
ماذا لو “واسينا” أبناء الجالية  «
الهندية في البحرين – من باب 

التضامن اإلنساني - بكلمات 
بسيطة يسيرة مع تزايد اإلصابات 

التي بلغت 20 مليون إصابة 
في الهند؟ ترى، كيف يتابعون 

ويتلقون أخبار ذويهم؟

حافظ الدوالر على مكاسبه  «
أمش الخميس، مدعوما بارتفاع 
عوائد سندات الخزانة األمريكية 

بعدما تسبب ارتفاع قوي مفاجئ 
ألسعار المستهلكين في الواليات 
المتحدة في إثارة المخاوف بشأن 

زيادة الضغوط التضخمية.

قدم نائبان إيرانيان سابقان  «
ينتقدان السلطة علي مطهري 
ومحمود صادقي رسميا أمس 

ترشيحهما لالنتخابات الرئاسية 
المقررة في 18 يونيو، على ما 

أفاد صحافيون في وكالة فرانس 
برس في طهران.

يقدم تلفزيون البحرين طوال أيام  «
عيد الفطر باقة من األفالم العربية 
المتميزة، التي حققت نجاحا كبيرا 

في شباك التذاكر ونالت استحسان 
النقاد والمتابعين. وكذلك 

المسرحيات الخليجية الشهيرة التي 
مازالت عالقة في أذهان المشاهد.

تلقى النائب األول لرئيس المجلس  «
األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة 

األولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد 
بن حمد آل خليفة مزيدا من التهاني 

بصدور المرسوم الملكي السامي 
بتعيين سموه رئيًسا لمجلس إدارة 

الهيئة العامة للرياضة.
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الجاللـــة  صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  أدى 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
بحضـــور ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بن حمـــد آل خليفة، صـــالة عيد الفطر 

المبارك في مسجد قصر الصخير.
جاللتـــه،  بمعيـــة  الصـــالة  أدى  كمـــا 
أصحـــاب الســـمو وعدد من كبـــار أفراد 
العائلـــة المالكـــة الكريمـــة وعـــدد مـــن 

الحضور.
واســـتمع جاللـــة الملـــك والحضور إلى 
خطبـــة صالة العيد التـــي ألقاها رئيس 
مجلس األوقاف السنية، الشيخ راشد 

الهاجري.
وبعـــد انتهـــاء الصـــالة، تبـــادل صاحب 
التهانـــي  الحضـــور،  مـــع  الجاللـــة 
والتبريكات بعيد الفطر السعيد، شاكرا 

تهانيهم وتمنياتهم الطيبة.

التهانـــي  خالـــص  الحضـــور  ورفـــع 
وأطيـــب التبريـــكات إلى جاللـــة الملك 
بهذه المناســـبة الكريمة، ضارعين إلى 

البـــاري جلـــت قدرتـــه أن يعيدهـــا على 
جاللتـــه أعواما عديدة بـــدوام الصحة 
والســـعادة والعمـــر المديـــد وأن يوفق 

جاللته ويســـدد خطـــاه ليواصل قيادة 
مسيرة النهضة المباركة التي تشهدها 

مملكتنا الغالية بكافة المجاالت.

جاللة الملك يؤدي صالة العيد بحضور سمو ولي العهد رئيس الوزراء
الحاضرون تضرعوا للباري أن يوفق جاللته لمواصلة قيادة النهضة

جاللة الملك يؤدي بحضور سمو ولي العهد رئيس الوزراء وعدد من كبار أفراد العائلة المالكة الكريمة صالة عيد الفطر المبارك في مسجد قصر الصخير

المنامة - بنا

للســـياحة  البحريـــن  هيئـــة  أكـــّدت 
جاهزيـــة  اســـتكمال  والمعـــارض 
ة  الســـياحيَّ المنشـــآت  مـــع  تنســـيقها 
الســـتقبال  المختلفـــة  البحرينيـــة 
ـــق الـــزوار مع حلول عيـــد الفطر  تدفُّ
المبـــارك، خصوصا مع اتخاذ ما يلزم 
ـــة الســـتئناف  إجـــراءات صحيَّ مـــن 
النشـــاط االقتصادي والسياحي بكّل 
ة تســـهم  حـــذر واعتماد تدابير وقائيَّ
فـــي تحصيـــن المجتمـــع من انتشـــار 

فيروس كورونا.
وقالـــت الهيئـــة إنَّهـــا وبالتنســـيق مع 
مختلف المنشـــآت الســـياحية أعدَّت 
حزمـــة من المبادرات والمشـــروعات 
هة لتنشيط السياحة  المتنّوعة الموجَّ
وجهـــة  البحريـــن  باعتبـــار  العائليـــة 
ســـياحية مثالية لألســـرة الخليجية 
وذلـــك  المختلفـــة،  العطـــل  لقضـــاء 
لوجـــود معالـــم ســـياحية وترفيهيـــة 

تستهدف مختلف أفراد األسرة.
فـــي  زيـــادة  تتوقـــع  بأنهـــا  وذكـــرت 

حجـــم تدفق الـــزوار خـــالل المرحلة 
المقبلـــة من مختلـــف منافذ الدخول 
ما مـــن خـــالل منفذ  للبحريـــن، الســـيَّ
جســـر الملك فهد، خصوصا بعد رفع 
مستوى التنسيق الحكومي الصحي 
بيـــن مختلـــف بلـــدان دول الخليـــج 
العتماد شهادات التطعيم والتعافي 
لتأميـــن دخـــول الـــزوار بكّل ســـهولة 

ودون أي عوائق.
أطلقـــت  أنهـــا  إلـــى  الهيئـــة  ولفتـــت 
حملـــة #ولهنا_عليكـــم وركَّزتهـــا من 
خـــالل منصـــات التســـويق الرقمـــي 
ار البحرين من المملكة  مستهدفة زوَّ
ـــنت  العربيـــة الســـعودية، حيـــث دشَّ
بمنصتـــي  حســـابها  عبـــر  الحملـــة 
االنســـتغرام والتويتر )tourismbh(؛ 
للتعريف بمجمل األنشطة السياحية 
إلـــى المنشـــآت  والعـــروض، إضافـــة 
الســـياحية الجديـــدة فـــي البحريـــن 
التـــي تمَّ االنتهـــاء منها خـــالل العام 

الماضي 2020.

ق الزوار “السياحة” تستكمل االستعدادات الستقبال تدفُّ
السنابس - هيئة السياحة والمعارض

مزيد من التهاني والتبريكات لخالد بن حمدأفالم ومسرحيات منوعة بالعيدترشح نائبين إيرانيين سابقين للرئاسةالدوالر يتمسك بمكاسبهكابوس “كورونا” األكثر رعًبا للهنود
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جدة ـ وكاالت

علـــى خلفية تصاعـــد العنف في 
تعقـــد  الفلســـطينية،  األراضـــي 
اإلســـالمي،  التعـــاون  منظمـــة 
المملكـــة  طلـــب  علـــى  بنـــاء 
رئيســـة  الســـعودية،  العربيـــة 
القمة اإلســـالمية، األحد القادم، 
اجتماعـــًا طارئًا افتراضيا للجنة 

التنفيذيـــة على مســـتوى وزراء 
العضويـــة  مفتـــوح  الخارجيـــة 
لبحث االعتداءات اإلســـرائيلية 
الفلســـطينية،  األرض  فـــي 
خصوصا في القدس، وما تقوم 
به إسرائيل من أعمال عنف في 

محيط المسجد األقصى.

بطلب من السعودية.. اجتماع طارئ 
للتعاون اإلسالمي ألجل القدس

العماليـــة  الكبـــرى  المحكمـــة  ألزمـــت 
معهـــدا تدريبـــا بســـداد 23 ألـــف دينار 
لمديره وهي إجمالي رواتبه المتوقف 

صرفها عن 12 شهرا.
 وكان المدير وهو مرشح نيابي سابق 
التحـــق بالعمل لـــدى المعهـــد المدعى 
عليـــه بوظيفـــة مديـــر براتب شـــهري 
يبلغ 2000 دينار شهريًا، اال ان امتناع 
المعهـــد عـــن ســـداد أجور طيلـــة عام، 
اضطـــره اللجوء إلى القضاء للمطالبة 
بحقوقـــه العماليـــة. وقـــال المحامـــي 
عبـــدهللا الســـليمان إن موكله المدعي 
وبعـــد لجوئـــه إلـــى القضـــاء للمطالبة 
بحقوقـــه العمالية برفع دعوى عمالية 
للمطالبـــة باألجـــور الشـــهرية ورصيـــد 
اإلجازات، وبدالً من أن يسعى المعهد 
المدعى عليه لحل األمر وديا وســـداد 
أجـــوره، قـــام بإيقـــاف المدعـــي عـــن 

العمل وإحالته للتحقيق.

مرشح نيابي 
سابق يربح قضية 

بـ 23 ألف دينار

16 صفحة - 210 فلوس

سمو الشيخة زين بنت خالد: تأسيس قادة متعلمين قادرين على مواجهة التحديات

“المبّرة الخليفية” توقع اتفاقية مع “اإلنمائي”

المنامة - بنا

أعلنت مؤسسة المبرة الخليفية عن 
توقيـــع اتفاقيـــة تعـــاون مـــع مكتـــب 
اإلنمائـــي  المتحـــدة  األمـــم  برنامـــج 
في مملكة البحريـــن؛ لتطوير برامج 
إطـــالق  عبـــر  مســـتقبلية،  شـــبابية 
سلسلة من المشاريع واألنشطة التي 
تهدف لمعالجـــة القضايا االجتماعية 
أهـــداف  مـــع  المتوافقـــة  والبيئيـــة 
التنميـــة المســـتدامة، ودمجها ضمن 

الوظائف األساسية للمؤسسة.
االتفاقيـــة  توقيـــع  مراســـم  وشـــهد 
األمـــم  لبرنامـــج  المقيـــم  الممثـــل 
مملكـــة  فـــي  اإلنمائـــي  المتحـــدة 
بيتيناتـــو،  ســـتيفانو  البحريـــن 
والرئيس التنفيذي لمؤسســـة المبرة 

الخليفية صبا سيادي.
وبهذه المناسبة، قالت رئيس مجلس 
أمناء مؤسسة المبّرة الخليفية، سمو 
الشـــيخة زين بنت خالـــد آل خليفة: 

“إن الشراكة مع مكتب برنامج األمم 
المتحـــدة اإلنمائـــي تأتـــي فـــي إطار 
شـــبابية  برامـــج  إلطـــالق  مســـاعينا 
نهـــدف مـــن خاللهـــا لتأســـيس قـــادة 
مواجهـــة  علـــى  قادريـــن  متعلميـــن 
والبيئيـــة  االجتماعيـــة  التحديـــات 
داخـــل المجتمع عبـــر تطويع أهداف 

التنمية المستدامة”.
وأضافـــت: “نســـعى عـــن طريق هذه 
عمـــل  ورش  الســـتضافة  البرامـــج 
الطـــالب  مســـاعدة  حـــول  تتمحـــور 
واســـتيعاب  فهـــم  علـــى  والطالبـــات 

أهميـــة أهـــداف التنمية المســـتدامة، 
وحثهم علـــى تطبيقها لخلق مجتمع 

أفضل لألجيال القادمة”.
مـــن جانبـــه، قـــال بيتيناتـــو: “تمثـــل 
لمســـيرة  أســـاس  حجـــر  االتفاقيـــة 
تعاوننا مع مؤسسة المبّرة الخليفية، 
الجهـــات  أكثـــر  ُتعـــد إحـــدى  والتـــي 
فئـــة  لتمكيـــن  والســـاعية  النشـــطة 
الشـــباب في مملكـــة البحرين، حيث 
تم تكريمها ضمن )جائزة الملك حمد 
لتمكيـــن الشـــباب لتحقيـــق أهـــداف 
التنمية المستدامة 2020(”، وأضاف 
“نحـــن ملتزمون بالتعـــاون مع المبّرة 
الخليفيـــة؛ لضمان توافق المشـــاريع 
أهـــداف  مـــع  والجديـــدة  الحاليـــة 
إلـــى  المســـتدامة، ونتطلـــع  التنميـــة 
العمـــل مًعا ضمن المجـــاالت الواقعة 
تحـــت مظلة برنامـــج األمم المتحدة 

اإلنمائي”.
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قدمـــت حكومة البحرين ما مجموعه 
لمنتجـــات  دعمـــا  دينـــار  مليـــون   2.4
فـــي صناعـــة  المســـتخدمة  الطحيـــن 
الخبز في الســـوق المحليـــة؛ من أجل 
الحفاظ على سياسية تثبيت األسعار 

التي تنتهجها منذ عقود.
لشـــركة  الماليـــة  البيانـــات  وأظهـــرت 
البحريـــن لمطاحـــن الدقيـــق أن حجم 
مـــن  األول  للربـــع  الحكومـــي  الدعـــم 

بصـــورة  انخفـــض  قـــد   2021 العـــام 
طفيفـــة ليبلـــغ 2,406,801 دينار، في 
مقابـــل الفتـــرة المشـــابهة فـــي العـــام 
2020 والتـــي بلـــغ فيها حجـــم الدعم 

2,406,801 دينار.
ومن دون احتساب الدعم الحكومي، 
فـــإن الشـــركة ســـتكون قـــد خســـرت 
1.9 مليـــون دينار بعـــد خصم تكاليف 

المبيعات من المبيعات الكلية.

