلس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
برقيتي تهنئة بمناســـبة حلول عيد 
الفطـــر المبـــارك، مـــن كل مـــن نائب 
رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ 
علي بن خليفة بن سلمان آل خليفة، 
وسمو الشـــيخ سلمان بن خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة، أعربا فيهما عن 
أطيـــب التهانـــي والتبريـــكات إلـــى 

صاحـــب الســـمو الملكي ولـــي العهد 

رئيـــس مجلس الوزراء بحلول عيد 

الفطر المبارك، مبتهلين إلى المولى 

العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة 

الســـعيدة على سموه بوافر الصحة 

العزيـــز  وطننـــا  وعلـــى  والســـعادة 

واإلســـالمية  العربيـــة  واألمتيـــن 

بالعزة والخير والبركات.

المنامة - بنا
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جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان التهاني من كبار أفراد العائلة والمسؤولين

خالد بن حمد رئيًسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
الـــوزراء  رئيـــس  العهـــد  وولـــي 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
سلمان بن حمد آل خليفة، برقيات 
تهنئة بمناســـبة حلول عيـــد الفطر 
المبـــارك مـــن كبـــار أفـــراد العائلـــة 
المالكة الكريمة ورئيســـي مجلسي 

النواب والشورى، والوزراء، وكبار 
المسؤولين في المملكة والوجهاء 
واألعيان، وأعضاء مجلسي النواب 
المجالـــس  وأعضـــاء  والشـــورى 
وســـفراء  والمحافظيـــن،  البلديـــة، 
الخـــارج،  فـــي  البحريـــن  مملكـــة 
الدبلوماســـية  البعثـــات  ورؤســـاء 
المعتمدين لدى المملكة، ورؤســـاء 

الجمعيـــات واالتحـــادات واألندية 
الرياضية والمواطنين. 

وعبـــر الجميـــع فـــي برقياتهـــم عن 
أطيب تهانيهـــم وخالص تمنياتهم 
لجاللـــة الملـــك، ولصاحـــب الســـمو 
الملكـــي ولي العهـــد رئيس مجلس 
الوزراء بهذه المناســـبة الســـعيدة، 
داعين هللا العلي القدير أن يعيدها 

على جاللته، وعلى ســـموه أعواما 
عديدة بموفور الصحة والســـعادة 
وعلـــى مملكـــة البحريـــن وأبنائهـــا 
بالخيـــر واليمـــن والبركات في ظل 
قيادة عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
وعلى األمتين العربية واإلسالمية 

بالعزة والرفعة.

صـــدر عـــن عاهـــل البـــالد  صاحـــب 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة مرســـوم رقـــم ) 67( لســـنة 
2021 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة 

العامة للرياضة جاء فيه:
المادة األولى: 

ُيشـــكل مجلس إدارة الهيئة العامة 
للرياضة برئاســـة سمو الشيخ خالد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة وعضوية كل 

من:
1. ســـمو الشـــيخ ســـلمان بن محمد 

بن عيسى آل خليفة نائبا للرئيس
2. أيمن بن توفيق المؤيد

3. نبراس محمد علي طالب

4. هاديـــة محمـــد فتـــح هللا محمد 
فتح هللا

5. توماس جايمس روزندش

فـــي  عضويتهـــم  مـــدة  وتكـــون 
قابلـــة  ســـنوات  أربـــع  المجلـــس 

للتجديد لمدد مماثلة.

المادة الثانية:

األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  علـــى 
هـــذا  تنفيـــذ  والرياضـــة  للشـــباب 
المرســـوم، وُيعمـــل بـــه مـــن تاريـــخ 
الجريـــدة  فـــي  وُينشـــر  صـــدوره، 

الرسمية.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

جرى اتصال هاتفي بين عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة، وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر 
العربية الشـــقيقة.  وتم خالل االتصال تبادل التهاني والتبريكات بمناســـبة 
حلـــول عيد الفطر المبـــارك، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناســـبة 
الكريمـــة على البلدين وشـــعبيهما الشـــقيقين بالمزيد من االزدهـــار والرفعة 

والتقدم وعلى األمتين العربية واإلسالمية بالخير واليمن والبركات.

جـــرى اتصال هاتفـــي بين عاهل البالد صاحب الجاللـــة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، وأخيه صاحـــب الجاللة الملك عبـــدهللا الثاني ابن 

الحسين ملك المملكة األردنية الهاشمية الشقيقة.
وتم خالل االتصال الهاتفي تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول 
عيد الفطر المبارك، ســـائلين هللا تعالى أن يعيد هذه المناسبة السعيدة 
علـــى الشـــعبين والبلديـــن الشـــقيقين بالمزيـــد مـــن االزدهـــار والرفعـــة 

والتقدم وعلى األمتين العربية واإلسالمية بالخير واليمن والبركات.

تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، 
وولـــي العهـــد رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، برقيـــات تهنئة بمناســـبة حلـــول عيد الفطر المبـــارك، من كل من 
ســـمو الشـــيخ حمد بن محمد بن ســـلمان آل خليفة، وســـمو الشيخ خالد بن 
محمد بن سلمان آل خليفة، أعربا فيهما عن أطيب التهاني والتبريكات إلى 
جاللـــة الملك، وســـمو ولـــي العهد رئيس مجلس الـــوزراء بحلول عيد الفطر 
المبارك، مبتهلين إلى المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناســـبة الســـعيدة 
على جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء بوافر الصحة والسعادة، 
وعلى وطننا العزيز واألمتين العربية واإلسالمية بالعزة والخير والبركات.

تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة اتصاال 
هاتفيا من صاحب الســـمو الملكي األمير بندر بن ســـلطان بن عبدالعزيز آل 
ســـعود، تـــم خالله تبـــادل التهانـــي والتبريكات بمناســـبة حلول عيـــد الفطر 
المبـــارك. وقـــد أعـــرب جاللـــة الملـــك عـــن خالص شـــكره وتقديـــره لصاحب 
الســـمو الملكي األمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود على مشاعره 

األخوية الطيبة، متمنيا له وافر الصحة والسعادة.

تلقى عاهل البـــالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة 
اتصـــاالً هاتفيـــا من صاحب الســـمو 
نايـــف  بـــن  الملكـــي األميـــر ســـعود 
أميـــر  ســـعود  آل  عبدالعزيـــز  بـــن 
المنطقة الشـــرقية بالمملكة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة، تم فيه تبادل 

التهانـــي والتبريكات بمناســـبة عيد 
الفطـــر المبـــارك. كمـــا تلقـــى جاللـــة 
الملـــك اتصـــاال هاتفيا مـــن صاحب 
بـــن  خالـــد  األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
ســـلطان بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود، 
تم فيه تبـــادل التهاني والتبريكات 

بمناسبة عيد الفطر المبارك.

صدر عن ولي العهد رئيس الوزراء 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، قرار 
بتعييـــن   2021 لســـنة   )28  ( رقـــم 
مديرين في وزارة شـــؤون الشباب 

والرياضة جاء فيه:
المادة األولى

ُيعيـــن فـــي وزارة شـــؤون الشـــباب 
والرياضة كل من:

1. الســـيد مســـاعد ســـلمان مساعد 

تمكيـــن  إلدارة  مديـــًرا  مســـعود 
الشباب. 

يوســـف  فـــؤاد  يوســـف  الســـيد   .2
المـــوارد  إلدارة  مديـــًرا  المحرقـــي 

البشرية والمالية. 
المادة الثانية

على وزير شؤون الشباب والرياضة 
تنفيـــذ أحـــكام هـــذا القـــرار، وُيعمل 
به مـــن تاريخ صدوره، وُينَشـــر في 

الجريدة الرسمية.

جاللة الملك يتبادل التهاني مع الرئيس السيسي

... وجاللته يتبادل التهاني مع نظيره األردني

جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء 
يتلقيان تهنئة حمد بن محمد وخالد بن محمد

جاللة الملك يتبادل التهاني مع بندر بن سلطان

... وجاللته يتبادل التهاني مع 
سعود بن نايف وخالد بن سلطان

مسعود والمحرقي مديرين في “الشباب والرياضة”

صدر عن عاهل البالد  صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم  «
 رقم ) 68( لسنة 2021 بتعيين رئيس تنفيذي للهيئة العامة للرياضة جاء فيه:

 المادة األولى: 
ُيعين عبدالرحمن صادق عسكر رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للرياضة بدرجة 

 وكيل وزارة.
 المادة الثانية: 

على رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة تنفيذ هذا المرسوم، ُيعمل به 
من تاريخ صدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية.

ا للهيئة بدرجة وكيل عسكر رئيسًا تنفيذًيّ

سمو الشيخ سلمان بن خليفةسمو ولي العهد رئيس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفةجاللة الملك

الحرس الملكي صعد للقمة بفضل دعم جاللة العاهل

دعم جاللة الملك وراء الوصول لقمة إيفرست

عبـــداهلل بـــن حمـــد: إنجـــاز يضـــاف لســـجل إنجـــازات المملكـــة بـــكل المياديـــن

ــاز ــق اإلنجـ ــي تحقيـ ــد فـ ــن حمـ ــر بـ ــود ناصـ ــيدون بجهـ ــون يشـ المهنئـ

هنـــأ الممثل الشـــخصي لجاللـــة الملك رئيس 
المجلس األعلى للبيئة ســـمو الشـــيخ عبدهللا 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، عاهـــل البـــالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة، 
وولـــي العهد رئيـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، 
العـــام  األميـــن  الوطنـــي  األمـــن  ومستشـــار 
للمجلس األعلى للدفاع قائد الحرس الملكي، 
اللـــواء الركـــن ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد 
آل خليفـــة؛ بمناســـبة وصول فريـــق الحرس 

الملكـــي إلـــى قمة جبـــل إيفرســـت ورفع علم 
مملكة البحرين.

وقال سمو الشيخ عبدهللا بن حمد آل خليفة 
إن هذا اإلنجاز المتميز يعكس دعم واهتمام 
ســـيدي صاحـــب الجاللة الملـــك الوالد لفريق 
الحـــرس الملكـــي ومتابعـــة جاللتـــه لهـــم في 
رحلتهم لصعود أعلى قمم جبال العالم ورفع 
علم مملكة البحرين وتوصيل رســـالة مملكة 
البحرين بدعم الســـالم في العالم، وتســـجيل 
إنجاز جديد يضاف لسجل إنجازات المملكة 

في كافـــة المحافل والمياديـــن العالمية التي 
تحققت في العهد الزاهر لجاللة الملك.

كمـــا هنأ ســـمو الشـــيخ عبـــدهللا بـــن حمد آل 
خليفـــة أعضـــاء فريـــق الحرس الملكـــي بهذا 
اإلنجاز الكبير الذي حققه بالوصول إلى قمة 
إيفرست ورفع علم مملكة البحرين بكل فخر 
واعتزاز، مثنيا ســـموه بالجهـــود التي بذلوها 
فـــي اإلعـــداد والتجهيز لتحقيق هـــذا الهدف 
الكبيـــر ورفـــع اســـم مملكـــة البحريـــن عاليـــا، 

متمنيا سموه لهم دوام التوفيق والنجاح.

أكـــد عدد من أفـــراد العائلة المالكة 
بمناســـبة  ومســـؤولون،  الكريمـــة 
الملكـــي  الحـــرس  فريـــق  وصـــول 
إلـــى قمـــة “إيفرســـت” ورفـــع علـــم 
مملكـــة البحريـــن، أن اإلنجـــاز جاء 
نتـــاج الدعم واالهتمام الذي يوليه 
جاللة الملك للشـــباب في مختلف 

المجاالت والرياضات.
تهانيهـــم  معـــرض  فـــي  وأشـــاروا 
الجاللـــة  صاحـــب  البـــالد  لعاهـــل 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
قائـــد  الوطنـــي  األمـــن  ومستشـــار 
الحرس الملكي اللواء الركن ســـمو 

الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة، 
إلـــى أن هـــذا اإلنجـــاز الـــذي صنعه 
رجـــال الحرس الملكـــي لهو مبعث 
فخر واعتـــزاز لنا جميعـــا، إذ تكلل 
برفـــع علـــم مملكتنـــا الغاليـــة علـــى 
قمـــة إيفرســـت، مشـــيدين بجهود 
سمو الشيخ ناصر في تحقيق هذا 
اإلنجـــاز الوطني. وفيما يلي قائمة 

المهنئين: 
عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر 
الزيانـــي، وزيـــر التربيـــة والتعليـــم 
ماجـــد النعيمـــي، رئيـــس االتحـــاد 
الملكي للفروسية وسباقات القدرة 

ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن عبدهللا 
آل خليفة، ســـمو الشـــيخ تركي بن 
راشـــد آل خليفـــة، رئيـــس ديـــوان 
ســـمو ولي العهد الشيخ سلمان بن 
أحمد بن ســـلمان آل خليفة، رئيس 
مجلس إدارة نادي الرفاع الشرقي 
الشيخ عبدهللا بن خليفة بن أحمد 
آل خليفـــة، نائب رئيـــس المجلس 
المجلـــس  عضـــو  للبيئـــة  األعلـــى 
األعلى للشـــباب والرياضة الشـــيخ 
فيصل بن راشـــد آل خليفة، وكيل 
الـــوزارة للزراعة والثـــروة البحرية 
بوزارة األشـــغال وشؤون البلديات 

أبـــو  والتخطيـــط العمرانـــي نبيـــل 
الفتح، مستشار جاللة الملك سمو 
الشـــيخ خالد بن محمد بن ســـلمان 
آل خليفـــة، رئيـــس هيئـــة الطاقـــة 
ميـــرزا،  عبدالحســـين  المســـتدامة 
لشـــؤون  الملـــك  جاللـــة  مستشـــار 
مستشـــار  الحمـــر،  نبيـــل  اإلعـــالم 
الشـــباب  لشـــؤون  الملـــك  جاللـــة 
هنـــدي،  بـــن  صالـــح  والرياضـــة 
المبعـــوث الخـــاص لشـــؤون المناخ 
الرئيس التنفيذي للمجلس األعلى 
للبيئـــة محمـــد بـــن دينـــه، ورئيـــس 

البرلمان العربي عادل العسومي.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

سمو الشيخ خالد بن حمد



 أكـــد ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلى 
صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة عمق العالقـــات التاريخية 
الوطيـــدة  االســـتراتيجية  والشـــراكة 
التي تجمع مملكة البحرين والواليات 
المتحدة األميركية الصديقة، وأهمية 
مواصلـــة البنـــاء علـــى ما تحقـــق على 
جميـــع األصعـــدة والدفـــع بمســـتويات 
العالقـــات الثنائيـــة إلـــى آفـــاق أرحب، 
منوها بالتطور المســـتمر الذي يشهده 
البلديـــن  بيـــن  المشـــترك  التعـــاون 
فـــي جميـــع المجـــاالت خصوصـــا فـــي 

المجاالت العسكرية والدفاعية.
جاء ذلك خالل لقاء ســـموه أمس في 
قصـــر الرفـــاع، قائـــد القـــوات البحرية 
قائـــد  األميركيـــة  المركزيـــة  بالقيـــادة 
بحـــري  الفريـــق  الخامـــس  األســـطول 
تشـــارلز برادفـــورد كوبـــر، حيث رحب 
ســـموه بالفريق بحري براد كوبر مهنًئا 
بتعيينـــه في منصبـــه الجديد ومتمنيا 
لـــه دوام التوفيـــق والنجـــاح في مهام 

عمله. 
أكـــد ســـموه أهميـــة مواصلـــة تعزيـــز 
بيـــن  المشـــترك  التنســـيق  مســـارات 
مملكـــة البحريـــن والواليـــات المتحدة 
األميركيـــة الصديقـــة بمـــا يســـهم في 

تحقيق التطلعات المشتركة.
وتـــم خـــالل اللقـــاء اســـتعراض عـــدد 
والدوليـــة  اإلقليميـــة  القضايـــا  مـــن 
االهتمـــام  ذات  والموضوعـــات 

المشترك.

المنامة - بنا

تطــويـــر التعـــاون العسكـــري مــع أميـــركـــا
ــس ــطول الخامـ ــدا لألسـ ــه قائـ ــر بتعيينـ ــئ كوبـ ــوزراء يهنـ ــس الـ ــد رئيـ ــي العهـ ــمو ولـ سـ
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بجامعـــة  الهندســـة  كليـــة  عميـــد  أكـــد 
كليـــة  أن  األنصـــاري  فـــؤاد  البحريـــن 
الهندســـة تراجع مناهجها دوريا كل 4 
ســـنوات، لتواكب جميع ما يحدث من 
تطـــور عالمي، إلى جانب توعية جميع 

الطلبة من ناحية التصنيع.
ولفـــت إلى أن االتجاه العام في مملكة 
البحريـــن فـــي تغييـــر مســـتمر، والبـــد 
مـــن تغيـــر المناهج؛ حتى يتـــم مواكبة 
اتجـــاه  نوجـــه  وأن  عالميـــا،  التصنيـــع 
الطلبـــة للدخول في المجال الصناعي، 
وأن يكونـــوا مبتكريـــن ولديهـــم فكـــر 

إبداعي ليعالجوا مشكالت المجتمع.
وشـــدد علـــى أهميـــة صناعـــة األجهزة 
الطبيـــة محليا، مشـــيرا إلـــى أن الجهاز 
الطبـــي مهـــم كأهميـــة وجـــود الـــدواء 
والغذاء في حيـــاة الفرد وبذلك يجب 
تحقيـــق جـــزء مـــن صناعـــة األجهـــزة 

الطبية واالكتفاء بها محليا.
وقـــال: “مـــن التجربـــة التي مررنـــا بها 
مـــع جامعة البحريـــن بدايًة مع جائحة 
فـــي  نقـــص  وجـــود  اتضـــح  كورونـــا 
أجهـــزة التنفـــس علـــى مســـتوى دول 
العالم، فكان هنـــاك تنافس بين الدول 
للحصـــول على األجهـــزة، وبدورنا في 
جامعـــة البحرين كان يجـــب أن نكون 
األجهـــزة،  بتصنيـــع  ونقـــوم  مهيئيـــن 
علما بأن الجهاز التنفســـي بحاجة إلى 
ســـنوات لتصنيعه عدة، وحسب المدة 
المحـــددة لنـــا يجـــب أن ننتـــج جهـــازا 

يقوم بدور معين وأال يكون شامال”.
العـــادي  التنفســـي  الجهـــاز  وأردف أن 
المصنع تحـــت الظـــروف العادية لديه 
طبقـــات مـــن معاييـــر األمـــان بعكـــس 
المصنع تحـــت الظروف االســـتثنائية، 
الظـــروف  حســـب  جـــاءت  فالفكـــرة 
الموجـــودة، فـــإذا أصبحـــت الظـــروف 
ســـيئة لعـــدم التمكـــن مـــن االســـتيراد 
مـــن الخـــارج يحتم علينـــا صنع أجهزة 
محليـــة حســـب المتوافـــر مـــن مراوح 
ومـــواد أولية وما ننتجه بأســـرع وقت 
والمـــواد  األفـــكار  باســـتخدام  ممكـــن 

الموجودة لدى الطلبة واألطباء.
تتحكـــم  التـــي  الشـــريحة  أن  ـــن  وبيَّ
بالجهـــاز أنتجت في الجامعة، وحاولنا 

أن نطبع الشـــريحة بطابعة إلكترونية، 
ولكن لم تثبـــت جدارتها، فتحولنا إلى 

استخدام الشريحة القديمة.
وبيـــن أن الطـــالب قاموا بعمل شـــبكة 
لجميـــع مـــالك الطابعـــة ثالثيـــة األبعاد 
تشـــغيل  وأعـــادوا  الورشـــة  وفتحـــوا 

األجهزة بأكملها.
وعـــن قطـــاع االختراعـــات واألجهـــزة، 
لفت إلى أن الجامعـــات العالمية تولي 
فهنـــاك  كبيـــرا،  اهتمامـــا  للموضـــوع 
اتجاهـــات بحثيـــة في تغيـــر وتحويل 
المناهـــج، باإلضافـــة إلـــى وجـــود فكر 
متحـــرر مســـتثمر للترويـــج فـــي هـــذا 

المجال مثل رواد األعمال. 
وأضـــاف: حتى نكـــون في بلـــد مصنع 
لحاجاتـــه البـــد أن يكـــون لدينـــا ثقافة 
دخولـــه  أول  مـــن  فالطفـــل  تصنيـــع، 
المدرســـة يجـــب أن يصنـــع ممتلكاتـــه 
بنفســـه، فالحاجـــة التـــي تحتـــم علـــى 

اإلنسان االختراع.
جاء ذلـــك في حلقة إذاعيـــة للبرنامج 
اإلذاعـــي نوافـــذ علـــى المســـتقبل مـــن 
تقديم اإلعالمية سبيكة الشحي يضم 
مجـــال اختراعـــات واألجهـــزة الطبية، 
شارك فيها كل من عميد كلية الهندسة 
األنصـــاري،  فـــؤاد  البحريـــن  بجامعـــة 
اختصاصـــي عـــالج طبيعي متخصص 

واألعصـــاب  المـــخ  مرضـــى  بتأهيـــل 
ومختـــرع جهـــاز محـــرر الـــدوار رضـــا 
فـــي  المســـتثمرين  ممثـــل  دشـــتي، 
شـــركة Medical EGC زيـــاد جناحي، 
وممثل الهيئـــة الوطنية لتنظيم المهن 

والخدمات الصحية عمر إسماعيل.

نظام االختراعات

ومـــن جهـــة أخـــرى، ذكـــر اختصاصـــي 
بتأهيـــل  متخصـــص  طبيعـــي  عـــالج 
مرضـــى المـــخ واألعصـــاب ومختـــرع 
جهـــاز محـــرر الـــدوار رضـــا دشـــتي أن 
جهاز محرر الدوار الذي اخترعه أنتج 
بعـــد أن تخرج من الجامعة األميركية، 
وكانـــت تلك بدايـــة مشـــواره لمعالجة 

الدوار.
وقال: “كان هنـــاك تعاون بين جامعتنا 
وجامعـــة هارفـــرد ودخلنـــا دورات عن 
الـــدوار؛ ألن التخصـــص جديـــد، وفور 
مملكـــة  كانـــت  ديارنـــا  أرض  وصولنـــا 
عـــالج  تطبـــق  دولـــة  أول  البحريـــن 

للدوار”.
وبين أن الدوار هو تشخيص ألعراض 
تظهـــر على المرضى، فمـــن أكثر أنواع 
الدوار شيوعًا الدوار الوضعي الحميد، 
إذ يوجـــد في نحو 40 إلـــى 50 % من 

المرضى الذين لديهم دوار.

ولفـــت إلى أن بداية عـــالج الدوار منذ 
الثمانينات، فأحدث التكنيك حاليا هو 
التكنيـــك األميركـــي الذي يعـــود للعام 
1992، فنســـبة المصابيـــن فـــي العالـــم 
بـــدوار الوضـــع الحميد فـــي العالم من 
كل 100 ألـــف يصيـــب 107 إلـــى 110 
أشـــخاص، ويشـــكل نحـــو 1600 حالة 

دوار سنويا في البحرين.
لهـــؤالء  الـــدوار  أن  وجدنـــا  وأضـــاف: 
المرضـــى يتكرر لدى 20 إلى 50 %، ما 
دفعنـــا للعمل على منع الـــدوار، فجربنا 
على 100 مريض مصاب بالدوار لمدة 
5 ســـنوات، واكتشـــفنا أن التماريـــن ال 
تمنع حـــدوث المشـــكلة، وبالعودة إلى 
يصيبهـــم   %  70 أن  اتضـــح  أســـبابه 
تلقائيًا وال يوجد سبب محدد، و30 % 
بســـبب التهابـــات األذن أو إصابات بها 
أو يحدث للمرضى المصابين بالضغط 

والسكري.
وأردف بـــأن قبل أن نصنـــع الجهاز في 
العام 2007 الحظنا أنه يوجد جهازان 
من صنع الواليات المتحدة األميركية، 
ورأينا ما هي ردود الفعل لمستخدمي 
الجهاز حسب األبحاث العلمية، وبدأنا 
بصنـــع الجهاز وتجربتـــه على المرضى 

وحصلنا على براءة اختراع.
ونـــوه بضـــرورة وجـــود منهجيـــة فـــي 

النظام لتعزيز االختراعات، وأن توجد 
ثقافة للطالب بدءا من المدارس.

وفـــي تعقيبـــه علـــى تســـاؤل المذيعـــة 
الشـــحي، قـــال: “يجب أن تكـــون لدينا 
تثبـــت أن الحجامـــة  أبحـــاث عالميـــة 
مفيدة، وفي حال وجود إستراتيجية، 
ســـنتمكن بعدها من أن نصـــدر ثقافتنا 
للحجامـــة  البديـــل  بالطـــب  المرتبطـــة 

أسوة بما فعلوه باإلبر الصينية”.

المادة المفقودة

فيمـــا أشـــار، ممثـــل المســـتثمرين فـــي 
شـــركة Medical EGC زيـــاد جناحـــي 
مـــن  معتمـــدة  مصنـــع  ترخيـــص  إلـــى 
الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية 
)نهرا( إلنتاج الكمامات الطبية، مضيفا 
أن فكـــرة المصنـــع جـــاءت فـــي مارس 
2020، وبذلـــك تـــم التواصل مع وزارة 
الصناعة والتجارة و”نهرا”؛ الســـتيفاء 

جميع الشروط.
وقال: “بدأنا في صنع خطوط اإلنتاج، 
وبين أن حكومة الصين منعت تصدير 
مادة )الملتي بلون(، وهي المادة الفعالة 
في الكمام وهي المسؤولة عن إمساك 
الفيروسات، وبذلك تواصلنا بعدها مع 
الصيـــن، ولكن لم نحصـــل على المادة، 
واتصلنـــا بالكثير من الـــدول، ولكن لم 

نستطع الحصول عليها في البداية، إذ 
كان يوجـــد موقعان لخـــط اإلنتاج من 

الصين أو ألمانيا”.
وأضـــاف: “بعـــد بحثنا عن تلـــك المادة 
المفقودة، كان من الظريف أننا حصلنا 
علـــى شـــحنة موجـــودة بإحدى ســـفن 
النقـــل في البحـــر وكانت فـــي طريقها 
في الخروج من الصين، فقد اتفقنا مع 
المعنيين بشـــراء المادة الموجودة في 
وســـط البحر، علما بأن االســـتثمار في 
خـــط اإلنتاج يجـــب أن يعاين من قبل 
أحد، ولكن بســـبب الظـــروف المحتمة 
علينـــا بســـبب جائحة كورونـــا وإغالق 
المطـــارات منعنا من الســـفر للتأكد من 
البضاعـــة، علمـــا بـــأن الصيـــن ال تعتمد 
وإنمـــا  المصرفيـــة،  التحويـــالت  علـــى 

المبالغ النقدية”.
وأوضـــح أنـــه بعـــد وصـــول البضاعـــة 
بالنقـــل الجـــوي وصلت إلينـــا المعدات 
مشـــكالت  واجهنـــا  ولكـــن  ســـليمة، 
أخرى بعـــدم حصولنا على مهندســـين 
ومختصيـــن لطباعـــة تلـــك المـــادة في 
عبـــر  التواصـــل  تـــم  وبذلـــك  الكمـــام، 
مكالمـــة هاتفيـــة مع أحـــد الموجودين 
في الصين، واستغرقنا نحو أسبوعين، 
فكنـــا نبـــدأ منـــذ الفجـــر حتـــى المغرب 
لنتمكـــن من إنتاج الكمام، وفي األخير 

حققنا الهدف في وقت مناسب.
وحث على االستثمارات في المجاالت 
الطبيـــة، علـــى الرغـــم من صغر ســـوق 
البحرين، مضيفا: لنكون جهة مصدرة، 
نحن بحاجة إلـــى أن نصل إلى مرحلة 

اعتمادية من الجهة المصدر إليها.

المعايير العالمية

ودعـــا ممثل الهيئـــة الوطنيـــة لتنظيم 
عمـــر  الصحيـــة  والخدمـــات  المهـــن 
إسماعيل المخترعين وصناع األجهزة 
الطبية إلى مراجعة صاحب االختراع 
للمعاييـــر العالميـــة قبـــل البـــدء بعملية 
التصنيـــع أو االختـــراع؛ لكـــون الطـــب 

متطورا بشكل يومي.
وقـــال: يجـــب العمل وفق الممارســـات 
تـــدون  وأن  الجديـــدة،  العالميـــة 
للحصـــول علـــى نتيجـــة  المالحظـــات 

أفضل.

والــــغــــذاء الـــــــــدواء  ــة عــــن  ــيـ ــمـ أهـ ــل  ــقـ ــرون: ال تـ ــمـ ــثـ ــتـ ــسـ ــون ومـ ــرعـ ــتـ ــخـ مـ

ــــا دعـــوة لصنـــاعـــة األجهــــزة الطبيــــة محليًّ

مروة خميس

جناحي: فتحنا مصنع 
كمامات وبحثنا 

عن “الملتي بلون” 
فوجدناها في البحر

دشتي: 1600 
حالة دوار سنويا 

والبحرين أول دولة 
طبقت العالج

عمر: يجب أن يرجع 
صاحب االختراع 

إلى المعايير 
العالمية

األنصاري: طالبنا 
عملوا بداية 

“كورونا” في تصنيع 
أجهزة تنفس

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مستقبال الفريق بحري تشارلز برادفورد كوبر



رئيس “األعلى للصحة” يحذر من التراخي بفترة العيد

التزموا باإلجراءات االحترازية لمنع ارتفاع اإلصابات في العيد

“األدنــــــــــــى” الـــــحـــــد  عــــنــــد  يـــــكـــــون  أن  يــــجــــب  الــــعــــائــــلــــي  الـــــتـــــواصـــــل 

وزيرة الصحة: لتقليل المخالطة إلى الحد األدنى وعدم الخروج من المنزل إال للضروريات

أكــد رئيــس المجلــس األعلى للصحة رئيس الفريق الوطنــي الطبي للتصدي لفيروس 
كورونا )كوفيد19-(، الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة، أهمية التزام 
جميــع المواطنيــن والمقيميــن باإلجــراءات االحترازية من أجل إنجــاح الجهود التي 
تقوم بها البحرين للتصدي لفيروس كورونا، خصوصًا خالل فترة عيد الفطر السعيد.

الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  رئيـــس  ونـــّوه 
بأهميـــة االلتـــزام التـــام مـــن كافـــة أفـــراد 
للمســـاهمة  االختـــاط  بتقليـــل  المجتمـــع 
بفعاليـــة فـــي التصدي للفيـــروس وخفض 
خـــال  مـــن  وذلـــك  انتشـــاره،  معـــدالت 
الحـــد مـــن التواصـــل المجتمعـــي خـــارج 
األســـرة الواحـــدة فـــي المنـــزل والمحيط 
االجتماعـــي، مؤكدًا أن الظـــروف الحالية 
العائلـــي  التواصـــل  يكـــون  أن  تحتـــم 
واالجتماعي عند الحد األدنى مع ضرورة 

االلتـــزام بلبـــس الكمامـــات خـــارج المنزل 
تطبيـــق  مراعـــاة  مـــع  األوقـــات،  فـــي كل 
معاييـــر التباعـــد االجتماعـــي حتـــى فـــي 
حدود األسرة الواحدة من خال الحرص 
علـــى عـــدم مخالطـــة كبـــار الســـن لتجنب 
نقـــل العدوى إليهم، وكذلـــك زيادة الوعي 
والحماية لألطفال والناشـــئة دون ســـن الـ 

18 عامًا.
وقـــال إن االلتـــزام بالتدابيـــر االحترازيـــة 
ـــا ومســـؤولية  اليـــوم يمثـــل واجًبـــا وطنيًّ

مجتمعيـــة أكثر من أي وقٍت مضى، وكلنا 
ثقـــة في أبنـــاء البحرين وكافـــة المقيمين 
علـــى هـــذه األرض الطيبة لتجـــاوز تحدي 
الفيـــروس بنجـــاح عبـــر االرتـــكاز علـــى ما 

وواعيـــة  مســـؤولة  روٍح  مـــن  يملكونـــه 
أنفســـهم  لحمايـــة  المرحلـــة  لمتطلبـــات 
وأســـرهم ومجتمعهـــم، وإدراكهم لدورهم 
المســـؤول فـــي دعـــم أبنائنـــا العاملين في 
الصفوف األمامية واسنادهم في تحقيق 
الخطط الموضوعة للتعامل مع الفيروس 

للوصول إلى األهداف المرجوة.
وأكد الشـــيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة 
أن مملكـــة البحرين مســـتمرة في تكثيف 
جهودهـــا الهادفة إلى التصـــدي للفيروس 
للبنـــاء على الجهـــود الكبيرة والمســـتمرة 
رفـــد  بأهميـــة  منوًهـــا  كامـــل،  عـــام  منـــذ 
الجهـــود الوطنيـــة المبذولة بعـــزم الجميع 
من خال االلتـــزام باإلجراءات والمبادرة 
بأخذ التطعيم بما يســـهم في حفظ صحة 

وسامة الجميع.
 وأضـــاف: “مـــع قـــرب عيد الفطر الســـعيد 
واإلعـــان عـــن اســـتئناف نشـــاط العديـــد 
مـــن القطاعات بفاعلية فـــإن ذلك يتطلب 
المجتمـــع  أفـــراد  كافـــة  جهـــود  تضافـــر 
إلنجـــاح مســـاعي العـــودة اآلمنـــة للحيـــاة 
العامـــة والتقليـــل مـــن انتشـــار الفيـــروس 
وعـــدم التهاون مـــع اإلجـــراءات الموصى 
بها مـــن الفريق الوطنـــي الطبي والجهات 

المختصة”.
وأشـــار رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحة 
إلـــى أهمية الوعـــي العام بضـــرورة العمل 
المشـــترك علـــى مواجهـــة ارتفـــاع وزيادة 
عـــدد الحـــاالت القائمـــة التـــي وصلت إلى 
معدالت غير مســـبوقة بســـبب التجمعات 

وعـــدم االلتـــزام باإلجـــراءات االحترازية 
والتعليمـــات الصادرة عن الجهات المعنية 

إضافة إلى تحور طبيعة الفيروس.
وأكد رئيس الفريق الوطني الطبي أهمية 
دعـــم الجهـــود المتواصلـــة للفـــرق الطبية 
والمســـاندة وبمـــؤازرة مـــن كافـــة أطياف 
المجتمع، بالوقوف صفًا واحدًا في سبيل 
حمايـــة المجتمع من التحديـــات الصحية 
الراهنـــة، وبمـــا يقربنا من تحقيـــق الهدف 
المنشـــود فـــي القضاء علـــى الجائحة في 
هللا  ســـائاً  هللا.  بـــإذن  البحريـــن  مملكـــة 
ســـبحانه أن يعيـــد هـــذه المناســـبة علـــى 
مملكتنـــا الغاليـــة ملـــكًا وحكومـــة وشـــعبًا 
باليمـــن  واإلســـامية  العربيـــة  واألمتيـــن 

والخير والبركات.

رفعت وزيرة الصحة فائقة الصالح أسمى 
آيات التهاني والتبريكات إلى مقام عاهل 
البـــاد صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بن 
عيســـى آل خليفة، وإلى ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، بمناسبة 
عيـــد الفطر الســـعيد، داعيـــة هللا عزوجل 
أن يعيـــد هـــذه المناســـبة الســـعيدة علـــى 
مملكـــة البحرين قيادة وحكومة وشـــعبا، 
وعلى األمتين العربية واإلسامية باليمن 

والمسرات وبدوام الصحة والعافية.
وقالـــت الوزيـــرة الصالـــح “كل عـــام وهذا 
الوطـــن ومـــن يعيـــش علـــى ثـــراه بخيـــر 
وصحة، وأعـــاده هللا على الجميع وبادنا 
تنعـــم باألمن واألمان والمحبة والســـام”، 
المســـؤولية  بـــروح  التحلـــي  أن  مؤكـــدة 

ضـــروري للحفـــاظ علـــى صحـــة وســـامة 
الجميع وضمان التصدي للفيروس.

وقدمـــت أطيـــب وزيـــرة الصحـــة تهانيها 
الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  ألعضـــاء 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19( 
وجميـــع العامليـــن بالقطـــاع الصحي بهذه 
المناســـبة المباركة نظيـــر أعمالهم الجليلة 
وإخاصهـــم، ومـــا قدمـــوه طـــوال الفتـــرة 

الماضية خال مرحلة الجائحة.
إلـــى ذلـــك هنـــأت الوزيـــرة الصالـــح جميع 
العاملين في الجهات الحكومية والخاصة 
ومؤسسات المجتمع المدني، وكل األفراد 
الذيـــن يقفـــون بالصفـــوف األماميـــة فـــي 
مواجهة جائحة كورونا، منوهة بما يبذله 
هؤالء من جهد ووقـــت في هذه المرحلة 
للحفـــاظ على األمـــن الصحي فـــي مملكة 
البحريـــن والعمل لكل ما فيه رفعة الوطن 

وشعبه الكريم.

وأكدت وزيـــرة الصحة أهمية االســـتمرار 
بتطبيق اإلجـــراءات االحترازيـــة للوقاية 
مـــن فيـــروس كورونـــا، داعية إلـــى أهمية 
والمقيمـــة  البحرينيـــة  العوائـــل  التـــزام 
بالتباعـــد االجتماعي خصوصا خال عيد 

الفطر المبارك.
وأشـــارت إلـــى أن الظـــروف الراهنـــة التي 
يمر بهـــا العالم فرضت واقعـــا مختلفا عن 
الســـابق في طريقة التعامل بين اآلخرين 
فـــي  وتأتـــي  الواحـــدة،  العائلـــة  وأفـــراد 
مقدمتهـــا التخلـــي عن العـــادات والتقاليد 
والتجمعـــات  بالتـــزاور  ارتبطـــت  التـــي 
موســـم  فـــي  الوالئـــم خصوصـــا  وإقامـــة 
األعيـــاد، مـــن أجـــل الحفـــاظ علـــى صحة 
وســـامة المجتمع في هذه الظروف التي 

يمر بها العالم.
وأكدت ما يشـــكله االلتـــزام بكل الضوابط 
والتدابيـــر الازمة واإلجـــراءات الوقائية 

االجتماعـــي  التباعـــد  معاييـــر  وتطبيـــق 
وطنـــي  كواجـــب  المرحلـــة  هـــذه  خـــال 
فـــي المقـــام األول ومســـؤولية أخاقيـــة، 
مضيفة أن شـــهر الخيـــر والبركات ضربت 
فيـــه الكوادر الصحية أروع أمثلة العطاء، 
والـــذي خصـــص لتقديـــم أفضـــل خدمات 
تشـــخيصية وعاجيـــة للحـــاالت القائمـــة 
بفيروس كورونا اتســـمت بالبذل والعطاء 
والتضحية بروح الفريق الواحد من أجل 
دفـــع مســـيرة العمـــل الصحـــي فـــي بادنا 

الغالية.
وبهـــذه المناســـبة الطيبـــة حثـــت وزيـــرة 
الصحـــة علـــى أهميـــة التـــزام المواطنيـــن 
االحترازيـــة  باإلجـــراءات  والمقيميـــن 
الفطـــر  عيـــد  الوقائيـــة خـــال  والتدابيـــر 
السعيد لتجنب مزيد من ارتفاع الحاالت، 
منوهًة بـــأن مواصلة االلتزام بعزم بجميع 
التعليمات والضوابط المعلنة من الجهات 

الرســـمية تســـهم فـــي دعـــم مـــا قامـــت به 
مملكـــة البحريـــن مـــن جهـــود قطعـــت بها 
شـــوطا كبيرا في التصـــدي لهذا الفيروس 
مختلـــف  علـــى  انعكاســـاته  مـــن  والحـــد 

الشؤون الحياتية.
وقالـــت إّن التـــزام الفرد بدوره المســـؤول 
تجاه نفسه وأسرته ومجتمعه ووطنه هو 
الطريـــق الصحيـــح والمكمل لـــكل الجهود 
المجتمـــع  موجهـــة  الجائحـــة،  لتجـــاوز 
البحرينـــي والمقيميـــن إلـــى االمتنـــاع عن 
التجمعـــات العائليـــة خـــارج إطـــار المنزل 
الواحـــد، واتخـــاذ التدابيـــر الوقائية حتى 
فـــي إطار المنـــزل الواحد خصوصـــا لكبار 
الســـن ومن يعانون مـــن أمراض وظروف 
إلـــى  المخالطـــة  صحيـــة كامنـــة وتقليـــل 
الحـــد األدنـــى وااللتـــزام بمعاييـــر التباعد 
االجتماعـــي وأهمية ارتداء الكمامات في 
جميـــع األوقات وعدم الخروج من المنزل 

إال للضروريات.
تصريحهـــا  الصحـــة  وزيـــرة  واختتمـــت 
مشددة على أن يضع الجميع نصب أعينه 
حفـــظ صحـــة وســـامة الجميـــع وجعلهـــا 
بالمســـؤولية  أولويـــة قصـــوى، والتحلـــي 
هـــذه  تخطـــي  فـــي  للمســـاهمة  العاليـــة 
المرحلة وتحقيق صحة وسامة الجميع، 
لضمـــان العـــودة اآلمنـــة للحيـــاة الطبيعية 

بإذن هللا.
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بعـــث ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
برقيـــة تهنئة إلى رئيـــس الخدمات 
الطبيـــة لألقســـام الباطنيـــة بمجمع 
الفريـــق  عضـــو  الطبـــي  الســـلمانية 
الوطنـــي الطبي للتصـــدي لفيروس 
كورونـــا جميلـــة الســـلمان بمناســـبة 
فوزها بجائزة التمّيز للمرأة العربية 
 2020 للعـــام  الطـــب  مجـــال  فـــي 

لجامعة الدول العربية.
وأعـــرب صاحـــب الســـمو الملكـــي 
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
تهانيـــه  صـــادق  عـــن  الـــوزراء 
لمـــا  الســـلمان  جميلـــة  للدكتـــورة 
حققتـــه مـــن فـــوٍز مســـتحق نظير 

جهودهـــا المتواصلة فـــي القطاع 
الصحـــي بمملكة البحرين ودورها 
وإســـهاماتها فـــي المجـــال الطبي، 
وما قدمته من عطاٍء مقّدر ضمن 
الصفـــوف األماميـــة فـــي مواجهة 
تحـــدي فيـــروس كورونـــا عكـــس 
كفـــاءة وتميـــز المـــرأة البحرينية، 
مؤكـــًدا أن الكفـــاءات والطاقـــات 
التـــي يزخـــر بهـــا فريـــق البحريـــن 
والتـــي تعمـــل بإخـــاص وتســـعى 
للتمّيـــز في مختلـــف الظروف هي 
مبعث فخـــر واعتزاز دائم، متمنًيا 
الكـــوادر  وكل  للســـلمان  ســـموه 
الطبيـــة دوام التوفيـــق والنجـــاح 
والمزيـــد مـــن التمّيـــز فـــي خدمـــة 

الوطن.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يهنئ السلمان
سمو قرينة العاهل تهنئ جميلة السلمان
بمناســـبة فوزهـــا بجائـــزة التميـــز للمـــرأة العربيـــة فـــي مجـــال الطـــب

بعثت قرينة العاهل رئيسة المجلس 
االعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي 
األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل 
خليفـــة، مســـاء أمس، برقيـــة تهنئة 
إلـــى استشـــارية األمـــراض المعدية 
وطب الشـــيخوخة وطـــب الباطنية 
بمجمـــع الســـلمانية الطبـــي وعضـــو 
للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق 
محمـــد  جميلـــة  كورونـــا  لفيـــروس 
الســـلمان بمناســـبة فوزهـــا بجائـــزة 
التميـــز للمـــرأة العربيـــة فـــي مجـــال 
علـــى  بنـــاًء   ،2020 للعـــام  الطـــب، 
التوصية الصادرة من األمانة العامة 
لجامعة الـــدول العربية، وذلك نظير 
جهودهـــا المتميـــزة ودورهـــا البـــارز 

البحريـــن  “فريـــق  أعضـــاء  كأحـــد 
الطبي” المســـؤول عـــن إدارة األزمة 
الصحية والتي يباشرها بكل كفاءة 

واقتدار .
الســـمو  صاحبـــة  وأعربـــت 
الملكـــي عـــن خالـــص تهانيهـــا 
الســـلمان  جميلـــة  للدكتـــورة 
مـــع  المســـتحق،  الفـــوز  بهـــذا 
االعتـــزاز والتقديـــر لمـــا تقوم 
مخلصـــة  مســـاعي  مـــن  بـــه 
وإســـهامات مؤثرة في مجال 
شـــاكرة  الطبـــي،  تخصصهـــا 
ســـموها هذه الـــروح المبادرة 
والمعطاءة وااللتزام المستمر 
لـــكل مـــا من شـــأنه أن يســـهم 

فـــي جعـــل مملكـــة البحريـــن 
نموذجًا مشـــرفًا فـــي التعامل 
والتـــي  الجائحـــة،  هـــذه  مـــع 
تحظى كافة عملياته بالعناية 

والرعاية والدعم والتشـــجيع 
المســـتمر من قبـــل األبن ولي 
العهد رئيـــس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة،، تنفيذًا 
عاهـــل  وتوجيهـــات  لرؤيـــة 
الباد صاحـــب الجالة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، 
لخير ورفعة الوطن بكل أهله 
والمقيمين علـــى أرضه. وفي 
ختـــام البرقية، دعت ســـموها 
المولى القدير أن يبارك جهود 
الدكتـــورة جميلة فـــي خدمة 
عليهـــا  يديـــم  وأن  الوطـــن، 

التوفيق والسداد.

 الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

السلمان تحصد جائزة التميز للمرأة العربية في مجال الطب 2020
فـــي إنجـــاٍز دولـــي جديـــد، يضـــاف إلـــى 
رصيد مملكـــة البحرين في مجال الطب 
والرعايـــة الصحيـــة، حصـــدت البحريـــن 
األمانـــة  مـــن  المســـتوى  رفيعـــة  جائـــزة 
العامـــة لجامعـــة الـــدول العربيـــة متمثلة 
بجائـــزة “التميز للمرأة العربية في مجال 
الطـــب لعـــام 2020”، ويأتـــي ذلـــك الفوز 
ليعبر عن التقدير العالي لمكانة البحرين 
ومنجزاتهـــا الكبيرة فـــي الحقل الصحي 
الـــذي شـــهد تطـــورا الفتا على المســـتوى 

العالمي والدولي.
ومنحـــت األمانـــة العامة لجامعـــة الدول 
استشـــارية  الســـلمان  جميلـــة  العربيـــة 
األمـــراض المعديـــة واألمـــراض الباطنية 
بمجمع الســـلمانية الطبـــي، عضو الفريق 
لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي 
كورونا، جائـــزة التميز للمرأة العربية في 

مجال الطب لعام 2020 وســـط منافســـة 
واســـعة مـــن مختلف الـــدول العربية في 
مجال الطـــب، وذلك على ضوء فعاليات 
لجنـــة المـــرأة العربيـــة في دورتهـــا الـ 40 
العربيـــة.  للمـــرأة  التميـــز  جائـــزة  بشـــأن 
وكانت معايير االختيار للفائزين بحسب 
اشـــتراطات تمثلت في تحلي المرشـــحة 
بالتأثير العلمي والصحي في المؤسســـة 
التـــي تعمل بهـــا، وأن تكون قدوة لغيرها 
المجـــال  فـــي  متميـــزة  تجـــارب  ولهـــا 
الصحـــي، إلـــى جانـــب التأثيـــر اإليجابي 
علـــى تحســـين الخدمات في المؤسســـة 
التنميـــة  زيـــادة  نحـــو  بهـــا  تعمـــل  التـــي 
الصحية بشـــكل عام، إضافة إلى امتاك 
المرشـــحة البحوث العلميـــة التي تهدف 
إلى الربط بين البحث النظري والتطبيق 
أو  الوبائيـــة  األمـــراض  لعـــاج  العلمـــي 

اكتشـــاف العاج والتشـــخيص لألمراض 
الوبائية المنشرة في الدول العربية.

وبهذه المناســـبة، أعربـــت وزيرة الصحة 
تقديرهـــا  خالـــص  عـــن  الصالـــح  فائقـــة 
وامتنانهـــا، فـــي تصريـــح لها بالمناســـبة، 
عـــن أســـمى آيـــات الشـــكر والتقديـــر إلى 
الجالـــة  صاحـــب  البـــاد  عاهـــل  مقـــام 
الملك حمـــد بن عيســـى آل خليفة، وإلى 
الـــوزراء  العهـــد ورئيـــس مجلـــس  ولـــي 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان 
بـــن حمد آل خليفـــة، وإلـــى قرينة جالة 
الملـــك رئيســـة المجلـــس األعلـــى للمـــرأة 
صاحبـــة الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة 
بنت إبراهيم آل خليفة، لحرص ســـموها 
المستمر على تشـــجيع المرأة البحرينية، 
رغبة وإيمانًا من ســـموها، بتمكين المرأة 
البحرينيـــة والتطويـــر بمـــا يتماشـــى مـــع 
رؤرئ الحكومـــة الرشـــيدة نحـــو التقـــدم 
واالرتقـــاء، مؤكـــدًة أن دعم ســـموها الا 

محدود قد أســـهم في االرتقاء بمستوى 
مختلف القطاعات ولعل أبرزها الصحي، 
وبالتالي الفوز بالجوائز على المستويين 
العربي والدولي، مشـــيرة إلى أن تحقيق 
التميز والفوز، بمشاركة فاعلة من المرأة 
هـــدف  الصحـــي،  بالقطـــاع  البحرينيـــة 
رســـمته الرؤية الثاقبـــة، والتزمت وزارة 
التقـــدم  يحقـــق  بمـــا  بتنفيـــذه،  الصحـــة 

واالزدهار على هذه األرض الطيبة.
جهـــود  عاليـــا  الصحـــة  وزيـــرة  وثمنـــت 
المجلـــس األعلى للمرأة وبرامجه البناءة 
التي تحظى بالقيـــادة المتميزة لصاحبة 
بنـــت  ســـبيكة  األميـــرة  الملكـــي  الســـمو 
إبراهيـــم آل خليفة، معبـــرة عن االمتنان 
وقالـــت:  الجائـــزة،  هـــذه  لنيـــل  العميـــق 
“إن هـــذا التكريـــم لهـــو مناســـبة ســـعيدة 
نتوجـــه فيهـــا لمملكة البحريـــن، بالتهاني 
والتبريـــكات علـــى هـــذا التكريـــم العربي 
الـــذي يأتـــي معبـــرًا عـــن نجـــاح الجهـــود 

الوطنية المتميزة”. 
وتابعـــت: “تلقينـــا خبـــر الفـــوز بالجائـــزة 
اليـــوم والـــذي يصـــادف فيه حلـــول عيد 
الفطـــر الســـعيد، لنحصد بذلـــك فرحتين، 
فرحـــة التتويـــج بالجائـــزة، وفرحـــة يوم 
عـــز  وندعـــو هللا  الســـعيد،  بالعيـــد  غـــدا 
وجل أن يعيد هذه المناســـبات السعيدة 
علـــى مملكة البحرين باليمن والمســـرات 
وبـــدوام الصحـــة والعافيـــة. “. وقدمـــت 
الســـلمان  جميلـــة  للدكتـــورة  تهانيهـــا 
علـــى حصـــد الجائـــزة رفيعة المســـتوى، 
مبينـــة فخرها بكـــوادر البحريـــن الطبية 
وحصولهـــم على المراكـــز المتقدمة على 

مستوى دول العالم.
وأكـــدت أن متابعـــة المجلـــس الحثيثـــة 
واألميـــن العـــام للمجلـــس األعلـــى للمرأة 
هالة األنصاري للجائزة رفيعة المستوى، 
تبـــرز االهتمـــام البالـــغ تجاه الكـــوادر من 
النســـاء الاتـــي تعملن بالقطـــاع الصحي 

الخدمـــات  أفضـــل  توفيـــر  أجـــل  مـــن 
الصحية للمجتمـــع البحريني، مبينة بأنه 
ليـــس بغريب علـــى المجلـــس واالهتمام 
الـــذي يوليـــه بشـــكل دائـــم ومســـتمر من 
جانـــب  إلـــى  والنهضـــة.  التطويـــر  أجـــل 
خالـــص  الصحـــة  وزيـــرة  قدمـــت  ذلـــك 
شـــكرها وتقديرها لألمانـــة العامة لقطاع 
الشـــؤون االجتماعيـــة والمتمثلـــة بإدارة 
المرأة واألســـرة والطفولة بهذه المناسبة 
الطيبـــة، مبينة الـــدور الهام الذي تضطلع 

به من أجل نهضة األسرة العربية.

المنامة - وزارة الصحة

سمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم 

جميلة السلمان



أكـــد الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس 
كورونـــا أن مملكة البحريـــن بذلت جهودا كبيرة في 
التصدي لفيروس كورونا )كوفيد19-(، ونتائج هذه 
الجهـــود تـــم حصدهـــا على كافـــة المســـتويات التي 
تؤكـــد أن المملكة قادرة علـــى مجابهة هذا التحدي 
بعزيمـــة وجهـــد متواصليـــن حتى الوصـــول للهدف 
المنشـــود، محذرا من التجمعات خـــال فترة العيد، 
داعيـــا ألهمية اتبـــاع االحترازات بمـــا يحفظ صحة 

وسامة المواطنين والمقيمين.
وبســـيطة  ســـهلة  الوقائيـــة  الخطـــوات  أن  ـــن  وبيَّ
التطبيق، لكن تحتاج عزًما متجدًدا وأن نضع صحة 
وســـامة الجميع نصـــب أعيننا حتى نســـهم جميًعا 

في تجاوز الجائحة بنجاح.
جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقده الفريق 
الوطنـــي الطبي للتصـــدي لفيـــروس كورونا )كوفيد 
19-(، ظهـــر أمـــس فـــي مركـــز ولـــي العهـــد للتدريب 
والبحـــوث الطبية بالمستشـــفى العســـكري للحديث 

عن آخر مستجدات فيروس كورونا.
وفـــي بداية المؤتمر، أكد وكيل وزارة الصحة عضو 
الفريـــق الوطني الطبـــي للتصدي لفيـــروس كورونا 
)كوفيد19-( وليد المانع أن اإلحصاءات خير شـــاهد 
علـــى جهود المملكة في التصـــدي لفيروس كورونا، 
حيـــث تعتبر البحريـــن الرابعة عالمًيا من حيث عدد 
جرعـــات التطعيـــم لـــكل 100 شـــخص، والسادســـة 
عالمًيـــا من حيث عـــدد الفحوصات، مشـــيرا إلى أن 
البحريـــن مـــن الدول القليلـــة في العالـــم التي تقوم 
بالفحوصات العشـــوائية اســـتباقًيا وبنســـبة كبيرة، 
وهـــي مســـتمرة فـــي إســـتراتيجية )اتبـــع، افحـــص، 
عالـــج( التـــي أثبتـــت فاعليتهـــا في ســـرعة الوصول 

للحاالت وسرعة عاجها وتعافيها.
وأشـــار المانـــع إلى أن نســـبة المتطعميـــن لغاية يوم 
أمـــس الثاثـــاء بلغـــت 71 % مـــن مجموع الســـكان 
المؤهليـــن للحصـــول علـــى التطعيم، بمـــا يعادل 54 
% مـــن مجموع عـــدد كافة الســـكان، وبلغت نســـبة 
الحاصليـــن علـــى التطعيم بعد مرور أســـبوعين من 
أخـــذ آخـــر جرعـــة 46 % وبلغـــت نســـبة كبار الســـن 

المتطعمين 74.5 % من عدد السكان.
وأكـــد المانـــع اســـتمرار الحملـــة الوطنيـــة للتطعيم، 
حيث يبلغ متوســـط نسبة الحاصلين على التطعيم 
المضاد لفيروس كورونا من المسجلين 83 % للفئة 
العمريـــة البالغـــة أقل مـــن 50 عاًما، ويبلغ متوســـط 
نســـبة الحاصليـــن علـــى التطعيم المضـــاد لفيروس 
كورونا من المســـجلين 94 % للفئـــة العمرية البالغة 
50 عاًما فأكثر، وأضاف قطعنا شوًطا كبيًرا منذ قبل 
اإلعـــان عن أول حالة في مملكـــة البحرين، ولغاية 
اليوم، ونتمنى أن يستمر تكاتف الجميع حتى نصل 
للهـــدف المنشـــود ونرجو مـــن الجميع التعـــاون في 
التقيـــد باإلجـــراءات االحترازية حتـــى نصل إلى بر 

األمان بالقضاء على الجائحة والتغلب عليها.
المعديـــة  األمـــراض  استشـــاري  أكـــد  جهتـــه،  مـــن 
الوطنـــي  الفريـــق  العســـكري وعضـــو  بالمستشـــفى 
الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونا، المقـــدم طبيب 
منـــاف القحطانـــي أن الزيـــادة فـــي أعـــداد الحاالت 
القائمـــة تحتاج وقفة جادة لكل شـــخص مع نفســـه 
أوال، فالمسؤولية مشتركة تبدأ من الفرد ذاته وتمتد 
لمحيـــط أســـرته الصغيـــرة وعائلتـــه الكبيـــرة حتـــى 

تصـــل للمجتمع بأكمله، الفتا إلى أن أســـباب ارتفاع 
الحـــاالت القائمـــة تتمثـــل فـــي عـــدم التـــزام البعض 
باإلجراءات االحترازية والتعليمات الصادرة طوال 
فترة التصدي للجائحة وعدم االلتزام باالحترازات 
التـــي مـــن أهمهـــا تجنب القيـــام بالتجمعـــات، حيث 
أثبتـــت اإلحصـــاءات أن أكثـــر الحـــاالت القائمة هي 

نتيجة التجمعات بالمنازل والمساكن.
وأضـــاف أن األســـباب تتمثل أيضا فـــي وجود عدد 
مـــن الفيروســـات المتحـــورة التي انتشـــرت في كل 
بقـــاع العالـــم، وليـــس فـــي دولـــة واحـــدة فقـــط كما 
أن التبايـــن بيـــن ســـرعة انتشـــار الفيـــروس وعملية 

التطعيم ومراحله، والمدة المطلوبة إلتمام فاعليته 
بعد تكوين األجسام المضادة في الجسم بعد مرور 

أسبوعين من آخر جرعة.
وأكـــد القحطاني أنه في ظل وجود هذه األســـباب، 
لـــن نشـــهد انخفاًضا فـــي األعداد إذا لـــم يتحمل كل 
فرد في المجتمع مســـؤوليته تجاه نفســـه وأســـرته 
ومحيطـــه ووطنـــه، فالجميع مســـؤول فـــي تحقيق 
الهدف والتصدي للفيروس، وشدد على أنه لتحقيق 
الهـــدف البد من مواصلة االلتـــزام باإلجراءات مهما 
طالـــت فترة الجائحة ومهما اســـتمرت الفيروســـات 
فـــي تحورهـــا، فابد مـــن الوصول لمرحلـــة القضاء 

عليها عبر االســـتمرار باتباع اإلجراءات االحترازية 
والتي هي ذاتها منذ بدء الجائحة.

وأكـــد القحطانـــي أن اإلقبال على التطعيم وســـيلة 
قبـــل  مـــن  االلتـــزام  أهميـــة مواصلـــة  مـــع  حمايـــة، 
المتطعمين باإلجراءات فالتطعيم يسهم في خفض 
االنتشـــار ويحمـــي مـــن اإلصابـــة بنســـب متفاوتـــة 
مـــن تطعيم آلخر ومن شـــخص آلخـــر، ويخفف من 
شـــدة األعراض وحدتها في حـــال اإلصابة وبين أن 
الخطـــوات الوقائية ســـهلة وبســـيطة التطبيق، لكن 
تحتـــاج عزًمـــا متجـــدًدا وأن نضـــع صحة وســـامة 
الجميع نصب أعيننا حتى نســـهم جميًعا في تجاوز 

الجائحة بنجاح ونجدد فيكم العزيمة لدعم الجهود 
الوطنيـــة المبذولـــة ليل نهـــار في كل مجـــال لحفظ 

صحة وسامة المواطنين والمقيمين.
األمـــراض  استشـــارية  جـــددت  أخـــرى،  جهـــة  مـــن 
المعديـــة واألمـــراض الباطنيـــة بمجمـــع الســـلمانية 
للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  الطبـــي عضـــو 
لفيروس كورونا جميلة السلمان التأكيد على أهمية 
مواصلة االلتـــزام باإلجراءات االحترازية والتدابير 
الوقائيـــة خال عيد الفطر المبارك واالســـتمرار في 

هذه المرحلة بذات الشعار “حماية والتزام”.
وأضافـــت الســـلمان أنـــه مـــن المهـــم االلتـــزام بكافة 
اإلجراءات االحترازية في عيد الفطر المبارك، ومن 
أهمها تجنب التجمعات، وذلك كي ال نشـــهد ارتفاًعا 
متزايًدا في الفترة المقبلة، مشددة على أهمية أخذ 
التطعيم هو الســـبيل لتحصيـــن المجتمع والوصول 
إلى النســـبة المطلوبـــة لتكوين المناعـــة المجتمعية 

وضمان سرعة عودة الحياة لطبيعتها.
وأوضحت السلمان أن التطعيمات بمختلف أنواعها 
والســـاالت  كورونـــا  فيـــروس  مـــن  حمايـــة  توفـــر 
المتحـــورة منـــه، كما أثبتـــت اإلحصاءات الرســـمية 
بـــأن التطعيم يســـهم فـــي خفض انتشـــار الفيروس 
وتخفيـــف األعراض المصاحبـــة للفيروس في حال 
اإلصابـــة، ويحمي من اإلصابة بنســـب متفاوتة من 

تطعيم آلخر ومن شخص آلخر.
وقالت الســـلمان إنه يجب أن يكون الهدف من أخذ 
التطعيـــم هو الحفـــاظ على صحة الجميـــع كأولوية 
قصوى، ونحـــذر من عدم االلتـــزام باإلجراءات بعد 
أخـــذ التطعيـــم، فالتطعيـــم وااللتـــزام باإلجـــراءات 
االحترازية مطلب أساس في هذه المرحلة الراهنة 

للنجاح في مكافحة الفيروس والقضاء عليه.
واســـتعرضت الســـلمان إجمالي أعداد اإلشـــغال في 
مراكز العزل والعاج، حيث تبلغ الطاقة االستيعابية 
لمراكـــز العزل والعاج 7750 ســـريرا، يبلغ اإلشـــغال 
منهـــا 5125 ســـريرا مـــا يمثـــل 77 % مـــن الطاقـــة 
االســـتيعابية، أمـــا بالنســـبة لعـــدد الحـــاالت القائمـــة 
التـــي تم تطبيق العزل الصحـــي المنزلي االختياري 
عليهـــا بلـــغ 9716 حالة لعدم ظهـــور األعراض عليها 
وتطابقهـــا مـــع الشـــروط المحـــددة لهـــذا النـــوع من 
العزل، في حين بلغت نســـبة المتعافين من إجمالي 
الحـــاالت القائمة 92 % من الحـــاالت القائمة، وتبلغ 

نسبة الوفيات 0.36 % من الحاالت القائمة.

المنامة - بنا

الفـريــق الوطنــي: حــذاِر مــن التجمعــات فــي العيــد
”IGG“ ـــادة ـــام المـضـــــ ـــم األجـســــــ ـــت لديـهـــــ ـــن تشكلـــــ ـــن المتطعميـــــ 46 % مـــــ

100 شخص ــل  ــك ل الــتــطــعــيــم  ــات  ــرعـ جـ بـــعـــدد  ــا  ــًي ــم ــال ع ــعـــة  ــرابـ الـ ــن  ــري ــح ــب ال

ــاع  ــدوى وراء االرتفـ ــم والعـ ــن التطعيـ ــن بيـ ــورات والتبايـ ــرد والمتحـ ــؤولية الفـ مسـ

والــمــتــحــورات كـــورونـــا  مــن  الــحــمــايــة  ــوفــر  ت ــهــا  ــواع أن بمختلف  الــتــطــعــيــمــات 

ــث عـــــــدد الـــفـــحـــوصـــات ــ ــي ــ ــا مـــــن ح ــ ــًي ــ ــم ــ ــال ــ ــة ع ــ ــادسـ ــ ــسـ ــ ــن الـ ــ ــري ــ ــح ــ ــب ــ ال

ــال عــلــى الــتــطــعــيــم وســيــلــة لــلــحــمــايــة ويــســهــم بــخــفــض االنــتــشــار ــبـ اإلقـ
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المانــع: وصلنــا إلجـــراء 20 ألـــف فحـــص يومًيـــا
أكـــد أعضـــاء الفريـــق الوطنـــي للتصـــدي 
بفيروس كورونا “ كوفيد 19 “ في ردهم 
علـــى أســـئلة الصحافيين خـــال المؤتمر 
الصحافي الذي عقد ظهر أمس االربعاء، 
أن التزايـــد واالرتفاع في نســـب اإلصابة 
فـــي البحريـــن يعود للتهـــاون في تطبيق 
االجـــراءات االحترازيـــة والتـــي كان من 
أهمهـــا التجمعات العائليـــة ، مؤكدين أن 
مملكـــة البحريـــن تخطـــط لتطعيـــم كافة 
المواطنين والمقيمين على أرضها خال 

المرحلة القادمة .
وكشف وكيل وزارة الصحة عضو الفريق 

الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا 
)كوفيـــد - 19( وليـــد المانع، في رده على 
االســـئلة عن أن نســـبة التعافي والشفاء 
تعـــد من النســـب الكبيـــرة والمرتفعة في 
البحريـــن  أن  علـــى  مشـــددا  البحريـــن، 
انتهجـــت مبدأ الشـــفافية واالعتماد على 
الحقائق فـــي عملها منذ بدايـــة الجائحة 
قبـــل أكثـــر مـــن عـــام، مردفـــا أن إعـــان 
عـــدد الحـــاالت الحالـــي الذي وصـــل إلى 
1700، يعكـــس الشـــفافية التي تعمل بها 
البحريـــن وفريقهـــا الوطنـــي، منوها بأن 
الفحـــص  عمليـــات  فـــي  اســـتراتيجيتنا 
كبيرة ووصلنا إلى إجراء 20 ألف فحص 
فـــي اليـــوم والمتوســـط اليومي مـــا بين 

15 - 17 ألـــف فحص وهذه نســـبة كبيرة 
بالمقارنة مع دول أخرى.