لدعم تثبيث أسعار الخبز
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ليلى مال اهلل
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أدى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة، 
بحضـــور ولي العهـــد رئيس الوزراء 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة، صالة 
عيد الفطر المبارك في مسجد قصر 

الصخير.
بمعيـــة جاللتـــه،  الصـــالة  أدى  كمـــا 
أصحـــاب الســـمو وعـــدد مـــن كبـــار 
أفـــراد العائلة المالكة الكريمة وعدد 

من الحضور.
واســـتمع جاللـــة الملـــك والحضـــور 
إلى خطبة صـــالة العيد التي ألقاها 
رئيـــس مجلـــس األوقـــاف الســـنية، 
الـــذي  الهاجـــري،  راشـــد  الشـــيخ 
استهلها بالشكر لله سبحانه وتعالى 
أشـــرف  علـــى  والســـالم  والصـــالة 
نبينـــا  المرســـلين  وســـيد  األنبيـــاء 
محمد وعلـــى آله وصحبه أجمعين، 
وتحدث عن المعاني الســـامية لعيد 
الفطر المبـــارك، مبتهال إلـــى المولى 
جل جاللـــه أن يحفـــظ عاهل البالد 
ويمتعـــه بموفور الصحـــة والعافية 
وطـــول العمـــر ويوفقـــه لمـــا يحبـــه 
ويرضـــاه، وأن يديـــم علـــى وطننـــا 
العزيـــز وشـــعبه الوفي نعمـــة األمن 
جاللتـــه،  قيـــادة  تحـــت  والرخـــاء 
وأن يتقبـــل مـــن الجميـــع صيامهـــم 
وقيامهـــم وطاعاتهم وأن يرفع هذا 

الوباء عن البالد والعباد.
وبعد انتهاء الصالة، تبادل صاحب 
التهانـــي  الحضـــور،  مـــع  الجاللـــة 
والتبريـــكات بعيـــد الفطر الســـعيد، 
شـــاكرا تهانيهـــم وتمنياتهم الطيبة، 
ســـائال هللا عـــز وجـــل أن يتقبل من 
الجميـــع صالح األعمـــال، وأن يعيد 
هذه المناســـبة المباركة على مملكة 
بوافـــر  الكريـــم  وشـــعبها  البحريـــن 
وعلـــى  والبـــركات  واليمـــن  الخيـــر 
األمتين العربية واإلســـالمية بالعزة 

والرفعة والتقدم.
التهانـــي  خالـــص  الحضـــور  ورفـــع 
وأطيب التبريكات إلى جاللة الملك 
بهـــذه المناســـبة الكريمـــة، ضارعين 
إلى الباري جلـــت قدرته أن يعيدها 
علـــى جاللته أعوامـــا عديدة بدوام 
الصحـــة والســـعادة والعمـــر المديد 
وأن يوفـــق جاللتـــه ويســـدد خطاه 
النهضـــة  مســـيرة  قيـــادة  ليواصـــل 
مملكتنـــا  تشـــهدها  التـــي  المباركـــة 

الغالية بكافة المجاالت.

الحاضـــــرون تضــرعـــــوا للبـــــاري أن يـوفـــــق جـاللتـــــه لمـواصلــــــة قيـــــادة النهضـــــة

جاللة الملك يؤدي صالة العيد بحضور سمو ولي العهد رئيس الوزراء
جاللة الملك يؤدي بحضور سمو ولي العهد رئيس الوزراء وعدد من كبار أفراد العائلة المالكة الكريمة صالة عيد الفطر المبارك في مسجد قصر الصخير

إدانة اإلرهاب الحوثي
بــشــدة إطــاق  الــخــارجــيــة  ــت وزارة  دانـ
عــدًدا  اإلرهــابــيــة  الحوثية  الميليشيات 
والــطــائــرات  الباليستية  الــصــواريــخ  مــن 
ــمــســيــرة الــمــفــخــخــة بـــاتـــجـــاه أراضــــي  ال
المملكة العربية السعودية الشقيقة، في 
يستهدف  ومتعمد  ممنهج  إرهابي  عمل 
والمقيمين. الــمــواطــنــيــن  وســامــة  أمـــن 

الــوزارة وقــوف مملكة البحرين إلى  وأكــدت 
الشقيقة  السعودية  العربية  المملكة  جانب 
االرهابية  الحوثية  االعتداءات  مواجهة  في 
اآلثمة التي تهدف إلى المساس بأمن المملكة 
تحالف  قــوات  بيقظة  مشيدة  واستقرارها، 
من  تمكنت  الــتــي  اليمن  فــي  الشرعية  دعــم 
الباليستية  الصواريخ  تلك  وتدمير  اعتراض 
والطائرات المفخخة، داعية المجتمع الدولي 
إلــى إدانـــة األعــمــال اإلرهــابــيــة الــتــي تنتهك 

القوانين واألعراف الدولية.
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الجاللـــة  البـــالد صاحـــب  تلقـــى عاهـــل 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اتصاالً 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  مـــن  ـــا  هاتفيًّ
األميـــر فهد بـــن ســـلطان بـــن عبدالعزيز 
أميـــر منطقـــة تبـــوك. تـــم خاللـــه تبـــادل 

التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر 
المبارك، داعين المولى ســـبحانه وتعالى 
أن ُيعيـــد هذه المناســـبة على الشـــعبين 
واليمـــن  بالخيـــر  الشـــقيقين  والبلديـــن 
والبركات واألمتين العربية واإلسالمية 

بالعزة والرفعة.

تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
ا  حمد بن عيسى آل خليفة اتصاالً هاتفيًّ
العـــراق،  رئيـــس وزراء جمهوريـــة  مـــن 

مصطفى الكاظمي.
التهانـــي  تبـــادل  االتصـــال  فـــي  وتـــم 

والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك، 
داعين المولى سبحانه وتعالى أن ُيعيد 
هـــذه المناســـبة على الشـــعبين والبلدين 
والبـــركات  واليمـــن  بالخيـــر  الشـــقيقين 
واألمتيـــن العربيـــة واإلســـالمية بالعـــزة 

والرفعة والتقدم.

تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة اتصاال هاتفيا 
من صاحب الســـمو الملكي األمير مقرن 
بن عبدالعزيز آل سعود، تم خالله تبادل 
التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد 

الفطر المبارك.
وأعـــرب جاللة الملك عن خالص شـــكره 
وتقديره لصاحب الســـمو الملكي األمير 
مقـــرن بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود علـــى 
مشـــاعره األخويـــة الطيبـــة، متمنًيـــا لـــه 

وافر الصحة والسعادة.

الجاللـــة  البـــالد صاحـــب  تلقـــى عاهـــل 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اتصاالً 
ا من شيخ األزهر الشريف فضيلة  هاتفيًّ
اإلمام األكبر أحمد محمد أحمد الطيب.

التهانـــي  تبـــادل  االتصـــال  فـــي  وتـــم 
والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك، 
داعين المولى سبحانه وتعالى أن ُيعيد 
هـــذه المناســـبة علـــى األمتيـــن العربيـــة 

واإلسالمية بالتقدم والعزة والرفعة.

جاللة الملك يتبادل التهاني مع أمير تبوك

... وجاللته يتلقى اتصااًل من رئيس وزراء العراق

... وجاللته يتبادل التهاني مع مقرن بن عبدالعزيز

... وجاللته يتلقى اتصااًل من شيخ األزهر

الثقة الملكية تؤكد عطاءات سمو الشيخ خالد بن حمد
سمو الشيخ عيسى بن علي يهنئ سموه بتعيينه رئيًسا للهيئة العامة للرياضة

هنأ وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينيــة ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي آل خليفــة النائــب األول 
لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضة رئيس اللجنــة األولمبية 
البحرينيــة ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة بمناســبة صــدور 
المرســوم الملكي الســامي بتعيين ســموه رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة 

العامة للرياضة.

وأشـــاد ســـموه بالثقة الملكية التي 
ســـمو  عطـــاءات  لتؤكـــد  جـــاءت 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفة 
الالمحـــدودة فـــي تطويـــر القطـــاع 
خبـــرات  خـــالل  مـــن  الرياضـــي، 
وإمكانيات سموه التي ساهمت في 
رسم الخطط والبرامج التطويرية 

التي مكنت الرياضة البحرينية من 
تحقيـــق مراكـــز متقدمـــة بمختلف 
األصعدة، داعًيا لسمو الشيخ خالد 
بـــن حمد آل خليفـــة دوام التوفيق 
والنجـــاح وأن يســـدد علـــى طريق 
العطـــاء  لمواصلـــة  خطـــاه  الخيـــر 
فـــي تحقيـــق مزيد مـــن اإلنجازات 

المملكـــة  رايـــة  لرفعـــة  الرياضيـــة 
الغاليـــة فـــي ظل القيـــادة الحكيمة 

لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة.

المنامة- بنا

بنك سيتي اإلسالمي االستثماري
ألف دوالر أمريكيبيان المركز المالي الموجز كما في 31 مارس 2021

31 مارس 2021
)مراجعة(

31 ديسمبر 2020
)مدققة(

الموجودات

 1,462  1,538 أرصدة لدى البنوك

 12,998  13,003 ذمم مدينة للمرابحة, صافي

 591  640 الموجودات األخرى

 15,051  15,181 إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين

المطلوبات

 471  438 ذمم دائنة ومصروفات مستحقة أخرى

 471  438 إجمالي المطلوبات

حقوق المساهمين

 10,000  10,000 رأسمال األسهم

 3,577  3,577 االحتياطي القانوني

 1,003  1,166 اإليرادات المستبقاة

 14,580  14,743 إجمالي حقوق المساهمين

 15,051  15,181 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

 بيان الدخل الموجز للثالثة شهور المنتهية في 31  مارس 2021                                                                                                                    ألف دوالر أمريكي

للثالثة شهور المنتهية في

31 مارس 2021
)مراجعة(

31 مارس 2020
)غير مراجعة(

اإليرادات

 562  575 اإليرادات من الخدمات االستشارية

 61  61 اإليرادات من حسابات االستثمار المقيدة

 65  7 اإليرادات من عقود المرابحة

 688  643 إجمالي اإلرادات

المصروفات 

 105  98 تكاليف الموظفين

 315  382 مصروفات أخرى

 420  480 إجمالي المصروفات

 268  163 الربح  للفترة

 البيان الموجز للتدفقات النقدية للثالثة شهور المنتهية في 31 مارس 2021                                                                                                       ألف دوالر أمريكي

31 مارس 2021
)مراجعة(

31 مارس 2020
)غير مراجعة(

أنشطة العمليات

 560  607 قبض اإليرادات االستشارية

 65  7 قبض اإليرادات من عقود المرابحة

 61  61 قبض الربح من حسابات االستثمار المقيدة

 )273( )364(المدفوعات للموظفين والموردين

 )201( )230(رسوم اإلدارة المدفوعة

 212  81 صافي التدفقات النقدية من أنشطة العمليات

 212 81صافي النقص في النقد ومعادالت النقد

 14,123 14,460النقد ومعادالت النقد كما في 1 يناير

 14,335  14,541 النقد ومعادالت النقد كما في 31 مارس

يشمل النقد ومعادالت النقد:

 1,716  1,538 أرصدة لدى البنوك

 12,619  13,003 ذمم مدينة للمرابحة

 14,335  14,541 النقد ومعادالت النقد كما في 31 مارس

البيان الموجز للتغيرات في حقوق المساهمين للثالثة شهور المنتهية في 31 مارس 2021                                                                                     ألف دوالر أمريكي

المجموعاإليرادات المستبقاةاالحتياطي القانوني رأسمال األسهم2021 )مراجعة(

 14,580  1,003  3,577  10,000 كما في 1 يناير 2021

 163 163  -    -   الربح للفترة

 14,743  1,166  3,577  10,000 كما في 31 مارس 2021

المجموعاإليرادات المستبقاةاالحتياطي القانونيرأسمال األسهم2020 )غير مراجعة(

 14,396  931  3,465  10,000 كما في 1 يناير 2020

 268 268 -   -  الربح للفترة

 14,664  1,199  3,465  10,000 كما في 31 مارس 2020

تم إقرار البيانات المالية من قبل اإلدارة في 12 مايـــو 2021 ووقع عليها باسمه:

تم استخراج األرقام المنشورة من البيانات المالية التي تم تدقيقها من قبل شركة كيه بي إم جي التي 
أعربت عن رأيها في التدقيق من دون تحفظ  في 12 مايـــو 2021 

عماد علي
الرئيس التنفيذي 

عتيق الرحمن
 رئيس مجلس اإلدارة

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف للتجزئة

بنك سيتي اإلسالمي االستثماري

سمو الشيخ عيسى بن علي سمو الشيخ خالد بن حمد

المجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  تلقـــى 
األعلـــى للشـــباب والرياضة رئيـــس الهيئة 
العامـــة للرياضة رئيس اللجنـــة األولمبية 
البحرينيـــة ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمد 
آل خليفة، برقيـــة تهنئة من وزير التربية 
والتعليم ماجد النعيمي، بمناســـبة صدور 
المرســـوم الملكـــي من لـــدن عاهـــل البالد  
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة، بتعيين ســـموه رئيسا لمجلس 

إدارة الهيئة العامة للرياضة.