وبيـــن أن بعض الـــدول القريبـــة لديها ما 
يقارب 20 ضعفا عدد سكان البحرين وال 
يتـــم إجـــراء 20 ألف فحـــص كما يحدث 
لدينا ، وهذا يوضح آلية الرصد الســـليم، 
حيـــث يتـــم عمـــل فحوصـــات عشـــوائية 

تجـــري  أخـــرى  بينمـــا دول  واســـتباقية، 
الفحص على الحاالت المشتبه بإصابتها 

فقط.
كمـــا أكد أن هناك العديـــد من االمتيازات 
ســـيحصل عليهـــا المتطعمـــون بـــدءا من 
قادمـــة  إجـــراءات  عـــن  كاشـــفا  اليـــوم، 

ستكون في مصلحة المجتمع.
وأوضـــح المانع أن اإلجـــراءات المتخذة 
بالنســـبة للفحص عند قدوم المســـافرين 
من دول شـــرق آسيا هي نفسها المتخذة 
مـــع كافـــة الدول األخـــرى، وذلك بســـبب 
لحمايـــة  المطلوبـــة  االحتـــرازات  زيـــادة 

المواطنين والمقيمين.
مـــن جهتـــه، أشـــار استشـــاري األمـــراض 

المعديـــة بالمستشـــفى العســـكري وعضو 
الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس 
كورونا، المقـــدم طبيب مناف القحطاني  
فـــي رده حـــول متابعـــة ودراســـة الذيـــن 
حصلـــوا على التطعيم، أنه تم تشـــكيل 5 
فرق علمية لمتابعة المتطعمين ودراســـة 
حاالتهـــم، مؤكـــدا، انه لوال وجـــود اللقاح 
لرأينا 3 أضعاف هذا العدد من اإلصابات.
أنـــواع  مـــن  العديـــد  هنـــاك  أن  وأوضـــح 
التحـــورات للفيروس مازالـــت مجهولة ، 
وأن التحور يجري عبر جســـم اإلنســـان، 
وال عاقـــة للدولة التي قدم منها، ولذلك 
كانـــت نســـبة الزيادة آتية مـــن االختاط 
اســـتعرضت استشـــارية  الختـــام،  وفـــي 

األمـــراض المعديـــة واألمـــراض الباطنية 
بمجمـــع الســـلمانية الطبي عضـــو الفريق 
الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا 
الســـلمان اســـباب زيـــادة نســـبة  جميلـــة 
الوفيات ولمن هم دون الخمسين، مبينة 
، أن تلـــك الفئة العمرية والتي بأعمار 30 
، 40 ، 50 هـــم الفئـــة األكثـــر خروجـــا من 
المنـــزل واالختـــاط بالمجتمع والتعرض 
لإلصابة، مشـــددة ، علـــى أن الفيروس ال 
يفـــرق بيـــن األعمار و مـــن لديهم أمراض 
مزمنة هـــم أالكثرعرضة لتطـــور المرض 
و مضاعفاتـــه ودخـــول العنايـــة المركـــزة 
والوفـــاة ، مؤكـــدة ، أن الحـــل هو اإلقبال 

على التطعيم.

نسب التعافي بدور المالكي
مرتفعة جدا في 

البحرين
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المنامة - بنا

المنامة - وزارة الخارجية

اســـتقبل نائب رئيس مجلـــس الوزراء 
جمهوريـــة  ســـفير  العريـــض،  جـــواد 
بيـــوش  البحريـــن  لـــدى مملكـــة  الهنـــد 

شريفاستاف.
وخـــال اللقـــاء، رحـــب نائـــب رئيـــس 
مجلـــس الـــوزراء بالســـفير وقـــدم لـــه 
الشـــكر والتقديـــر على ما يقـــوم به من 
خـــال عملـــه الدبلوماســـي فـــي تعزيز 
وتنميـــة العاقـــات الطيبـــة التي تجمع 
البلدين الصديقين على كافة األصعدة 
ورعايـــة المصالـــح المشـــتركة، متمنيـــًا 

مهمتـــه  فـــي  والنجـــاح  التوفيـــق  لـــه 
الدبلوماســـية، مؤكـــدًا أنه ســـيلقى كل 
تعـــاون لتســـهيل مهامـــه الدبلوماســـية 
من قبل جميع المسؤولين في المملكة.

الشـــكر  الســـفير  قـــدم  جانبـــه،  مـــن 
والتقدير لنائب رئيس مجلس الوزراء 
وحكومـــة مملكـــة البحريـــن علـــى مـــا 
لقيـــه مـــن تجـــاوب وتعـــاون مـــن كافة 
المســـؤولين بالمملكـــة، متمنيـــًا لمملكة 
البحريـــن وشـــعبها الكريـــم مزيـــدًا من 

التقدم واالزدهار.

اســـتقبل وزيـــر الخارجيـــة، عبداللطيف 
بن راشـــد الزياني، بمكتبه بمقر الوزارة، 
أمس، الشـــيخ محمد بن حمد بن محمد 
بن عبدهللا آل خليفة، الذي أهداه نسخة 
مـــن أطروحـــة الدكتـــوراه التـــي حصـــل 
عليهـــا من جامعة برونـــل لندن بالمملكة 
المتحدة، تحـــت عنوان: “دور الجاهزية 
اإللكترونية في إدارة األزمات والمرونة 

االستراتيجية”.

وقـــد أعـــرب وزير الخارجية عن شـــكره 
للشـــيخ محمـــد بـــن حمـــد بـــن محمد آل 
خليفـــة على هذا اإلهـــداء القيم، مبارًكا 
لـــه حصولـــه علـــى هـــذا المؤهـــل العلمي 
البحثـــي  بالجهـــد  مشـــيًدا  المتميـــز، 
المبـــذول فـــي إعـــداد أطروحتـــه لنيـــل 
دوام  لـــه  متمنًيـــا  الدكتـــوراه،  شـــهادة 
التوفيـــق والســـداد فـــي حياتـــه العلمية 

والعملية المقبلة.

تسهيل المهام الدبلوماسية للسفير الهندي

الزياني يتسلم نسخة من دكتوراه محمد بن حمد

االنتهاكات اإلسرائيلية استفزاز لمشاعر المسلمين
ــة ــة الفلسطينيـــ ــة للقضيـــ ــى داعمـــ ــن ستبقـــ ــح: البحــريـــ الصالـــ

أكــد رئيــس مجلــس الشــورى علــي الصالــح، أنَّ مملكة البحرين ســتبقى صًفا واحًدا مــع الدول العربية واإلســامية، وداعمــة لجميع القضايا 
العادلة لألمة، وفي مقدمتها قضية فلسطين والقدس الشريف.

وأشـــار إلى أن موقف مملكـــة البحرين بقيادة 
عاهـــل الباد صاحـــب الجالة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة وولـــي العهد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بن حمد آل خليفة، موقف ثابت تجاه القضية 
الفلســـطينية، والدعـــوة المســـتمرة للحكومـــة 
التعـــرض  مـــن  قواتهـــا  لتمنـــع  اإلســـرائيلية 

للمصلين في المسجد األقصى.
جـــاء ذلك خال مشـــاركته أمس في الجلســـة 
الطارئـــة لاتحـــاد البرلمانـــي العربـــي، والتـــي 
ُعقـــدت “عن ُبعد”، لمناقشـــة وبحث التطورات 
واألوضاع في القدس الشريف، واالعتداءات 

التي يتعرض لها األشقاء الفلسطينيون.
وفـــي كلمـــة لـــه خـــال الجلســـة الطارئـــة، بّين 
رئيـــس مجلـــس الشـــورى أن المجلس يشـــارك 
جميـــع مجالس وبرلمانات الـــدول العربية في 
اإلدانة واالستنكار الشـــديدين تجاه االعتداء 
الـــذي قامت به القوات اإلســـرائيلية في شـــأن 
إجـــاء المقدســـيين مـــن مســـاكنهم فـــي حـــي 
الشـــيخ جـــراح، واالعتداء علـــى المصلين في 
المســـجد األقصى، مؤكًدا ضـــرورة وقف هذه 
الســـلوكيات المرفوضـــة ضـــد أبنـــاء القـــدس، 

والعمل على حمايتهم من أية اعتداءات.
وأشـــار إلـــى أنَّ الخطـــط المســـتنكرة لفـــرض 

المســـاعي  مـــن  تحـــدُّ  اإلســـرائيلية،  الســـيادة 
والفرص لنشـــر الســـام في المنطقة، وتقّوض 
بمـــا  واالســـتقرار،  األمـــن  لتحقيـــق  الجهـــود 
الدوليـــة  الشـــرعية  قـــرارات  مـــع  يتعـــارض 
والقانـــون الدولي، ويتنافى مع قيم التســـامح 
والتعايش والســـام، مؤكًدا أنَّ السام العادل 
والدائم فـــي المنطقة لن يتحقـــق إال بحصول 
حقوقـــه  كامـــل  علـــى  الفلســـطيني  الشـــعب 
المشـــروعة فـــي إقامـــة دولته المســـتقلة وفًقا 
لقـــرارات الشـــرعية الدوليـــة ومبادرة الســـام 

العربية. 
وقال “إن مئات األســـر الفلسطينية التي ترفع 
ضدها دعـــاوى اإلخاء في القدس الشـــرقية، 
هم كيان أصلي مهم وأســـاس في تكوين هذه 
المدينـــة التاريخيـــة التي تحترمها وتقدســـها 
االنتهـــاكات  وتعـــد  الســـماوية.  األديـــان  كل 
اســـتفزاًزا  ضدهـــم  الموجهـــة  واالعتـــداءات 
لمشـــاعر كل المسلمين في العالم، ولها عواقب 
وخيمة علـــى األمن واالســـتقرار في األراضي 
المحتلة، وعلى الحكومة اإلســـرائيلية احترام 
القانـــون الدولـــي والوفاء بالتزاماتهـــا الدولية 
كقوة قائمـــة باالحتال في القدس الشـــرقية، 
وعـــدم تغييـــر الوضـــع القانونـــي والتاريخـــي 

للمدينة المقدسة ومراعاة خصوصيتها”.

وذكـــر أن “دعوات الســـام حيـــن تنطلق، فإنها 
محاولة دعم األشـــقاء الفلسطينيين للحصول 
علـــى حقوقهم التاريخية، ودفع إســـرائيل في 
مدار الســـام وترغيبهـــا إليه بوصفـــه الطريق 
إلـــى قلـــوب وعقول الشـــعوب العربيـــة”، مبيًنا 
أن المشـــهد الجاري على النحـــو الحالي يدعو 
المقدســـات  تتعـــرض  حيـــن  الســـيما  للقلـــق، 
الفلســـطينية فـــي مثل هذه األوقات من شـــهر 
رمضـــان إلـــى اعتـــداءات، األمـــر الـــذي يولـــد 
مـــرارات ويخلـــق عـــداوات واضحـــة وقويـــة، 
ويعمـــق الخصـــام ويقلص من فرص مســـاعي 

السام واالستقرار.
ودعـــا جميع الـــدول الكبـــرى، الســـيما الراعية 
والداعية للسام، أن يكون لها دور نزيه بدعوة 
إســـرائيل للتراجع عـــن مثل هـــذه التصرفات، 
ودور قوي وفاعل في إنهاء جميع االعتداءات 
على أهلنا في القدس، مطالًبا المجتمع الدولي 
لتحمل مســـؤولياته اإلنسانية واألخاقية في 
حماية الشـــعب الفلسطيني الشقيق من جميع 
االنتهاكات اإلســـرائيلية، وأن يتحرك لمواجهة 
االعتـــداءات التي ترتكب فـــي القدس وباقي 
األراضي الفلســـطينية المحتلـــة، مؤكًدا الدعم 
لكل الخطـــوات المائمة في التعاطي مع هذه 

التداعيات في مدينة القدس الشريف.

رئيس مجلس الشورى يشارك في الجلسة الطارئة لالتحاد البرلماني العربي

القضيبية - مجلس الشورى

فـاطمـة عبدالمحســن.. تركــت الهندســة مـن أجـل اإلعــالم
البحرينيـــة  المؤسســـة  عضـــو  أكـــد 
للحـــوار ســـليم مصطفـــى بـــو دبـــوس، 
للحـــوار  البحرينيـــة  المؤسســـة  أن 
وتســـتعرض  تقـــدم  أن  اســـتطاعت 
الشـــخصيات  مـــن  العديـــد  إنجـــازات 
البحرينيـــة من خـــال برنامج “بصمات 
بحرينيـــة” عبر “انســـتغرام” المؤسســـة، 
مردفـــا أن البرنامـــج اســـتضاف وعلـــى 
امتـــداد الشـــهر 4 لقـــاءات لشـــخصيات 
بحرينيـــة كانت لها بصمـــة متميزة في 
عملها وتركت هذه البصمة أثرا إنسانيا 
عظيما من خال عمل وجهد متواصل 
لخدمـــة المجتمـــع مـــن دون أن تضـــع 
نفســـها فـــي دائـــرة الضـــوء أو اإلعـــان 
وقد وال يعرفهـــا كثيرون في المجتمع، 
مؤكدا أن هذه الشخصيات هي بالفعل 
شـــخصيات وطنية تســـتحق االهتمام 

والمتابعة.
مقدمتـــه  فـــي  دبـــوس  بـــو  وأوضـــح 
عـــن ضيـــوف البرنامـــج أن المؤسســـة 
اختـــارت لهـــذه اللقاءات 4 شـــخصيات 
ملهمـــة للتعريـــف بهـــم وإبـــراز قصـــص 
نجاحهم، مضيفا: لقد ســـعت المؤسسة 
البحرينية للحوار التي يرأســـها ســـهيل 
القصيبـــي، ومـــن خـــال هذه السلســـلة 
اللقـــاءات عبـــر حســـابها  الشـــيقة مـــن 
االعتـــراف  إلـــى  “اإلنســـتغرام”  علـــى 
بجهـــود هـــؤالء وتقديمهـــم للمتابعيـــن 
ووضعهم تحت دائـــرة الضوء ليكونوا 
قدوة ومثـــاال يحتذى من خال دورها 
المجتمعي كمؤسسة تأخذ على عاتقها 
بحرينيـــة  بصمـــة  لـــكل  الواجـــب  هـــذا 
تحيـــي األمل وتقـــدم كل مـــا لديها من 
لخدمـــة  شـــخصية ومهنيـــة  مقومـــات 

مجتمعها ووطنها.

مسك الختام

وكان مسك ختام البرنامج في الحلقة 
األخيـــرة، اســـتضافة عضـــو المؤسســـة 
الحـــوار  رائـــدة  للحـــوار  البحرينيـــة 
المجتمعـــي فاطمـــة عبدالمحســـن فـــي 
حـــوار مطـــول ضـــم 4 محـــاور مهمـــة، 
للمؤسســـة  انضمامهـــا  اســـتعرضت  إذ 

ومشـــاركتها الفعالـــة فـــي العديـــد مـــن 
العمـــل  وورش  المهمـــة  الفعاليـــات 
الجائـــزة  علـــى  وحصولهـــا  والتدريـــب 
ونشأتها ودعم األســـرة لها، واختيارها 
وأخلصـــت  أحبتهـــا  كمهنـــة  اإلعـــام 
لهـــا وعملـــت بهـــا بالعديـــد مـــن المواقع 
نالـــت فيهـــا كل االحتـــرام  الحكوميـــة 

والتقدير.

تجربة رائدة

خـــال  عبدالمحســـن  واســـتعرضت 
ردهـــا علـــى األســـئلة تجربتهـــا الملهمة 
فـــي الحـــوار المجتمعي فـــي البحرين، 
التـــي أهلتها لنيل جائـــزة الحوار بالعام 
2018، مـــن خال ابتكارهـــا للعديد من 
المبـــادرات البحرينيـــة للحـــوار لتوجـــد 
مـــن خالها حـــا للعديد مـــن الخافات 
المجتمعية، ملقية الضوء على تجربتها 
في إعـــداد محتـــوى تدريبـــي بحريني 
في تصميم وتيسير الحوار المجتمعي 
بعد اعتمادها مدربة من معهد األرضية 
المشـــتركة، ثـــم حصولهـــا علـــى درجـــة 
بمنظمـــة  الدولـــي  التدريـــب  مفـــوض 
المهارات الحياتيـــة وقيامها بالتدريب 
كونها مدربة مؤهلة في تقديم دورات 
متخصصـــة فـــي هـــذا الجانـــب وصلت 
نتائجها الفعالة إلى شـــريحة كبيرة من 
أبنـــاء المجتمـــع البحرينـــي، خصوصـــا 
شريحة الفئات المســـتهدفة بمثل هذه 
الدورات وحتى حصولهـــا على اعتماد 

من كلية كامبردج للتدريب.

خدمة المجتمع

إن  عبدالمحســـن  االعاميـــة  وقالـــت 
المؤسســـة البحرينية للحـــوار انطلقت 
المدنـــي  المجتمـــع  خدمـــة  أجـــل  مـــن 
بمملكـــة البحريـــن بشـــفافية من خال 
عمل مجتمعي يهدف لتعزيز التماســـك 
واألمـــن  األهلـــي  والســـلم  المجتمعـــي 
االجتماعـــي عبـــر سلســـلٍة مـــن البرامج 
والفعاليـــات التـــي تدعـــو وتعمـــل على 
والتعايـــش  البّنـــاء،  التعـــاون  أهميـــة 
التســـامح  قيـــم  وتنشـــر  اإليجابـــي، 

والحـــوار والتعايـــش الســـلمي وتبـــادل 
المجتمـــع  شـــرائح  كل  بيـــن  األفـــكار 
وانطاًقا مما يفرضه الشعور باالنتماء 
إلـــى هـــذه األرض الطيبـــة، وبنـــاًء على 
المصيـــر  بوحـــدة  الثابتـــة  الحقيقـــة 
وحرصـــا على القيم البحرينية األصيلة 

ومن خال الحوار البناء.

األهداف

وعن أهداف المؤسســـة، أوضحت أنها 
تعمل علـــى ترســـيخ روح االنتماء إلى 
الوطن وإلى الجوامع العامة المشتركة 
ونشـــر ثقافـــة الحـــوار والتعـــاون بيـــن 
وتعزيـــز  المجتمـــع  شـــرائح  مختلـــف 
واإلخـــاء  والتســـامح  المحبـــة  قيـــم 
فـــي المجتمـــع وإيجـــاد مســـاحة حـــرة 
واالفـــكار  اآلراء  اللتقـــاء  وإيجابيـــة 
تـــؤدي لحـــل الخافـــات والتعايش معا 

بما يخدم مصلحة المجتمع وتطوره.

مدربة ملهمة

واســـتعرضت اإلعاميـــة التـــي عملـــت 
المواقـــع اإلعاميـــة  العديـــد مـــن  فـــي 
البحرينيـــة ومنها وكالـــة أنباء البحرين 
دورها كمدربة في المؤسسة، إذ دربت 
150 مواطنـــا علـــى أســـس  أكثـــر مـــن 
الحوار المجتمعي وأســـهمت في إعداد 
حـــوار مجتمعـــي، ونظمـــت العديد من 
الـــدورات المتخصصـــة وورش العمـــل، 
منوهـــة بـــأن المؤسســـة أقامـــت أكثـــر 
مـــن 100 فعالية اســـتفاد منهـــا 9 آالف 
مواطـــن، باإلضافـــة إلـــى النـــدوات من 
أجـــل خدمة هـــدف المؤسســـة وبدعم 
خالهـــا  واســـتضافت  مؤسســـها،  مـــن 
خبـــراء عالمييـــن لعـــرض تجاربهم في 
حـــل المنازعـــات وتحقيـــق المصالحـــة 

والتوعيـــة بأدبيـــات الحـــوار وأسســـه، 
األهـــداف  هـــذه  وألجـــل  أنـــه  مردفـــة 
القـــرى  مـــن  للعديـــد  زيـــارات  لنـــا  كان 
والمـــدن والمجالـــس األهليـــة للوقوف 
علـــى مختلـــف اآلراء واالســـتماع إلـــى 
بشـــأن  واالنطباعـــات  االقتراحـــات 
المؤسســـة، وإقامة اللقاءات الحوارية 
الجـــادة المبنيـــة على أســـاس االحترام 
المتبـــادل بيـــن الجميع ودعـــوة العديد 
من الشـــرائح واألطياف إلثراء الحوار 

من أجل تحقيق أهداف المؤسسة.

دعم االهل

والمدريـــة  اإلعاميـــة  واســـتذكرت 
فاطمة عبدالمحسن، نشأتها وطفولتها 
وصباهـــا وبيتها في قريـــة “بني جمرة” 
والجـــو الديمقراطـــي الذي عاشـــته مع 
وذلـــك  وأخوانهـــا،  ووالدتهـــا  والدهـــا 
كان  الـــذي  الفعـــال  اإليجابـــي  الحـــوار 
ســـببا فـــي خلـــق هـــذا األســـلوب نهجـــا 
فـــي حياتها وفي معاملتهـــا مع الجميع 
للكتابـــة  وحبهـــا  القضايـــا،  كل  فـــي 
واإلعـــام، وتوليهـــا إعـــداد صفحة في 
مجلـــة “مواقـــف” وهـــي فـــي المرحلـــة 

اإلعدادية، واختيارهـــا لإلعام وتركها 
للهندســـة التي درســـتها لسنة، وسفرها 
لدراســـة اإلعام فـــي جامعـــة اليرموك 
في األردن، ولم تكن تعلم أن دراســـتها 
لإلعـــام ســـتغير مـــن طريق مســـيرتها 

المهنية.
وأشـــارت إلـــى أنهـــا تركـــت العمـــل من 
أجـــل أبنائهـــا لتعود إليه بعـــد أن كبروا، 
ألنهـــا تؤمـــن أن أدوار المرأة وإن كانت 
متعددة لكن دور األم هو األهم، مشيرة 
إلـــى أنهـــا ربـــت أبناءهـــا على التمســـك 
بالقيـــم الصالحـــة التـــي اكتســـبوها من 
دور  لهـــم  ليكـــون  وأســـرتها  حياتهـــا 
رائـــد فـــي خدمـــة مجتمعهـــم ووطنهم 

والمشاركة اإليجابية بالحياة العامة.

جائزة الحوار الوطني

وقالـــت إن حصولها على جائزة الحوار 
مـــن المؤسســـة يمنحها شـــعورا بالرضا 
ألنهـــا حققـــت جـــزءا مـــن طموحها في 
كانـــت  أنهـــا  مبينـــة  المجتمـــع،  خدمـــة 
تعمـــل ضمـــن لجنـــة تضـــم 4 أشـــخاص 
فـــي عمـــل جماعـــي كل شـــخص فيهـــا 
يشـــكل محورا من النجاح الذي تحقق، 

في تجربة بحرينية غير مســـبوقة في 
هذا الجانب، مســـتعرضة الصفات التي 
يجـــب أن تتوافـــر بالشـــخص المحـــاور 
الـــذي يجـــب أن يمتلكهـــا ليكون مؤها 

ألداء مهمته.

اتفاقية للتدريب

وقالـــت أن “المؤسســـة  قامـــت بعقد 
اتفاقيـــة مـــع اإلخـــوة فـــي الســـودان 
لتقديـــم الخبـــرة والتدريـــب، حيـــث 
ســـنقوم بتدريب مدربين في تيسير 
مـــن  عـــدد  إلـــى  باإلضافـــة  الحـــوار، 
االتفاقيـــات مع دول الجوار”، مؤكدة 
دور المؤسســـة كمؤسســـة بحرينيـــة 
وطنيـــة تعمـــل وبدعم من مؤسســـها 
علـــى لعـــب دور مهـــم فـــي ترســـيخ 
مبدأ الحوار وتفعيله وترســـيخ مبدأ 
الحـــوار كمبـــادرة مجتمعيـــة ودورها 
والتحديـــات  العوائـــق  كشـــف  فـــي 
وإيجـــاد الحلـــول لها للجلـــوس على 
طاولة الحوار. وأكدت أن المؤسســـة 
كانـــت تعمـــل حتـــى خـــال جائحـــة 
كورونا، وأن العمل سيســـتأنف قريبا 

في المؤسسة.

جانب من الحوار

مؤسسة الحوار توقع 
اتفاقية مع في 
السودان لتقديم 

الخبرة والتدريب

بدور المالكي



أعلنت مجموعة بنك ABC )المؤسسة 
العربية المصرفية ش.م.ب( المتداولة 
أســـهمها فـــي بورصـــة البحريـــن تحت 
الرمـــز ABC أمس عـــن النتائج المالية 

للربع األول من العام 2021.
واســـتقبلت المجموعـــة العـــام بقاعدة 
قويـــة ومربحـــة، حيـــث تعافـــت مـــن 
تنتقـــل  وهـــي   2020 عـــام  تأثيـــرات 
بحـــذر في خضم الظروف التشـــغيلية 
االنتقاليـــة ما بعد كوفيد 19، والتي ال 
تزال تتســـم بعمليات إغـــاق عرضية 
أســـواقنا.  عبـــر  مقيـــدة  عمـــل  وبيئـــة 
ويواصـــل بنـــك ABC مواصلـــة دعـــم 
عمائـــه وموظفيـــه ومجتمعاتـــه فـــي 
طريـــق التعافي مـــع مواصلة الســـعي 
في خططـــه للنمو والتحـــول الرقمي. 
وعلـــى وجه الخصوص، تســـير عملية 
اســـتحواذ المجموعـــة علـــى بنك بلوم 
مصـــر ش. م. م. التـــي تم توقيعها في 
ينايـــر بشـــكل جيـــد وهي فـــي مراحل 
متقدمة من أخـــذ الموافقات الرقابية 

والعمليات الختامية.
مامح األداء الرئيسة في الربع األول

 30 نحـــو  الصافيـــة  األربـــاح  وبلغـــت 
مليـــون دوالر مع تكلفـــة مخاطر تعود 
إلى مســـتويات ما قبـــل الجائحة، مما 
يعكـــس توقعـــات اقتصاديـــة أفضـــل، 
وذلك بعد اســـتيعاب البنـــك لتأثيرات 
التـــي  اإلقليميـــة  االحتيـــال  عمليـــات 

حدثت خال عام 2020.
التشـــغيلي  الدخـــل  إجمالـــي  وارتفـــع 
بشـــكل كبيـــر علـــى أســـاس تشـــغيلي 
وعلى أساس معدل، وذلك تماشيًا مع 
مســـتويات العام الماضي، على الرغم 
من انخفاض أسعار الفائدة والظروف 

االقتصادية الصعبة.
العـــام  مـــن  أقـــل  التكاليـــف  وبقيـــت 
الماضي، حيث تعكس بيانات المقارنة 
إجراءات الترشـــيد وزيادة االنضباط 
والتحكـــم فـــي التكاليف مع اســـتمرار 

االستثمار في أولوياتنا اإلستراتيجية 
في عملية التحول الخاصة بالبنك.

وال يـــزال البنك يتمتـــع بميزانية عامة 
قويـــة مـــع نســـب رأس المال ونســـب 
ســـيولة أعلـــى بكثيـــر مـــن المتطلبات 
الملكيـــة  حقـــوق  بلغـــت  التنظيميـــة: 
الرئيسية من المســـتوى 1 نسبة 16.6 
%، وبلغت نسبة تغطية السيولة 200 
%، أما نســـبة الســـيولة المستقرة فقد 

بلغت 124 %.
وتكتســـب قدراتنـــا فـــي مجـــال الدفع 
والخدمات المصرفية الرقمية لألفراد 
فريـــق  تتســـلَّم  وقـــد  مطـــردًا،  زخًمـــا 
قيادي جديد مقاليد إدارة في شـــركة 
لتوجيـــه  العربيـــة  الماليـــة  الخدمـــات 
كمـــا  تحولهـــا،  مـــن  التاليـــة  المرحلـــة 
يتزايـــد نمو عماء وودائـــع بنك “إلى” 

على نحو مطرد.
وحافـــظ البنـــك علـــى الجـــودة الكلية 
القويـــة لمحفظـــة األصـــول، مع وجود 
معاييـــر ضمان ائتماني ســـليمة والتي 
تـــم تأكيدها عبـــر مراجعات اختبارات 

الضغط المكثفة للعماء.
وعلـــق رئيس مجلـــس إدارة مجموعة 
بنـــك ABC، الصديق عمر الكبير قائًا: 
“يسعدنا أن نرى عودة المجموعة إلى 
مستوى أكثر من المعتاد من الربحية، 
مؤكدًا على األســـس الرئيسية القوية 
للمجموعـــة.  المتنوعـــة  لامتيـــازات 
الرغـــم مـــن أن االنتقـــال مـــن  وعلـــى 
مرحلـــة الجائحـــة أكثر صعوبـــًة م عما 
كان متوقعـــًا فـــي الســـابق، إال أن بنك 
ABC يواصـــل العمل بقـــوة، والتكيف 
الجديـــد”  الطبيعـــي  “الوضـــع  مـــع 
والتوجيـــه بفعالية خال هذا التحدي 

المستمر”.

أداء األعمال في الربع األول من 2021

الموحـــدة  الصافيـــة  األربـــاح  وبلغـــت 
العائـــدة علـــى مســـاهمي الشـــركة األم 
 30 نحـــو   2021 للعـــام  األول  للربـــع 

مليـــون دوالر، مقارنـــة مـــع 62 مليون 
دوالر من الخســـائر الصافية المسجلة 

عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وكانـــت ربحيـــة الســـهم الواحد خال 
هـــذه الفتـــرة 0.01 دوالر، مقارنـــة مـــع 
دوالر   0.02 قدرهـــا  ســـلبية  ربحيـــة 
خال الفترة ذاتها من العام الماضي.