وأعـــرب النعيمي عن خالـــص التهاني إلى 
ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفة 
بالثقـــة الملكيـــة، مؤكـــدا أن الثقـــة التـــي 
يحظى بها ســـموه من لـــدن جاللة الملك، 
ما هـــي إال تأكيـــد على الجهـــود المتميزة 
مملكـــة  لخدمـــة  ســـموه  يبذلهـــا  التـــي 
البحرين، متمنيا لسموه التوفيق والسداد 
فـــي مواصلة تطويـــر الحركـــة الرياضية، 
لتحقيق التطلعات الملكية لنهضة وتقدم 

الرياضة البحرينية.

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

المنامة - بنا

رفع وزيـــر اإلعالم عضو المجلس األعلى 
للشـــباب والرياضة علي الرميحي أسمى 
آيـــات التهانـــي والتبريـــكات إلـــى النائب 
األول لرئيـــس المجلـــس األعلى للشـــباب 
األولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  والرياضـــة 
البحرينية ســـمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة، بمناســـبة صدور المرسوم الملكي 
الســـامي بتعييـــن ســـموه رئيًســـا لمجلس 

إدارة الهيئة العامة للرياضة.
وأكـــد وزيـــر اإلعـــالم أن الثقـــة الملكيـــة 
الســـامية بتولـــي ســـمو الشـــيخ خالـــد بن 
للرياضـــة  العامـــة  الهيئـــة  قيـــادة  حمـــد 
تمثـــل تتويًجـــا لجهـــود ســـموه المخلصة 
البحرينيـــة،  الرياضـــة  تطويـــر  فـــي 

وتقديًرا لنجاحاته المتميــــزة وإسهاماته 
المبهـــرة فـــي النهوض بالحركة الشـــبابية 
والرياضيـــة ورفع اســـم مملكـــة البحرين 

البطـــوالت بمختلـــف  فـــي ســـجل  عالًيـــا 
األلعاب واألنشـــطة والمحافـــل الرياضية 

اإلقليمية والعالمية.
وأكـــد الرميحـــي دعـــم اإلعـــالم الوطنـــي 
الشـــيخ  ســـمو  يســـطره  بمـــا  واعتــــزازه 
خالـــد بن حمد مـــن قصص نجـــاح وتألق 
فـــي تطويـــر القطـــاع الرياضي وتحفيــــز 
المبدعـــة،  الوطنيـــة  الشـــبابية  الطاقـــات 
متمنًيـــا لســـموه وأعضـــاء الهيئـــة العامة 
للرياضـــة التوفيق والنجـــاح في تحقيق 
االرتقـــاء  فـــي  الهيئـــة  خطـــط وأهـــداف 
بمســـيرة الرياضة البحرينيـــة وإنجازاتها 
الرائـــدة في ظل القيـــادة الحكيمة لعاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 

عيسى آل خليفة.

سمو الشيخ خالد بن حمد يتلقى تهنئة وزير اإلعالم بالثقة الملكية

سمو الشيخ خالد بن حمد يتلقى برقية تهنئة من وزير “التربية”

تتويج لجهود سموه في تطوير الرياضة

جهود متميزة لسموه في خدمة البحرين

المنامة - بنا

رفع رئيس هيئة الطاقة المســـتدامة 
عبدالحســـين ميرزا خالـــص التهاني 
األول  النائـــب  إلـــى  والتبريـــكات 
للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس  لرئيـــس 
والرياضـــة رئيـــس اللجنـــة األولمبية 
البحرينيـــة، ســـمو الشـــيخ خالـــد بن 
حمـــد آل خليفـــة، بمناســـبة صـــدور 
المرســـوم الملكـــي الســـامي بتعييـــن 
ســـموه رئيًســـا لمجلـــس إدارة الهيئة 

العامة للرياضة.
وأكـــد ميرزا إن تقلد ســـموه لمنصب 
رئاســـة مجلـــس إدارة الهيئـــة العامة 
الملكيـــة  الثقـــة  يعكـــس  للرياضـــة 

السامية لما يتمتع به سموه من رؤى 
ثاقبة لتعزيز الدور الريادي للرياضة 

البحرينيـــة وجهـــوده المتواصلة في 
هـــذا المجـــال، والتـــي تأتـــي لتترجم 
التوجيهات الملكية الســـامية لعاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة.
كما ذكر ميرزا أن ســـمو الشيخ خالد 
بـــن حمد آل خليفة لـــه من البصمات 
الكبيـــرة والواضحة في تطور ورقي 
إلـــى  مشـــيًرا  البحرينيـــة،  الرياضـــة 
أن ســـموه بالتأكيـــد ســـيواصل رفـــع 
رايـــة مملكـــة البحرين فـــي المحافل 
الرياضيـــة المختلفـــة وقيادتهـــا إلى 
مزيد من النجاحـــات واالزدهار على 

شتى األصعدة.

سمو الشيخ خالد بن حمد يتلقى تهنئة رئيس “الطاقة المستدامة”
تعزيز الدور الريادي للرياضة البحرينية

علي الرميحي

عبدالحسين ميرزا

ماجد النعيمي

الثقة الملكية تأكيد لجهود سموه المتميزة

تلقى النائب األول لرئيس المجلس 
األعلـــى للشـــباب والرياضـــة رئيس 
رئيـــس  للرياضـــة  العامـــة  الهيئـــة 
اللجنـــة األولمبيـــة البحرينية ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفة، 
برقيـــة تهنئـــة مـــن وزيـــر الداخليـــة 
بـــن  راشـــد  الشـــيخ  أول  الفريـــق 
عبدهللا آل خليفة، بمناســـبة صدور 

المرســـوم الملكـــي مـــن لـــدن عاهل 
البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، بتعيين سموه 
رئيســـا لمجلس إدارة الهيئة العامة 

للرياضة.
وأعـــرب الفريق أول الشـــيخ راشـــد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفة عـــن خالص 
التهاني إلى ســـمو الشـــيخ خالد بن 
الملكيـــة،  بالثقـــة  آل خليفـــة  حمـــد 

يحظـــى  التـــي  الثقـــة  أن  مؤكـــدا 
بهـــا ســـموه من لـــدن جاللـــة الملك، 
الجهـــود  علـــى  تأكيـــد  إال  هـــي  مـــا 
المتميزة التي يبذلها سموه لخدمة 
لســـموه  متمنيـــا  البحريـــن،  مملكـــة 
مواصلـــة  فـــي  والســـداد  التوفيـــق 
تطوير الحركـــة الرياضية، لتحقيق 
التطلعـــات الملكيـــة لنهضـــة وتقدم 

الرياضة البحرينية.

المنامة - بنا

سمو الشيخ خالد بن حمد يتلقى برقية تهنئة من وزير الداخلية

الشيخ راشد بن عبدالله



مرشح نيابي سابق يربح قضية بـ 23 ألف دينار
للتحقيـــق تحويلـــه  فتـــم  برواتبـــه...  للمطالبـــة  القضـــاء  إلـــى  لجـــأ 

ألزمـــت المحكمة الكبـــرى العماليـــة معهدا 
تدريبا بســـداد 23 ألـــف دينار لمديره وهي 
إجمالـــي رواتبـــه المتوقـــف صرفها عن 12 
شـــهرا، وكان المديـــر وهـــو مرشـــح نيابـــي 
ســـابق التحق بالعمل لـــدى المعهد المدعى 
عليـــه بوظيفـــة مديـــر براتب شـــهري يبلغ 
2000 دينـــار شـــهريًا، اال ان امتناع المعهد 
عن سداد أجور طيلة عام، اضطره اللجوء 

إلى القضاء للمطالبة بحقوقه العمالية.
إن  الســـليمان  عبـــدهللا  المحامـــي  وقـــال 
موكلـــه المدعـــي وبعد لجوئه إلـــى القضاء 
للمطالبـــة بحقوقـــه العماليـــة برفـــع دعوى 
عمالية للمطالبة باألجور الشـــهرية ورصيد 
اإلجـــازات، وبـــدالً مـــن أن يســـعى المعهـــد 
المدعـــى عليـــه لحـــل األمـــر وديـــا وســـداد 
أجـــوره، قـــام بإيقـــاف المدعي عـــن العمل 

وإحالته للتحقيق.
وأضـــاف المحامـــي أن المعهـــد رفع دعوى 
فيهـــا  لـــه  نســـب  المديـــر،  علـــى  متقابلـــة 
مخالفات غير موجودة فعالً، وبأنه تسبب 
بخســـائر للمعهـــد وطلـــب بختـــام الدعـــوى 
المتقابلـــة نـــدب خبيـــر للوقـــوف علـــى مـــا 
يزعمه من مخالفات ويقدر التعويض عنها. 
ودفع السليمان على الدعوى المتقابلة بأن 
مـــا يزعمه المعهد مجرد كالم مرســـل خاٍل 
مـــن الدليل المعتبر، وبـــأن ما قدمه المعهد 
مـــن أوراق هي مصطنعة من المعهد، وبأن 
الدعوى المتقابلة اساسًا كيدية وخصوصًا 
أن المعهـــد لـــم يقم برفعهـــا إال بعد أن رفع 
المديـــر الدعوى األصلية للمطالبة بأجوره، 
وبأنـــه خالل فترة العمل لم تنســـب للمدير 
أي مخالفـــة او تتـــم مســـاءلته تأديبيـــا أو 
يفرض عليه جزاء، مما يجزم بعدم وجود 

تلك المخالفات اساسا.
وقالـــت المحكمـــة فـــي حيثيـــات الحكـــم 
رًدا علـــى الدعـــوى المتقابلـــة )أن المدعيـــة 
علمت بتلـــك المخالفات وأنـــذرت المدعى 
عليه بها بمـــا يتحقق علمها اليقيني بها إال 

أنهـــا لم تقـــم بمســـاءلته او معاقبته لحين 
رفـــع الدعـــوى – أي بعـــد مـــرور ســـنة مـــن 
تاريخ العلـــم- وبالتالي وعمالً بنص المادة 
78/6و7 مـــن قانـــون العمـــل فإنـــه ال يجوز 
مساءلته عن تلك المخالفات، وعليه تكون 
الدعوى قائمة على غير ســـند صحيح من 

القانون وتقضي المحكمة برفضها(.
والمرفوعـــة  االصليـــة  الدعـــوى  عـــن  أمـــا 
مـــن المديـــر للمطالبـــة باألجـــور الشـــهرية، 
فـــإن المعهد المدعـــى عليه قـــد عجز امام 
المحكمـــة عـــن إثبات بـــراءة ذمتـــه المالية 
مـــن األجـــور المطالبـــة بهـــا عـــن مـــدة )12 
شـــهرًا( وعليـــه قضـــت المحكمـــة لصالـــح 
موكلنـــا عنهـــا وعـــن المتبقـــي مـــن رصيـــد 
إجازاته بمبلغ وقدره 23 ألف و 746 دينار 
مع الفائـــدة القانونية تعويضًا عن التأخير 

بصرف األجور.

“المبّرة الخليفية” توقع اتفاقية مع “اإلنمائي”
ســـمو الشـــيخة زيـــن بنـــت خالـــد: تأســـيس قـــادة متعلميـــن قادريـــن علـــى مواجهـــة التحديـــات

أعلنـــت مؤسســـة المبـــرة الخليفية عـــن توقيـــع اتفاقية 
تعـــاون مع مكتب برنامـــج األمم المتحـــدة اإلنمائي في 
مملكة البحرين؛ لتطوير برامج شـــبابية مســـتقبلية، عبر 
إطـــالق سلســـلة مـــن المشـــاريع واألنشـــطة التـــي تهدف 
لمعالجـــة القضايـــا االجتماعيـــة والبيئيـــة المتوافقـــة مع 
أهـــداف التنميـــة المســـتدامة، ودمجها ضمـــن الوظائف 
األساســـية للمؤسســـة. وشـــهد مراســـم توقيع االتفاقية 
الممثـــل المقيـــم لبرنامـــج األمـــم المتحـــدة اإلنمائـــي في 
مملكة البحرين ســـتيفانو بيتيناتـــو، والرئيس التنفيذي 

لمؤسسة المبرة الخليفية صبا سيادي.
وبهـــذه المناســـبة، قالت رئيـــس مجلس أمناء مؤسســـة 
المبـــّرة الخليفيـــة، ســـمو الشـــيخة زيـــن بنـــت خالـــد آل 
خليفـــة: “إن الشـــراكة مع مكتب برنامـــج األمم المتحدة 
اإلنمائي تأتي في إطار مســـاعينا إلطالق برامج شبابية 
نهدف من خاللها لتأســـيس قـــادة متعلمين قادرين على 
مواجهة التحديات االجتماعية والبيئية داخل المجتمع 

عبر تطويع أهداف التنمية المستدامة”.

وأضافت: “نســـعى عـــن طريق هذه البرامج الســـتضافة 
ورش عمـــل تتمحور حول مســـاعدة الطالب والطالبات 
على فهم واســـتيعاب أهمية أهداف التنمية المستدامة، 
وحثهـــم علـــى تطبيقهـــا لخلق مجتمـــع أفضـــل لألجيال 

القادمة”.
مـــن جانبه، قال بيتيناتو: “تمثل االتفاقية حجر أســـاس 
لمســـيرة تعاوننـــا مع مؤسســـة المبـــّرة الخليفيـــة، والتي 
ُتعد إحدى أكثر الجهات النشـــطة والساعية لتمكين فئة 
الشـــباب فـــي مملكة البحريـــن، حيث تـــم تكريمها ضمن 
)جائـــزة الملـــك حمـــد لتمكين الشـــباب لتحقيـــق أهداف 

التنميـــة المســـتدامة 2020(”، وأضـــاف “نحـــن ملتزمون 
بالتعـــاون مـــع المبّرة الخليفية؛ لضمان توافق المشـــاريع 
الحاليـــة والجديـــدة مـــع أهـــداف التنميـــة المســـتدامة، 
ونتطلـــع إلى العمل مًعـــا ضمن المجـــاالت الواقعة تحت 
اإلنمائـــي”. وتتضمـــن  المتحـــدة  األمـــم  برنامـــج  مظلـــة 
باســـم  أيًضـــا  المعروفـــة  المســـتدامة،  التنميـــة  أهـــداف 
األهـــداف العالميـــة، 17 هدًفـــا طموًحـــا ومتكامـــاًل تتحد 
جميعهـــا ليكـــون كوكـــب األرض أكثر اخضـــراًرا وصحة 
وسالًما ومساواة. وفي العام 2015، قامت جميع الدول 
األعضـــاء في األمـــم المتحدة بتبني هـــذه األهداف؛ من 
أجـــل القضاء على الفقر وحمايـــة الكوكب وضمان تمتع 

جميع الناس بالسالم واالزدهار بحلول العام 2030.

المنامة - بنا

كابوس “كورونا” األكثر رعًبا للجالية الهندية.. رحل عزيز لديكم
مـــاذا لو “واســـينا” أبناء الجاليـــة الهندية 
التضامـــن  بـــاب  مـــن   – البحريـــن  فـــي 
اإلنســـاني - بكلمات بســـيطة يســـيرة مع 
تزايـــد اإلصابـــات التي بلغـــت 20 مليون 
إصابـــة فـــي الهند؟ تـــرى، كيـــف يتابعون 
ويتلقـــون أخبار ذويهم؟ وفـــي الحقيقة، 
ال داعـــي للكثيـــر مـــن األســـئلة، فجائحة 
كورونـــا ألقـــت بتبعاتها الثقيلـــة على كل 
المجتمعـــات فـــي الكـــون، غيـــر أن بضـــع 
قصـــص نطرحها في هذا التقرير، تجعلنا 
قريًبـــا مـــن بعـــض المقيميـــن مـــن أبنـــاء 

الجالية الهندية.
كاميرا “البالد” التقت بعض أبناء الجالية 
الهندية، وال يخفي “شـــفيق” قلقه الكبير 
مـــع تواصلـــه بشـــكل يومـــي مـــع عائلتـــه 
وأصدقائـــه ومعارفه، فوســـائل التواصل 
الســـهلة الميســـرة ال تضع الحواجز، لكنه 
بالطبع قلق، بل في غاية القلق كما يقول، 

والمؤسســـات  بالمالييـــن  فاإلصابـــات 
الصحية ليس على اســـتعداد الســـتقبال 
وهـــا  اإلصابـــات،  مـــن  المتزايـــد  العـــدد 
نحـــن فـــي البحرين نعيش أفضـــل حالة، 
فالتطعيمات مجانيـــة والعمل منذ بداية 
الجائحـــة حتى اآلن لم يتوقف لســـالمة 
الناس، والحكومة فعلت المســـتحيل من 
أجـــل أن يحظى الجميع بالســـالمة، نحن 
هنا في أمان، لكن هناك في الهند.. أعجز 

عن الوصف.
ويبدو أن “حســـام الديـــن” يعلم جيًدا أن 

األوضـــاع ليســـت بخيـــر علـــى اإلطـــالق، 
فمـــن خالل تواصله مع والديه وأشـــقائه 
وأقربائـــه ألكثـــر مـــن مرة في اليـــوم عبر 
“الواتـــس أب”، إال أنـــه ال يوجـــد جـــواب 
يختلـــف عـــن اآلخـــر، فاألوضـــاع هنـــاك 
مـــن ســـيئ إلى أســـواء، لكن ما ســـيكتبه 
هللا ســـيكون، وكل شـــيء تحت أمر هللا 
والنـــاس فـــي كل الدنيا تحت رحمة هللا، 

فأنا مؤمن بأن رب العباد سيساعدنا.

ويتواصـــل “إبراهيم” مـــع عائلته ليطمئن 
بـــأن  عليهـــم، وهـــذه االطمئنـــان يصفـــه 
من باب الســـؤال وإال فالكثيـــر من أفراد 
العائلـــة أصيبـــوا ومـــن مختلـــف األعمار، 
ولنـــا  لهـــم  الدعـــاء  إال  نملـــك  ال  ونحـــن 
ولـــكل النـــاس فـــي كل مكان فـــي العالم، 
ونحـــن نتابـــع كذلك األوضـــاع من خالل 
األخبار ووســـائل التواصـــل االجتماعي، 
بعضها حقيقي وصحيح بســـبب ماليين 

اإلصابـــات، وبعضهـــا اآلخـــر مبالـــغ فيـــه، 
ومـــاذا عســـانا نفعل؟ األهـــل بخير مع أن 
بعضهم أصيب، والبعض اآلخر في وضع 
صعـــب للغايـــة، ومنهم من فـــارق الحياة 

بسبب اإلصابة ومضاعفاتها.
“شـــكور”  يقـــول  كمـــا  الجميـــع  وألن 
يترقبـــون األخبار المحزنـــة والخوف من 
انهيار الصفـــوف األمامية والمؤسســـات 
عزيـــزا  بـــأن  تعلـــم  أن  لكـــن  الصحيـــة، 

لديك قـــد فارق الحياة فهـــذا أمر محزن 
علـــى الجميـــع، وفي كل يـــوم بل في كل 
لحظة، في شـــهر رمضان المبـــارك، ندعو 
هللا ســـبحانه وتعالـــى أن يحمـــي األهـــل 
واألصدقـــاء وكل النـــاس فـــي كل مـــكان 
في الدنيا وليس في الهند فقط.. نتمنى 
أن تتحســـن األوضاع مـــع أننا وصلنا إلى 
وضع في أعلى درجـــات الخوف والفزع 

لما وصلت إليه األوضاع في الهند.
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األوضاع في بالدهم 
سيئة وقلقون من 

انهيار الصفوف األولى 
ويترقبون األخبار المحزنة

شكور: الوضع في الهند كارثي شفيق: قلقون بالطبع فاإلصابات بالماليين أتواصل مع عائلتي حسام الدين: ما سيكتبه الله سيكون

سعيد محمد

ليلى مال اهلل

بيتيناتو: ضمان توافق 
المشاريع الجديدة مع 

أهداف التنمية المستدامة

المحامي عبدالله السليمان

“السياحة” تنظم لقاًء مع أصحاب المطاعم والمقاهي والفنادق
العيد أيـــام  أول  مــع  تــزامــًنــا  ــرازيــة  االحــت اإلجــــراءات  تطبيق  آلــيــات  توضيح 

نظمـــت هيئـــة البحريـــن للســـياحة لقـــاًء مفتوًحا 
عـــن بعـــد بين عـــدد كبير مـــن أصحاب المنشـــآت 
السياحية من فنادق ومطاعم ومقاهي إلطالعهم 
التنظيميـــة  واالشـــتراطات  اإلجـــراءات  علـــى 
المتعلقة بتطبيق االشـــتراطات الصحية الواجب 
تطبيقها في تلك المنشآت الحتواء ومنع انتشار 
فيـــروس كورونا )كوفيد 19(، عشـــية االســـتعداد 
لفتـــح بعـــض القطاعات بـــدًءا من يـــوم الخميس 
أول أيام عيد الفطر المبارك أمام الحاصلين على 
التطعيـــم والمتعافين مـــن المواطنين والمقيمين 

والزائرين.
وأوضحت  مديرة إدارة الصحة العامة في وزارة 
الصحـــة نجاة أبوالفتح في اللقاء أنه ينبغي على 
المسؤولين في المنشآت السياحية بدًءا من يوم 
الخميـــس الموافـــق ألول أيام عيـــد الفطر المبارك 
التأكد من إبراز مرتـــادي الخدمات الداخلية فيها 
على شعار المتطعمين والمتعافين باللون األخضر 
في تطبيق “مجتمع واعي” للمواطنين والمقيمين 

فـــي مملكة البحريـــن، وإبرازها من قبل األشـــقاء 
مـــن دول مجلـــس التعاون لـــدول الخليج العربية 
فـــي تطبيقات الهواتف الرســـمية المعتمدة لديهم 
والخاصة بفيروس كورونا إلثبات الحصول على 
التطعيـــم وإثبات التعافـــي، وأوضحت أنه يتعين 
علـــى الزائرين من الدول األخرى إثبات حصولهم 
على التطعيم من خالل إبراز بطاقة قبول شهادة 
التطعيـــم التـــي تـــم تزويدهـــم بها عنـــد وصولهم 

للمملكة والتحقق منها.
وقالـــت إنـــه ُيســـمح بالحصـــول علـــى الخدمـــات 
الداخليـــة أيًضـــا للفئـــة العمريـــة البالغـــة 18 عاًما 
وأقـــل علـــى أن يشـــترط لمـــن هـــم دون 12 عامًا 
أن يكونـــوا برفقـــة شـــخص متطعـــم أو متعافي، 
فـــي حيـــن ال ُيســـمح لغيـــر المتطعميـــن أو غيـــر 
المتعافين من الحصول على الخدمات الداخلية 
فـــي المطاعـــم والمقاهـــي والصـــاالت الرياضيـــة 
الداخليـــة وبرك الســـباحة الداخليـــة، إضافة إلى 
دور الســـينما الداخليـــة وصاالت العـــرض التابعة 

لها، ومحالت “الســـبا”، ومراكز األلعاب الترفيهية 
الداخليـــة والخارجيـــة، والفعاليات والمناســـبات 
والمؤتمرات التي تقام في أي مكان مثل الفنادق 

والمراكز التجارية وغيرها.
وأشارت إلى أنه سُيسمح لكل الفئات بالخدمات 
بالجلســـات  والمقاهـــي  للمطاعـــم  الخارجيـــة 
المفتوحـــة  الرياضيـــة  والصـــاالت  الخارجيـــة، 
والمالعب الخارجية، وبرك الســـباحة الخارجية، 
ودور الســـينما الخارجيـــة، مع التأكـــد من تطبيق 
واإلجـــراءات  االجتماعـــي  التباعـــد  معاييـــر 
االحترازيـــة. كمـــا أجابت د. أبـــو الفتح على كثير 
مـــن استفســـارات المشـــاركين فـــي اللقاء بشـــأن 

تطبيق اإلجراءات االحترازية داخل منشآتهم.
إلـــى ذلـــك أكـــدت نائب الرئيـــس التنفيـــذي لهيئة 
الســـياحة  فاطمـــة الصيرفي حـــرص الهيئة على 
التواصـــل الدائـــم والفعـــال مـــع جميـــع منشـــآت 
القطـــاع الســـياحي للتعـــاون معها علـــى النهوض 
بالقطـــاع الســـياحي فـــي البحريـــن وتنميـــة هـــذا 

القطـــاع وتالفي أية تحديـــات تواجهه وتحقيق 
النتائـــج المنشـــودة، وقالت إن مجتمـــع العاملين 
فـــي القطـــاع الســـياحي البحرينـــي هـــم “مجتمع 
واعـــي” بالفعـــل، يثبتـــون علـــى الـــدوام التزامهم 
واإلجـــراءات  بالقوانيـــن  المســـؤول  الوطنـــي 
المتبعة لحماية أنفســـهم وزبائنهم والمجتمع من 

فيروس كورونا.
وأكدت الصيرفي ثقة هيئة الســـياحة في تعاون 
القطـــاع الســـياحي للتغلب على هـــذه التحديات 
بما يساهم في توحيد الجهود الوطنية المبذولة 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا، مؤكدة فـــي الوقت 
ذاته أن الهيئة ستواصل؛ وبالتنسيق مع الجهات 
ذات العالقـــة؛ حمـــالت التفتيـــش على المنشـــآت 
السياحية بفعالية خاصة خالل فترة العيد للتأكد 
من التزام أصحابها باإلجراءات االحترازية للحد 

من جائحة فيروس كورونا.
والخدمـــات  المرافـــق  إدارة  مديـــر  أكـــد  بـــدوره 
السياحية بالهيئة سنان الجابري أن الهيئة تعول 

على تعاون والتزام كافة القائمين على المنشآت 
الســـياحية باإلجـــراءات الوقائيـــة واالحترازيـــة 
لمواجهة فيروس كورونا بشكل عام وخالل فترة 
العيد على وجه الخصوص، مؤكًدا حرص الهيئة 
على مواصلة حمالت التوعية اإلرشـــادية ووضع 
اللوائـــح والتعليمـــات الضرورية لتوعية أصحاب 
تلك المنشـــآت بأهميـــة االلتـــزام بالتعليمات ذات 

الصلة.
الســـياحي  القطـــاع  التـــزام  إن  الجابـــري  وقـــال 
باإلجراءات االحترازية يســـهم في تعزيز حماية 
المجتمـــع واالقتصـــاد والقطـــاع ذاتـــه، معرًبا عن 
اســـتعداد الهيئـــة الدائـــم للتعـــاون مـــع المنشـــآت 
الســـياحية والـــرد علـــى أيـــة استفســـارات حـــول 

تطبيق اإلجراءات االحترازية.