الشـــاملة  الخســـارة  مجمـــوع  وبلـــغ 
العائـــدة إلـــى مســـاهمي الشـــركة األم 
بتحويـــل  متأثـــرة  دوالر،  مليـــون   16
الشـــركات  فـــي  األجنبيـــة  العمـــات 
األجنبيـــة التابعـــة، وذلـــك مقارنـــة مع 
خـــال  المســـجل  دوالر  مليـــون   534

الفترة ذاتها من العام الماضي.
بلـــغ  تشـــغيلي،  أســـاس  علـــى  وبنـــاء 
مجموع الدخل التشغيلي 182 مليون 
دوالر، أي أعلـــى بنســـبة 78 % مقارنة 
مع 102 مليون دوالر المســـجلة خال 
الفتـــرة ذاتها في العام الماضي، وعلى 
أساس معدل* فقد بلغ مجموع الدخل 
التشـــغيلي 205 مليون دوالر في هذه 
الفتـــرة، مقارنة مـــع 200 مليون دوالر 
المســـجلة في نفـــس الفترة مـــن العام 

الماضي.
وبلغ صافـــي الدخل مـــن الفوائد 122 
مليـــون دوالر، بتراجـــع مقـــداره 11٪ 
مقارنة مع 137 مليون دوالر المسجلة 
خـــال نفس الفترة من العام الماضي، 
وذلـــك بعد اســـتيعاب تأثيـــر انخفاض 
قيمـــة معـــدالت الفائـــدة بالمقارنة مع 

العام الماضي.
 125 التشـــغيل  مصروفـــات  وبلغـــت 
مليـــون دوالر، متراجعـــة بمقدار 6 % 
مقارنـــة مـــع 133 مليـــون دوالر لنفس 
الفتـــرة من العـــام الماضـــي، من خال 
مبـــادرات  مـــن  االســـتفادة  اســـتمرار 
خفـــض التكلفة خال العـــام مع إعادة 
ترتيـــب أولويـــات مواصلة االســـتثمار 
في رحلة التحـــّول الرقمي للمجموعة 

والمبادرات االستراتيجية.
وحققت المجموعة على أساس معدل 
صافي ربح تشـــغيلي قدره 76 مليون 

دوالر في الربع، مسجلة ارتفاع بنسبة 
13 % مقارنة مع 67 مليون دوالر في 

الربع األول من عام 2020.
وبلغت مخصصات القروض المتعثرة 
خـــال هذه الفتـــرة 20 مليـــون دوالر، 
دوالر  مليـــون   120 مـــع  بالمقارنـــة 
المســـجلة في الفتـــرة ذاتها مـــن العام 
الماضـــي، مـــع انعكاس فـــي التوقعات 
االقتصادية عن أدنى مســـتوياتها في 
العـــام الماضـــي مـــن خـــال تقديـــرات 
الخســـائر المتوقعـــة بموجـــب المعيار 
الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9، 
ودون التأثير الكبير لحاالت االحتيال 
اإلقليمية مثل )NMC(، والتي تسببت 
في ارتفاع رســـوم الخسائر االئتمانية 
المتوقعة بشكل غير طبيعي في العام 

.2020
وبلغت نســـبة القـــروض المتعثرة إلى 
إجمالـــي القروض نحـــو ٪5.4 مقارنة 
بمســـتويات نهايـــة العـــام لعـــام 2020 
الزيـــادة  وترجـــع   ،%  5.2 والبالغـــة 
إلى حـــد كبير إلـــى انخفـــاض إجمالي 
القروض. وتستقر النسبة عند 4.5 %، 
عندمـــا يتـــم تعديـــل القـــروض طويلة 

األمد الممنوحة بالكامل.
دوالر،  مليـــون   1 الضرائـــب  وبلغـــت 
مقارنـــة مع اســـترداد 98 مليون دوالر 
في الربع األول من عام 2020، ويرجع 
التبايـــن بشـــكل كبيـــر مـــن المعامات 
الضريبيـــة لتحوطـــات العمـــات فـــي 

والتـــي   )BAB( البرازيـــل   ABC بنـــك 
لها تأثيـــر مقابل علـــى إجمالي الدخل 
التشـــغيلي. وعلى أســـاس معدل، فقد 
بلغـــت الرســـوم الضريبية خـــال هذه 
الفترة 15 مليون دوالر مقارنة برسوم 
صفرية خـــال نفس الفتـــرة من العام 

الماضي.
الظـــروف  هـــذه  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
الصعبـــة، فقـــد بقيـــت جـــودة محفظة 
قويـــة  المجموعـــة  لـــدى  األصـــول 

ومعايير االكتتاب لدينا سليمة.

الميزانية العامة

وبلغـــت حقـــوق الملكيـــة العائـــدة إلى 
مســـاهمي الشـــركة األم 3,753 مليون 
دوالر فـــي نهايـــة الفتـــرة، أي بتراجـــع 
بلـــغ 0.4 % مقارنة مـــع 3,767 مليون 

دوالر في نهاية العام 2020.
وبلغ مجموع الموجودات 30.2 مليار 
دوالر فـــي نهايـــة الفتـــرة، بانخفـــاض 
بنســـبة 1 % مقارنـــة مـــع 30.4 مليـــار 
وارتفـــع   .2020 العـــام  نهايـــة  دوالر 
أســـاس  علـــى  الموجـــودات  مجمـــوع 

معدل بنسبة 2 %.
وبلغت القروض والســـلف 15.2 مليار 
دوالر فـــي نهايـــة الفتـــرة مقارنـــة مـــع 
العـــام  نهايـــة  فـــي  15.7 مليـــار دوالر 
2020، ممـــا يعكـــس تركيزنا المســـتمر 
علـــى االســـتخدام الرشـــيد للميزانيـــة 

العامة.
وبلغ حجـــم الودائع 21.6 مليار دوالر، 
مقابـــل 21.3 مليـــار دوالر فـــي نهايـــة 
العـــام 2020. وبالرغـــم مـــن األوضـــاع 
السائدة، فإن مستوى الودائع لدينا قد 
حافظ على اســـتقراره ممـــا يؤكد ثقة 
عمائنـــا. وتســـتمر جهودنا فـــي تنويع 
وتحسين جودة قاعدة الودائع لدينا.

وحافظـــت مســـتويات الســـيولة على 
قوتهـــا حيـــث بلغـــت تغطية الســـيولة 
المســـتقرة  الســـيولة  200 % ونســـبة 
الصافية 124 %، وقد تحســـنت نسبة 

الموجودات الســـائلة إلى الودائع لتبلغ 
فـــي  مســـجلة   % 52 مقابـــل   ،% 53

نهاية العام 2020.
رأس  كفايـــة  مســـتويات  وحافظـــت 
المـــال علـــى قوتهـــا: حقـــوق الملكيـــة 
الرئيسية من المستوى 1 بنسبة 16.6 
%، نســـبة الفئة األولى من رأس المال 
16.9 %، والنسبة الكلية لكفاية رأس 

المال 17.8 %.
ُيعـــد بنـــك ABC مـــن البنـــوك الرائـــدة 
فـــي المجـــال المصرفي فـــي المنطقة، 
ويقـــدم لعمائه مجموعـــة مبتكرة من 
المنتجـــات والخدمـــات المالية والتي 
تشـــمل الخدمات المصرفيـــة بالجملة 
للشـــركات وتمويـــل التجـــارة وتمويل 
المشـــاريع والتمويل المهيكل وترتيب 
القـــروض المجّمعة ومنتجات الخزانة 
اإلســـامية.  المصرفيـــة  والمنتجـــات 
كمـــا يقدم البنك الخدمـــات المصرفية 
بالتجزئـــة مـــن خـــال شـــبكة البنـــوك 
التابعـــة له فـــي األردن ومصر وتونس 
والجزائـــر، ومن خال بنـــك “إلى” في 

البحرين.
 ABC بنـــك  مجموعـــة  وتنـــوه 
للمســـاهمين إلـــى أن البيانـــات المالية 
والبيانـــات الصحفيـــة متوفـــران على 
الموقـــع اإللكترونـــي لبورصة البحرين 

.ABC وبنك
إليـــه  المشـــار  معـــدل  أســـاس  وعلـــى 
أعاه يحتسب بعد التعديل للمعالجة 
الضريبيـــة لتحوطـــات العملة في بنك 
ABC البرازيـــل التـــي لها أثر تعويضي 
وانخفـــاض  والضريبـــة  الدخـــل  بيـــن 
قيمـــة العملـــة وغيرهـــا مـــن العوامـــل 
االســـتثنائية غيـــر المتكـــررة. المزيـــد 
وثيقـــة  فـــي  متوفـــر  التفصيـــل  مـــن 
المســـتثمرين المتوفـــرة علـــى الموقـــع 

.ABC اإللكتروني لبنك

الصديق عمر الكبير

”ABC“ - المنامة

“ABC” يعلن عن نتائج الربع األول بأرباح صافية عائدة إلى مساهمي الشركة األم بلغت 30 مليون دوالر
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المنامة - وزارة الداخلية

تمكنـــت مديرية شـــرطة المحافظة 
 5 علـــى  القبـــض  مـــن  الجنوبيـــة 
آســـيويين )تتـــراوح أعمارهـــم بيـــن 
28 و51 عامـــا( إثـــر قيامهم بســـرقة 
أســـياخ حديدية تقدر قيمتها بنحو 
10 آالف دينار من أحد مواقع العمل 

بمنطقة الزالق.
وفـــور تلقـــي المديريـــة باغـــا مـــن 

الشـــركة المشـــرفة على موقع العمل 
الشـــرطة  باشـــرت  الشـــأن،  بهـــذا 
عمليـــات البحـــث والتحـــري وجمـــع 
األدلـــة الازمـــة والتـــي أســـفرت عن 
تحديـــد هوية المذكوريـــن والقبض 
عليهم، فيما تم تحريز المســـروقات 
والتحفظ عليها وإحالة القضية إلى 

النيابة العامة.

القبض على 5 آسيويين سرقوا أسياخا حديدية

المنامة - وزارة الداخلية

بأنهـــا  للمـــرور  العامـــة  اإلدارة  أكـــدت 
اتخذت كافـــة االســـتعدادات لتنظيم 
الحركـــة المروريـــة خال عيـــد الفطر 
المبـــارك علـــى كافـــة شـــوارع المملكة 
بجميـــع المحافظـــات، خصوصـــا فـــي 
الشـــوارع الرئيســـة والحيويـــة التـــي 

تزيد فيها الكثافة المرورية.
فـــي  مســـتمرة  أنهـــا  إلـــى  وأشـــارت 
تقديـــم خدماتها إلكترونيـــا عبر كافة 
الوســـائل المتاحـــة مـــن خـــال موقع 
وتطبيـــق  اإللكترونيـــة  الحكومـــة 
 ،eTraffic لـــإدارة  الذكيـــة  األجهـــزة 
والمنصـــات اإللكترونيـــة الموزعة في 
جميـــع المحافظـــات، وأجهزة ســـداد، 
حيـــث إنـــه يمكـــن للمراجعيـــن إنهـــاء 
المروريـــة  وإجراءاتهـــم  معاماتهـــم 
على مـــدار الســـاعة دون الحاجة إلى 

الحضور الشخصي.

تأمين السير في 
العيد واستمرار 

الخدمات إلكترونيا المنامة - بنا

تم اإلعان عن ســـاعات عمل مراكز الفحص المختبري 
)PCR( لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19( في إجـــازة عيد 
الفطـــر الســـعيد، إذ ســـتكون مواقيـــت العمـــل فـــي أول 
وثانـــي أيـــام العيـــد بمركـــز البحريـــن الدولـــي للمعارض 
والمؤتمرات ونادي راشـــد للفروسية وسباق الخيل من 
الســـاعة 8 صباًحا إلى الســـاعة 4 مســـاًء. بينما ستكون 
مواعيـــد العمـــل فـــي ثالـــث أيـــام عيـــد الفطـــر الســـعيد 
بمراكـــز الفحص في مركز أرض المعارض ونادي راشـــد 
للفروســـية وســـباق الخيـــل مـــن الســـاعة 8 صباَحـــا إلى 

الساعة 8 مساًء.
كمـــا تســـتمر الحملة الوطنيـــة للتطعيم فـــي عيد الفطر 
الســـعيد، إذ ســـيتم تقديم التطعيم في مركـــز البحرين 
الدولـــي للمعارض والمؤتمرات ومجمع ســـترة التجاري 
ومستشفى الملك حمد الجامعي، في أول وثاني العيد 
من الســـاعة 8 صباًحا إلى 4 مساًء، بينما ستكون خال 
ثالث أيام عيد الفطر من الســـاعة 8 صباًحا إلى الساعة 
8 مســـاًء، إضافـــًة إلـــى المراكـــز الصحيـــة التي ســـتقدم 
خدمات التطعيم في جميع محافظات مملكة البحرين 
في أول وثاني وثالث أيام العيد من الســـاعة 8 صباحًا 

إلى 2 ظهًرا.

اإلعالن عن مواعيد “PCR” والتطعيم بإجازة العيد

“المهندسين البحرينية” ستستمر بتنظيم المؤتمرات المتخصصة
المهندســـين  جمعيـــة  رئيـــس  أفـــاد 
أن  توفيقـــي،  ضيـــاء  البحرينيـــة، 
الجمعيـــة دأبـــت منـــذ تأسيســـها علـــى 
تنظيم المؤتمرات المحلية والخليجية 
فيهـــا موضوعـــات  تناولـــت  والعالميـــة 
وتخصصات هندســـية متنوعـــة، إذ بلغ 
مجمـــوع مؤتمراتها حتى هذا العام إلى 

139 مؤتمرا. 
وأكـــد توفيقي على أنه نظرا لهذا العدد 
والفعاليـــات  المؤتمـــرات  مـــن  الهائـــل 
المختلفـــة التـــي تنظمهـــا “المهندســـين 
البحرينيـــة”، اكتســـبت الجمعية ســـمعة 
عريقـــة فـــي هـــذا المجـــال؛ األمـــر الذي 
يدعونـــا إلـــى الفخـــر واالعتـــزاز ومحل 
والهيئـــات  الرســـمية  الجهـــات  تقديـــر 
الهندسية العالمية، السيما وأن الجمعية 
تقـــوم بتنظيـــم العديـــد مـــن المؤتمرات 

الرئيســـة بالتعاون مع شركات وهيئات 
من الســـعودية كمؤتمر التـــآكل ومؤتمر 
تحســـين الجـــودة ومؤتمـــر االختبارات 
الصيانـــة  ومؤتمـــر   ،NDT الائتاالفيـــة 
مـــع الجمعية الخليجيـــة للصيانة، األمر 
الـــذي يعكس ثقة هذه الجهات بجمعية 
المهندســـين البحرينيـــة كجمعية مهنية 
رائدة في تنظيم المؤتمرات والفعاليات 
المتخصصة في القطاع الهندسي وهو 

ما نعتز ونفخر به كثيرا.  
كما أضاف مدير المؤتمرات والمنتديات 
في الجمعيـــة هيثم القحطاني “رغم ما 
مر ويمر به العالم من تأثر جراء تفشي 
جائحة كورونا والتي ألقت بظالها على 
كافة المؤسســـات والقطاعات بمختلف 
المهندســـين  جمعيـــة  فـــإن  مجاالتهـــا، 
كانت واحدة من تلك المؤسســـات التي 

تأثـــرت أنشـــطتها وخاصـــة المؤتمـــرات 
بهذه الجائحة، إذ توقف نشـــاط تنظيم 
تلـــك المؤتمرات توقفا تاما وذلك نزوال 
الصحيـــة  االشـــتراطات  مـــع  وتماشـــيا 
والتدابيـــر الوقائية؛ األمـــر الذي تأثرت 
معه الجمعية سلبا من الجانب المادي. 
وبالرغـــم من التأثر المـــادي الواقع على 
الجمعيـــة، إال أنها آثرت على أن تمضي 
قدما فـــي تنظيم المؤتمـــرات لتحرص 
على ترســـيخ مكانتهـــا كجمعية مهنية 

رائدة في تنظيم الفعاليات المتخصصة 
بمختلف أشـــكالها؛ لذا فقد عملت لجان 
الجمعية المنظمة للمؤتمرات واألنشطة 
فيها على ابتكار طرق جديدة تتواكب 
والحالـــة الراهنـــة علـــى أرض البحرين 
جـــراء الجائحـــة  لتتمكـــن مـــن تنظيـــم 

مؤتمريـــن كبيريـــن همـــا: مؤتمـــر تقنية 
االتصـــاالت والمعلومات ICT في شـــهر 
ديســـمبر مـــن العـــام الماضـــي، ومؤتمر 
الطاقـــة المســـتدامة الذي عقـــد مؤخرا 
بالتعاون مع هيئة الطاقة المســـتدامة، 
ونجحـــت الجمعيـــة نجاحـــا باهـــرا في 

اســـتقطاب  حيـــث  مـــن  المؤتمريـــن 
الحضـــور، إذ وصـــل عـــدد الحضور إلى 
600 مشـــارك في المؤتمر األول، وأكثر 
من 900 مشـــارك فـــي المؤتمر. وقد تم 
تنظيـــم هذيـــن المؤتمريـــن على منصة 
إلكترونيـــة مبتكرة بحيـــث يتم تقديم 
األوراق مـــن خـــال قاعـــة افتراضيـــة 
العمـــل  أوراق  عـــرض  فيهـــا  يســـهل 
والتفاعـــل مـــع المشـــاركين مـــن خـــال 
التحاور وطـــرح األســـئلة والمداخات 
الحوار، باإلضافة إلى تدشـــين معارض 
افتراضيـــة مصاحبة لتلـــك المؤتمرات، 
زيـــارة  مـــن  المشـــاركون  تمكـــن  إذ 
الشـــركات العارضـــة والحصـــول علـــى 
المعلومـــات المطلوبـــة باإلضافـــة إلـــى 
إمكان التواصل مع كل المشاركين في 

المؤتمر”.  

الجفير - المهندسين البحرينية

 ضياء توفيقي هيثم القحطاني

الجمعية تبتكر 
طرقا حديثة 

للفعاليات رغم 
تأثرها بالجائحة
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عاٌم آخر يطل علينا وبهجة العيد ناقصة بسبب هذا الوباء المتوحش، 
يأتي العيد متثاقل الخطوات، ال كما عودنا وكما اشتقنا له وانتظرناه 
طويـــا ليزيح عن نفوســـنا ما علـــق بها، ال يحمل – كعادته - أشـــياءه 
البســـيطة التي تلـــون حياتنا وتضفـــي عليها طابعهـــا الجميل. أصبح 
يزورنا مكتئبا متجهما خاليا من المشاعر، شيء مرعب أن يطل العيد 
كالزائـــر الغريب، أن يأتي با طعم وكأنه ال يريد أن يصافحنا بكلمات 
الحـــب ولمســـات الحنـــان، نتلفت هنا وهنـــاك فا نعثر علـــى ما يبعث 
في نفوســـنا الفرح، وكأّن هناك من اغتال البســـمة من الوجوه وجعلنا 

محطمين تائهين مكتئبين.
وكان طبيعيـــا أن ينعكـــس على الوضـــع االجتماعـــي والعائلي بحيث 
لـــم يعـــد أمام األطفال ســـوى البقـــاء بعزلتهـــم، األطفال هـــم أكثر من 
يشـــعرون بغياب العيد كما مر عليهم في العام الفائت، إنهم ضائعون 
ومتأثرون نفســـيا واجتماعيا كأشجار القصب تعصف بهم الريح بعد 
أن كانوا يمألون الســـاحات برقصهم وضحكاتهم المجلجلة.. ولعمري 

أي معنـــى بقـــي للعيـــد إذا فقد األطفال مرحهـــم! وال نملك إال أن نردد 
مع الشـــاعر بـــدوي الجبل “ويـــا رب من أجل الطفولـــة وحدها.. افض 
بركات الســـلم شـــرقا ومغربـــا”، لكن صناعـــة الفرح باتـــت واجبة رغم 
كل الظـــروف، ولعـــل من بواعث الســـعادة مـــا اعتاد عليـــه الناس في 
األيام األخيرة من شـــهر رمضان استعدادا الستقبال العيد في اقتناء 
المابـــس الجديـــدة وتجهيز لوازم العيد، وهـــذه تقاليد حرصوا عليها 

وتوارثوها من اآلباء عن األجداد.
ليس هناك أي إنســـان ســـوي بغنى عـــن لحظات الفـــرح بالنظر إلى ما 
تحفـــل بـــه الحياة مـــن إحباطات وأزمـــات، وألن العيد مـــن اللحظات 
النـــادرة فالواجـــب اقتنـــاص هـــذه اللحظـــة إلضـــاءة القناديـــل داخل 
النفـــوس المحبطـــة، ويبـــدو مثيـــرا للعجب مـــا يزعمه البعـــض من أّن 
العيـــد يـــوٌم كســـائر األيام با معنـــى! أو ما يـــردده البعـــض اآلخر هل 
للعيـــد بهجة بعد أن غاب من كانوا يؤنســـون حياتنا؟ مثل هذا القول 

بالتأكيد يتناقض مع الفطرة اإلنسانية السليمة.

sm.adnan56 
@hotmail.com

محمد المحفوظ

اصنعوا الفرح

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

للتواصل: 17111483

شهادة نجاحك في الورشة أو ال تترشح للنيابي
ال تخفـــى علـــى أحـــد أهمية الـــورش التعليمية فـــي كل مجـــال، والتي 
وإن اقتصـــرت علـــى مدة زمنيـــة معينة فإنها فرصـــة للتعلم والتدريب 
وتاقـــح األفكار وتبـــادل التجارب ومعرفـــة النقاط التـــي ننطلق منها، 
وحســـنا فعل الســـيد درويش بن أحمد المناعي عضو مجلس الشـــورى 
بدعوتـــه لتقديـــم “ورش تدريبية مكثفة ألعضاء الســـلطة التشـــريعية 
بفترة زمنية مناسبة قبل بدء الحملة االنتخابية، بحيث يتم التسجيل 
اختياريـــًا لكل من يرغب في التقدم لترشـــيح نفســـه للمجلس النيابي، 
بتسجيل اسمه وذلك ألجل حضور الورش والتعرف على المسؤوليات 
السياســـية  القـــدرات  تنميـــة  مـــع  التشـــريعية،  الســـلطة  وصاحيـــات 
للمترشح، وذلك لتعزيز الوعي السياسي والثقافة البرلمانية، خصوًصا 
فـــي ميثاق العمل الوطني، والدســـتور، والقوانيـــن، والائحة الداخلية 
لمجلـــس النـــواب، وآليـــة صياغـــة المقترحـــات بقوانيـــن، واســـتخدام 
األدوات الرقابيـــة والمســـاءلة، وقـــراءة الميزانيـــات العامـــة، والتعاون 
مـــع كل وســـائل اإلعام، ومن ثـــم الحصول على شـــهادة تثبت نجاحه 

ليضيفها في سيرته الذاتية وضمن برنامجه االنتخابي”.

العمـــل النيابـــي مضمـــار يتطلـــب خبـــرة كبيـــرة ودراية وتحديد مســـار 
واضـــح وفـــق أســـس ســـليمة، وبمـــا أن البحريـــن تعيـــش الديمقراطية 
الحقـــة ولهـــا الريادة، فلهـــذا المجلس مجهـــودات وإمكانيات كبرى في 
تغييـــر الكثيـــر من األمـــور وتحقيـــق المزيد مـــن المكاســـب للمواطنين 
وتحقيق األهداف، لكن مع األسف هناك بعض النواب ال يعرفون أبسط 
أبجديات العمل البرلماني في كل الدورات التشريعية الماضية، وكانوا 
فـــي المجلـــس سماســـرة وعـــود فقـــط، يفتقـــدون الثقافـــة االقتصادية 
والماليـــة والسياســـية، وشـــاهدنا بعضهـــم ال يفـــرق بيـــن العمـــل البلدي 
والعمـــل النيابـــي، ناهيـــك عن “الصـــراخ” والشـــعارات واالنســـحاب من 
الجلســـات والمواقـــف الطارئة غير المبالية التـــي تكون با قيمة أصا، 
لهذا من المهم والواجب دخول كل من يرشـــح نفســـه للمجلس النيابي 
القـــادم هذه الورشـــة المكثفـــة التي دعـــا إليها درويـــش المناعي عضو 
مجلس الشـــورى، ومـــن ال يحالفه النجاح ويحصل على الشـــهادة التي 
تثبت “رصيده في العمل البرلماني” ال يقحم نفسه في بحور عميقة ال 

يستطيع الغوص فيها.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

يأتـــي التغلغل الثقافـــي الناعم ضمن أهم األدوات التـــي تعتمد عليها 
تركيا في تنفيذ سياســـتها التوســـعية تجاه العالـــم العربي، وذلك من 
خال تبني استراتيجية واضحة للقوة الناعمة تستهدف في ظاهرها 
تهيئة الشـــعوب العربية لتقبل الثقافة ومنظومة القيم التركية، لكنها 
فـــي الحقيقة تســـعى إلى الترويج لسياســـاتها والدفاع عـــن مواقفها 

تجاه قضايا وأزمات المنطقة المختلفة.
لقـــد تبنت تركيـــا خال العقد األخيـــر اســـتراتيجية متدرجة للتغلغل 
الثقافـــي الناعم في الدول العربية بـــدأت بالدراما التي تروج للثقافة 
والقيم التركية من أجل جذب قطاع عريض من الشـــباب العربي، ثم 
تحولـــت هـــذه الدراما في مرحلة الحقـــة إلى التركيز علـــى الجوانب 
التاريخية والعسكرية التي تعيد تمجيد تاريخ االمبراطورية التركية 
وتـــروج إلحيـــاء الخافة العثمانية، على اعتبار أنها تشـــكل األســـاس 
الروحـــي أو الثقافـــي في تقبل العالـــم العربي لـ “العثمانيـــة الجديدة” 
التي بدأ نظام رجب طيب أردوغان تنفيذها على أرض الواقع خال 
الســـنوات القليلة الماضية، ويلحظ المتابع للدراما التاريخية التركية 
بوضوح كيف أنها تســـتهدف الترويج لمجموعة من الرســـائل المعدة 

بعناية وإتقان كبيرين، من بينها على سبيل المثال ال الحصر أن “تركيا 
قائد العالم اإلسامي”، وأنها “المدافع األول عن القضايا اإلسامية”!

هـــذا التغلغـــل الثقافي الناعم في العالم العربي، والذي يمكن وصفه بـ 
“الحـــرب الناعمـــة”، يبدو في ظاهره تعبيرا عن القـــوة الناعمة لتركيا، 
لكنه في الحقيقة ال يختلف بأي حال عن تدخلها العســـكري المباشـــر 
فـــي العديد من الدول العربية، ألنه يســـتهدف تغيير ثقافة الشـــعوب 
العربيـــة، وجعلهـــا تتقبل السياســـات التركيـــة، وتدافع عنهـــا حتى لو 
كانت تعيد أمجاد االمبراطورية العثمانية التي تقوم على ضم أجزاء 

من الدول العربية واالستياء على ثرواتها.

إذا كانت الدول العربية قد أدركت خطورة مشروع تركيا التوسعي،  «
وبدأت تتبنى مواقف واضحة لتدخالتها تجاه مناطق األزمات في 

العالم العربي، فمن الضروري أيضًا أن تتصدى في الوقت ذاته لسياسة 
التغلغل الثقافي الناعم التي يتبناها نظام أردوغان، بهدف اختراق 
المجتمعات العربية والتأثير في هويتها الثقافية، فهذا التحدي ال 

يقل في خطورته عن التدخل العسكري، ألنه يرتبط بالوعي الجمعي 
للشعوب العربية.

Yas.adc 
@gmail.com

يوسف الحداد

التغلغل الثقافي الناعم

فلنحذر
رغـــم أن طلبة المدارس والجامعات ال يزالـــون يتلقون تعليمهم عن ُبعد 
في منازلهم، ورغم أن 70 % من الموظفين يمارسون عملهم من المنزل 
كذلك، ورغم أن شـــعار “خلك في البيت” ال يزال قائمًا، إال أنك ال تشـــعر 
بـــكل ذلك عندما تخرج للشـــارع وتجد حجم االزدحـــام المروري، وعدد 
المتســـوقين في المجمعات التجارية والمتواجدين في المرافق العامة! 

إذا، من المتواجد في منزله؟
مشكلة البشر عموما، أنهم ما إن يعتادوا أمرًا ويألفوه حتى يجدوه أمرًا 
طبيعيـــًا، مـــرور أكثر من عـــام ونصف اآلن على بـــدء جائحة كورونا في 
العالم، جعل الناس تألف الوضع! الخوف الذي كان يدفع البعض لالتزام 
باشـــتراطات السامة بدأ شـــيئًا فشيئًا يتاشـــى، فمن كان يحرص على 
التعقيم وغســـل اليدين بشكل مستمر، بدأ يتخاذل! ومن كان يمتنع عن 
الزيـــارات االجتماعيـــة أو حتى العائلية أخذ هو نفســـه من يدعو أقاربه 
إلـــى منزلـــه لاجتماع! ومن كان يحرص على عـــدم المصافحة والتقبيل 
وتحقيـــق التباعـــد االجتماعي، ال يجد اليوم ضررًا في اإلتيان بكل ذلك! 

فالحذر ال يمنع القدر كما يقولون!
أجـــزم، بـــأن كل المصابيـــن بفيـــروس كورونـــا كانـــوا مـــن أولئـــك الذيـــن 
اســـتبعدوا، تمام االســـتبعاد أن يكونـــوا رقمًا ضمن اإلحصائيـــة اليومية 
لعدد المصابين بالفيروس، وكانت نتيجة الفحص اإليجابية صدمة لهم، 
وبعدها بدأوا فعليًا التيقن بأن مســـألة الحذر لتفادي اإلصابة بالفيروس 
أمر ضروري، وعلى األخص أولئك الذين فقدوا قريبًا أو عزيزًا عليهم، إذ 

أدركوا حينها أن األمر ليس مزحة وأن ال مجال للتراخي.
أخـــذك التطعيـــم، ال يعني أن تمارس حياتـــك وكأن ال فيروس قادر على 
االقتـــراب منـــك، بـــل عليك أن تلتـــزم وتحذر كمـــا يجب أن يكـــون، نعم 
التطعيم قد يخفض ســـرعة انتشـــار الفيروس، ويخفـــف حدة األعراض 
المصاحبة لإلصابة، ويمنع المضاعفات الكبيرة، إال أنه ال يعني أن تتهور 
وال تلتزم باإلجراءات االحترازية التي تمنع إصابتك بالعدوى، وتذكر أن 
فتـــح بعـــض المرافق العامة ال يعني دعوة لازدحـــام عليها، كي ال تكون 

الضحية التالية للفيروس.
ياسمينة: فلنحذر، ليكون عيداً سعيداً على الجميع. «

ياسمين خلف
yasmeeniat@yasmeeniat.com

أهال بالعيد
ُيعتبر عيد الفطر الســـعيد الجائزة التي يســـتحقها الصائمون طيلة أيام شهر 
رمضان المبارك، وهو يوٌم يحتفل فيه المسلمون بإتمام عبادة الصيام، وتم 
االحتفال به أول مرة في السنة الثانية للهجرة بعد أن فرض هللا صيام شهر 
رمضان، وهو يوم الفرح والســـرور، فرح بإتمام عدة الصيام وســـرور بقدوم 
العيـــد الـــذي تتآلف فيه القلـــوب وتجتمع على المحبة والمـــودة، وقبل نهاية 
شهر رمضان وقبل حلول العيد يدفع الفرد المسلم عنه وعن من يعوله زكاة 

الفطر التي تدفع للفقراء والمحتاجين، فيعم الفرح والسرور على الجميع.
ويهـــل علينـــا العيد مع اســـتمرار جائحة كورونـــا للعام الثاني علـــى التوالي، 
وهـــذا مـــا جعل األقطـــار العربية واإلســـامية تتخذ إجراءات مشـــددة لمنع 
التجمعـــات كحظر التجول الشـــامل والتباعد االجتماعـــي بين العوائل وفي 
المرافق العامة كالمنتزهات والمطاعم والمجمعات وأماكن الترفيه األخرى، 
وذلك منًعا النتشار فيروس كورونا وساالته، خصوصا بعد تزايد اإلصابات 
فـــي الموجـــة الثالثـــة منـــه عـــدا المحـــات واألماكـــن التـــي تقـــدم الخدمات 
الحياتيـــة الضروريـــة والدوائر الخدميـــة العامة، بينما خففـــت بعض الدول 
هـــذه اإلجراءات، ويعتقد البعض أن هذه اإلجراءات ُتنغص عليهم فرحتهم 
بالعيـــد، وتمنعهـــم من لقـــاء األهل واألقـــارب واألصدقاء، إال أنهـــا إجراءات 
تنشـــد تحقيق الصحة والسامة لهم ولعائاتهم وأهليهم ومحاربة فيروس 
كورونـــا الذي عاد وانتشـــر بســـاالته، وللحفاظ على الحياة البشـــرية، وهي 
إجـــراءات احترازيـــة لمكافحة هذا الوباء، ويمكنهم لقاء اآلخرين بواســـطة 

منصات االتصال اإللكتروني.
ويعد التزام المواطنين بإجراءات الدولة والفريق الوطني الطبي مسؤولية 
وطنيـــة، وعـــدم االكتراث باإلجـــراءات يؤدي إلـــى نتائج ســـلبية تتمثل في 
زيـــادة الحـــاالت القائمة وزيـــادة الوفيات، وحتى ال ننشـــر العدوى وال نفجع 
بأحـــد البـــد أن نحتفـــل بالعيـــد في بيوتنـــا بعيًدا عن مســـببات نشـــر العدوى 
التي تســـببها ســـاالت كورونا المنتشـــرة وبأعداد كبيرة، وما تم اتخاذه من 
إجـــراءات تخفيفية يأتي وفًقا لتطورات الوضـــع الصحي وال يعني ذلك أن 
الوباء انحســـر، وعلينـــا أخذ الحيطة والحـــذر وااللتزام الدائـــم باإلجراءات 
كلبـــس الكمامـــة والتباعد االجتماعي والتعقيم، لنفـــرح ونبتهج ولو كان في 

مكان محدد خير من فجيعتنا بأحد.
وبهذه المناسبة نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة السياسية  «

والشعب البحريني وأمتنا العربية وشعبها المجيد وشعوب العالم اإلسالمي، 
وكل عام والجميع بخير.