تهاني القيادة.. و... عيد في “وطن المحبة”
Û  فــي غمــرة نســمات عيــد الفطر الســعيد، أعاده هللا علــى قيادتنا وبالدنا وشــعبنا

وكل شــعوب العالم العربي واإلســالمي وكل شــعوب الدنيا في اســتقرار وسالم 
وخير، يحتار القلم فيما يختار ويحتار حامله، ولعل هذا حال كل األعياد؛ ألنها 
تثيــر في الوجدان واألشــجان أطيــب المعاني وأزكى الدالالت، وقد اعتدت في 
أيام األعياد أن أعيش لحظات مع القلم في حضرة الوطن العظيم، وفي روضة 
الســمات والعادات والمباهج التي تعيش في القلوب من صميم بيتنا البحريني 

الرائع.
Û  فــي هــذه األيام المباركة، نرفع إلى مقــام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن

عيســى آل خليفــة عاهــل البــالد المفدى، وصاحب الســمو الملكي األمير ســلمان 
بــن حمــد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما هللا، وإلى شــعب 
البحريــن الوفــي األصيل الكريم أعطر التهاني والتبريكات، مبتهلين إلى المولى 
العلي القدير أن يعيد علينا شهر رمضان المبارك وجميعنا نرفل في رداء الخير 
الالمنتهي، لنعيش أعياد وطن المحبة، وكم هو رائع أن أقف عند بضع محطات 

هي لي بمثابة الخواطر.
Û  الخاطــرة األولــى )وطــن يفاخــر باإلنجــازات(: هــذا هــو الشــهر الفضيــل وعيده*

الثانــي الــذي نعيشــه في ظــروف اســتثنائية ألمــت بالعالم أجمع بســبب جائحة 
كورونا، والحديث هنا يطول ويتشــعب فيما يتشــعب عن األوضاع والتحديات 
والمخاطــر واآلفــاق، لكننــا نريــد أن نقف عنــد محطة حري بنــا أن نتأملها جيًدا، 
وهي تلك التي وضعت فيها قيادتنا الرشــيدة ممثلة في جاللة العاهل المفدى، 
وولــي العهــد رئيــس مجلــس الــوزراء رئيس اللجنــة ، كل اإلمكانــات لكي تتقدم 
مملكة البحرين وتتصدر المشهد العالمي بما حققته من خطط، رغم محدودية 
اإلمكانات والموارد، وتواجه ظروًفا صعبة في التصدي للفيروس لم تقو عليها 
دول كبــرى، ونجحــت بدرجــة كبيرة في الحــد من االنعكاســات الخطيرة، وهذا 
يحسب للدولة، ولكل فرد ولكل ساعد ولكل جندي في الصفوف األمامية ولكل 
متطوع ولكل مواطن ومواطنة آمنوا بالتكاتف والتعاون وااللتزام، وبعون هللا، 

سنجتاز الصعاب.. فلهؤالء جميًعا: عيدكم مبارك وجميلكم على رؤوسنا.
Û  الخاطــرة الثانيــة )فقيــد الوطــن فــي القلــوب(: رحــم هللا فقيــد الوطــن الكبيــر*

الراحــل المغفــور لــه بــإذن هللا تعالــى صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بن 
ســلمان آل خليفــة )طيــب هللا ثــراه(، فهــذا أول عيــد يغيــب فيــه “أبــا علــي” عنــا 
جســًدا، لكنــه ال يغــادر الوطــن وقلــوب أهل الوطن فهــو حاضر بمناقبه وســجله 
الحافل وعطائه المظفر وسيرته النبيلة التي هي ليست فقط في أنجاله الكرام 
حفظهــم هللا جميًعــا، بــل فــي نفــوس كل أبنــاء البحرين، نســتذكر فيهــا وصاياه 
لنــا جميًعــا بــأن نحافظ علــى العــادات والتقاليد والثقافــة البحرينيــة لكي تبقى 
محفوظــة تتناقلهــا األجيــال، ال ســيما األعيــاد؛ ألننــا تعلمنا منه )رحمــه هللا( أنها 
جــزء مــن هويــة المجتمــع البحرينــي المتحــاب، وهــي محطــة مهمــة تحمل في 
معانيها أواصر المحبة والتواصل وتعزيز العالقات وتقوية النسيج الوطني بين 

أفراد المجتمع البحريني... عيدكم مبارك، وعساكم من العايدين والسعيدين.

عادل المرزوق



أدى جموع المصليـــن أمس الخميس، 
حيـــث  المبـــارك،  الفطـــر  عيـــد  صـــاة 
والجوامـــع  المصليـــات  اســـتقبلت 
مملكـــة  فـــي  المخصصـــة  والمســـاجد 
المواطنيـــن  مـــن  المصليـــن  البحريـــن 
والمقيميـــن إلقامـــة صاة عيـــد الفطر 
بكافـــة  االلتـــزام  وســـط  المبـــارك، 

اإلجراءات الوقائية واالحترازية.
والشـــؤون  العـــدل  وزارة  وكانـــت 
اإلســـامية واألوقـــاف قـــد أعلنت عن 
فتح المســـاجد والجوامـــع ومصليات 
وفـــق  العيـــد،  صـــاة  ألداء  العيـــد 
الضوابـــط واإلجـــراءات نفســـها التـــي 
تـــم اتباعهـــا إلقامـــة الفـــروض وصاة 
الجمعـــة والتراويـــح والقيـــام؛ حفاظا 

على صحة وسامة الجميع.

المنامة - بنا

ــة ــ ــرازيـ ــ ــتـ ــ ــة واالحـ ــ ــي ــ ــائ ــ ــوق ــ وســــــط االلــــــتــــــزام بـــكـــافـــة اإلجـــــــــــــراءات ال

المصليات والجوامع والمساجد تحتضن صالة العيد

local@albiladpress.com
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  For Advertising إلعالناتكـــم

أوقات الدوام:
 السبت: 9 صباحًا حتى 3 مساًء

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات: 
17111501 - 17111504 - 17111444

38344464

www.grnata.com

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

مستعدون للبنـــــاء حسب طلب الزبــون

متوافق مع شروط السكن االجتماعي
محسن الزيمور

17555593
المكتب الرئيسي

36005575 36096888
المهندس خالد Call.

للبناء بمعايير عالية و بأسعار تنافسيـة .. 
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Vacancies Available
EBTIHAL CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of
  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact
 39628077  or  Contracting.ebtehal@gmail.com 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

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

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33040002  or  smalco.bh@hotmail.com 

SPEED WORLD CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can 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 can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

Real Value Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36767312  or  INFO@REALVALUECONTRACTING.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

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

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can 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 can contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36344498  or  MOHAMMAD.ASLAM5504@GMAIL.COM 

Home Burger 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17441880  or  SUKOON2015@GMAIL.COM 

RUMAITHA SANITARY WARE CONTRACTING & MAI 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17263611  or  ALBALOOSHI111136@GMAIL.COM 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33503313  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33503313  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

HELMERICH & PAYNE RASCO INC - FOREIGN BRANCH 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 66311488  or  BahrainAdmin@hpidc.com 

JOHNSON CONTROLS BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 77016612  or  AQEEL.SHEIK@GMAIL.COM 

AL FARHAN HAIRDRSSING SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact
 33332770  or  marhoonisa3@gmail.com 

APRIL ALUMANIUM FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17879331  or  APRILALUMINIUM@GMAIL.COM 

APRIL ALUMANIUM FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17879331  or  APRILALUMINIUM@GMAIL.COM 

KARAM ALKHAIR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17251315  or  sales@lucky4group.com 

ABDULLA HUSSAIN MOHAMED AHMADI Documents Clearance 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33707595  or  ABDULLAHUSSAIN117@GMAIL.COM 

SMART SCREENING TECHNOLOGY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17213958  or  INFO@SST-NDT.COM 

BYBLOS CONSULTANTS 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39064140  or  AYOOB.ORAIBI@GMAIL.COM 

Smart cool trading 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33656743  or  KAMALIAMECHANICAL@GMAIL.COM 

BASHIR AHMAD MOHAMMAD CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33479659  or  786BASHIRCONSTRUCTION@GMAIL.COM 

Shadow Tech Advertising Co.Wll 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contact

 17456268  or  SHADOWTECHADV@GMAIL.COM 

7 sky auto spare parts 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33492848  or  ABRAR_AZAM2277@YAHOO.COM 

Dilmunia Mall Development Company  W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 13300162  or  careers@mallofdilmunia.com 

HAIR LINES SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 33352040  or  JAB123456788@GMAIL.COM 

MASTFA JUMA KADHIM ALKHUNAIZI W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255163  or  ALKHUNAIZI.BH@GMAIL.COM 

Mahonia Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 66666730  or  info@mycafebh.com 

Bin Iqbal Workshop 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33711831  or  AZIZKHALID.1991@YAHOO.COM 

FERAS MOTOR 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33911113  or  GOLDENCARSHOWROOM@GMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 66666250  or  KHASSIB2001@HOTMAIL.COM 

ASHTAR BUILDING MAINTENANCE WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  BADER_ALGHANAH@HOTMAIL.COM 

RAJPOT BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39888023  or  CHSHAFIQ581@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 77700777  or  EHAB@PORTMARINEYACHTS.COM 

EAGLE HILLS DIYAR COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  GENERAL MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17564616  or  yg@eaglehills.com 

RAEES docment clearance 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE BOY / FARRASH 
 suitably qualified applicants can contact
 17224383  or  raeesclearance@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39158777  or  SANGAMCONST.EST@GMAIL.COM 

MONTANA TOWER FURNISHED APARTMENTS 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39124195  or  SAEED.BARNI1@GMAIL.COM33 

ALRAHILA CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33865286  or  TAHIR.NAAMDAR@GMAIL.COM 

PERGOLA BAHRAIN SHADING Co . S P C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17140166  or  ALI.MDN5@GMAIL.COM 

GULF SEA GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17311114  or  CHRMAN@GSTGULF.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17820974  or  ISMCOBH@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17820974  or  ISMCOBH@GMAIL.COM 

DYNAMIC ZONE CLEANING CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17640698  or  arabspalacecleaning@gmail.com 

ALJAMEEL CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17213003  or  JAMEEL@AL-FAWZ.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66330096  or  DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

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

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17716505  or  ILYASPOWER@OUTLOOK.COM 

AAA Intelligence Gate CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MARKETING) 
 suitably qualified applicants can contact

 17100032  or  AAAZEZO@GMAIL.COM 

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

  DRAFTSMAN(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39643938  or  AHMED.ALEBRAHIM@HOTMAIL.COM 

Ayoosh restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39661615  or  SALMANISA825@GMAIL.COM 

RAWABI AL-MAHFAR TRADING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39388186  or  ABDULAZEEZ@RAWABIALMAHFAR.COM 

Aden Beachs Restaurants W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact
 33372005  or  MASL10@HOTMAIL.COM 

Sand Media Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 36755569  or  DIMA@SANDMCA.COM 

UMAR HAYAT DECORATION A. S. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66907626  or  ABCDEF1234098765@GMAIL.COM 

AL NOUREEN FASHIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33334027  or  NOUREEN.FASHIONS@OUTLOOK.COM 

RITA INTERNATIOANAL DOCUMENTS CLEARANCE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

 77082090  or  NABEEL_ALMALIK@YAHOO.COM 

YOUSRA YOUSIF CARGO HANDLING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33201025  or  AHMEDYOUSIF2219@GMAIL.COM 

I 1 MART GENERAL TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17259458  or  ADELABDULLA23@GMAIL.COM 

MOHAMMED MUHANNA JASIM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35609260  or  MUHANAJASIM1@GMAIL.COM 

MOHAMMED MUHANNA JASIM 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 35609260  or  MUHANAJASIM1@GMAIL.COM 

Alraed Clearing Documents 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 36805958  or  WATERANHAR@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33615001  or  BITTUSANDHU530@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17250627  or  admin01@kameshki.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17713731  or  EASTARABCON@GMAIL.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17784342  or  alanwar@batelco.com.bh 

ALSALAM FURNITURE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830078  or  KANAKARAJ.PK@HORIZONINTLGROUP.COM 

IN HOUSE CONTRACTING AND REAL EASTATE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17673339  or  bumuhand@hotmail.com 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39901520  or  NOOR_ALI99@HTOMAIL.COM 

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

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

NATIONAL FINANCE & EXCHANGE CO . W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MONEY CHANGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17223348  or  SAMI11300@HOTMAIL.COM 

ALABRAR GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39467807  or  ALABRAR00@HOTMAIL.COM 

SIDDIQ COMPANY - PARTNERSHIP 
has a vacancy for the occupation of
  SUPERVISOR(INTERNAL WORKS) 

 suitably qualified applicants can contact
 33409191  or  MUNIRSIDDIQ@GMAIL.COM 

Jaser Construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33220455  or  JASERCONT@GMAIL.COM 

Relay Engineering Limited 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39980260  or  ANDREW.WRANKMORE@RELAY-ENGINEERIN.COM 

Aqua Technology Transfer W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17233317  or  aquatt.hr@gmail.com 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

Al enma house for security services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 36574740  or  admin@enmabh.com 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33701470  or  RIMSPC5@GMAIL.COM 

SHAHID NADEEM FOR CARGO HANDLING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36503801  or  SHAHIDRAO10@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36240595  or  THETIPS.BH@GMAIL.COM 

MODERN KNOWLEDGE SCHOOLS 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17727712  or  hr@mkschoolsbh.com 

DREAMZ CONSTRUCTION OF FLOATING STRUCTURES BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33646842  or  DREAMZ.BH1978@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36240595  or  THETIPS.BH@GMAIL.COM 

MODERN KNOWLEDGE SCHOOLS 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17727712  or  hr@mkschoolsbh.com 

THE BRITISH SCHOOL OF BAHRAIN/ 
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 
 suitably qualified applicants can contact

 17610920  or  hrcv@thebsbh.com 

ALI HANAN ISA FARM 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39574891  or  ALWAHALIVESTOCK@GMAIL.COM 

ALI JAFFAR ALJABAL BUREAU OF ATTORNEYS 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17530400  or  accounts@aljaballaw.com 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can 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 can contact
 17728738  or  MANAL@BDUTYFREE.COM 

RAJ R INTERIOR DESIGN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36224336  or  ALOOY20019@GMAIL.COM 

RAJ R TO INSTALL AND ASSEMBLE BILLBOARDS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36224336  or  ALOOY20019@GMAIL.COM 

ZAFAR FOR CARGO HANDLING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35148840  or  YOUNAS.AAMIR@SHAHICO.NET 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35042335  or  SUNSHINE.CO.WLL1987@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  WONDERSERVICESBH@GMAIL.COM 

MUMTAZ LOGISTICS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39989907  or  info@vmbros.com 

GULF HOTELS GROUP - GULF HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  REFRIGERATION AND AC PLANT INSTALLER/MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

GULF HOTELS GROUP - GULF HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

UNION ENVELOPS FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17737732  or  MD@UNIONGROUP.CC 

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

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

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

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

RAFFA CONSTRUCTION & MAINTENANCE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17731475  or  Nasreen@rafco.co 

RAFFA CONSTRUCTION & MAINTENANCE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17731475  or  Nasreen@rafco.co 

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

  SHIPS METAL PLATES FORMATION WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

SIAM GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39607410  or  almahmoodbahrain@gmail.com 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

JOZ CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39602650  or  JOZGROUP@BATELCO.COM.BH 

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

  MESSENGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

SHAMS AL MALIKIYA CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39696466  or  S.ALAWI100@GMAIL.COM 

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

  FOREMAN LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17731881  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

  PAINTER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 17731881  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

AlFateh Group W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17222222  or  Jasim@alfateh.bh 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17712492  or  BABATAHERRESTAURANT@GMAIL.COM 

ARAB BANKING CORPORATION B S C 
has a vacancy for the occupation of

  VICE PRESIDENT 
 suitably qualified applicants can contact

 17543000  or  HO.HR@bank-abc.com 

MOHAMMED ALI ASGHAR TRADING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

 17783009  or  MAAASD@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can 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 can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

ZAHRAT AL KHAYAM COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33113377  or  s.anwar7777@gmail.com 

AL MAHOOZ SHOEMAKER 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39667573  or  ALWESAM71@HOTMAIL.COM 

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

  STORE MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17556555  or  AYMAN.JAFAR@ALSHAYA.COM 

ABU SALEM RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  HEAD OF COOK 
 suitably qualified applicants can contact

 36888400  or  ALMEFTAH.ADVERTIZING@HOTMAIL.COM 

INTERNATIONAL FOR ALUMINUM KITCHEN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785224  or  info@i-fak.com 

RANIA GOLD WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17280049  or  tahirhameed57@hotmail.com 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17242199  or  SHRINGAR@BATELCO.COM.BH 

COZY CORNER RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17745060  or  SEEMA77.GOV@GMAIL.COM 

Bahrain Limo B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(BUS) 
 suitably qualified applicants can contact
 17252959  or  mjqambar@bahrainlimo.biz 

AL NOOR MOTORCYCLES REPAIRS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39820040  or  mdkhalaf_const@hotmail.com 

Jasim alarab land reclamation contracting 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact
 17690788  or  AACARGO7@GMAIL.COM 

AL HADEED BUILDING EQUIPMENTS HIRING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33773065  or  RIZWANYOUNES@HOTMAIL.COM 

Diva hotel 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  BUAHMED101@HOTMAIL.COM 

ALLAQ RESORT COMPANY BSC CLOSED SOFITEL BAHRAIN ZALLAQ THALA 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17636363  or  ahmed@jazayani.com 

ALLAQ RESORT COMPANY BSC CLOSED SOFITEL BAHRAIN ZALLAQ THALA 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17636363  or  ahmed@jazayani.com 

NEON STAR BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39890033  or  ABDULHUSAINMANSOORI@GMAIL.COM 

AL AJWAD GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66708118  or  info@awtadi.com 

AL NIDHAMI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33937884  or  alnidhami@gmail.com 

AL NIDHAMI ELECTRICAL INSTALLATION 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33937884  or  NIDHAMI.BH@GMAIL.COM 

ALNAIREH CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact
 39611160  or  ALHADIBH66@GMAIL.COM 

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

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

HAJI HASSAN READYMIX B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785353  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

Arkan Itihad Development Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 33346825  or  ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM 

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

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 33346825  or  ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33346825  or  ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

ALMAHROOS CURTAIN DESIGHNING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR(CURTAINS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17613250  or  MAHROOSDESIGN@GMAIL.COM 

DURRAT RESORT MANAGEMENT COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 77777070  or  gosi@DRM.BH 

Scarabee Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17745060  or  RAMY75.GOV@GMAIL.COM 

Scarabee Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17745060  or  RAMY75.GOV@GMAIL.COM 

Scarabee Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17745060  or  RAMY75.GOV@GMAIL.COM 

ARADOUS CONTRACTING AND MAINTENANCE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 69991130  or  hderazi@aradouscm.com 

CALIFORNIA PETS 
has a vacancy for the occupation of

  ANIMALS KEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17600833  or  JEHAD_1234@OUTLOOK.COM 

KUMAIL TOWERS CONSTRUCTION AND REEL ESTATE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33225077  or  KHULOODSANGOOR1@GMAIL.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  hrheadoffice@mcsix.me 

MONROE HOTEL S P C 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17296699  or  ALMAHROOS@HOTMAIL.COM 

WORLEYPARSONS SERVICES PTY LIMITED - FOREIGN BRANCH 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17181400  or  IAN.PEAREY@WORLEYPARSONS.COM 

WORLEYPARSONS SERVICES PTY LIMITED - FOREIGN BRANCH 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17181400  or  IAN.PEAREY@WORLEYPARSONS.COM 

KARAM ALKHAIR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17251315  or  sales@lucky4group.com 

ALEA WORLD CONTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39669225  or  SAATI-2002@HOTMAIL.COM 

Wyndham Grand Manama 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17826260  or  info@CIHBAHRAIN.COM 

ALDEERAH PHARMACY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 77207730  or  SARAISLAMIC@YAHOO.COM 

AIN ALHYAT FOOD STUFF 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33771447  or  ALIALAIWI633@GMAIL.COM 

SPECIALIZED SAFETY ITEMS CO W L L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17001640  or  info@sss.bh 

SPECIALIZED SAFETY ITEMS CO W L L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17001640  or  info@sss.bh 

Seef waves construction 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39522260  or  HAKIM.SALEH999@GMAIL.COM 

Celine Events Management 
has a vacancy for the occupation of

  SERVICES HELPER 
 suitably qualified applicants can contact
 36858085  or  khalilnass.bh@gmail.com 

LILOU ARTISAN PATISSERIE 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17710271  or  hrvp@alghalia.com 

Suprema marine co. w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17111722  or  TARIQ1@BATELCO.COM.BH 

GRACE JET SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

 13606444  or  MARWAN@GRACE-JET.COM 

Al Maqwar Contracting & Cleaning Est 
has a vacancy for the occupation of
  SUPERVISOR(INTERNAL WORKS) 

 suitably qualified applicants can contact
 39994830  or  OM-MAHMOOD2013@HOTMAIL.COM 

WHITE VELVET TAILORING AND EMBROIDERY 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36388878  or  ISATHEKING2@GMAIL.COM  
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ناصر بن حمد: خالد بن حمد يمتلك إمكانات وخبرات عالية

هنـــأ ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة ممثـــل جاللة الملـــك لألعمال 
ســـمو  الشـــباب،  اإلنســـانية وشـــؤون 
بـــن حمـــد آل خليفـــة  الشـــيخ خالـــد 
والثقـــة  الملكـــي  المرســـوم  بمناســـبة 
الملكيـــة الســـامية مـــن لـــدن حضـــرة 
بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب 
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى 
ســـموه  بتعييـــن  ورعـــاه  حفظـــه هللا 
رئيســـا لمجلـــس إدارة الهيئـــة العامة 

للرياضة. 
 وأكد ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل 

خليفة في تصريح له بهذه المناســـبة 
أن ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل 
خليفـــة يمتلك الكثير مـــن اإلمكانات 
التي تؤهلـــه إلى لقيادة الهيئة العامة 
للرياضـــة والعمل على تطوير القطاع 
الرياضي بصورة شاملة، وقال سموه 
“إن المتتبع لمسيرة سمو الشيخ خالد 
بـــن حمد آل خليفة يدرك تماما حجم 
العمـــل الكبير الذي قام به ســـموه من 
أجـــل تطويـــر القطـــاع الرياضـــي في 
المملكـــة وبات ســـموه يمتلـــك الكثير 
التـــي  والخبـــرات  اإلمكانـــات  مـــن 

تجعلـــه قـــادرا علـــى مواصلة مشـــوار 
التقدم للرياضـــة البحرينية وتحقيق 
والبرامـــج  األهـــداف  مـــن  جملـــة 
الرياضـــة  لتكـــون  واالســـتراتيجيات 
البحرينيـــة متوافقـــة مـــع التطـــورات 
العالمية وتحرز المزيد من اإلنجازات 

على مختلف األصعدة”. 
 وتابـــع ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد 
آل خليفـــة “إن المرحلـــة المقبلـــة مـــن 
الحركـــة الرياضيـــة البحرينيـــة تعتبر 
بمثابـــة مرحلـــة جديـــدة فـــي تاريـــخ 
شـــبابية  قيـــادة  وتتطلـــب  الرياضـــة 

ينطبـــق  الـــذي  األمـــر  وهـــو  واعيـــة 
على ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
خليفـــة الذي نثـــق تماما فـــي قدراته 
ومهاراته وإمكاناتـــه وهو االمر الذي 
أكـــده من خـــالل تبوء ســـموه للعديد 
مـــن المناصب القيادية فـــي الرياضة 
فيهـــا  ســـموه  وحقـــق  البحرينيـــة 
نجاحـــات إداريـــة وفنيـــة وتنظيميـــة 
وتشـــريعية بارزة جعلت من الرياضة 
الطريـــق  علـــى  تســـير  البحرينيـــة 
الصحيـــح وتتقدم بصـــورة ملحوظة 
مـــن الهواية الى االحتـــراف وتحقيق 

المكتسبات واإلنجازات”. 
 وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة “سنقف إلى جانب سمو الشيخ 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة وندعمـــه 
أفـــكاره وخططـــه  تنفيـــذ  أجـــل  مـــن 
واســـتراتيجياته المقبلة والتي نراها 
القطـــاع  لتطويـــر  األفضـــل  الطريـــق 
الرياضي وثقتنا كبيرة في سموه من 
أجـــل تحقيـــق المزيد مـــن اإلنجازات 
للرياضـــة البحرينيـــة ونتمنـــى لجميع 
التوفيـــق  االدارة  مجلـــس  أعضـــاء 

سمو الشيخ ناصر بن حمدوالنجاح في مهمتهم المقبلة”.

اللجنة اإلعالمية

أكد األمين العام للجنة األولمبية البحرينية محمد النصف بأن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة جدير بتلك الثقة الملكية 
لما يتمتع به ســموه من خبرة وكفاءة ســتقود إلى تطوير قطاع الرياضة وذلك بما يتماشــى مع تطلعات ممثل جاللة الملك 

لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب، رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة. 

وأكد النصف بأن سموه، كانت ومازالت 
االرتقـــاء  فـــي  واضحـــة  بصمـــات  لـــه 
مـــن  والرياضيـــة  الشـــبابية  بالحركـــة 
المبـــادرات والمشـــاريع  خـــالل سلســـلة 
التطويرية والتنموية التي تبناها سموه 
مـــن مختلف المواقـــع والمناصـــب التي 
شـــغلها ليحقـــق سلســـلة مـــن اإلنجازات 
علـــى  البحريـــن  مكانـــة  عـــززت  التـــي 
خارطـــة الرياضـــة العالميـــة، ومن خالل 
موقعـــه الجديـــد، فإنه ســـيواصل كتابة 
فصل جديد من النجاحات التي تعكس 

مـــا يتمتع به ســـموه مـــن رؤيـــة وحنكة 
للوصـــول بالقطـــاع الشـــبابي والرياضي 

إلى أعلى المستويات.
وقـــال رئيس االتحـــاد البحريني أللعاب 
تعييـــن  إن  جـــالل  بـــن  محمـــد  القـــوى 
سموه يأتي اســـتكماال للجهود المتميزة 
التـــي بذلها ســـموه فـــي خدمـــة الحركة 
الرياضيـــة مـــن مختلـــف المناصب التي 

تقلدها..”. 
وأضاف بن جالل أن ما يتمتع به سموه 
من صفـــات قياديـــة وخبرات، ســـيكون 

لهـــا انعكاســـاتها اإليجابية علـــى تطوير 
منظومـــة العمـــل الرياضي على الشـــكل 
الذي يحقق المزيد من المكتســـبات في 

القطاع الرياضي. 
العامـــة  الهيئـــة  أن  جـــالل  بـــن  وأكـــد 
للرياضة بقيادة ســـموه ستقود الرياضة 

البحرينية للمزيد من التقدم والنجاح.
االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وأكـــد 
البحرينـــي لكـــرة القدم الشـــيخ علي بن 
خليفة آل خليفة أن ســـموه أهل وجدير 

بالثقة الملكية السامية.