عبدعلي الغسرة



38344464

دينار �������
بمناسبة شهر رمضـان 
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التاريخ: 2021/05/09
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

 إدارة التسجيل
CR2021 -70970 إعالن رقم  

 تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب اســم تجــاري ، فعلــى كل مــن لديــه أي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
 اســـــــم التاجـــــــــــر:    سلوى أحمد حسن علي دالل 
االسم التجاري الحالي:  كروم فون لإللكترونيات

االســـــم التجـــاري الجديد :  كروم فون 
 قيد رقم : 4-77719

التاريخ 10/5/2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

 إدارة التسجيل
CR2021 -74958 إعالن رقم  

 تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب اســم تجــاري ، فعلــى كل مــن لديــه أي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
 اســـــــم التاجـــــــــــر:  عبدهللا ابراهيم احمد ابوالشوك 

االسم التجاري الحالي: ابراز ميديا
االســـــم التجـــاري الجديد : مركز ٕابراز للتدريب والمٔوتمرات

 قيد رقم : 1-90660

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
ٕادارة السجــــل التجــاري

CR2021 -74963 إعالن رقم  
 تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب اســم تجــاري ، فعلــى كل مــن لديــه أي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
 اســـــــم التاجـــــــــــر:  عبدهللا ابراهيم احمد عبدهللا ابوالشوك 

االسم التجاري الحالي: مٔوسسة ابوالشوك لتصليح المكيفات
االســـــم التجـــاري الجديد : مٔوسسة ٔابوالشوك للمكيفات

 قيد رقم : 2-90660

تاريخ: 2021/5/10
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
CR2021 74664 إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب اســم تجــاري، فعلــى كل مــن لديــه أي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
قيد رقم: 3-20148

اسم التاجر: صالح عبدالرسول عيسى ال نوح
االسم التجاري الحالي: صالح نوح الدوات النجاره الخفيفه وادوات البناء

االسم التجاري الجديد: صالح نوح للمقاوالت

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن لسنة 2021
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة إمباير للوساطة ذ.م.م

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها 
الســيد/ طــالل يوســف محمــد عبدالرحمن فخــرو – باعتباره المصفــي القانوني 
،المســجلة كشــركة ذات مســئوليه محــدوده  ذ.م.م  للوســاطة  إمبايــر  لشــركة 
بموجب القيد رقم 83121 ، طالبا إشــهار إنتهاء أعمال تصفية الشــركة تصفية 
اختياريــة وشــطبها من الســجل التجــاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشــركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

القيد: 105881-1     -    التاريخ : 2021/05/08
 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل

إعالن رقم 0000 لسنة 2021
بشأن تحويل فرع 1 من المؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إلينا 
طــارق عبــدهللا ابراهيــم حســين صاحــب المؤسســة الفردية المســجلة بموجب 
القيــد رقــم 105881 طالبــا تحويــل فرع ســجل رقــم 1-105881 والمســمى أفن  
لتعبئــة المأكــوالت مــن المؤسســة الفردية إلى شــركة ذات مســؤولية محدودة 
برأسمال وقدره ) BD2000 ( ألفين دينار بحريني، لتصبح الشركة مملوكة من 

السادة التالية أسمائهم:
 1.     طارق عبدهللا ابراهيم حسين  

THATTAN TAVADA BASHEER    .2
AYAPPALLI EBRAHIM KUTTY    .3

القيد : 132323
التاريخ : 2021/05/12

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل
إعالن رقم 000 لسنة 2021

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة سوبر بلس لإلستشارات ذ.م.م  

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها 
السادة أصحاب شركة سوبر بلس لإلستشارات ذ.م.م ، المسجلة بموجب القيد 

رقم  132323، طالبين تغيير االسم التجاري 
من شركة سوبر بلس لإلستشارات ذ.م.م

إلى مشغل ام اند دي للمالبس الجاهزة ذ.م.م   

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

القيد  85366
التاريخ  2021/5/11

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم   75496   لسنة 2021
بشأن تحويل مؤسسة فردية

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها 
الســيد حســين خميــس محمــد علي يوســف المالك ل اســتراحة وبركــة العاللي 
مؤسســة فردية والمســجلة بموجب القيد رقم 85366 طالبا تحويل المؤسســة 

الفردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره
50000 دينار ، لتصبح الشركة مملوكة من السيد :

حسين خميس محمد علي يوسف

القيد   134192
التاريخ : 2021/4/26

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   إدارة التسجيل
إعالن لسنة 2021

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة أي أم ميديا ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعة والتجارة الســياحة بأنــه قد تقدم إليها 
السادة اصحاب شركة أي أم ميديا ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 134192 

-، طالبين تغيير االسم التجاري
من شركة أي أم ميديا ذ.م.م

الى شركة تيمس اوف بحرين ميديا ذ.م.م
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوم يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
ٕادارة التسجيل

ٕاعالن بشٔان تحويل من مٔوسسة فردية ٕالى شركة ذات مسٔوولية محدودة

تقــدم ٕالــى ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة المٔوسســة 
الفرديــة المســماة بالنيــت ميديــا لمالكتهــا رقيــه الســيد عاشــور محمــد هاشــم 
ٕالــى شــركة ذات  القيــد رقــم 9-45846 بطلــب تحويلهــا  والمســجلة بموجــب 
مســٔوولية محــدودة برٔاســمال وقــدره 5000 خمســة ٓاالف دينــار بحريني وذلك 

بٕادخال كل من:
هيثم االمام عبدهللا الحسن 

 جميل احمد ميرزا علي عبدالرضا
عبدالكريم حسن عبدهللا عبداالمام

كشركاء معها في السجل.
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه ٕالى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

ٔاقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن.

القيد  61686
التاريخ :  2021/5/11

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم   71736   لسنة 2021
بشان تغيير االسم التجاري

واسم المجموعة لمجموعة شركات هوت بازار فيشن ذ.م.م

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها  
مكتــب المحامــي / حســين ســعيد محمــد المخــرق نيابــه عن اصحــاب مجموعة 
شــركات هــوت بازار فيشــن ذ.م.م المســجلة بموجب القيد رقــم 61686 طالبين 

تغيير االسم التجاري للفرع االول
من:

شركة ھوت بازار فیشن ذ.م .م
HOT BAZAR FASHION WLL

الى:
مجموعة شركات البازار كوتور ذ.م .م

ALBAZAR COUTURE GROUP OF COMPANIES W.L.L

وتغییر اسم المجموعة
من:

مجموعة شركات ھوت بازار فیشن ذ.م .م
HOT BAZAR FASHION GROUP WLL

الى:
مجموعة شركات البازار كوتور ذ.م .م

ALBAZAR COUTURE GROUP OF COMPANIES W.L.L

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة 
خمسة عشر يوم يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
ٕادارة التسجيل

CR2021 -73803 إعالن رقم  
 معاملة مشتركة

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدناه بطلب معاملة مشــتركة ، فعلى كل من لديه أي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
 اســـــــم التاجـــــــــــر:  ياسر جاسم محمد الصحاف 

االسم التجاري الحالي: سوبر باور للتنظيفات
االســـــم التجـــاري الجديد : عين النسر لمقاوالت التنظيفات و الصيانة

 قيد رقم : 86893-1

ٕاعالن بحل و تصفية شركة
 شركة برادات األمثل ذ.م.م
سجل تجاري رقم 134468

بنــاء علــى قــرار الشــركاء  شــركة بــرادات األمثــل ذ.م.م ، المســجلة بموجــب القيــد رقــم 134468  
بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السادة /  حسن عيد راشد بوخماس مصفيا للشركة.

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

بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
 عنوان المصفي: حسن عيد راشد بوخماس

  sidiii_6@hotmail.com    -      +973 39694464  :هاتف رقم
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Vacancies Available
ALNEMRAN CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of
  LABOURER 

 suitably qualified applicants contact
 39456488  or  info@alnemranbh.com 

ALKOOHEJI TECHNICAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17786336  or  ABDULLA@KOOHEJITECHNICAL.COM 

ALKOOHEJI TECHNICAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SAFETY OFFICER 
 suitably qualified applicants contact

 17786336  or  ABDULLA@KOOHEJITECHNICAL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17268111  or  HRD1@macbh.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17468532  or  MSYED@ABAHSAIN.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17468532  or  MSYED@ABAHSAIN.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17468532  or  MSYED@ABAHSAIN.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants 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 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 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 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 contact

 66393120  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

LUKWAIR FISHCAGES FACTORV 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17320324  or  sharifalsamahiji@hotmail.com 

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

  SUPV, TECHNICAL SUPPORT 
 suitably qualified applicants contact

 17716151  or  PONNU@NEWTECHGCC.COM 

PET MANIA FOR BIRDS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17642709  or  M_A_M180@HOTMAIL.COM 

Prime Dental Service 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICER (ADMINISTRATIVE) 
 suitably qualified applicants contact

 36468995  or  BADER.ALBAHRAIN.TRADING@GMAIL.COM 

Taste of chanie restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 33300177  or  tahaha@batelco.com.bh 

HAYYAN TOWER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants contact

 39269269  or  hayyan_zuhaib@hotmail.com 

Rabya Auto Service 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 39228248  or  RABYAREJI26@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants 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 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 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 contact

 17240138  or  MLAK525@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17345569  or  alyamama@batelco.com.bh 

ALYOUSIFYA MECHANICAL WORK SHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 39181883  or  ALYOUSIFYA.@HOTMAIL.COM 

House Me Company WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants contact

 17721111  or  AMMAR@HOUSEMEONLINE.COM 

Chiang mai general trading 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants contact

 34497448  or  HASSAN_ALSAYEGH@HOTMAIL.COM 

Corner Gate General Trading 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants contact

 33352566  or  HELALALI@WINDOWSLIVE.COM 

NOOR MAHAL SALON 2 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 35479727  or  noormc4wll@gmail.com 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants contact

 17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

Alkouthar Furniture 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 39282128  or  SAIF.64@HOTMAIL.COM 

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

  SECURITY MAN 
 suitably qualified applicants contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 34111999  or  sharef.works@gmail.com 

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

  CHEMIST (PAINTS) 
 suitably qualified applicants contact

 33322264  or  DUHA95@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants 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 contact

 17295455  or  BASSEM99@BATELCO.COM.BH 

Pebbles Gate Cleaning 1 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 33330363  or  MAHMOODESA151@YAHOO.COM 

MIRACLE CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 33330363  or  MAHMOODESA151@YAHOO.COM 

MIRACLE CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants contact

 33330363  or  MAHMOODESA151@YAHOO.COM 

EBTIHAL CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants contact

 39628077  or  Contracting.ebtehal@gmail.com 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

ALABRAAJ RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants contact

 38700027  or  OFFICE@AL-ABRAAJ.COM 

DELMON INTERNATIONAL HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants contact

 17224000  or  HR@DELMONHOTEL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17468532  or  MSYED@ABAHSAIN.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17468532  or  MSYED@ABAHSAIN.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17468532  or  MSYED@ABAHSAIN.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 33040002  or  smalco.bh@hotmail.com 

CALIFORNIA PETS 
has a vacancy for the occupation of

  ANIMALS KEEPER 
 suitably qualified applicants contact

 17600833  or  JEHAD_1234@OUTLOOK.COM 

SPEED WORLD CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17233123  or  speedworld-swc@hotmail.com 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants 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 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 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 contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

Real Value Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 36767312  or  INFO@REALVALUECONTRACTING.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants contact

 66393120  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

CHARCOAL GOURMET BURGER SNACK W L L 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17001720  or  GOURMETBURGERBAH@GMAIL.COM 

Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners Trading & Contracting Co 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

GULF TECHNICAL ZONE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 36344498  or  MOHAMMAD.ASLAM5504@GMAIL.COM 

B & S Property Management Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants contact

 17300186  or  AHARIES04@GMAIL.COM 

Funscape World W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(AMUSEMENT PARK EQUIPMENTS) 
 suitably qualified applicants contact

 36966966  or  careers@mallofdilmunia.com 

JASLOCK INTERIOR DECORATION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 39010745  or  SAIDAQASIM2016@GMAIL.COM 

HAWA AlDeera A/C Maintenance 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants contact

 17404855  or  aljabriya2016@gmail.com 

Arabian Truck Spare PartsCo.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants contact

 36195319  or  DENNY12@EIM.AE 

AMAZON WEB SERVICES BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  BUSINESS RELATIONS MANAGER 
 suitably qualified applicants contact

 17204600  or  BASSEM@3CSBAHRAIN.COM 

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

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants contact

 66647774  or  KIRBYBAHRAIN@GMAIL.COM 

ARIZ RESTAURANTS COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 35969790  or  AB-NS07@HOTMAIL.COM 

CHEINNQ CAR 2000 CAR POLISHINNG 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 33141219  or  MRAAY2015@GMAIL.COM 

GOPIKA BUSINESS SUPPORT ACTIVITIES COMPANY Bahraini Partnership 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 77998654  or  SURESHNP68@YAHOO.COM 

REEMOO DOCUMENT CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 33023538  or  ALJASSMI56@YAHOO.COM 

ASAACO PROMOTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 77305030  or  KHANPTPM1@GMAIL.COM 

Chargello Media W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants contact

 17595971  or  SFAKHRO@GMAIL.COM 

Dolphin Consultancy Co.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17414576  or  SELVAKUMAR4576@YAHOO.CO.IN 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants contact

 33167252  or  BADERB77@HOTMAIL.COM 

AMENA GIFTS & WATCHES WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants contact

 33355285  or  MASROOR.ANJUM@YAHOO.COM 

HAZEL AND VIOLA ROOFTOP LOUNGE AND BISTRO TOURIST RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER/BARTENDER 
 suitably qualified applicants contact
 17244020  or  svenja@gbl-group.co 

99 OIL CHANGING REPAIRING TIRES & AUTO E 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 66699229  or  ELYFLEUREVENT@GMAIL.COM 

NES Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  EQUIPMENTS OPERATOR 
 suitably qualified applicants contact

 36742383  or  BAHER.HAMDAN@NESFIRCROFT.COM 

MOHD AKTHAR CONSTRUCTION CO PARTNERSHIP 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants contact

 34185885  or  MOHDAKTHAR2017@GMAIL.COM 

BIN GHADEER AIR CONDITIONING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of
  ADMINISTRATOR SECRETARYA 

 suitably qualified applicants contact
 36803013  or  DISLAND45@HOTMAIL.COM 

BAHRAIN TIRES FACTORY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants contact

 17784640  or  INFO@BATREP.BIZ 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants contact

 77700777  or  EHAB@PORTMARINEYACHTS.COM 

Krishna for Construction of Floating Structures W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants contact

 39804140  or  BALAJIKRISHNACONSTRUCTION.BH@GMAIL.COM 

BURJ ALBALAWI LINE SALE TRADE OF CLOTHING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 39337751  or  ALZAIN93@GMAIL.COM 

Build Earth Building Contracting Company - Bahraini Partnership 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants contact
 17716505  or  Neelarobel@gmail.com 

MONICA FOR EVENTS CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17716505  or  ILYASPOWER@OUTLOOK.COM 

Elegant Leo contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 39591551  or  E.LEO.BH@GMAIL.COM 

YASH MARKETING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PROMOTER(COMMERCIAL) 
 suitably qualified applicants contact

 33623177  or  YASHTECH.BH@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact
 37117740  or  harm_1960@yahoo.ca

GULF SEA GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17311114  or  CHRMAN@GSTGULF.COM 

MISS BAHRAIN SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants contact

 39001234  or  FATY1990.FA@GMAIL.COM 

ISMCO COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants contact

 17820974  or  ISMCOBH@GMAIL.COM 

ISMCO COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants contact

 17820974  or  ISMCOBH@GMAIL.COM 

Zaweiyah Lebanani Restaurant W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants contact

 17877033  or  HMCS2005@BATELCO.COM.BH 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants contact

 17725885  or  madhavankannan727@gmail.com 

DYNAMIC ZONE CLEANING CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17640698  or  arabspalacecleaning@gmail.com 

ALJAMEEL CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17213003  or  JAMEEL@AL-FAWZ.COM 

House of Patong Thai Spa & Salon 
has a vacancy for the occupation of

  MASSEUR 
 suitably qualified applicants contact

 33360666  or  ALQANOOON@WINDOWSLIVE.COM 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants contact

 17554430  or  INFO@CONTRATECH-BH.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 66330096 or  DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 33615001  or  BITTUSANDHU530@GMAIL.COM 

GOLD GLOBUS PACKAGING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants contact

 33438555  or  AIKHEMUSTAFA@GMAIL.COM 

KREM FOR FOOD AND BEVERAGES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants contact

 17666636  or  FOODLAB.BH@GMAIL.COM 

COP EVENT CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants contact

 34056742  or  COPEVENTCENTERWLL@GMAIL.COM 

SHAFAQAT GRAPHIC DESIGN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 33027825  or  GQS_CLEARANCE@HOTMAIL.COM 

MOHAMED ALY ELFERT FOR PUBLICITY AND MARKETING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING SPECIALIST 
 suitably qualified applicants contact

 33910606  or  MOHAMED33170607@GMAIL.COM 

CARTWHEEL MACHINERY REPAIRING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 34569303  or  STONEBOXBH@GMAIL.COM 

ALLIED ENERGY PROJECTS CONSULTANCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants contact

 17280049  or  KAINAT.HAMEED@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 33026227  or  SHAKIL.AFZAL@HOTMAIL.COM 

AHMED QASSIM ABDULLA MALIK 
has a vacancy for the occupation of

  WATCHMAN / GUARD 
 suitably qualified applicants contact

 17715158  or  AHMEDQMALIK@GMAIL.COM 

Ahmadi Industries B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN WORKER 
 suitably qualified applicants contact
 17271333  or  hr@ahmadipepsi.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

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

  RECEPTION CLERK 
 suitably qualified applicants contact
 17117788  or  ISHAQ@KOOHEJI.NET 

Saleh Abdulla Kameshki & Sons B.S.C (c) 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17250627  or  admin01@kameshki.com 

NATIONAL HOTELS COMPANY B.S.C. (DIPLOMAT HOTEL) 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants contact

 17530838  or  zalajjawi@nhcbahrain.com 

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

  SITE INSPECTOR 
 suitably qualified applicants contact

 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

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

  PAINTER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants contact

 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants contact

 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants contact

 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

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

  MESSENGER 
 suitably qualified applicants contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

MAHER WELDING & SMITHERY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINIST 
 suitably qualified applicants contact

 17673308  or  maherws@batelco.com.bh 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants contact

 17713731  or  EASTARABCON@GMAIL.COM 

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants contact

 17713731  or  EASTARABCON@GMAIL.COM 

DELMON LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of
  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants contact
 17832244  or  akgdhr119@gmail.com 

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

  FABRICATOR(FIBERGLASS PRODUCTS) 
 suitably qualified applicants contact
 17253177  or  alitahery@hotmail.com 

GULF SEA TRANSPORTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17311114  or  CHARMAN@GSTGULF.COM 

Marsland Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 38444055  or  EBRAHIMR1958@GMAIL.COM 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SENIER SYSTEMS ANALYST 
 suitably qualified applicants contact
 17584333  or  careers@GBMME.COM 

GULF GATE HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants contact

 33500974  or  RILWAN25@GMAIL.COM 

DELMON INTERNATIONAL HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTION CLERK 
 suitably qualified applicants contact

 17224000  or  HR@DELMONHOTEL.COM 

DELMON INTERNATIONAL HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  MASSEUR 
 suitably qualified applicants contact

 17224000  or  HR@DELMONHOTEL.COM 

DELMON INTERNATIONAL HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  TELEPHONE OPERATOR 
 suitably qualified applicants contact

 17224000  or  HR@DELMONHOTEL.COM 

SUPER CITY AWNINGS AND BLIND 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants contact

 39991192  or  DHIYAALASFOOR@HOTMAIL.COM 

ALANWAR DISCOUNT CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants contact

 17784342  or  alanwar@batelco.com.bh 

ALI BIN YOUSIF FAKHRO & SONS CO. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17717676  or  mahmood@fakhRoo.com 

ALSALAM FURNITURE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17830078  or  KANAKARAJ.PK@HORIZONINTLGROUP.COM 

ALRIYF FURNITURE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 38889558  or  Mmarhoon70@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants contact
 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

Bahrain Duty Free Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  RETAIL TRADE SALESMAN 
 suitably qualified applicants contact

 17728738  or  MANAL@BDUTYFREE.COM 

KHALEEJEYA 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants contact

 17292818  or  mmohammed130@yahoo.com 

DELMON POTTERY FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  POTTER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants contact

 17642539  or  ALSAMMAK22@HOTMAIL.COM 

ALDEEBIL FISH FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17732677  or  hasan.aldeebel@gmail.com 

GALF SEA GARGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17311114  or  GSTGULF@BATELCO.COM.BH 

ELEGANCY LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of
  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants contact

 17333382  or  M.ALJAZAF2016@GMAIL.COM 

Icy clean laundry 
has a vacancy for the occupation of
  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants contact
 66683333  or  INFO@ICYCLEAN.NET 

VOLUME CAFE AND RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants contact

 36662601  or  ALI.ALMRSHDI1992@GMAIL.COM 

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

  SHOVEL OPERATOR 
 suitably qualified applicants contact

 17705050  or  tahaabdulla@mister-machine.com 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants contact

 17705050  or  tahaabdulla@mister-machine.com 

ALRIYF FURNITURE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 38889558  or  Mmarhoon70@gmail.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants contact

 39901520  or  NOOR_ALI99@HTOMAIL.COM 

FREEDOM GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants contact

 39915050  or  ADMIN@MANARATAIN.COM 

Pistachios Flowers Cakes Chocolate 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants contact

 17240005  or  SCOPE_MAMDOOH@HOTMAIL.COM 

FLAG PIRATE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 32122226  or  pirateshipservice@gmail.com 

GHADNANEH FOOD STUFF CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact
 39690977  or  j44101@hotmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 39777647  or  hr@jaradahfish.com 

ALSHAYA TRADING COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (OPERATIONS) 
 suitably qualified applicants contact

 17556555  or  AYMAN.JAFAR@ALSHAYA.COM 

FATENAT ALKHALEEJ BEAUTY CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants contact

 39966051  or  BEAUTY.GULF@HOTMAIL.COM 

ALHELAL JEWELERY DESIGN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 39675509  or  ALHILALGOLDSMITH@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

SECURE SERVICES LIMITED W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants contact

 17797998  or  HANAN.KARIM@SECURESERVICES.BH 

THE COPPER CHIMNEY RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants contact

 17826880  or  CCHIMNEY@BATLCO.COM.BH 

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

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants contact

 17786484  or  ATERMBH@BATELCO.COM.BH 

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 33367000  or  A_1999_A@HOTMAIL.COM 

BAHRAIN PAKISTAN GOLDSMITH COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact
 17217315  or  NABEEL@YMAIL.COM 

AL BUROOJ A/C AND FREYREATION REPAIRS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 39655383  or  ABOOOTY@HOTMAIL.COM 

CIGALAH  GULF MEDICAL 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants contact

 17232170  or  HANY@BATELCO.COM.BH 

3lines Restaurant S P C 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (RESTURANTS) 
 suitably qualified applicants contact

 39555554  or  sadeq.hasan@gnj-group.com 

MEDICAL AND PHARMACEUTICALS SERVICES CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING SPECIALIST 
 suitably qualified applicants contact

 17715785  or  BASHIRCO@BATELCO.COM.BH 

ROMA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 66708118  or  info@awtadi.com 

MOVING SYSTEMS (FOREIGN BRANCH) 
has a vacancy for the occupation of

  EXECUTIVE MANAGER 
 suitably qualified applicants contact

 39307177  or  REZAAAB@HOTMAIL.COM 

ABDULRAHMAN EBRAHIM ALMOOSA CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants contact

 17531235  or  GALIBALMOOSA@YAHOO.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants 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 contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

ABDULAHUSAIN KHUDHUR &AHMED AND YOUSIF SNOS OF ALI AHMED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 36636622  or  ERAPROJECTS@BATELCO.COM.BH 

TRUST ELECTROMECHANICAL SERVICES COMPANY W.L.L. (TEMCO) 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants contact

 17735142  or  HAIDER@TEMCO-BH.COM 

Riffa Kirk 
has a vacancy for the occupation of
  WORKER(JUICE & SANDWICHES) 

 suitably qualified applicants contact
 39457868  or  ADNN@GDNPR.GOV.BH 

NASS MARINE SERVICES CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR (PURCHASING) 
 suitably qualified applicants contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

NASS MARINE SERVICES CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

Osaka construction W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants contact
 17677784  or  osaka.bhn@gmail.com 

AL AREEN LEISURE AND TOURISM CO THE LOST PARADISE OF DILMUN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  SUPERVISOR FOR OPERATIONS 

 suitably qualified applicants contact
 17845151  or  ADNAN.ASLAM@LPODWATERPARK.COM 

HRR PROPERTIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants contact

 17252717  or  AL_BADRO@HOTMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants contact

 17240138  or  MLAK525@HOTMAIL.COM 

DURAT ALKHALEJ MARIN SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants contact

 17674316  or  duratkhaleej@hotmail.com 

THUNDERBOLT DOCUMENT CLEARENCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 39479293  or  YAQOOBAHMADI@GMAIL.COM 

HOLAND HAIR DESIGNER 
has a vacancy for the occupation of

  MASSEUR 
 suitably qualified applicants contact

 17290505  or  ashrafshared@yahoo.com 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants contact

 17402050  or  hrheadoffice@mcsix.me 

Nawaz grill 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants contact

 33118489  or  ILAHORI@YAHOO.COM 

MUSTAFA FAZAL DAD GHULAB 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants contact

 33612660  or  mustafafazal.construction01@gmail.com 

FLAVOURS OF KERALA SWEETS&MATHAI 
has a vacancy for the occupation of

  MAKER(MATTAY) 
 suitably qualified applicants contact

 39311119  or  EXP.SEV4DOC@GMAIL.COM 

STROKE AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17111055  or  adel.abdulkhaliq@gmail.com 

Pink sadaf waste and scrap 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17346817  or  PINKSADAF91@GMAIL.COM 

Amin Car Maintenance Center 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 34451818  or  FAYEZALZAGRI1@GMAIL.COM 

SHABAN LINE LADIES TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 33578505  or  USMANBAH46@GMAIL.COM  
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الجنائيــة الدولية قلقة من وقوع  “جرائم حرب” .. والقاهرة تتحرك للتهدئة

صواريخ على ديمونا.. وغارات تغتال قادة كبار من حماس

أعــلــنــت كــتــائــب الــقــســام، الــجــنــاح 
الـــعـــســـكـــري لـــحـــركـــة حـــمـــاس عــن 
ديــمــونــا جنوبي  ــلــدة  ب اســتــهــداف 
في  الصواريخ،  من  بعدد  إسرائيل 
ــدث قــصــف على  ــ حــيــن أســـفـــر أحـ
ــدد من  ــزة عـــن مــقــتــل عــ قــطــاع غــ

الفلسطينيين جنوبي القطاع.
أطلقت  إنها  القسام  كتائب  وقالت 
جنوبي  ديمونا  على  صــاروخــًا   15
نوويا  مفاعال  تضم  التي  إسرائيل 
إسرائيليا، وذلك في أحدث موجة 
جانبي  عــلــى  الــمــســتــمــر  للتصعيد 
الــحــدود بين غــزة وإســرائــيــل منذ 

ثالثة أيام.
ولم تتوقف الصواريخ الفلسطينية 
ــقـــوط داخــــــل األراضــــــي  ــسـ ــن الـ عــ
إطالق  آخرها  وكــان  اإلسرائيلية، 
عــســقــالن  بـــاتـــجـــاه  ــا  ــاروخــ 50 صــ

وأسدود داخل إسرائيل.
ــن الــجــيــش  ــ ــل ــل، أعــ ــ ــاب ــ ــق ــمــ ــ ــي ال ــ فـ
مواقع  استهداف  عن  اإلسرائيلي 
قــــال إنــهــا تــشــتــمــل عــلــى “مــصــانــع 
أســلــحــة” تــابــعــة لــحــمــاس والــجــهــاد 
اإلســالمــي فــي قــطــاع غـــزة، وذلــك 
ــصـــف مــدفــعــي  بـــالـــتـــزامـــن مــــع قـ
الشمالية  األطـــراف  في  إسرائيلي 

لقطاع غزة.
قطاع  في  الصحة  وزارة  وأعلنت 
ــدد الــقــتــلــى  ــ ــزة عــــن ارتــــفــــاع عـ ــ غـ
الــغــارات  جـــراء  مــن  الفلسطينيين 
اإلســرائــيــلــيــة فــي الــقــطــاع إلــى 53 
ــاوز عــدد  ــجـ شــخــصــا، فـــي حــيــن تـ

اإلصابات 300 شخص.

مقتل قادة كبارا في حماس

أعــلــنــت كــتــائــب الــقــســام، الــجــنــاح 
العسكري لحركة حماس، األربعاء، 
لواء منطقة غزة  قائد  اغتيال  عن 
باسم عيسى “أبو عماد”، ومجموعة 
من قادتها في غارة إسرائيلية على 

قطاع غزة.
وكـــــان الـــنـــاطـــق بــلــســان الــجــيــش 
ــي، قد  اإلســرائــيــلــي أفــيــخــاي أدرعــ
إلى  باإلضافة  عيسى،  مقتل  أعلن 
مشروع  مــســؤول  طحلب،  جمعة 
ــر الـــصـــواريـــخ فـــي كــتــائــب  تــطــوي

القسام.
الميدانيين  قادة حماس  بين  ومن 
الــقــتــلــى فــي الـــغـــارة اإلســرائــيــلــيــة، 
بــحــســب الــنــاطــق بـــاســـم الــجــيــش 
مسؤول  الزبدة  جمال  اإلسرائيلي، 
قسم التطوير، باإلضافة إلى حازم 

الخطيب رئيس قسم المهندسين.
ــقــتــلــى من  كــمــا شــمــلــت قــائــمــة ال
كــتــائــب الـــقـــســـام، كـــل مـــن ســامــي 
التقنية  الـــوحـــدة  رئــيــس  رضــــوان 
لكتائب  العسكرية  المخابرات  في 
القسام، ووليد شمالي رئيس قسم 

المعدات في قسم التطوير. 
وفي وقت سابق، كشف المتحدث 
أمس،  اإلسرائيلي،  الجيش  باسم 
الشاباك  وجــهــاز  الــدفــاع  جيش  أن 
وفــريــدة من  مــعــقــدة  عملية  نــفــذا 
نوعها للقضاء على عدد من القادة 

الكبار في حماس.

داخل  تجرى  العملية  أن  وأوضــح 
مشيرا  وخانيونس،  غــزة  مدينتْي 
جــزءا  يشكلون  ــقــادة  ال هـــؤالء  أن 
مــهــًمــا مـــن قـــيـــادة أركـــــان الــجــنــاح 
الــعــســكــري لــحــمــاس ومــقــربــيــن من 

محمد الضيف.

القاهرة تتحرك للتهدئة

ذكرت مصادر مصرية وفلسطينية 
أمنيا  وفـــدا  أن  الــمــســتــوى  رفــيــعــة 
مصريا وصل قطاع غزة حيث من 
المقرر أن يجري مشاورات مع قادة 
الفصائل الفسطينية بشأن التوصل 
نار  إطـــالق  ووقـــف  تهدئة  التــفــاق 

متبادل مع الجانب اإلسرائيلي.
الوفد  أن  إلــى  الــمــصــادر  ــارت  وأشــ
اليوم  ظهر  بعد  سيلتقي  المصري 
ــتـــي حــمــاس  ــركـ قـــــيـــــادات مــــن حـ
والجهاد اإلسالمي لبحث تطورات 
ــي ظل  ــي الـــقـــطـــاع فـ األوضـــــــاع فـ

استمرار الهجوم اإلسرائيلي.
ومـــن الــمــتــوقــع أن يــواصــل الــوفــد 
ــمــصــري اتـــصـــاالتـــه مـــع الــجــانــب  ال

التوصل  كيفية  لبحث  اإلسرائيلي 
لوقف إطالق النار.