ونوه الشـــيخ علي بـــن خليفة آل خليفة 
ثاقبـــة  رؤى  مـــن  ســـموه  يمتلكـــه  بمـــا 
الرياضـــة  نجاحـــات  لتعزيـــز  وســـديدة؛ 
البحرينيـــة، والتي تأتي توافًقا وترجمة 

للتوجيهـــات الملكيـــة الســـامية لحضرة 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة عاهـــل البالد المفـــدى حفظه 
هللا ورعاه. وأكد أن ســـموه وضع الكثير 
مـــن البصمـــات لتطـــور ورقـــي الرياضة 

البحرينية.
وأكـــد رئيـــس االتحـــاد البحرينـــي للكرة 
آل  محمـــد  بـــن  علـــي  الشـــيخ  الطائـــرة 
خليفـــة بأن ســـموه يعتبر مـــن القيادات 
الرياضيـــة التي شـــقت طريقهـــا بنجاح 
بفضـــل مـــا يتميـــز به مـــن قـــدرة وخبرة 
ورؤيـــة ثاقبـــة ســـاهم مـــن خاللهـــا فـــي 
تحقيـــق عدة إنجـــازات ونجاحات على 
مختلف األصعـــدة والمســـتويات ليترك 
بصمـــه متميـــزة فـــي مختلـــف المواقـــع 

والمناصب الرياضية التي شغلها.
كما هنأ الشيخ علي بن محمد آل خليفة 
بتعيينـــه  عســـكر  صـــادق  عبدالرحمـــن 
رئيســـا تنفيذيا للهيئة العامـــة للرياضة، 
وهـــو ما يعكـــس الكفـــاءة والخبرة التي 

يتمتع بها.
وقـــال رئيـــس االتحـــاد البحرينـــي لكرة 
اليـــد علـــي إســـحاقي “إن ســـموه جدير 
بالثقـــة الملكيـــة وأهـــل لهـــا ونحـــن على 
ثقة كبيرة في ســـموه لمواصلة مشـــوار 
التقـــدم والنجاحـــات المتميـــزة، حيـــث 
تمكن وخالل فترة توليه رئاســـة اللجنة 
النهـــوض  فـــي  البحرينيـــة  األولمبيـــة 
بالقطـــاع الرياضي علـــى كافة األصعدة 

والمستويات.

مزيد من التهاني والتبريكات لخالد بن حمد

محمد النصف

المنامة - األمانة العامة للمجلس األعلى للشباب والرياضة

أعرب الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة األمين العام للمجلس األعلى 
للشباب والرياضة عن خالص التهاني والتبريكات لسمو الشيخ خالد بن 
حمــد آل خليفة النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة 
رئيــس اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة بمناســبة صــدور المرســوم الملكــي 

السامي بتعيين سموه رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة. 

واعتبر الشـــيخ ســـلمان بن إبراهيم 
آل خليفـــة أن هـــذا التعيين يترجم 
الثقة الملكية الســـامية بقدرة سمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على 
تحقيق اإلضافة المنشـــودة للحركة 
الرياضيـــة والبناء على مكتســـباتها 
المتميـــزة فـــي الســـنوات الماضيـــة 
المؤسســـي  العمـــل  لبنـــات  ووضـــع 
والمنهجية التي تستشرف مستقبل 

الرياضة البحرينية.
للمجلـــس  العـــام  األميـــن  وأشـــاد 
األعلى للشباب والرياضة بالخبرات 
ســـمو  بهـــا  يتمتـــع  التـــي  الواســـعة 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على 

صعيـــد اإلدارة الرياضية مســـتذكرا 
قيـــادة  فـــي  المتالحقـــة  نجاحاتـــه 
العديـــد مـــن الهيئـــات واالتحـــادات 
الرياضيـــة نحـــو تحقيـــق نجاحـــات 
كبيرة ســـاهمت في إثراء منجزات 

الرياضة البحرينية. 
وأكد الشـــيخ سلمان بن إبراهيم آل 
خليفـــة على أهمية وقوف األســـرة 
الرياضية خلف ســـمو الشـــيخ خالد 
بن حمـــد آل خليفة خـــالل المرحلة 
المقبلة والتفاعل البناء مع الخطط 
واالســـتراتيجيات الرامية للنهوض 
بمختلف مكونات الحركة الرياضية 

في المملكة.

كما هنأ الشـــيخ ســـلمان بن إبراهيم 
آل خليفة ســـمو الشـــيخ ســـلمان بن 
محمـــد بـــن عيســـى آل خليفة نائب 
رئيـــس مجلـــس إدارة الهيئة العامة 
إدارة  مجلـــس  وأعضـــاء  للرياضـــة 
الهيئة وعبد الرحمن عسكر الرئيس 

التنفيذي بالثقة الملكية السامية.

سلمان بن إبراهيم

سلمان بن إبراهيم يهنئ ســموه بالثقة الملكية السامية
أهمية وقوف األسرة الرياضية خلف خالد بن حمد

بنا

هنــأ نائــب رئيــس المجلــس األعلــى للبيئــة عضــو المجلــس األعلــى للشــباب 
والرياضــة ســمو الشــيخ فيصــل بن راشــد آل خليفة، ســمو الشــيخ خالد بن 
حمــد آل خليفــة بمناســبة المرســوم الملكــي والثقــة الملكيــة الســامية مــن 
لــدن حضــرة صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفــة، عاهل البالد 
المفدى حفظه هللا ورعاه، بتعيين سموه رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة 

للرياضة.

وأكد سمو الشيخ فيصل بن راشد آل 
خليفة في تصريح له بهذه المناســـبة 
أن ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل 
خليفة يمتلـــك الكثير مـــن اإلمكانات 
التـــي تؤهله إلى قيـــادة الهيئة العامة 
للرياضـــة والعمل على تطوير القطاع 
الرياضي بصورة شاملة، وقال سموه: 
“إن المتتبع لمسيرة سمو الشيخ خالد 
بـــن حمد آل خليفة يدرك تماما حجم 
العمـــل الكبيـــر الـــذي قـــام به ســـموه؛ 
مـــن أجـــل تطويـــر القطـــاع الرياضي 
فـــي المملكـــة، وبـــات ســـموه يمتلـــك 

الكثير من اإلمكانات والخبرات التي 
تجعلـــه قـــادرا علـــى مواصلة مشـــوار 
التقدم للرياضـــة البحرينية وتحقيق 
والبرامـــج  األهـــداف  مـــن  جملـــة 
الرياضـــة  لتكـــون  واإلســـتراتيجيات 
البحرينيـــة متوافقـــة مـــع التطـــورات 
العالمية وتحرز المزيد من اإلنجازات 

على مختلف األصعدة”.
وأشـــار سمو الشـــيخ فيصل بن راشد 
الشـــيخ  ســـمو  جانـــب  إلـــى  “ســـنقف 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة وندعمـــه 
أفـــكاره وخططـــه  تنفيـــذ  أجـــل  مـــن 

وإســـتراتيجياته المقبلة والتي نراها 
القطـــاع  لتطويـــر  األفضـــل  الطريـــق 
الرياضي، وثقتنا كبيرة في سموه من 
أجـــل تحقيـــق المزيد مـــن اإلنجازات 
للرياضـــة البحرينيـــة، ونتمنى لجميع 
التوفيـــق  اإلدارة  مجلـــس  أعضـــاء 

والنجاح في مهمتهم المقبلة”.

سمو الشيخ فيصل بن راشد

والخبــرات اإلمكانــات  مــن  الكثيــر  يمتلــك  ســموه 
فيصل بن راشد: التقدم بالرياضة البحرينية
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خالد بن حمد يشكر جاللة الملك على الثقة الملكية
بمناســـبة تعييـــن ســـموه رئيًســـا لمجلـــس إدارة الهيئـــة العامـــة للرياضـــة

رفــع ســمو الشــيخ خالد بن حمــد آل خليفة النائــب األول لرئيس 
المجلس األعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة 
رئيــس اللجنــة األولمبيــة البحرينية، خالص الشــكر والتقدير إلى 
حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمد بن عيســى آل خليفة عاهل 
البــالد المفــدى حفظــه هللا ورعــاه، بإصــدار جاللتــه مرســوم رقم 
)67( لســنة 2021 بتشــكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، 

وتعيين سموه رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

الثقـــة  هـــذه  أن  ســـموه  وأكـــد 
الملكية السامية بتكليف سموه 
برئاســـة الهيئـــة مبعـــث اعتزاز، 
وأنهـــا تدفع ســـموه لبـــذل مزيد 
مـــن الجهـــود لتحقيـــق تطلعات 
المفـــدى حفظـــه  البـــالد  عاهـــل 
هللا ورعـــاه لمزيد مـــن التطوير 
أركان  مختلـــف  فـــي  والنمـــاء 

المنظومة الرياضية.

خالـــد  الشـــيخ  ســـمو  وأضـــاف 
بـــن حمـــد آل خليفـــة أن قطـــاع 
الرياضة شـــهد نقلـــة نوعية في 
الملـــك  لجاللـــة  الزاهـــر  العهـــد 
المفـــدى حفظـــه هللا ورعاه، من 
خـــالل اهتمـــام ورعايـــة ودعـــم 
جاللتـــه لهـــذا القطـــاع الحيوي، 
حيث انعكس ذلك على تطويره 
وارتقائـــه وتحقيـــق المزيـــد من 

مـــن  عـــززت  التـــي  المنجـــزات 
المكانة المرموقـــة التي تحتلها 
البحريـــن في هـــذا المجال على 

المستويين القاري والدولي.
وأشـــار ســـموه إلـــى أن الجهـــود 
ســـمو  يبذلهـــا  التـــي  المميـــزة 

الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال 
الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية 
رئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضـــة، فـــي دعـــم الحركـــة 
الرياضيـــة، مـــن خـــالل الخطط 
التطويريـــة  واالســـتراتيجيات 
التـــي رســـمها ســـموه، مـــن أجل 
تنفيـــذ الرؤية الملكية الســـامية 
للنهـــوض بالرياضـــة البحرينية، 
الخصبـــة  األرضيـــة  ســـتكون 
التـــي تدعم عمـــل الهيئة العامة 
شـــؤون  لتنظيـــم  للرياضـــة، 
الرياضـــة والجهـــات الرياضيـــة، 
والعمـــل على تعزيـــز االحتراف 
الرياضـــي إلحـــراز المزيـــد مـــن 

اإلنجازات الرياضية.

سمو الشيخ خالد بن حمد

بنا

بنا

رفــــــع ســـمـــو الــشــيــخ 
آل  محمد  بــن  سلمان 
رئيس  نــائــب  خليفة، 
الهيئة  إدارة  مجلس 
العامة للرياضة رئيس 
البحريني  الــمــجــلــس 
ــيــة،  ــال ــقــت ــاب ال ــعـ ــأللـ لـ
خالص الشكر وعظيم 

ــان إلــــى مــقــام  ــنـ ــتـ االمـ
حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة 
البالد  عــاهــل  خليفة،  آل  عيسى  بــن 
بمناسبة  ورعـــاه،  هللا  حفظه  المفدى 
بتشكيل  الــمــلــكــي  ــمــرســوم  ال ــدور  صــ
للرياضة،  العامة  الهيئة  إدارة  مجلس 
الهيئة  لرئيس  نائبا  ســمــوه  وتعيين 

العامة للرياضة.
محمد  بن  سلمان  الشيخ  سمو  وأكــد 
الغالية،  الملكية  الثقة  أن  خليفة  آل 
ــًا لــمــزيــد مـــن الــعــطــاء  ــ ــع تــشــكــل دافــ

فــــي ســـبـــيـــل رفــعــة 
ونـــهـــضـــة الـــريـــاضـــة 
وبذل  المملكة،  في 
للمساهمة  الــجــهــود 
تطلعات  تنفيذ  فــي 
جــاللــتــه، رعـــاه هللا، 
بمنظومة  للنهوض 
والدفع  القطاع  هذا 
بـــــــــه لــــــمــــــزيــــــد مـــن 

النجاحات.
الملكية  الــثــقــة  أن  ســمــوه  وأضـــــاف 
سبيل  فــي  الــجــاد  العمل  روح  تبعث 
الوصول إلى األهداف التي سترسمها 
سمو  برئاسة  للرياضة  العامة  الهيئة 
خليفة،  آل  حــمــد  بـــن  ــد  خــال الــشــيــخ 
واألنظمة  القوانين  وإرســـاء  لتنظيم 
آفاقا  تشكل  التي  واالستراتيجيات، 
رحــبــة مــن الــتــطــور والــنــمــاء فــي هذا 

القطاع الحيوي.