ــاع  ــدفـ ــر الـ ــ ــ ــد وزي ــ ــبـــه، أكـ ــانـ مــــن جـ
اإلســرائــيــلــي بــيــنــي غــانــتــس أن ال 
إلى  التوصل  قبل  ممكنة  “هــدنــة” 
ــد”، مــؤكــدا أن  هـــدوء “طــويــل األمــ
ــيــة ســتــواصــل  ــيــل الـــقـــوات اإلســرائ
ــا عــلــى قــطــاع غـــزة طالما  ــه غــارات

استمر إطالق الصواريخ.

قلق من “جرائم حرب”

للمحكمة  الــعــامــة  الــمــدعــيــة  ــدت  أبـ
الجنائية الدولية األربعاء قلقها من 
اإلسرائيليين  بين  العنف  تصاعد 
ــيــيــن، مـــشـــيـــرة إلـــى  ــن ــســطــي ــفــل وال

احتمال وقوع “جرائم حرب”.
وفـــي هـــذا الــصــدد، صــرحــت فاتو 
بــنــســودا فــي تــغــريــدة عــلــى تويتر 
العنف  تصاعد  بالغ  بقلق  “أالحـــظ 
في الضفة الغربية بما فيها القدس 
وحولها  غزة  في  وكذلك  الشرقية 
بموجب  جرائم  ارتكاب  واحتمال 

نظام روما” المؤسس للمحكمة.

عواصم ـ وكاالت

إسرائيل تتحدث عن عملية معقدة الستهداف قادة حماس

دبي - العربية.نت

أكدت الواليات المتحدة وفرنسا أن الحوثيين يأخذون مستقبل اليمن رهينة.
وقالت الخارجية األميركية إن المبعوث األميركي إلى اليمن، تيم ليندركينغ، 
ضــرورة  أكــدا  فــارنــو،  كريستوفر  الفرنسية،  الخارجية  فــي  والدبلوماسي 

مشاركة الحوثيين في صفقة عادلة ستجلب الراحة للشعب اليمني.
وأكد المسؤوالن أن استمرار الهجوم الحوثي على مأرب ُيهدد بتكلفة عالية.

جاء ذلك خالل لقاء جمع ليندركينغ ومدير إدارة الشرق األوسط في وزارة 
الخارجية الفرنسية فارنو، وفقًا لتغريدة نشرها حساب الخارجية األميركية 

لشؤون الشرق األدنى على تويتر.
أن  على  اتفقا  الفرنسي  والمسؤول  لليمن  الخاص  المبعوث  أن  وأوضحت، 
مكلف  هجوم  فــي  مستمرين  كرهينة  اليمن  مستقبل  يضعون  “الحوثيين 

وطويل على مأرب”.
وأكدا على أن “الصفقة العادلة المطروحة على الطاولة ستجلب أخيرا الراحة 

للشعب اليمني”.
“االنخراط  على  إيــران  من  المدعومة  الحوثيين  جماعة  المسؤوالن،  وحث 

حاال” في جهود السالم، وفقًا لتغريدة الخارجية األميركية ذاتها.

أميركا وفرنسا: مستقبل اليمن رهينة بيد الحوثيين

تونس - وكاالت

النهضة  فــي حــركــة  ــقــيــادي  ال أعــلــن 
المكلف  الــبــرلــمــان  رئــيــس  ومــســاعــد 
رئيس  أن  مــذيــوب  مــاهــر  بـــاإلعـــالم 
ــد  ــيـــس الــبــرلــمــان راشـ الـــحـــركـــة ورئـ
مصر  ــارة  زيـ فــي  يمانع  ال  الغنوشي 

ولقاء رئيسها عبدالفتاح السيسي.
وقــال مــذيــوب الــذي كانت 

ــادة ضد  لــه مــواقــف حـ
المصرية  السلطات 
“في  السيسي  وضد 
حــــال دعــــي رئــيــس 

الــبــرلــمــان إلـــى زيـــارة 
ــر فــســيــســتــجــيــب  ــصـ مـ

ــا  بـــــإذن هللا فــمــن يــدعــون
نستجب له ومن يزورنا فمرحبا 

به”.
العالقات  وتحدث ماهر مذيوب عن 
الشعبين  بين  تجمع  التي  التاريخية 
يتطرق  أن  دون  والتونسي  المصري 

ــوان  ــصــراع بــيــن جــمــاعــة اإلخـ إلـــى ال
او  المصرية  والــســلــطــات  المسلمين 
إرهابية  كمنظمة  الجماعة  تصنيف 

في مصر.
إلى  دعا  الغنوشي  أن  مذيوب  وقال 
الــمــصــالــحــة بــيــن اإلخــــوان والــنــظــام 
الــمــصــري عــقــب األحـــــداث الــتــي 
أصـــر   2013 ســـنـــة  انـــدلـــعـــت 
متابعا  الجماعة  حكم  إنهاء 
“ لــيــســت لــنــا مــشــكــلــة مع 

الدولة المصرية”.
وأضـــــاف الـــقـــيـــادي في 
شاعر  الغنوشي  ان  النهضة 
بالتغيرات الحاصلة في السياسات 
المصالحة  خاصة  للدول  الخارجية 
مصر  مــع  تركيا  وتــقــارب  الخليجية 
والسعودية مشيرا بأنه يتمنى حدوث 
بين  التونسي  الداخل  في  مصالحة 

مختلف التيارات واألحزاب.

الغنوشي ال يمانع في زيارة مصر ولقاء السيسي

الخرطوم ـ وكاالت

الخرطوم،  في  األميركية  السفارة  دانت 
أمس األربعاء، استخدام الذخيرة الحية 
مقر  قــرب  السلميين  المتظاهرين  ضــد 
الــســودانــي في  الــعــامــة للجيش  الــقــيــادة 

العاصمة. 
وأعــربــت فــي بيان عــن صدمة وانــزعــاج 
قبل  الليلة  خـــالل  األرواح  خــســائــر  مــن 
الماضية، ودعت الُسلطات السودانية إلى 
المسؤولين  استكمال تحقيقاتها وتقديم 

إلى العدالة.
وكانت القوات المسلحة السودانية، نفت 
أمس، صحة البيان الصادر باسمها بشأن 
جاءت  التي  المسيرات  خــالل  حــدث  ما 
في الذكرى الثانية لعملية فض االعتصام 

أمام قيادة الجيش.
لمعرفة  إنها شكلت لجنة تحقيق  وقالت 
المتسببين فيها، كما أكدت تعاونها التام 
للوصول  والقانونية  العدلية  الجهات  مع 

مستعدة  أنــهــا  على  وشـــددت  للحقائق، 
ــه فــي  ــورطــ ــ ــبــت ت ــث ــن ي ــل مــ لــتــقــديــم كــ

األحداث للعدالة.
وقتل شخصان وأصيب عشرات آخرون، 
الــســودانــيــة  ــن  ــوات األمـ حينما فــرقــت قـ
ــبــة بــتــحــقــيــق الـــعـــدالـــة  ــلــمــطــال ــًا ل تــجــمــع
ــتــلــوا فــي االحــتــجــاجــات  لــمــتــظــاهــريــن ُق
عامين،  نحو  قبل  للحكومة  المناهضة 

على ما أعلن الجيش أمس األربعاء.

وأعرب رئيس الحكومة عبدهللا حمدوك 
منّددا  القتيلين،  لسقوط  “صدمته”  عن 
ضد  الحّي  الرصاص  استخدام  “بجريمة 

المتظاهرين السلميين”.
مقر  أمــام  الثالثاء  مساء  المئات  وتجمع 
الجيش في الخرطوم، حيث كان اآلالف 
بإسقاط  للمطالبة   2019 فــي  تــظــاهــروا 
إلى  السلطة  ونقل  البشير  عمر  الرئيس 

المدنيين.

عنف القوات األمنية يثير غضب السودانيين

دعوات للتسريع في كشف قاتلي المتظاهرين وتقديمهم للعدالة
مقتل متظاهرين بالرصاص الحّي خالل تجمع في السودان

بروكسل ـ رويترز

وضع  على  يعكف  ــي  ــ األوروب االتــحــاد  أن  دبلوماسيون  أعــلــن 
عقوبات لفرضها على ساسة لبنانيين يرى أنهم يعطلون تشكيل 
حكومة، وستكون هذه أول عقوبات يفرضها التكتل على لبنان.
الساسة  الضغط على  لتكثيف  بقيادة فرنسا،  االتحاد،  ويسعى 
أشهر  عشرة  منذ  مستمرة  أزمــة  وسط  المتناحرين  اللبنانيين 
التضخم  انهيار مالي وارتفاع شديد في معدالت  أسفرت عن 
الــوقــود  ــدادات  إمــ فــي  ونــقــص  الكهرباء  فــي  وانــقــطــاع متكرر 

والمواد الغذائية.
الستهدافها  بعد  بعينها  أسماء  األوروبـــي  االتحاد  يبحث  ولــم 
جهود  علنا  استنكرت  هنغاريا  أن  كما  المزمعة  بالعقوبات 
االتحاد للضغط على الساسة اللبنانيين. لكن ستة دبلوماسيين 
ومسؤولين من االتحاد األوروبي أبلغوا “رويترز” أن التحضير 
للعقوبات بدأ بالفعل من خالل العمل على ما يطلق عليه معايير 
االختيار وذلك بعد أن اتفق وزراء خارجية االتحاد يوم اإلثنين 

على التحرك.
منازل  لديهم  البارزين  اللبنانيين  الساسة  من  العديد  أن  وبما 
األوروبــي  االتحاد  دول  في  واستثمارات  مصرفية  وحسابات 
ويرسلون أبناءهم للدراسة في جامعات هناك، فإن سحب هذه 

االمتيازات قد يكون وسيلة لدفعهم إلمعان التفكير في األمر. 
دخول  لتقييد  بالفعل  إجـــراءات  اتخذت  أنها  باريس  وأكــدت 
جهود  لتعطيلهم  وذلــك  أراضيها  اللبنانيين  المسؤولين  بعض 
معالجة األزمة غير المسبوقة التي تمتد جذورها إلى عقود من 

فساد الدولة وتراكم الديون.

صبي لبناني يلوح بعلم بالده 

الجهود الفرنسية لحل أزمة لبنان وصلت إلى طريق مسدود
االتحاد األوروبي يجهز عقوبات على ساسة لبنانيين

طهران ـ وكاالت

أعــلــن الــتــلــفــزيــون اإليـــرانـــي، أمــس 
األربعاء، أن الرئيس السابق محمود 
الترشح  أحمدي نجاد تقدم بأوراق 
إجراؤها  المقرر  الرئاسة  النتخابات 

في 18 يونيو المقبل.
وأظــــهــــرت لـــقـــطـــات تــلــفــزيــونــيــة 

ــجــاد وهـــو يسير  ن أحـــمـــدي 
برفقة أنصاره إلى مركز 

وزارة  في  التسجيل 
ملء  قبل  الداخلية 

االستمارات.
اندلع  أن  لبث  مــا  ثــم 

بـــاأليـــدي بين  ــاك  ــب اشــت
ــدي نــجــاد  ــمــ ــرافـــقـــي أحــ مـ

تسجيل  لجنة  فــي  والــعــامــلــيــن 
الرئاسية.   لالنتخابات  المرشحين 
السنوات  نجاد في  أحمدي  وحاول 
المتشددة  صــورتــه  تلميع  األخــيــرة 
وتحويلها إلى مرشح أكثر وسطية 

وانــتــقــد الــحــكــومــة لــســوء إدارتــهــا. 
ــة  ووفـــــــق إعـــــــالن مـــجـــلـــس صــيــان
ــدر األســـبـــوع  ــور، الـــــذي صــ ــتـ ــدسـ الـ
على  الــتــرشــح  سيقتصر  الــمــاضــي، 
و75   40 بين  أعمارهم  تتراوح  من 
حاصلين  يكونوا  أن  على  عــامــا، 
على  الماجستير  درجـــة  على 
ــهــا، مع  يــعــادل األقــــل أو مـــا 
إداريــة ال تقل عن  خبرة 
أربــع ســنــوات، وسجل 
جــنــائــي نــظــيــف، كما 
ــالن  ــ ــ ــمــــح إعـ ــيــــســ ســ
الدستور  صيانة  مجلس 
األقاليم  وحكام  وزراء  بترشح 
البلديات  ــاء  ورؤســ والــمــحــافــظــات 
سكانها  عــدد  يزيد  التي  المدن  في 
عــلــى مــلــيــونــي نــســمــة، إضــافــة إلــى 
لواء كحد  برتبة  العسكريين  القادة 

أدنى.

أحمدي نجاد يترشح مجدًدا في انتخابات الرئاسة
ُنواكشوط ـ أ ف ب

الرئيس  أمر قاض موريتاني، بوضع 
قيد  العزيز  عبد  ولــد  محمد  السابق 
ــه في  ــي مــنــزل ــجــبــريــة فـ اإلقـــامـــة ال
ــو تــهــمــيــش جــديــد  ــوط، وهــ ــشـ ــواكـ نـ
ــابـــق الــمــتــهــم  لـــرئـــيـــس الــــدولــــة الـــسـ

بالفساد، بحسب قرار القاضي الذي 
فرانس  وكالة  عليه  اطلعت 

برس.
ــاضــــي  واســـــتـــــمـــــع قــ
ــوم  ــ الــــتــــحــــقــــيــــق، يـ
ــاء، لــلــرئــيــس  ــ ــالث ــثــ ــ ال

ــذي تــولــى  ــ الـــســـابـــق الـ
ــلـــطـــة بـــيـــن عـــامـــي  الـــسـ

لـــلـــمـــرة  و2019،   2008
تهم  إليه  وجهت  أن  منذ  الثانية 

بالفساد وغسل األموال واإلثراء غير 
المشروع في مارس.

ووضع عزيز الذي نفى تلك االتهامات 
ــا مــــنــــاورة إلبــــعــــاده عــن  ــرهـ ــبـ ــتـ واعـ

السياسة، قيد المراقبة القضائية مع 
الشرطة  مركز  إلى  الحضور  التزامه 
ثالث مرات في األسبوع وطلب إذن 

من القاضي لمغادرة نواكشوط.
وهو سيخضع لإلقامة الجبرية لمدة 
أربع مرات،  للتجديد  قابلة  شهرين 
التحقيق  قــاضــي  قـــرار  بحسب 
فــرانــس  اطــلــعــت عليه  ــذي  الـ

برس.
ــذا  هـ مـــحـــامـــوه  ودان 
ــر”.  ــ ــائ ــــجــ اإلجـــــــــراء “ال
ــيــان إن  ــالـــوا فـــي ب وقـ
“هــــذه الــمــضــايــقــات تــهــدف 
السابق  الرئيس  منع  إلى  ببساطة 
التي  السياسية  بحقوقه  التمتع  من 

يضمنها الدستور”.
كــمــا نــــدد حـــزبـــه الـــجـــديـــد “الـــربـــاط 
الـــوطـــنـــي” بـــوضـــعـــه قـــيـــد اإلقـــامـــة 

الجبرية.

وضع الرئيس الموريتاني السابق قيد اإلقامة الجبرية

عقد مجلس األمن الدولي أمس اجتماعا 
أيــام حول  ثالثة  الثاني خالل  هو  طارئا 
ــــشــــرق األوســـــــط بــيــن  ــتــصــعــيــد فــــي ال ال
والفلسطينيين، وأخفق مجددًا  إسرائيل 
استمرار  وسط  مشترك  إعــالن  تبني  في 
معارضة الواليات المتحدة ألي نص، وفق 
دبلوماسي  وقــال  دبلوماسيون.  نقل  ما 
طــلــب عـــدم الــكــشــف عــن هــويــتــه لوكالة 
الــواليــات  إلــى  “بالنسبة  بـــرس”:  “فــرانــس 
من  قلقه  األمــن  مجلس  يظهر  المتحدة، 

خالل االجتماع، وال حاجة للمزيد”. 

مجلس األمن يخفق 
للمرة الثانية

االمم المتحدة ـ أ ف ب



الســـلوم  أحمـــد  النائـــب  بحضـــور 
الرمضانيـــة  الســـقية  دورة  اختتمـــت 
لكـــرة القـــدم 37 بلقاء فريـــق القيدوم 

لأليدي العاملة وفريق السقية.
فريـــق  بفـــوز  المبـــاراة  انتهـــت  وقـــد 
السقية بكأس البطولة بعد فوزة على 

فريق القيدوم لأليدى العاملة بنتيجة 
أربعة أهداف مقابل هدفين. وســـجل 
لفريـــق القيـــدوم عـــادل محمـــد وعلي 
بهـــرام وســـجل لفريـــق الســـقية علـــي 
مجيد هدفين وصادق جعفر هدفين.

وعقـــب نهايـــة المبـــاراة تمت مراســـم 
توقيـــع الجوائـــز، حيـــث فـــاز بـــكأس 

هـــداف البطولة على بهـــرام من فريق 
القيـــدوم لأليـــدى العاملـــة برصيد )7( 
أهـــداف، أفضـــل حـــارس مرمـــى فـــى 
الـــدورة لالعـــب محمـــد محمـــود مـــن 

فريق شركة كوكيتو.
وقـــد تفضـــل راعـــي البطولـــة بتكريم 
المعاصيريـــن  الالعبيـــن  مـــن  عـــددا 

والمشـــاركين فـــي الدورات الســـابقة. 
اللجنـــة  أعضـــاء  تكريـــم  وكذلـــك 
المنظمـــة فـــي البطولـــة. كمـــا قدمـــت 
تذكاريـــة  هديـــة  المنظمـــة  اللجنـــة 
لراعـــي البطولة النائب أحمد الســـلوم 
رعايـــة  فـــي  ومشـــاركة  لحضـــورة 

البطولة لهذا العام.

المنامة - العاصمة:
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كتبت - هنادي محمد العنزي
 “طالبة إعالم في جامعة البحرين”

يعتبـــر مشـــروع المجمـــع المائـــي األولمبي 
الذي افتتحه ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمد 
آل خليفـــة النائـــب األول لرئيـــس المجلس 
األعلـــى للشـــباب والرياضة رئيـــس اللجنة 
مثاليـــة  وجهـــة  البحرينيـــة،  األولمبيـــة 
للرياضـــات المائية، وبالتالي يعتبر من أهم 
المشاريع الكبيرة والفريدة من نوعها التي 
تدعم مجـــال الرياضة المائية ومحترفيها، 
حيـــث يســـاهم هـــذا المشـــروع فـــي توفير 
بيئـــة مائيـــة تســـاعد فـــي تطويـــر وتحفيز 
فـــي  تختـــص  التـــي  الرياضيـــة  المهـــارات 
الســـباحة، وإقامة بطوالت على المســـتوى 
اإلقليمـــي والقاري والدولـــي، مما يعزز من 

أداء السباحين المحليين.
يقـــدم المجمـــع المائـــي األولمبـــي حصصـــا 
تدريبية؛ لتكون خطوة إيجابية في تحفيز 
مهارات الســـباحين وتشجعيهم، فمثل هذا 

المشـــروع يعتبر مســـاهمة كبيرة من ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بن حمـــد آل خليفـــة لتقديم 
الدعم والرعاية، الذي يشكل خطوة كبيرة 

في تاريخ مجال الرياضة المائية، باعتباره 
أول مســـبح أولمبـــي يؤهـــل ليقـــدم أفضل 

المواصفات الدولية في اتحاد السباحة.

نوعهــا مــن  والفريــدة  الكبيــرة  المشــاريع  أهــم  مــن  يعتبــر 
المجمع المائي األولمبي.. خطوة تاريخية

االتحاد البحريني لكرة القدم:

الحكـــم  القـــدم،  لكـــرة  العربـــي  االتحـــاد  كلـــف 
أســـامة  الصـــاالت  لكـــرة  الدولـــي  البحرينـــي 
إدريـــس؛ للمشـــاركة فـــي إدارة مباريـــات كأس 
العرب لكرة الصاالت 2021، إذ ســـتقام البطولة 

في جمهورية مصر العربية.
لكـــرة  للمنتخبـــات  العربيـــة  البطولـــة  وتقـــام 
الصاالت في الفترة 20 وحتى 29 مايو الجاري.

واختـــار االتحـــاد العربـــي لكـــرة القـــدم الحكـــم 
الدولـــي لكـــرة الصـــاالت أســـامة إدريـــس إلـــى 
جانب 14 حكًما عربًيا آخر؛ للمشاركة في إدارة 

المباريات.
ويعـــد التكليف الصادر من االتحاد العربي لكرة 
القـــدم تأكيًدا للمكانة المتميـــزة التي يتمتع بها 
التحكيـــم البحرينـــي علـــى جميـــع المســـتويات 
بمـــا فيهـــا حكام كـــرة الصـــاالت، إذ يعد أســـامة 
إدريس من ضمن قائمة نخبة حكام آســـيا لكرة 
الصـــاالت للعام 2021، وســـبق لـــه إدارة العديد 

من المباريات المهمة على مختلف األصعدة.
ويعتبـــر إدريـــس مـــن األســـماء المميـــزة علـــى 
مســـتوى تحكيـــم كـــرة الصـــاالت علـــى جميـــع 

األصعـــدة، ويعد وجـــوده في البطولـــة العربية 
اســـتمراًرا للنجاحـــات المتعـــددة التـــي يحققها 

التحكيم البحريني.
وكان الحكم أسامة إدريس قد شارك في إدارة 
المبـــاراة النهائيـــة لبطولة آســـيا لكـــرة الصاالت 
للمنتخبـــات تحـــت 20 عاًما وتواجـــد أيضا في 
بطولـــة األنديـــة اآلســـيوية للرجال والســـيدات 

ومسابقات آسيوية أخرى.

اسماعيل ادريس

إدريس يشارك بإدارة  كأس العرب للصاالت
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اللجنة اإلعالمية

رفع مستشـــار جاللة الملك 
لشؤون الشـــباب والرياضة 
صالـــح بـــن هنـــدي المناعي 
خالص التهاني إلى حضرة 
الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب 
حمد بن عيســـى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى حفظه 
هللا ورعاه بمناسبة وصول 
رجال الحـــرس الملكي إلى 

قمة جبل إيفرست. 
وهنأ بن هندي، سمو اللواء 
الركن الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة مستشـــار األمن 
الحـــرس  قائـــد  الوطنـــي 
اإلنجـــاز  بهـــذا  الملكـــي 
الكبير، مشيدا بدعم سموه 
الملكي  لرجـــاالت الحـــرس 
لهم؛  المســـتمرة  ومتابعتـــه 
األمـــر الذي مثـــل لهم دافعا 
قويا من أجل الوصول إلى 

القمة العالمية. 

بجهـــد  هنـــدي  بـــن  وأشـــاد 
فريـــق  أفـــراد  وعطـــاء 
الحـــرس الملكـــي وعزيمته 
القويـــة مـــن أجـــل تخطـــي 
كافـــة التحديات والصعاب 
في سبيل رفع علم المملكة 
علـــى قمـــة الجبـــل األعلـــى 

عالميا.

بن هندي يهنئ أبطال الحرس الملكي
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صالح بن هندي 

إنفانتينو 
يهنئ الرفاع

أبطــال الحرس الملكــي قادرون على تخطــي الصعاب وصناعــة اإلنجازات

ــة إفــرســت ــم ــق ــي ل ــك ــل ــم وصـــــول أبـــطـــال الـــحـــرس ال

خالد بن حمد: نعتز برفع علم البحرين على أعلى قمم جبال العالم

النصف يهنئ جاللة الملك وناصر بن حمد

رفـــع ســـمو المقـــدم الركن الشـــيخ خالد بـــن حمد 
آل خليفـــة قائـــد قـــوة الحـــرس الملكـــي الخاصة، 
أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
عاهـــل البـــالد المفـــدى القائـــد األعلـــى حفظه هللا 
ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء نائب 
القائـــد االعلـــى، وإلـــى ســـمو اللواء الركن الشـــيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة مستشـــار األمن الوطني 
األمين العام للمجلس االعلى للدفاع قائد الحرس 
الملكي، بمناســـبة وصول أبطـــال الحرس الملكي 

إلى قمة جبل إفرست.
وقال سموه: “إن هذا اإلنجاز المشرف لم يتحقق 
لوال اهتمام ودعم ســـيدي الوالـــد حضرة صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة عاهل 
البـــالد المفـــدى القائـــد األعلى حفظـــه هللا ورعاه، 
لرجال الحـــرس الملكي لرفع علم مملكة البحرين 

على أعلى قمم جبال العالم”. 

وثمن سمو المقدم الركن الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفـــة، الجهود المتميزة التي بذلها ســـمو اللواء 
الركن الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة، في دعم 
ومتابعـــة وتحفيز فريق الحرس الملكي، لتحويل 
حلـــم الوصـــول إلـــى قمـــة جبـــال إيفرســـت إلـــى 

حقيقية مشـــهودة، تســـجل للبحرين هذا اإلنجاز 
المميز. 

وأضاف ســـموه: “إن أبطال فريق الحرس الملكي 
برهنوا على عزيمة وقدرة الشـــباب البحريني في 
الريـــادة وصناعة اإلنجـــازات المتميزة، التي تعزز 
مـــن مكانة مملكة البحرين في مختلف المجاالت 
على المســـتوى العالمي”، مشـــيدا ســـموه بالجهود 
للوصـــول  الملكـــي  الحـــرس  فريـــق  بذلهـــا  التـــي 
إلـــى قمـــة جبـــال إيفرســـت، متســـلحين باإلصرار 
والتحـــدي علـــى تخطـــي الصعاب وتســـجيل هذا 

اإلنجاز الفريد.

رفع األمين العـــام للجنة األولمبية 
البحرينيـــة محمـــد النصف أســـمى 
إلـــى  التهانـــي والتبريـــكات  آيـــات 
الملـــك  حضـــرة صاحـــب الجاللـــة 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة عاهل 
البـــالد المفـــدى حفظـــه هللا ورعاه 
بمناســـبة وصـــول رجـــال الحرس 
الملكـــي الـــى قمـــة جبل إفرســـت، 
كما تقدم بالتهنئة إلى سمو اللواء 
الركـــن الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
خليفـــة أمين عام مجلـــس الدفاع 

األعلى، مستشـــار األمـــن الوطني، 
قائد الحـــرس الملكي بهذا اإلنجاز 

الكبير.
اإلنجـــاز  هـــذا  أن  النصـــف  وأكـــد   
هو مدعـــاة للفخـــر واالعتزاز وهو 
رجـــال  وبســـالة  شـــجاعة  يجســـد 
الحـــرس الملكـــي وحرصهـــم على 
تحقيـــق هـــذا اإلنجـــاز ورفـــع علم 
المملكة على أعلى قمة في العالم، 
مشـــيدا باالهتمام الكبيـــر من قبل 
جاللـــة الملـــك حفظـــه هللا ورعـــاه 

لرجـــاالت الحـــرس الملكـــي والذي 
شـــكل دافعـــا لهـــم لتحقيـــق ذلـــك 

اإلنجاز. 
اهتمـــام  أن  النصـــف  وأضـــاف   
ومتابعـــة ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن 
حمد آل خليفـــة لرجاالت الحرس 
الوطنـــي كان لـــه أبلـــغ األثـــر فـــي 
تحفيزهـــم لتحقيـــق هـــذا اإلنجاز 
بمـــا  النصـــف  وأشـــاد  البحرينـــي، 
بذله رجاالت الحـــرس الملكي من 
جهود للوصول إلى القمة العالمية 

يعكـــس  جديـــد  إنجـــاز  لتســـجيل 
المكانة المتميزة لمملكة البحرين.

الرفاع- المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية:

سمو الشيخ خالد بن حمد 

محمد النصف

سموه: رجال الحرس الملكي 
برهنوا على عزيمة وقدرة 

الشباب البحريني في الريادة 
وصناعة اإلنجازات المتميزة

االتحاد البحريني لكرة القدم

ــاد  ــحـ االتـ إدارة  مــجــلــس  ــيـــس  رئـ ــقــى  ــل ت
ــقــدم الــشــيــخ عــلــي بن  الــبــحــريــنــي لــكــرة ال
رئيس  تهنئة من  برقية  آل خليفة  خليفة 
ــدم جــيــانــي  ــقـ ــــي لـــكـــرة الـ ــــدول ــاد ال ــــحــ االت
إنفانتينو، أعرب فيها إنفانتينو عن تهانيه 
دوري  بلقب  فــوزه  بمناسبة  الرفاع  لنادي 
وقال  القدم.  لكرة  الممتاز  حمد  بن  ناصر 
نتقدم  أن  “يسعدنا  برقيته:  في  إنفانتينو 
الرفاع  نــادي  فــوز  بمناسبة  التهاني  بأحر 
العمل  بعد  ــذي جــاء  الـــدوري، وال ببطولة 

المتواصل من قبل إدارة نادي الرفاع”.
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بزيــــادة 144 %... مجمــــوع الدخــــل التشغيلــــي بلــغ 28 مليــــون دينــار

مليون دينار أربــاح “مصــرف الســالم” للـربــع األول 2021

حقــق مصــرف الســام صافــي أربــاح عائدا للمســاهمين بمبلــغ 6.1 مليون دينار للربــع األول 2021، مقارنًة مع 2.5 مليون دينار للفترة نفســها 2020، 
أّي بزيــادة بنســبة 144 %. وتعــزا الزيــادة فــي صافــي األربــاح إلى ارتفاع النمو في األنشــطة الرئيســة للمصرف. وبلغ العائد على الســهم 2.6 فلس 
عن الربع األول للعام 2021 مقابل عائد 1.1 فلس للربع نفســه 2020، أي بارتفاع بنســبة 164 %. وبلغ مجموع الدخل التشــغيلي خال الربع األول 
28 مليون دينار، مســجًا زيادة بنســبة 17 % مقارنًة مع 23.9 مليون دينار في نفس الفترة 2020. وارتفع إجمالي حقوق المســاهمين بنســبة 2.1 
%، وذلك من مبلغ 280.8 مليون دينار في 2020 إلى 286.7 مليون دينار في نهاية مارس 2021، وتحققت هذه الزيادة نتيجة لألرباح المكتســبة 

خال هذه الفترة. 

وســـجل إجمالـــي األصـــول نمـــًوا قوًيا 
في العام 2021، وذلك بتحقيق زيادة 
بنســـبة 3.6 % ليصل إلى مبلغ 2,344 
 2,261 مبلـــغ  مقابـــل  دينـــار  مليـــون 
مليـــون دينـــار للفتـــرة نفســـها 2020. 
تحّســـن  علـــى  النمـــو  هـــذا  وانعكـــس 
األول  الربـــع  خـــال  األصـــول  جـــودة 
2021، وقـــد صاحـــب ذلـــك انخفـــاض 
نســـبة التســـهيات المتعثرة للمصرف 
للمبـــادرات  نتيجـــة   %  4.95 إلـــى 
الفعالـــة الســـترداد األصـــول المتعثرة 
وجودة األصول الجديدة. واســـتطاع 
المصرف المحافظة على نســـبة قوية 
لمعـــدل كفايـــة رأس المـــال، إذ بلغـــت 
مـــارس   31 تاريـــخ  فـــي   %  25.97
2021، مقارنـــة بنســـبة 26.46 % في 

تاريخ 31 ديسمبر 2020. 
وواصلت األنشـــطة واألعمال الرئيسة 
لمصـــرف الســـام فـــي النمـــو بالرغـــم 
من اســـتمرار التحديـــات المترتبة من 
جائحة “كوفيـــد 19”، وجاء هذا النمو 
نتيجة ألســـباب متعـــددة ومنها نجاح 
جهـــود ومســـاعي المصـــرف لتوطيـــد 
العاقـــات مـــع الزبائـــن. وشـــهد الربـــع 

األول 2021 تدشـــين برنامج مكافآت 
الـــوالء األول مـــن نوعه فـــي المملكة، 
بمـــا فـــي ذلك طـــرح بطاقـــات اإليداع 
للشركات وتنفيذ إجراءات التمويات 
المنتجـــات  هـــذه  وأســـهمت  رقميـــًا، 
والخدمـــات في تعزيـــز تجربة الزبائن 

بشكل واسع. 
وقـــال رئيـــس مجلـــس إدارة مصـــرف 
الســـام الشـــيخ خالـــد بـــن مســـتهيل 
نتائـــج  تحقيـــق  “يســـعدنا  المعشـــني 
ماليـــة إيجابيـــة فـــي جميـــع أنشـــطة 

المصـــرف خال الربـــع األول من العام 
الجـــاري، وهو ما ُيشـــكل بداية واعدة 
2021. وقـــد ترّكـــز حرصنـــا  فـــي  لنـــا 
علـــى تقليـــل المخاطـــر والتكّيـــف مـــع 
تحديات ومتغيرات السوق من خال 
اعتمـــاد سياســـات عمل مائمـــة لهذه 
الظروف االســـتثنائية. ومـــن المتوقع 
بـــإذن هللا أن نشـــهد مزيـــًدا مـــن النمو 
وحصتنـــا  العموميـــة  ميزانيتنـــا  فـــي 
الســـوقية، وذلك من خـــال مواصلتنا 
فـــي تعزيـــز األصـــول عالية الجـــودة”.  

ومـــن جانبـــه، قـــال الرئيـــس التنفيذي 
للمجموعة لدى مصرف الســـام رفيق 
النايـــض “بفضـــل هللا نحـــن فخورون 
اإليجابيـــة  الماليـــة  بالنتائـــج  للغايـــة 
الُمحققـــة للربع األول من العام 2021، 
ومـــن بعـــد توفيق المولـــى القدير فقد 
كان للجهود المكثفة لفريقنا والخطط 
االســـتراتيجية المنفـــذة خـــال العـــام 
2020 األثـــر الكبيـــر فيمـــا تحقـــق مـــن 
نجاحات في العام المالي الجاري وما 
سيتحقق مستقباً بإذن هللا. وحرصنا 
كذلـــك على وضع أســـس قوية لتعزيز 
فـــي  الســـام  تمّيـــز وريـــادة مصـــرف 
الفتـــرة المقبلـــة، حيث نســـتعد لطرح 
اســـتراتيجية جديـــدة شـــاملة لمدة 3 
سنوات، لترّكز على أعمالنا المصرفية 
األساســـية ورفع نشـــاط المصرف في 
مجـــال الخدمات المصرفيـــة الرقمية، 
باإلضافة لمبادرات تسويق المنتجات 
والخدمات والعامة التجارية. وتأتي 
اللتزامنـــا  اســـتمراًرا  الخطـــوة  هـــذه 
بتطويـــر أعمال المصـــرف بما يتوافق 
مع متطلبات وتطلعات زبائننا الكرام”.

المنامة - مصرف السالم

المنامة - بورصة البحرين

تداول 2.6 مليون سهم 
بـ286.3 ألف دينار

ــداول الــمــســتــثــمــرون فـــي بــورصــة  ــ ــ ت
سهم،  مليون   2.63 أمــس،  البحرين، 
ألف   286.30 قــدرهــا  إجمالية  بقيمة 
دينار، تم تنفيذها من خال 72 صفقة، 
تعاماتهم  المستثمرون  ركـــز  حــيــث 
والتي  االستثمار  قطاع  أسهم  على 
بلغت قيمة أسهمه المتداولة 123.35 
ألف دينار أي ما نسبته 43.08 % من 
وبكمية  لــلــتــداول  اإلجمالية  القيـمة 
قدرها 1.64 مليون سهم، تم تنفيذها 

من خال 26 صفقة.

الهملة - بتلكو

المحرق - طيران الخليج

مـــن  الثانيـــة  النســـخة  اختتـــام  تـــّم 
برنامـــج الشـــركة الرمضانـــي “يمعتنا 
غيـــر” بحلول نهايـــة الشـــهر الفضيل 
فـــي يـــوم الثاثـــاء 11 مايـــو 2021، 
وهـــو برنامج مســـابقات تـــّم إطاقه 
الماضـــي  العـــام  فـــي  للمـــرة األولـــى 
ضمن األنشـــطة التفاعليـــة التي يتم 
تنظيمهـــا حصرًيـــا للموظفيـــن. وقـــد 
تـــم بـــث البرنامـــج الحصري بشـــكل 
أســـبوعي طوال شهر رمضان، وذلك 
عبـــر خاصية البث المباشـــر في قناة 
التواصل الداخلية للشـــركة الخاصة 

بالموظفين على اإلنستقرام. 
للمـــرة  البرنامـــج  اســـتضافة  وتـــم 
الثانية على التوالي؛ بهدف مشاركة 
األجواء الخاصة بالشهر الفضيل مع 
الموظفين والتواصل المباشـــر معهم 

باإلضافة إلـــى الحرص على االلتزام 
وكذلـــك  االحترازيـــة،  باإلجـــراءات 
بالتـــراث  المتعلقـــة  الثقافـــة  تعزيـــز 
البحرينـــي وتقاليده العريقة في جو 
تفاعلي ومرح. كما أكد البرنامج على 
دعـــم المواهب الشـــبابية فـــي بتلكو 
وإبراز قدراتهـــم، إذ تّم التخطيط له 
وتنفيـــذه من قبـــل مواهب الشـــركة 
المباشـــر  البـــث  وخـــال  الداخليـــة. 
للحلقة، فاجـــأ رئيس مجلس اإلدارة 
الشـــيخ عبدهللا بن خليفة آل خليفة 
مقدمـــي البرنامـــج أحمـــد العوضـــي 
هاتفيـــة،  بمكالمـــة  الـــوردي  ومـــرام 
حيث أشاد بدورهما واحترافهم في 
تقديم البرنامج بنمط متميز وممتع، 
وعبر عن اعتزازه بتشجيع المواهب 

الشابة الوطنية داخل الشركة.

أعلنـــت طيـــران الخليج، أنـــه اعتباًرا 
مـــن 13 مايـــو 2021 الموافـــق ألول 
ســـيتم  المبـــارك  الفطـــر  عيـــد  أيـــام 
تشغيل جميع رحاتها بطاقم حاصل 
علـــى التطعيم ضد فيـــروس )كوفيد 
– 19( بنســـبة 100 %؛ بمـــا فـــي ذلك 
الطياريـــن وأفـــراد طاقـــم الضيافـــة. 
وقـــد بـــدأت الناقلـــة حملـــة داخليـــة 
وموظفـــي  العمليـــات  طاقـــم  لحـــث 
الصـــف األمامـــي علـــى التطعيم منذ 
ديســـمبر 2020، وهي فخورة بكونها 
إحـــدى أولـــى شـــركات الطيـــران في 
العالـــم القـــادرة علـــى تأميـــن راحـــة 
البـــال لجميع مســـافريها على أي من 

وجهات شبكتها المتنامية.
لطيـــران  التنفيـــذي  الرئيـــس  نائـــب 
الخليـــج القبطـــان وليد العلـــوي قال 
معّقبا “نحن فخورون بأن مســـافرينا 
اآلن سيشـــعرون باألمان أكثر من أي 
وقـــت مضى عند الســـفر معنـــا. بدًءا 
مـــن أول أيـــام عيـــد الفطـــر المبـــارك، 
وأفـــراد  الطياريـــن  جميـــع  ســـيكون 
طاقـــم الضيافـــة الخـــاص بنـــا علـــى 
قـــد حصلـــوا  رحاتنـــا  متـــن جميـــع 
على التطعيم بالكامل؛ مما ســـيؤّمن 
بيئة أكثر ســـامة وأماًنا للمســـافرين 
ولطاقـــم الطائـــرة فـــي ذات الوقـــت. 
نرحـــب بجميـــع عمائنا للســـفر معنا 
وجهاتنـــا  إلـــى  بـــال  وراحـــة  بأمـــان 

الجديدة والمفضلة هذا الصيف”.
وكانـــت طيـــران الخليـــج قـــد أعلنت 

في وقٍت ســـابق عن طرحها لتغطية 
التأمين الصحي ضد فيروس كوفيد 
– 19 مجانـــا لجميع الحجوزات على 
تذاكرهـــا، والتـــي ستشـــمل النفقـــات 
الصحية ونفقات الحجر الصحي في 
حال التشـــخيص أو اإلصابة بكوفيد 
الســـفر.  أثنـــاء  المتوقـــع  غيـــر   19 –
وســـتكون جميع التذاكر المحجوزة، 
المصـــدرة  التذاكـــر  ذلـــك  فـــي  بمـــا 
باألميال، للسفر على رحات طيران 
الخليـــج بـــدًءا مـــن 10 مايـــو وحتى 
تلقائًيـــا  مغطـــاة   2021 نوفمبـــر   10
بتأميـــن كوفيـــد – 19 دون أي تكلفة 
جميـــع  تغطيـــة  وســـيتم  إضافيـــة. 
المســـافرين وفًقـــا لبوليصـــة التأمين 
تأميـــن  ســـيتم  حيـــث  المذكـــورة، 
تشـــخيص  حـــال  فـــي  المســـافرين 
إصابتهـــم بكوفيد – 19 أثناء الســـفر 
في الخارج لمســـاعدتهم في العودة 
إلى الوطن وتحمل التكاليف الطبية 
ونفقات المستشـــفيات فـــي الخارج، 
باإلضافـــة إلـــى تكاليـــف اإلقامة في 
هـــذه  وتنطبـــق  الصحـــي.  الحجـــر 
الجويـــة  الرحـــات  علـــى  التغطيـــة 
التي تســـّيرها طيران الخليج والتي 
تحمـــل أرقام تذاكر طيـــران الخليج، 
والتي يتم شراؤها من خال الموقع 
اإللكتروني للناقلـــة أو مركز اتصالها 
الدولـــي أو أي مـــن مكاتـــب مبيعات 
طيران الخليج ووكائها المعتمدين.

“بتلكو”: برنامج “يمعتنا غير” يدعم المواهب الشبابية

طاقم “طيران الخليج” حاصل على التطعيم

أرباح “البحرين لمطاحن الدقيق” للربع األول 2021
مجمـــوع حقـــوق الملكيـــة شـــهد ارتفاعـــا 3.4 % ليصـــل 21.6 مليـــون دينار

أعلنــت شــركة البحريــن لمطاحــن الدقيــق، بــأن مجلــس اإلدارة قــد عقــد 
اجتماعــه يــوم الثاثــاء 11 مايــو 2021، برئاســة رئيــس مجلــس اإلدارة، 
مــروان خالــد طبارة. واتخذ المجلس عددا مــن القرارات من ضمنها اعتماد 
البيانات المالية للشركة لفترة األشهر الثاثة المنتهية في 31 مارس 2021. 

اإلدارة  مجلـــس  إلـــى  طبـــارة  وتقـــدم 
العامليـــن  وجميـــع  التنفيذيـــة  واإلدارة 
بالشـــركة بموفور الشكر واالمتنان على 
لتحقيـــق  المســـتمر  وســـعيهم  دعمهـــم 
أفضـــل النتائج، متمنيا للمطاحن المزيد 

من التقدم واالزدهار. 
وقـــد أعلنـــت شـــركة البحريـــن لمطاحن 
لفتـــرة  الماليـــة  نتائجهـــا  عـــن  الدقيـــق 
 31 فـــي  المنتهيـــة  الثاثـــة  لألشـــهر 
مـــارس 2021، حيـــث حققـــت الشـــركة 
صافـــي ربـــح  للفتـــرة بلـــغ 1,110,945 
دينـــار بحريني، مقارنة بصافي خســـارة 
1,931,932 دينـــار بحريني فـــي الفترة 

نفسها من العام الماضي. 
وتعـــزى هـــذه الزيادة في صافـــي الربح 
2021 مقارنـــة  العـــام  للربـــع األول مـــن 

بالفتـــرة نفســـها من العـــام 2020 بزيادة 
القيمة العادلة لاستثمارات واإليرادات 

األخرى. 
والمخفـــض  األساســـي  العائـــد  وارتفـــع 
للسهم لفترة الربع األول من العام 2021 
ليصـــل الى 45 فلســـا، مقابل )78( فلســـا 

للفترة نفسها من العام 2019. 
وكما حققت الشركة الربح من العمليات 
خال الربع األول من العام 2021 مقدار  
 260,314 بــــ  دينـــار، مقارنـــة   160,079
دينار للفترة نفســـها من العام 2020، أي 
بانخفاض قدره 38.5 %. ويعود ســـبب 
انخفـــاض الربـــح مـــن العمليـــات للفترة 
بســـبب االنخفـــاض في كميـــة المبيعات 

وزيادة المصروفات التشغيلية. 
وأمـــا على صعيد المبيعات، فقد حققت 

الشـــركة 1,928,346 دينـــار خال الربح 
 2,051,225 بــــ  مقارنـــة   ،2021 األول 
دينـــار فـــي الفتـــرة نفســـها  2020 وذلك 

بانخفاض قدره 6 %. 
شـــهد مجموع حقـــوق الملكية للشـــركة 
إلـــى  ليصـــل   %  3.4 بنســـبة  ارتفاعـــا 
21,602,998 دينـــار بحرينـــي مقارنـــة بـ 
20,884,437 دينـــار بحرينـــي كمـــا هـــو 

بتاريخ 31 ديسمبر 2020. 
فـــي  الموجـــودات  مجمـــوع  وبلـــغ 

الفتـــرة 25,673,335 دينـــار، مقارنـــة بــــ 
30,123,536 دينار للعـــام 2020، وذلك 

بانخفاض قدره 14.8 %. 
وبهذه المناســـبة، صـــّرح رئيس مجلس 
إدارة الشـــركة مـــروان خالد طبـــارة أنه 
بالرغم مما تواجهه الشركة من تحديات 
في ظل الظروف الراهنة، فإنها مستمرة 
بااللتزام بكافة اإلجـــراءات االحترازية 
الازمـــة والتدابيـــر الوقائيـــة المتعلقـــة 
بالصحة والســـامة والتـــي تهدف للحد 
من تفشـــي فيروس كورونا حفاظا على 
ســـامة موظفيهـــا ولضمان اســـتمرارية 
الشـــركة. وتفتخـــر شـــركة  فـــي  العمـــل 
موظفيهـــا  والتـــزام  بوعـــي  المطاحـــن 
ودعمهـــم لمبـــادرة الحكومـــة من خال 
حصـــول ما يعادل 90 % من الموظفين 
شـــركة  بـــأن  مؤكـــدا  التطعيـــم،  علـــى 
المطاحن ماضية في مســـيرتها بإصرار؛ 
لتعزيز قدرتها على تحقيق نتائج قوية 
مع النظـــرة المســـتقبلية المتفائلة لدعم 

االقتصاد المحلي.

مروان طبارة

المنامة -  البحرين لمطاحن الدقيق

الصادرات وطنية المنشأ خالل أبريل 2021
ارتفعت قيمة الصادرات السلعية وطنية 
المنشـــأ بنســـبة 59 % حيـــث بلغـــت 295 
مليـــون دينار خال أبريل 2021 مـقـابــــل 
186 مليون دينار لنفس الشـــهر من العام 
الســـابق 2020، ويمثل مجموع صادرات 
أهـــم عشـــر دول مـــا نســـبته 81 % مـــن 
إجمالي حجم الصـــادرات، بينما مجموع 

بقية الدول ال تتجاوز نسبتها 19 %. 
وجاءت الســـعودية بالمرتبـــة األولى من 
حيث حجـــم الصادرات وطـنيــــة المنشـــأ 
البالغـــة 57 مليـــون دينـــار وتليهـــا مصـــر 
حلـــت  بينمـــا  دينـــار،  مليـــون   38 بقيمـــة 
اإلمـــارات فـــي المرتبة الثالثـــة من حيث 
حجم الصادرات البالغة 36 مليون دينار. 
وعلـــى صعيد الصـــادرات وطنية المنشـــأ 
حســـب الســـلع، كانـــت خامـــات الحديـــد 
ومركزاتهـــا المكتلـــة أكثر الســـلع تصديرًا 
خـــال أبريـــل 2021، التي بلغـــت قيمتها 
95 مليـــون دينـــار، ويأتـــي فـــي المرتبـــة 
الثانية خائط من األلومنيوم الخام الذي 
بلغت قـيمته 54 مليون دينار ويليهما في 
المرتبة الثالثة أســــاك من األلمنيوم غير 
المخلـــوط الـــذي بلغت قيمتـــه 12 مليون 

دينار. 
أمـــا فيمـــا يخـــص إعـــادة التصديـــر، فقد 
ارتفعت قيمة إعادة التصدير بنســـبة 39 
% حيـــث بلغـــت 53 مليون دينـــار مقابل 

38 مليـــون دينـــار لنفس الشـــهر من العام 
الســـابق، ويمثل مجموع أهم عشـــر دول 
مـــا تتجـــاوز نســـبته 87 % مـــن إجمالـــي 
حجـــم إعـــادة التصديـــر، أما بقيـــة الدول 
فنصيبهـــا 13 % فقـــط مـــن حجـــم إعادة 

التصدير. 
وجاءت اإلمارات في المرتبة األولى من 
حيث حجـــم إعادة التصديـــر الذي بلغت 
قيمته 19 مليون دينار وتليها الســـعودية 
بقيمـــة 14 مليـــون دينـــار، ومـــن ثم حلت 
هونغ كونغ في المرتبة الثالثة التي بلغت 
قيمة إعادة التصدير لها 4 مايين دينار. 
وتعتبـــر ســـبائك الذهـــب أكثر الســـلع من 
حيث إعـــادة التصدير، وبلغـــت قيمتها 9 
ماييـــن دينـــار، تليها في المرتبـــة الثانية 
سيارات الجيب التي تصل قيمتها إلى 7 
مايين دينار، وتحتل السيارات الخاصة 
المرتبة الثالثة من حيث إعادة التصدير، 

التي بلغت قيمتها 4 مايين دينار.  
مـــن جانـــب آخـــر، بلغـــت قيمـــة إجمالـــي 
الواردات السلعية نحو 457 مليون دينار 
خـــال أبريل الماضي، مقابل 362 مليون 
دينار لنفس الشـــهر 2020 بنســـبة ارتفاع 
بلغـــت 26 %، ويمثـــل مجمـــوع واردات 
أهم عشر دول ما نسبته 71 % من حجم 
إجمالي الواردات، أما الواردات من باقي 

الدول فهي تمثل نسبة 29 %. 

و تحتـــل البرازيـــل المرتبـــة األولـــى فـــي 
حجـــم الـــواردات التـــي بلغـــت 78 مليون 
دينـــار، تليهـــا الصيـــن بقيمـــة 60 مليـــون 
دينـــار، بينما جاءت اإلمارات في المرتبة 
الثالثـــة من حيـــث حجم الـــواردات التي 

بـلـغت 29 مليون دينار. 
وتعتبـــر خامـــات حديـــد ومركزاتهـــا غير 
مكتلة أكثر الســـلع اســـتيرادًا 100 مليون 

دينـــار ثــــم أوكســـيد ألمنيـــوم 21 مليـــون 
دينار ويليهما سيارات الجيب 15 مليون 
دينـــار.  أمـــا الميزان التجـــاري الذي يمثل 
الفرق بين الصادرات والواردات، فقد بلغ 
109 مايين دينار مســـجا انخفاضا في 
قيمـــة العجـــز فـــي أبريل2021 عمـــا عليه 
في نفس الشـــهر مـــن العام الســـابق 139 

مليون دينار بنسبة 21 %. 

المنامة - المعلومات والحكومة اإللكترونية
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رفيق النايض الشيخ خالد المعشني



وقعت شركة كريدي مكس مؤخرا مذكرة 
تفاهـــم مـــع يونيبـــال، المنصـــة البحرينية 
التـــي تركز على طلبـــة الجامعات لتقديم 
حلول رقمية. وتم التوقيع ما بين كل من 
الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة كريدي مكس 
والرئيـــس  ســـيادي،  عبدالرحمـــن  أحمـــد 
التنفيـــذي لشـــركة يونيبال علـــي العلوي، 
بكريـــدي  التنفيذييـــن  اإلدارة  وأعضـــاء 

مكس علي العباسي وعلي المشعل. 
وتســـاعد منصـــة “يونيبـــال” الطلبـــة مـــن 
جامعيـــة  تجربـــة  وتحقيـــق  االســـتفادة 
مميـــزة، مـــن خـــال تزويدهـــم بعـــروض 
تلبيـــة  مـــع  حصريـــة،  وخصومـــات 

احتياجاتهم األخرى أيضا.
وبالرغـــم من جائحة كورونا )كوفيد19-(، 
اتخذت “يونيبال” زمام المبادرة لارتقاء 
بتجـــارب الطلبة فـــي البحرين، من خال 
زيـــادة العـــروض الحاليـــة المخصصة لهم 
والمتاحـــة عبـــر المنصة. كمـــا تهدف هذه 
الشـــراكة الجديـــدة بيـــن “كريـــدي مكس” 
و”يونيبـــال” إلـــى تعزيـــز تجربـــة الطلبـــة 
وتقديـــم الحلـــول الرقميـــة المبتكـــرة من 
مذكـــرة  علـــى  وتعليقـــا  المنصـــة.  خـــال 
التفاهـــم، قال الرئيـــس التنفيذي لكريدي 

مكـــس، أحمـــد عبدالرحمـــن ســـيادي “لقد 
أنشـــأت “يونيبال” ثقافة مذهلة من خال 
تزويـــد الطلبة بتجربة رقميـــة فريدة، مع 
ترســـيخ الشعور بالمســـؤولية المالية منذ 
ســـن مبكر، ونحن سعداء بفرصة التعاون 
مـــع “يونيبـــال”، حيث نتطلـــع إلى تحقيق 
المزيد مـــن اإلنجازات ودعم توســـع هذه 

المنصة المستمر”. 
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشـــركة 

“يونيبـــال” علي العلـــوي “إن منصتنا توفر 
أكثـــر مـــن مجـــرد عـــروض، حيث أنشـــأنا 
هـــذه المنصـــة لتغييـــر نمط حيـــاة الطلبة 
فـــي البحرين بشـــكل كامل، وستســـاعدنا 
هذه الشـــراكات فـــي تحقيـــق رؤيتنا، كما 
تهدف الشـــراكة مع مؤسســـات كبيرة في 
مملكة البحرين مثل “كريدي مكس” على  
تحقيق تطـــورات جذرية لهـــذه الفئة في 

مملكة البحرين”.

أعلنـــت جنـــة دلمـــون المفقـــودة، التـــي 
تعتبر أكبر حديقـــة مائية في البحرين 
أمـــس أنهـــا ســـتفتح أبوابها مـــن جديد 
اعتبارا من أول أيام عيد الفطر المبارك 
وذلـــك مـــن الســـاعة 10 صباحـــًا حتـــى 
الساعة 10 مساًء. كما ستقوم الحديقة 
العـــروض  أروع  باســـتضافة  المائيـــة 
الموســـيقية “دي جيـــه” احتفـــاالً بأيـــام 
العيـــد الثاثة، باإلضافـــة الى مجموعة 
مســـلية مـــن النشـــاطات والمســـابقات 
العائلية التي ســـيتم االعـــان عنها عبر 
حســـابات التواصـــل االجتماعـــي قبيل 
االفتتـــاح.  كمـــا أعلنـــت جنـــة دلمـــون 
المفقـــودة عـــن افتتـــاح مفهـــوم جديد 
لبركـــة  اســـتبدالً  البحريـــة  للشـــواطئ 
األمـــواج ســـابقًا، باإلضافة الـــى تجربة 
جديـــدة وفريـــدة مـــن نوعها فـــي عالم 
 ”VR World“ االفتراضيـــة  األلعـــاب 
الجديـــدة  التجـــارب  مـــن  والمزيـــد 

والمسلية لجميع أفراد العائلة. 
و قامـــت إدارة الحديقة المائية باتخاذ 
وتطبيـــق  االحترازيـــة  التدابيـــر  كافـــة 
بالصحـــة  المتعلقـــة  البروتوكـــوالت 
والسامة المعتمدة من وزارة الصحة.  

الدكتـــور  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
عيســـى فقيـــه “تبقـــى صحة وســـامة 

جميـــع زورنـــا هـــي أولويتنا الرئيســـية 
ومن ثم الترفيه العائلي”.

ـــة ـــال المنص ـــن خ ـــرة م ـــة المبتك ـــول الرقمي ـــم الحل لتقدي ــارك ــب ــم ال ــر  ــط ــف ال ــد  ــي ع ــام  ــ أيـ أول  ــن  مـ اعـــتـــبـــارا 
“كريدي مكس” و“يونيبال” توقعان مذكرة تفاهم جنة دلمون المفقودة تعيد فتح أبوابها

“البحرين والكويت” يواصل العروض التمويلية لـ “دانات البركة”
يواصل بنك البحرين والكويت، البنك الرائد في مجال الخدمات المصرفية 
لعمالئــه  خاصــة  تمويليــة  عــروض  تقديــم  األفــراد،  وخدمــات  التجاريــة 
الراغبيــن بشــراء فلــل في مشــروع دانات البركة في جنوســان بالمحافظة 

الشمالية من خالل برنامج تمويل مزايا.

ومـــن خال هـــذا العـــرض الحصري، 
البحرينيـــون  المواطنـــون  ســـيتمكن 
مـــن  مزايـــا  لبرنامـــج  المؤهلـــون 
عـــرض  علـــى  حصريـــا  الحصـــول 
“دانـــات البركـــة” الترويجـــي واقتناء 
إحدى فلل المشـــروع بأســـعار فائدة 

تنافسية.
والكويـــت  البحريـــن  بنـــك  ويقـــدم 

هذا العـــرض لزبائن مشـــروع “دانات 
البركـــة” فـــي جنوســـان، والذي يضم 
تصاميـــم  أربعـــة  فـــي  فيـــا   211
مختلفة على أحدث طراز مع سهولة 
الوصـــول إلى مجموعـــة متنوعة من 
داخـــل  الراحـــة  ووســـائل  المرافـــق 
تـــم تطويـــر  منطقـــة حيويـــة، وقـــد 
هذه الفلل ضمن المشـــروع بالتعاون 

مـــع وزارة اإلســـكان وبنك اإلســـكان، 
وســـيتم بيعهـــا علـــى وجـــه التحديد 
مزايـــا  برنامـــج  مـــن  للمســـتفيدين 

التمويل.
وبهـــذه المناســـبة، قـــال مديـــر عـــام 

الخدمـــات المصرفيـــة لألفـــراد فـــي 
بنك البحرين والكويت، عادل ســـالم 

“نحـــرص كل الحرص علـــى أن نقدم 
لعمائنا أفضـــل الخدمات المصرفية 
حياتهـــم  أنمـــاط  تناســـب  التـــي 
واحتياجاتهم المصرفية، ويسعدني 
أن أعلـــن أن بنـــك البحرين والكويت 
الترويجيـــة  الحملـــة  فـــي  سيشـــارك 
التـــي تنظمهـــا وزارة اإلســـكان وبنك 
الكـــرام  عمائنـــا  لتزويـــد  اإلســـكان 
بعرض حصري لشراء منزل أحامهم 

في مشروع دانات البركة”.
وأضاف سالم “من خال هذا العرض 
ســـيتمكن عماؤنا من شراء منازلهم 
بســـعر فائدة تنافســـية و فترة سداد 

تصل إلى 25 عاًما.
يشار إلى أن هذا العرض الذي يقدمه 
بنـــك البحرين والكويت بالتعاون مع 
برنامـــج مزايا ليـــس األول من نوعه 
في مجال التعاون بين البنك ووزارة 
البنـــك عـــن  اإلســـكان، حيـــث أعلـــن 
عرض تعاوني لتمويل المســـتفيدين 
المهتمين بمشـــروع ديرة العيون في 
مارس الماضي، كما تعاون البنك مع 
مخطـــط مزايـــا لتمويـــل المتقدميـــن 
الذيـــن يرغبـــون في شـــراء عقار في 
مشـــروع تطوير دانات اللوزي غربي 

مدينة حمد.

عادل سالم 

إمكان اقتناء إحدى 
فلل المشروع 
بأسعار فائدة 

تنافسية
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إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

البحريـــن،   stc أعلنـــت 
عالـــم  فـــي  الرائـــدة 
الرقميـــة،  التكنولوجيـــا 
الحصـــري  عرضهـــا  عـــن 
الجديـــد لعمـــاء الفايبـــر 
تتمثـــل بزيـــادة ال مثيـــل 
لهـــا فـــي الســـرعة تصـــل 
إلـــى 6 أضعاف الســـرعة 
الحاليـــة. كمـــا يأتي هذا 
العرض كجزء من التزام 
بتقديـــم  البحريـــن   stc
الخدمـــات االســـتثنائية؛ 
احتياجـــات  لتلبيـــة 
العمـــاء المتزايـــدة فـــي 

البحريـــن، كمـــا تـــم طـــرح هذا 
العرض في الســـابع من الشـــهر 

الجاري.
وتحـــرص stc البحريـــن علـــى 
مســـتويات  أعلـــى  تقديـــم 
الجـــودة مـــن خـــال ســـرعات 
بايـــت/  جيجـــا   1 إلـــى  تصـــل 
أســـرع  يعـــد  والـــذي  الثانيـــة، 
متوفـــرة  إنترنـــت  خدمـــة 
جميـــع  فـــي  كفـــاءة  وأكثرهـــا 

تقـــدم  كمـــا  المملكـــة.  أنحـــاء 
stc البحريـــن مع هـــذه الزيادة 
العـــروض  أحـــدث  الجديـــدة، 
دون  ومـــن  الباقـــات  علـــى 
الحاجة إلى تجديد العقد. كما 
يمكن للعماء أيضا االستمتاع 
بخدمة OSN المجانية كجزء 
من جهاز Jawwy TV وتشكل 
جميـــع الباقـــات بـــدءا مـــن 15 

دينارا بحرينيا في الشهر.

“stc البحرين”: سرعات غير مسبوقة لباقات الفايبر

استعراض إنجازات المؤسسة .. بالتعاون مع “عقارات السيف”

“البحرينية لريادة األعمال” تنظم فعالية للتعريف بـ “الليوان”

نظمـــت المؤسســـة البحرينيـــة لريـــادة 
بالتعـــاون  متميـــزة  األعمـــال  فعاليـــة 
مـــع شـــركة عقـــارات الســـيف، والداعم 
الرئيـــس مجوهـــرات الزيـــن ، بمشـــروع 
الليـــوان؛ بهـــدف التعريـــف بـــه كوجهة 
تجارية وسياحية متميزة على خريطة 
المقبلـــة،  الســـنوات  خـــال  البحريـــن 
وكذلـــك تعريف التجـــار ورواد األعمال 
بهـــذه الوجهة التجاريـــة المتميزة التي 
الممكـــن أن تكـــون داعًمـــا كبيـــًرا  مـــن 
لمشـــروعاتهم التجارية. حضر الفعالية 
عدد من عضوات المؤسســـة وضيوفها 
مع مراعاة كافة اإلجراءات االحترازية 
التي دعت إليها وزارة الصحة والفريق 

الوطني الطبي.
بدورهـــا، قالت ســـيدة األعمـــال رئيس 
مجلـــس أمنـــاء المؤسســـة البحرينيـــة 
إن  نـــاس،  فريـــال  األعمـــال  لريـــادة 
الفعالية هي األولى رمضانًيا للمؤسسة 
فـــي ظـــل الظـــروف االســـتثنائية  التي 
يمر بها العالم، وأشارت إلى أن الغرض 
بالمشـــروع،  التعريـــف  هـــو  الرئيـــس 
باإلضافة إلى إلقاء الضوء على أعمال 
المؤسســـة وإنجازاتهـــا خـــال العامين 

الماضيين، ودعم العمل الخيري.
وأكدت ناس أن المؤسســـة ستقدم كل 
دعـــم متـــاح لمســـاعدة  انخـــراط المرأة 

 البحرينية والشباب في قطاع األعمال 
فعلًيـــا.  أعمالهـــم  القائمـــة  وتطويـــر 
وأوضحـــت في هذا الصـــدد “أن وجود 
مثل هذه المجمعات الراقية والحديثة 
لتطويـــر  للغايـــة  جذابـــة  فرصـــة  تعـــد 
ومـــن  الصغيـــرة.  المؤسســـات  أعمـــال 
خال هذا التجمـــع  المتميز أدعو بناتنا 
وأبناءنـــا مـــن الشـــباب  البحرينـــي إلى 
المضي قدما في االلتحاق بركب ريادة 
 األعمال وإثبات ذواتهم  وجدارتهم في 

تحقيـــق النجاحات بقطاعـــات األعمال 
المختلفة، كمـــا أدعوهم  من  خال هذا 
المنبـــر إلى االلتحاق بالبرامج المتميزة 
البحرينيـــة  تنفذهـــا   ”المؤسســـة  التـــي 
وســـتواصل  حالًيـــا  األعمـــال”   لريـــادة 

تنفيذها في األشهر المقبلة أيضا”. 
وتابعـــت “لقد خطت المؤسســـة بفضل 
الفتـــرة  فـــي  ممتـــازة  خطـــوات  هللا 
األخيـــرة ورغـــم  قصر عمرها ســـاهمت 
مســـتويات  علـــى  وإيجابيـــة  بفاعليـــة 

مكتـــب  آخرهـــا  حصـــول  كان  عـــدة، 
المؤسســـة فـــي البحرين علـــى الجائزة 
األولـــى ألفضـــل مكتـــب  على مســـتوى 
لاســـتثمار  العالمـــي  للمنتـــدى  العالـــم 
المائكـــي عـــن العـــام   2020 ، كمـــا أننـــا 
قمنـــا بتدشـــين أول “مســـرعة تصدير” 
من نوعهـــا في المملكـــة؛ بهدف  تحفيز 
رواد األعمال والشـــركات الناشئة على 
التوســـع خارجًيـــا وتصديـــر  منتجاتهم 
خـــارج المملكـــة وفتح أســـواق جديدة 
معاييـــر  خـــال  مـــن  الشـــركات  لهـــذه 

 محددة”. 
الرئيـــس  صـــّرح  المناســـبة،  وبهـــذه 
الســـيف،  عقـــارات  لشـــركة  التنفيـــذي 
أحمد يوســـف خـــال الفعالية: “يســـّرنا 
الترحيـــب برئيـــس وأعضـــاء مجلـــس 
لريـــادة  البحرينيـــة  المؤسســـة  أمنـــاء 
األعمـــال فـــي مشـــروع الليـــوان الـــذي 
ســـيصبح في القريب العاجـــل الوجهة 
الرئيســـة للباحثين عن أســـلوب الحياة 
مريحـــة  أجـــواء  ضمـــن  العصريـــة 
وصديقـــة للبيئـــة، بفضل مـــا يملكه من 
مقومات ســـكنية وترفيهيـــة وتجارية 
تجعلـــه فريـــدا من نوعه على مســـتوى 
مســـتوى  وعلـــى  عمومـــا  المملكـــة 
كمـــا  الشـــمالية خصوصـــا.  المحافظـــة 
قبلـــة  المشـــروع  يكـــون  أن  يســـعدنا 
المســـتثمرين ورجال األعمال المفضلة 
مـــع تزايـــد إقبال الشـــركات واألســـماء 
حجـــز  علـــى  المرموقـــة  التجاريـــة 
مســـاحات تأجيريـــة لها في المشـــروع 
إلقامـــة مختلف متاجـــر البيع بالتجزئة 
بمـــا يلبي احتياجـــات الـــزوار بمختلف 

أعمارهم وأذواقهم”.
كما تم تدشين منصة “البحرين  سوق” 
والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  برعايـــة 
والســـياحة، زايد الزياني، وتوفر نافذة 
إلكترونية لبيع منتجات هذه الشركات 
ومســـاعدتهم علـــى التطويـــر وتنميـــة 
أعمالهـــم، وتضم المنصة حتى اآلن 21 
شـــركة بحرينية فـــي مختلف قطاعات 

التجارة  واالستثمار. 



كشــفت الفنانة مي عمر ألول مرة عن تدخل الفنانة شيرين 
عبدالوهــاب الســتبعادها مــن المشــاركة في مسلســل 
“طريقي”، رغــم توقيعها على العقــد، وتحديد موعد نهائي 
للتصوير، مؤكدة أن خالفات حادة بين زوجها محمد سامي 

وبين شيرين كانت السبب وراء هذا القرار المفاجئ.
وأضافــت عمر فــي برنامج “العرافة” الذي يعرض عبر شاشــة 

“المحور”، إنها وقعت على عقود “طريقي” لشيرين بعدما طلب مخرج المسلسل 
محمد شاكر خضير من زوجها محمد سامي أن يسمح لها بأن تعمل معه.

كشف الفنان والمخرج صادق بهبهاني أن الفيلم السينمائي 
الجديد “خلني ساكت” سيعرض في 10 يونيو المقبل بدور 
العرض الســينمائية في الكويت والخليــج، وهو من إنتاج 

شركة آرتست لإلنتاج الفني والمسرحي 2021.
وفــي نبذة عــن الفيلم، قــال بهبهاني إن أحداثــه تدور حول 

شــخص اســمه عيــد، يعيــش بهــدوء وســالم وال تواجهه أي 
مشــكلة في حياته، فيســتغرب هذا الوضع، ويبدأ البحث عن مشكلة طوال الفيلم 

مع الناس من حوله، في البيت، والشارع.

أعربت الفنانة روجينا عن سعادتها بردود الفعل حول مسلسلها 
الجديد “بنت الســلطان”، الذي يعد البطولة المطلقة األولى 

لها في الدراما التلفزيونية بالموسم الرمضاني.
وحــول بداية دخولهــا العمل، أكــدت أن الله اختــار التوقيت 

المناســب للبطولــة المطلقة، فخالل العــام الماضي حققت 
شــخصية “فــدوى” بمسلســل البرنــس نجاحــا كبيــرا أكثر من 

المتوقــع، وانتشــر النجاح في الوطــن العربي كله، وهذا الدور دفع عددا من شــركات 
اإلنتاج إلى طلب التعاون معي لبطولة أعمال عديدة.

روجينا سعيدةعرض خلني ساكتاعتراف مي
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السينما في العيد أيام زمان .. حكاية عشق وموكب فرح
كان للســـينما في السبعينات والثمانينات 
نصيب األسد في برامج العيد عند الكثير 
مـــن الناس، ومن ثم تأتي بعدها الحدائق 
العامة، كالحديقة المائية، ومتنزه عذاري، 
وحديقة األندلـــس بالســـلمانية، وحديقة 
المحرق وغيرها، بيد أن للســـينما سحرها 
الخـــاص ومقطوعتهـــا الجميلـــة وضبابها 
الـــذي يغطي الســـماء، ومزمارهـــا القديم 
الرائـــع، والســـينما التي نتحـــدث عنها في 
ذلـــك الزمـــن الجميـــل تختلف عن ســـينما 
اليوم بالرغم من “ كشـــخة ســـينما اليوم” 

ومبانيها العصرية المذهلة.
يبـــدأ برنامـــج يوم العيـــد بتصفح “كتيب 
الســـينمائية”، وهـــو  العـــروض  وبرنامـــج 
كتيـــب صغيـــر قيمته 50 فلســـا يباع في 
أماكـــن شـــراء التذاكـــر بالســـينما ويصدر 
مـــن  األول  للنصـــف  أي   ،2 الشـــهر  فـــي 
الشـــهر والنصـــف الثاني، وغالبـــا ما كانت 
الناس تشـــتريه قبل العيـــد بفترة وجيزة 
مع قرب عـــرض األفالم الجديـــدة. وبعد 
اختيـــار الفيلم يتجمع الشـــباب، أو أفراد 
األســـرة ويذهبـــون فـــي موكـــب يصـــرخ 
بالفـــرح وكأنهـــم يدخلـــون الســـينما ألول 
مـــرة، وعـــادة كان ينتظـــر الصغـــار أمـــام 

باب الســـينما، وتســـند للكبار مهمة شراء 
التذاكـــر وذلـــك لمقدرتهـــم علـــى تحمـــل 
االزدحام الكبير عند كابينة التذاكر، ومن 
بعد الدخول مباشـــرة يتجـــه الجميع إلى 
“المقصـــف” الموجـــود في الســـينما وكان 
يبيع المرطبات والسندويتشـــات وأنواع 
الحلـــوى فقـــط، ولـــم نكـــن نعـــرف وقتها 
“النفيـــش” وغيره من األشـــياء التي تباع 

اليوم. 
بعـــد ذلـــك يتجهـــون إلـــى داخـــل الصالة 
حامليـــن معهـــم التذاكـــر ليقابلهـــم عنـــد 
الباب المرشـــد وهو يحمل “لمبة يدويه”؛ 
إلرشـــادهم إلى الكراســـي، وكان تصنيف 
الصاالت سابقا ينقسم إلى ثالثة...درجة 

ثانيـــة بـ 500 فلس، ودرجـــة أولى بـ 750 
فلســـا، ودرجة بلكون بدينـــار واحد، ولم 
يكـــن من الســـهل علـــى أصحـــاب الدخل 
المحدود حينها أو الشباب الجلوس على 

مقاعد البلكون!
كانـــت الدعايات واإلعالنات التي تعرض 
قبل الفيلم في ذلك الوقت قليلة مقارنة 
ويخيـــم  الفيلـــم  يبـــدأ  أن  ومـــا  باليـــوم، 
الظـــالم علـــى الصالة، حتى يبـــدأ الجميع 
بـــأن  معتقديـــن  والتصفيـــر،  بالتصفيـــق 
طاقم الفيلم يســـمعهم، وهذه كانت عادة 
إلى درجـــة أن البعض كان ينفعل بشـــدة 
علـــى مقاطـــع األكشـــن ويصرخ مشـــجعا 
البطل لهزيمة وضرب الحرامية، وعموما 

هـــي  والحراميـــة  البطـــل  فكـــرة  كانـــت 
المســـيطرة على عقولنـــا آنذاك، حيث كنا 
نعتقـــد أن فـــي كل فيلم البـــد وأن يكون 
هنـــاك بطـــل وحراميـــة، حتـــى وإن كان 
الفيلم رومانسيا نختلق بأنفسها وحسب 
حكمنـــا علـــى شـــخصيات الفيلـــم البطـــل 
الســـيئ،  الشـــخص  وليـــس  والحرامـــي، 
فمصطلـــح “الحرامـــي” كان أصـــال ثابتـــا 

وحكاية سيرة ال تحتاج إلى نقاش. 
ومـــن الذكريات التي ســـمعناها ومازالت 
الـــذي  كالجـــرس  الذاكـــرة  فـــي  عالقـــة 
يخـــرج مـــن القلـــب، كان يعـــرض الفيلـــم 
المرعـــب “طارد األرواح الشـــريرة” إنتاج 
1973 للمخـــرج وليـــم فريدكين، وتمثيل 

ايليـــن بورســـتن، ولينـــدا بلير فـــي نهاية 
الســـبعينات بسينما األندلس، وكان فيلما 
فـــي قمـــة الرعب وال يســـمح بدخول من 
هـــم دون الــــ 18 عامـــا حســـب التصنيف 
المتعـــارف عليـــه، وفـــي منتصـــف الفيلم 
ومع اشتداد اللقطات والمشاهد المرعبة، 
هرب أحد المشـــاهدين من الصالة راكضا 
وكان رجـــال وتـــرك وراءه “نعاله” وتبتعه 
بدقائق امرأة حامـــل، ومازال هذا الفيلم 
يعتبـــر مـــن أقـــوى أفـــالم الرعـــب التـــي 

قدمتها الســـينما األمريكية في تاريخها، 
وتـــم تصنيفه فـــي المراكز العشـــر األولى 

ولغاية اليوم. 
الجيـــل  ذلـــك  أبنـــاء  ومـــن شـــدة عشـــق 
للسينما خصوصا أيام العيد، كان البعض 
يدخل الفيلم مرتين في اليوم، أي عرض 
الساعة الثانية ظهرا، والعرض الذي يليه 
الســـاعة الخامســـة مســـاء، ولـــو تطـــوى 
المسافات لمعرفة سبب ذلك، فلن تعرف 

اإلجابة.

فيلم طارد األرواح الشريرةسينما األندلس

تذكرة السينما

رجل هرب من 
الصالة خوفا من 

لقطات “طارد 
األرواح الشريرة”

أسامة الماجد

طارق البحار

بعدما شلت جائحة كورونا 
الحفالت الفنّية لفترة طويلة 

خوفا من انتشار 
العدوى بين الحضور، 

تحيي النجمة 
نانسي عجرم عيد 

الفطر السعيد 
بحفل فني 
ضخم في 
مصر في 

الرابع 
عشر من 

الشهر 
الجاري.
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الغوزي والحلوى في السفرة البحرينية.. قبل مالبس العيد!
قبـــل حلول العيد الســـؤال ُيطـــرح األول 
على ألسنة البحرينيين: ”ها جافوا الهالل 
وال الء؟“ الســـؤال الســـنوي الكالســـيكي 
خـــالل اليـــوم األخيـــر من رمضـــان، وفي 
الســـابق، كنا ”نلصق“ أمام التلفزيون في 

انتظـــار صـــدور الحكـــم، ولكن 
الحاضـــر،  الوقـــت  فـــي 

الصحـــف  لدينـــا 
عبـــر  اليوميـــة 
بالسوشال  قنواتها 
األوناليـــن  ميديـــا 
غنيـــة  هـــي  والتـــي 

بالمعلومات.
عنـــد  التســـوق  يبـــدأ 

مـــع  البحرينيـــة  العائـــالت 
نهايـــات شـــهر رمضـــان المبـــارك من 

كل عام، فتذهب األســـرة للتسوق لشراء 
مالبـــس جديدة، حيـــث يتوقـــع منك أن 
ترتـــدي أفضـــل المالبـــس فـــي المناســـبة 
وعـــادة ما يتم شـــراء ثـــالث مجموعات 
مـــن المالبس لمدة ثالثة أيـــام من العيد، 
ومن المعتاد أيضا للمـــرأة تزيين أيديهم 
بالحنـــاء خالل هذا الوقـــت، ونرى بعض 
التصاميـــم الجميلـــة جـــدا ووضـــع تزين 

العديـــد  أيـــدي 
من النساء.

إجـــراءات  قبـــل 
مـــن  الســـالمة 
الفريق الوطني، عادة 
مـــا يبـــدأ اليـــوم األول مـــن 
العيـــد بصالة مـــا قبل الفجـــر تليها وجبة 
إفطـــار من الحلويات والتمور، ثم يرتدي 
أفضل مالبسهم؛ من أجل حضور الصالة 
فـــي المســـجد، ومـــن المتوقـــع أن يقـــدم 
المســـلمون زكاة الفطر كصدقات للشـــهر 

الرمضاني قبل دخولهم المسجد.
والهايبـــر  لألســـواق  الجميـــع  ويذهـــب 
مـــن  ”القـــدوع“  لـــوازم  لشـــراء  مـــاركات 
حلويـــات وشـــكوالتة وأطعمـــة جاهـــزة، 

ذلـــك  فـــي  بمـــا 
البقالوة والمتاي 
ت  ا لمكســـر ا و
يت  لبســـكو ا و

وأكثـــر  والفواكـــه 
من ذلك.

ثم كانت العائـــالت تجتمع 
لتناول غداء كبير، مرتدية أفضل 

مـــا لديهـــا. وهـــذا أمر مهـــم جـــدا تقليديا 
ألنهـــم يظهـــرون المحبة كأســـرة واحدة، 
فـــي هـــذا الوقت ســـيتم تبـــادل العيدية، 
وعـــادة ما تعطى هدايا من المال ألطفال 
األســـرة، كما أنه من التقليدي في السابق 
أن يذهب األطفال إلى الجيران ويطرقوا 
األبـــواب ويقولـــوا عيد مبـــارك ويحصلوا 

علـــى بعـــض المال كهديـــة مـــن الجيران، 
ولكن اليـــوم مع اإلجراءات المهمة تأجل 

ذلك، وبإذن هللا سنعود إليها قريبا.
من أشـــهر األطعمة المفضلـــة في األعياد 
بالطبـــع هـــي الغـــوزي اللذيـــذ القائم على 
األرز، والذي يتم إعداده عن طريق حشو 
الحمل بأكمله بالخضروات والمكسرات 
والمطبـــوخ  والتوابـــل  واألرز 
ببـــطء فوق فـــرن مغمور 
يتـــم  ثـــم  مغلـــق،  أو 
تقديـــم لحـــم الضأن 
علـــى ”ســـرير“ األرز 
المتبل، وفي بعض 
الشـــرق  مناطـــق 
األوسط، يتم إعداد 
طريـــق  عـــن  الغـــوزي 
دفنـــه فـــي حفـــرة تتألف 
من حرق الفحم مع التوابل، 
وتقليديـــا يتـــم تقديـــم هـــذا الطبـــق 
فـــي االحتفاالت المهمة وحفالت الزفاف 
أيضا، ال يوجد مهرجان في جميع أنحاء 
العالم يكتمل من دون الحلويات، وعندنا 
في البحرين نعشق الحلويات وخصوصا 
الشعبية مثل الحلوى البحرينية األصلية 
كالخنفـــروش والرهـــش والزالبيـــة وأكثر 

من ذلك.

ســـتطرح فرقـــة مواويـــل الشـــوق 
البحرينيـــة أغنية جديـــدة بعنوان 
الفطـــر  عيـــد  بعـــد  ســـنين”  “مـــن 
مـــن  األغنيـــة  مباشـــرة،  المبـــارك 
كلمـــات وألحان وتوزيع موســـيقي 

الفنان عيســـى الســـطيحي، وغناء 
الفنان عبدهللا القصاب، ومكســـاج 
الصـــوت  مهنـــدس  وماســـترينغ 
محمد القاسمي عضو فرقة دريم، 
أحمـــد  الفوتوغرافـــي   وتصويـــر 

زمان صاحب
وقامـــت   ،ZAMAN STUDIO  
الفنـــي  لإلنتـــاج  رحـــال  شـــركة 
األغنيـــة  هـــذه  وإنتـــاج  بتصميـــم 
بالتعاون مـــع مدير الشـــركة أحمد 

مسافر.
وتمنـــى أعضـــاء الفرقـــة أن تنـــال 
االغنية إعجاب الجمهور، مقدمين 
الشـــكر الجزيل لكل من ساهم في 

العمل.

“مواويل الشوق البحرينية” تطرح “من سنين” بعد العيد

هـــذا  الفطـــر  عيـــد  موســـم 
العام اســـتثنائي بسبب حدة 
فيروس كورونا واإلجراءات 
تصاحبـــه  التـــي  االحترازيـــة 

في معظم الدول العربية.
رغـــم تأجيله ألكثـــر من مرة، 
اســـتطاع فيلم ”ديدو“ للفنان 
كريم فهمي أن يلحق بسباق 
عيـــر الفطـــر. الفيلـــم بطولـــة 
كريـــم فهمـــي، هـــدى المفتي، 
محمـــد ثـــروت، بيومي فؤاد، 
حمـــدي الميرغنـــي، وتأليـــف 
كريـــم فهمـــي، ومـــن إخـــراج 
عمرو صالح. وتدور أحداثه 
حـــول  كوميـــدي  إطـــار  فـــي 

حول الشـــاب ديدو الذي يقرر مع مجموعة من أصدقائه ســـرقة عالم ثري، 
ولكـــن األخير يحولهم لعقلة اإلصبع. ونشـــر الفنـــان رامز جالل إعالن فيلمه 
أحمـــد نوتردام ليكون واحًدا من أفالم عيد الفطر، والذي تدور أحداثه في 
إطـــار كوميدي حول مجموعة من جرائـــم القتل واالختطاف من قبل قاتل 

مجهول، وتبدأ الشرطة في البحث عنه.
وســـيعرض للفنانـــة دينا الشـــربيني فيلـــم بعنـــوان ثانية واحدة ويشـــاركها 
البطولـــة الفنـــان مصطفى خاطر. تـــدور أحداث الفيلم حول حادث ســـيارة 
يتسبب في حالة نفسية لمصطفى خاطر، تجعله يعود إلى مرحلة الطفولة، 
وهو ما يعرضه للعديد من المواقف الكوميدية. ونشـــر الفنان تامر حســـني 
صورة لبوســـتر فيلمـــه مش أنا، ولم يتم اإلعالن حتـــى اآلن عن عرضه في 
عيد الفطر أم ال، ويشاركه فى البطولة كل من ماجد الكدواني، حال شيحة.

قائمة أفالم عيد الفطر المصرية 2021
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خبراء صحيون: كان من الممكن تجنب كورونا!
فــي تصريــح صــادم قلــب معــه كل الموازيــن، أعلــن خبــراء 
صحيــون مســتقلون أنــه “كان مــن الممكــن تجنــب جائحــة 

كورونا”.
وجــاء فــي كالم الخبــراء نــوع مــن اللــوم علــى أداء منظمة 
الصحــة العالميــة، قائلين: “كان على الصحــة العالمية إعالن 

حالة الطوارئ مبكرا بسبب كورونا”.
وأشــار خبراء صحيون مستقلون إلى أن على الدول الغنية 

توفير مليار جرعة لقاح قبل سبتمبر.
إلى ذلك، صنفت منظمة الصحة العالمية ساللة )بي.617.1( 
مــن فيــروس كورونــا التي رصدت ألول مــرة في الهند على 
أنهــا مصــدر قلــق عالمــي. وفــي هــذا الســياق، قالت رئيســة 
الفريــق التقنــي المعنــي بكوفيــد19- ماريــا فــان كيرخــوف 
خــالل إفــادة صحافيــة “نصنفها على أنها ســاللة تبعث على 
المعلومــات  بعــض  هنــاك  العالمــي..  المســتوى  علــى  القلــق 

المتاحة التي تشير إلى زيادة في مستوى العدوى”.
مــن جهتــه، قــال مديــر المنظمة الدوليــة تيــدروس أدهانوم 
جيبريســوس، إن العالــم يشــهد تباطــؤًا فــي عــدد إصابــات 
ووفيــات كوفيــد19- مــع انخفاضــات فــي معظــم المناطــق 
الســيما األميركتــان وأوروبــا وهمــا أكثــر منطقتيــن تضررتا 

مــن الجائحــة. وأضاف فــي إفادة “لكنه ال يــزال تباطؤا غير 
مقبــول مــع تســجيل أكثر مــن 5.4 مليــون حالــة كوفيد19- 

و90 ألف وفاة تقريبا األسبوع الماضي”.
ســمحت حمــالت التطعيــم المكثفــة للحكومــات فــي دول 
أوروبيــة عــدة بإعــادة فتــح اقتصاداتهــا بحــذر ورفــع بعض 
أعــداد  احتــواء  أمــل  علــى  أشــهر  منــذ  المفروضــة  القيــود 
اإلصابــات. لكــن جائحة كوفيد19-، التــي أودت بحياة نحو 
3,3 مليــون شــخص، تواصــل انتشــارها فــي أماكــن أخــرى 
مــن العالــم، مــا يجــدد المخــاوف حيــال عــدم المســاواة في 

الحصول على اللقاحات.

ألقت الشــرطة األميركية القبض على 
مواطــن مــن أصــول إفريقيــة ارتكــب 
30 عمليــة ســطو مســلح علــى منــازل 
قناعــا  مرتديــا  أنجلــوس،  لــوس  فــي 
جعلــه يبــدو أبيــض البشــرة لتضليــل 

الشرطة في أصوافه.
 ووجهــت إدارة شــرطة بيفرلــي هيلز 
برويــل  روكيــم  للمواطــن  تهمتيــن 
والســرقة،  بالســطو  عامــا   30 البالــغ 
الشــرطة  أفــراد  والتخريــب. والحــظ 
مــن  سلســلة  فــي  يحققــون  الذيــن 
عمليات الســطو فــي ضاحية ثرية أن 
فــم المشــتبه بــه يبــدو دائمــا مفتوحــا 
فــي لقطات كاميــرات المراقبــة. ومن 
يرتــدي  كان  الســارق  أن  أدركــوا  ثــم 
قناعــا ممــا جعلــه يبــدو وكأنــه رجــل 
أبيــض ذو شــعر بنــي كثيــف، وربطت 
الشــرطة المجرم باثنتين من عمليات 
يوليــو  و20  أبريــل   20 فــي  الســطو 
أجهــزة  بســرقة  قــام  حيــث   ،2020

تلفزيون ذات شاشات مسطحة. 

القبض على مقنَّع نفذ 
30 عملية سطو مسلح

كشــف خبــراء أمــس األربعاء أنــه من المقــرر أن تضرب عاصفة شمســية 
تســير بســرعة تتخطــى 1.3 مليــون كيلومتــر فــي الســاعة، األرض، وحذر 

الخبراء من أنها قد تتسبب في اضطرابات لألقمار االصطناعية.

موقــع  نشــره  تقريــر  وبحســب 
ُأطلقــت  البريطانــي،  “إكســبريس” 
فــي  ثورانيــة”  مغناطيســية  “خيــوط 
الشــمس  بواســطة  الشمســي  النظــام 
الثانيــة،  فــي  كيلومتــرا   328 بســرعة 
ويمكــن أن تصطــدم بــاألرض. ونتجت 
العاصفــة الشمســية عــن تجمــع دوامي 
من المغناطيسية تحت سطح الشمس، 

ُيعرف بالبقع الشمسية.
البقــع  إن  الخبــراء  يقــول  وعندمــا 
الشمســية أكثــر برودة مــن بقية النجم، 
فــإن متوســط درجــة حرارتهــا ال يــزال 
علــى   - مئويــة  درجــة   3500 يتجــاوز 
الرغــم مــن أن هــذا يمثــل انخفاضا عن 
متوســط حــرارة ســطح الشــمس البالغ 

5500 درجة مئوية.
ومــع بنــاء المجــال المغناطيســي، فإنه 
يزيــد الضغط في البقع الشمســية التي 

توهــج  شــكل  علــى  تندلــع  أن  يمكــن 
.)CME( شمسي أو طرد كتلة إكليلية

العاصفــة  إن  الفلــك  علمــاء  وقــال 
إلــى  تصــل  قــد  القادمــة  الشمســية 

األرض اليوم، أو في 13 مايو.
وعندمــا يحــدث ذلــك، يمكــن أن يؤدي 
إلى مشكالت تتعلق بالتكنولوجيا التي 
تعتمــد على األقمــار الصناعية. ويمكن 
لبعض هذه التوهجات الشمسية أن 
تضــرب األرض، وفــي الغالــب تكون 

غير ضارة لكوكبنا.

عاصفة شمسية بسرعة 1.3 مليون/كلم قد تضرب األرض

صورة مذهلة لشواطئ “الذهب األزرق” المتوهجة في نيوزيلندا التقطها المصّور الهاوي ماثيو دافيسون.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

ُحكــم على ممرضة أميركية، الثالثاء، 
علــى خلفيــة  الحيــاة  مــدى  بالســجن 
مقتل ســبعة من قدامى المقاتلين إثر 
حقنها إياهم عمدا بجرعات قاتلة من 

اإلنسولين.
وكانــت ريتــا مايــس )46 عامــا( أقرت 
بذنبهــا فــي يوليــو عــن جرائــم القتــل 
ثامــن،  رجــل  قتــل  ومحاولــة  الســبع 
مــن دون توضيــح دوافعهــا. واكتفت 
حينهــا بالقــول وهــي تبكي “أنا آســفة 

لأللم الذي تسببت به”.
فقــدت  أنهــا  إلــى  محاميهــا  وألمــح 
قدرتهــا علــى “صفــاء التفكير” بســبب 
مشــكالت في الصحة الذهنية تشــمل 
الصدمــة عانــت  بعــد  مــا  اضطرابــات 
منهــا إثر مهمة لها في العراق، وهو ما 
فاقمه عملها كممرضة بدوام ليلي في 
مستشــفى لقدامــى المقاتليــن بواليــة 

فيرجينيا الغربية.

ميــل  الديلــي  صحيفــة  نشــرت 
البريطانيــة، قصــة أغــرب مــن الخيال 
بعــد  اســتيقظت  أســترالية  المــرأة 
خضوعها لجراحة في اللوزتين لتجد 
نفســها وهــي تتحدث بلكنــة أيرلندية 
علــى الرغــم مــن أنهــا لــم تــزر أيرلنــدا 

مطلقا.
ونشــرت آن جي ماكيــن مقطع فيديو 
على حســابها الخاص عبر موقع “تيك 
فــي  لجراحــة  الخضــوع  بعــد  تــوك” 
حلقهــا، وُصدمــت عندمــا وجــدت أنها 

لم تعد تتمتع بلهجتها األسترالية.
وقالــت: “اســتيقظت بلكنــة أيرلنديــة 
فــي اليوم الســابق واعتقدت أنه حلم 
غريــب. لكــن ال، لقــد اختفــت لهجتــي 

األسترالية”.
وبعد أسبوعين من البحث واالجتماع 
باألطبــاء، تعتقــد ماكيــن أنهــا مصابــة 

بمتالزمة اللكنة األجنبية.

السجن مدى الحياة 
لممرضة حقنت 

مرضى بجرعات قاتلة

قصة أغرب من الخيال 
المرأة استيقظت من 

عملية جراحية
تناقلتــه  واللؤلــؤ  األلمــاس  مــن  تــاج  بيــع 
األســرة اإليطالية المالكة على مر األجيال 
مقابــل 1.5 مليــون فرنك سويســري )1.66 
مليــون دوالر( فــي مــزاد أقيــم بسويســرا، 
ســوذبيز  دار  وقالــت  الثالثــاء.  أمــس 
للمــزادات بعــد عملية البيع التــي تمت في 
جنيــف، إن الســعر واحــد من أعلــى ما بيع 

به تاج في السنوات األخيرة.
يرجــع تاريــخ التــاج إلــى النصــف الثانــي 
من القرن التاســع عشــر، وُأهدي إلى ماريا 
فيتوريــا مــن عائلــة بوتســو لــدى زواجهــا 
العــام 1867 مــن أماديــو األول مــن عائلــة 
ملــكًا  بعــد  فيمــا  أصبــح  والــذي  ســافوي 

إلسبانيا.

تاج ملكي إيطالي يجلب أكثر من 1.6 مليون دوالر

فازت المغنية اللندنية دوا ليبا بجائزة ألبوم العام وبلقب أفضل فنانة 
بريطانية خالل احتفال توزيع جوائز “بريت” البريطانية لموسيقى البوب، 

في العاصمة لندن )أف ب( والتاج عبارة عن صفوف متدرجة من األلماس واللؤلؤ الطبيعي وكان سعره يقدر بما بين مليون 
ومليون ونصف دوالر.

كثــرت التكهنــات في األيام األخيرة بعودة العالقــة العاطفية بين جينيفر 
لوبيــز وبــن أفليــك بعــد 17 عامــًا مــن انفصالهمــا، علــى مــا أورده عــدد من 
وســائل اإلعــالم المتخصصــة فــي أخبار المشــاهير في الواليــات المتحدة 

وخارجها.
وكانت الممثلة والمغنية البالغة 51 عامًا أعلنت أخيرًا فسخ خطوبتها من 
العب البيســبول الســابق أليكس رودريغيز، في حين أن الممثل والمخرج 

البالغ 48 عامًا عازب منذ مدة. 
وتــداول مســتخدمو وســائل التواصــل االجتماعي صــورة لـ”بينيفر” )وهو 
لقــب يجمــع إســمي جينيفير وبن، أطلــق على الخطيبين الســابقين عندما 
كانــا علــى عالقــة بين عامــي 2002 و2004(، ويظهران فيها داخل ســيارة 
في والية مونتانا. وأثارت هذه الصورة سيالً من التعليقات على الشبكات 

االجتماعية. 
وغــّردت الممثلــة كاثــي غريفين التي يبلغ عدد متابعيهــا عبر “تويتر” أكثر 

من مليونين “أنا متحمسة لذلك أكثر مما أعترف به”.
وردا على سؤال من محطة “إن بي سي” عن هذا الموضوع الثالثاء، قال 
الممثــل مــات ديمن، صديق أفليك منذ الطفولة، أن احتمال تجدد العالقة 

بين النجمين “سيكون رائعا”، مضيفًا “آمل في أن يكون ذلك صحيحًا”.

تكهنات بعودة العالقة بين جينيفر لوبيز وبن أفليك

لجــان  كايــس”  ذيــس  “إن  لوحــة  بيعــت 
ميشــال باســكيا مقابل 93,1 مليون دوالر 
فــي  “كريســتيز”  دار  نظمتــه  مــزاد  فــي 
نيويــورك ، وهــو ثاني أعلى ســعر للرســام 

النيويوركي.
وتصــور هــذه اللوحــة التــي يبلــغ قياســها 
1,98 × 1,87 متــر  ورســمت العــام 1983 
جمجمــة على خلفيــة حمــراء. وقد بيعت 
ســعرها  وبلــغ  دوالر،  مليــون   81 بمبلــغ 
النهائــي 93,1 مليــون دوالر بعــد إضافــى 

الرسوم والعموالت، وهو يفوق بكثير تقديرات “كريستيز” البالغة 50 مليون 
دوالر. إال أن الرقــم القياســي للوحــات باســكيا )1988-1960( ال يزال للوحة 
بعنوان “إنتايتلد” تمّثل أيضا جمجمة، وبيعت لقاء 110,5 ماليين دوالر في 

مايو 2017 في مزاد لدار “سوذبيز” في نيويورك.

لوحة لباسكيا بيعت لقاء 93,1 مليون دوالر

على الدول الغنية توفير مليار جرعة لقاح قبل سبتمبر
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نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى 
مقام حضرة صاحب الجاللة الملك

حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الّله ورعاه

وصاحب السمو الملكي

األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس مجلس الوزراء حفظه الّله ورعاه

وإلى شعب البحرين الوفي

 رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة  

وجميع منتسبي زين البحرين ومجموعة زين القابضة

بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد
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