سلمان بن محمد يشكر جاللة الملك

ــا ــه ــخ ــاري ــة جــــديــــدة فــــي ت ــلـ ــرحـ ــى مـ ــلـ ــة عـ ــل ــب ــق ــة م ــيـ ــاضـ ــريـ الـــحـــركـــة الـ

سلمان بن محمد

اللجنة األولمبية البحرينية
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

الظالل السوداء في الصورة هي التي تجعلها جميلة
قـــال حكيم صينـــي ذات يـــوم “إن الحيـــاة مليئة باألصـــوات والضجيج 
والصخـــب، فيهـــا الصديق والخصـــم، لكنها ال تعرف الغـــدر.. الحياة هبة 
ومن يريد السعادة عليه ارتداء خوذة التفاؤل”، وعلى مر التاريخ دائما 
ما كان اإلنســـان الذي يعزف أناشـــيد الجراح ويحرق نفســـه في الهموم 
والمشـــاكل عرضـــة للموت المبكـــر، ويعلمنا أحد الفالســـفة الذين تميزوا 
بشـــعاع البصيرة ويدعى حنا خوري، أن حياة اإلنسان قد تتخللها بعض 
عناصر المآســـي، لكنها ال تصيرها مأســـاة، فالظالل السوداء في الصورة 
هـــي التي تجعلهـــا جميلة وتزيدها روعة، وقد يـــزول جمالها بزوال تلك 
الخطـــوط القائمـــة والظالل الســـوداء، فلكي نجعل مـــن الحياة مجازفة 
جميلـــة نعمـــد إلـــى ألوان المآســـي القاتمـــة والظـــالل الســـوداء فنبيضها 
ونصلحهـــا، فصـــورة الحيـــاة جميلـــة بكمالها وشـــمولها، جميلـــة بهبوطها 
وصمودها، بأفولها وشـــروقها، ببحرها وبرها، بصيفها وشتائها، بأتراحها 

وأفراحها. 
نعـــم.. إننا ال نـــدرك بالضبط القصد من وجود اآلالم واألحزان والشـــرور 
والنكبات في الحياة، لكننا نستطيع أن نسمو بهذه العناصر المؤلمة إلى 

األعلـــى ونرفعها بقوة اإليمان إلى مراتـــب الخير والصالح، فاإليمان هو 
الذي يجلل الباليا ويلبس المصائب حلة من الصبر واالحتمال. 

قد توجد أمور كثيرة تجعل الحياة جوفاء وخالية من كل غرض وغير 
جديـــرة بالبقـــاء، لكن حيـــاة تقضى فـــي مخاطرات روحيـــة ال يمكن أن 
تكـــون هزيلـــة، نعم إن الحياة لـــم تكن يوما أمرا أكيـــدا، فلها مخاطراتها 
وصدفهـــا وفيهـــا عناصر من األســـرار واأللغاز وفيها أثقـــال فوق طاقتنا 
كلنا نرغب أن تزاح عنا وأن يزول الفشل وتتحقق اآلمال ولكنها تصبح 
خاليـــة من المجازفات وتشـــبه حكايـــات العجائز لألطفـــال حيث تنتهي 

باللذة والنعيم.
وقفـــت ســـيدة يومـــا تراقـــب لعبة التنـــس األرضـــي وأخذت تســـأل عن 
قوانينهـــا وكيفيـــة اللعب فيهـــا، ولما قيل لها إن الضربة تعد خاســـرة إذا 
أصابت الكرة الشـــبكة القائمة في وســـط الملعب أجابت.. ولماذا ال تنزع 
الشـــبكة قطعا؟ نعم.. لماذا؟ الشـــك أن اللعبة تخســـر حميتها وحماستها 
وجمالها، هكذا.. انزع من الحياة جميع ألغازها وغوامض أسرارها وعش 

كما تريد.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

علم وعمل
عـــرض تلفزيـــون البحريـــن حلقات دينيـــة طوال شـــهر رمضان بعد 
اإلفطار مباشـــرة، وفي الواقع أود أن أســـجل إعجابي الشـــديد بهذا 
البرنامـــج الديني الـــذي نجح القائمون عليه نجاًحـــا منقطع النظير، 
ويســـتحقون العالمـــة الكاملـــة مـــن وجهة نظـــري، وقد جـــذب هذا 

البرنامج اهتمام المشاهدين، بل أصبحوا ينتظرونه بكل شغف.
ومـــا أعجبنـــي فـــي البرنامـــج هـــو مقدمـــه الشـــاب محمد الســـعيد، 
فقـــد كان متألقـــا جـــًدا فـــي تقديمـــه وطريقة عرضه وســـرده جميع 
المواضيـــع، فهـــو وبالرغـــم مـــن صغر ســـنه إال أنه فرض شـــخصيته 
على المشاهدين، كما أن اختيار ضيوف الحلقات أصحاب الفضيلة 
شـــيوخ الديـــن كان متميـــًزا وكانـــوا علـــى درجـــة عالية مـــن الوعي 
والفهـــم ويتناولـــون المواضيـــع بشـــكل رائع وبكل هـــدوء بعيًدا عن 
اللغو والتشدد، كانوا جميًعا يحملون شهادات الدكتوراه، ما جعلهم 
يتميـــزون فـــي اعتقـــادي فـــي طرحهـــم جميـــع مواضيـــع الحلقـــات، 
حيـــث إن جميع المواضيع المطروحـــة كانت مختارة بطريقة ذكية 
وعقالنية بعيًدا كل البعد عن الخطاب الديني المتشدد الذي عانينا 
منه سنوات طويلة جًدا ولم يستطع تحقيق الغايات المرجوة بكل 
أســـف، فجميـــع الحلقات كانت تركز على القيـــم واألخالق الحميدة 
والمبـــادئ، والكثيـــر مـــن المجتمعات اإلســـالمية اليـــوم تعيش منذ 
زمـــن حالـــة ضعـــف االلتـــزام باألخـــالق، والقيـــم، والمبـــادئ، والمثل 
اإلســـالمية الســـامية، مثـــل: إفشـــاء الســـالم، والعـــدل، واإلحســـان، 
والصدق، واألمانة، وحســـن األخالق، والتواضع، والتراحم، وحسن 
الظن باآلخرين، والمحافظة على أعراضهم، ومحبة المســـلم ألخيه 
ما يحبه لنفســـه وغيرها، لذا من واجبنا جميًعا العمل على ترســـيخ 
هـــذه الثقافة والقيم المذكورة في ديننا الحنيف التي ومع األســـف 

األديان األخرى نجحت في تحقيقها أفضل منا.
وال أنســـى التنويـــه بالديكور الجميل الذي صمـــم لتصوير الحلقات، 
فقـــد كانـــت مريحة جًدا للمشـــاهد وبعيـــدة عن األســـلوب التقليدي 
الممـــل. إذا مـــن المهـــم أن نقر بأنـــه إذا أردنا التميـــز واإلتقان فعلينا 
العمـــل بصـــورة احترافيـــة ويتطلب ذلـــك بذل جهود جبـــارة وعمال 
دؤوبـــا من قبـــل فريق العمل وبدعـــم مطلق من القائميـــن على هذا 
الجهاز اإلعالمي المهم، فقد قال عليه السالم: “إنَّ هللَا تعالى ُيِحبُّ 
إذا عِمَل أحُدكْم عماًل أْن ُيتِقَنُه”. أكرر تقديري وامتناني لهذا العمل 
المتميـــز والمتقـــن، متمنًيـــا أن نرى مزيـــًدا من البرامـــج التلفزيونية 

الناجحة والهادفة مستقباًل. وكل عام والجميع بألف خير.

ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي

عــودة الحيــاة
يبـــدو أن العالم أصبح بين خيارين ال ثالث لهما، فإما اإلغالق، أو 
عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيًا بشرط التعامل بحزم لضمان 
تطبيـــق االحتـــرازات الصحيـــة للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا الذي 
غيـــر وجـــه العالم، بـــل غير تفاصيـــل الحياة وقواعدهـــا وعاداتها 

وتقاليدها إلى ما لم يكن متوقعًا على اإلطالق. 
إن خط الدفاع األول في مثل هذا االستنفار العالمي العام برأيي 
هو اإلحســـاس بالمســـؤولية مـــن قبـــل كل الجهات، فهو الســـبيل 
الوحيـــد للخـــروج من عنق زجاجة هذا الوبـــاء الذي يحصد يومًا 
بعد يوم المزيد من األرواح، دون تمييز بين صغير وكبير، ويستمر 
فـــي إثبـــات أنـــه عـــدو شـــرس، ال يمكـــن التهـــاون معه، بـــل يجدر 
الوقـــوف صفًا واحـــدًا للنيل منه، ولن يتأتى ذلك إال باإلحســـاس 
بالمســـؤولية الكاملـــة، وتطبيـــق هذه القناعات علـــى أرض الواقع 
فـــي الممارســـات اليومية والحياتية لألفـــراد، للتمكن من القضاء 

على هذا الوباء، أو تقويضه، ودحره إلى أقصى ما يمكن. 
وهنـــا نحمد هللا جميعـــًا أننا في نعمة دائمـــة، فالكثير من الدول، 
وأعنـــي الـــدول التـــي تعانـــي كثافـــات ســـكانية عاليـــة، أو الدول 
الفقيـــرة، فإنهـــا ال توفـــر اللقاحـــات كمـــا توفرها مملكـــة البحرين، 
فضـــالً عـــن أنهـــا بالمجان، فهي نعمة نشـــكر هللا عليهـــا، ومن باب 
شـــكر النعمـــة التـــي مـــنَّ هللا بها علينـــا، علينـــا تحمل المســـؤولية 
واتبـــاع التعليمـــات، خصوصـــا في ظـــل العـــودة التدريجية التي 
هلت بشائرها مع قدوم عيد الفطر المبارك، فال تهاون أو تقاعس 

حتى الوصول إلى بر األمان.

dr.ali.saegh@gmail.com

د. علي الصايغ

استشـــهد العشرات وُأصيب المئات من أبناء فلسطين العربية جراء عدوان 
االحتالل الصهيوني الذي استهدف تهجير العائالت الفلسطينية من منازلها 
)حي الشـــيخ جراح بالقدس وباب العامود وســـاحة القدس( مثااًل ال حصًرا، 
وهـــي أعمـــال تشـــكل انتهـــاكات صارخة ضـــد الشـــعب الفلســـطيني وأرضه 

ومقدساته.
إن مقاومـــة الشـــعب الفلســـطيني وغضبـــه المســـتمر ضـــد ســـلطة االحتالل 
الصهيونـــي ليســـت إال نتيجـــة حتميـــة للضغط والقهـــر الذي تمارســـه قوات 
االحتالل الصهيوني ألكثر من سبعة عقود وحرمان شعبه من تمتعه بحريته 
وكرامتـــه وحقوقه الكاملة، وهي ممارســـات يســـكت عنهـــا العالم ومنظماته 
اإلقليميـــة واألمميـــة دون أدنى تحرك فعلي إلحقاق الحـــق ورفع الجور عن 
الشـــعب الفلســـطيني، متناســـين مبادئ حقوق اإلنســـان والعهود والمواثيق 

التي تنادي بالحياة الكريمة اآلمنة والمزدهرة لكل شعوب األرض.
إن تغير الحكومات الصهيونية من يمينية ويســـارية ووســـط ال ُيغير النهج 
الصهيونـــي وطبيعـــة الصراع العربي الصهيونـــي، فنهجها واحد ويعمل على 
تكريـــس سياســـة الفصـــل، وإصـــدار مزيد مـــن قـــرارات الضم واالســـتيطان 

والمصـــادرة والتشـــريد والهدم واإلعدامات خارج القانـــون، وبذلك فإن نهج 
المقاومـــة لـــن يتغير بل يســـتمر نحو التصعيد ضد هذه الممارســـات التي لم 
يقف ضدها أحد من العالم ســـوى أبناء الشـــعب الفلسطيني الذين يناضلون 
لنيل حقوقهم المغتصبة وُيقدمون التضحية تلو األخرى ثمًنا السترداد هذه 

الحقوق.
المطلوب عربًيا ودولًيا دعم نهج المقاومة الفلسطينية والشروع في توفير 
مستلزمات إدامة المقاومة لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في التحرير 
والعـــودة، كمـــا البـــد فلســـطينًيا مـــن التركيـــز على الوحـــدة الوطنيـــة وإنهاء 

االنقسام على قاعدة االلتزام ببرنامج المقاومة. 
إن أيـــة اجتماعـــات لمجلـــس األمن إلدانة العدوان المســـتمر وأيـــة انتقادات 
لهـــذه الممارســـات لن توقف نهج االحتـــالل الهادف إلى تهويـــد ما تبقى من 
األراضي الفلسطينية المحتلة، وكثيرة هي المطالبات واالنتقادات وقرارات 
اإلدانة تجاه هذه الممارســـات إال أنها ال تعنيه شـــيًئا وهو مســـتمر في نهجه 
العدوانـــي. إن نهـــج االحتالل الصهيوني لن يتوقف طالمـــا أنه يتلقى الدعم 

الغربي، ودائًما يفلت من العقاب بسبب صمت المجتمع الدولي.

عبدعلي الغسرة

انتهاكات صارخة ونضال مستمر

ســـئمنا الجروح التي ترافقنا وتتجدد كل مرة ولكن مع أشـــخاص 
آخريـــن، وأحيانـــا تجـــد أن العزلـــة مالذك األخيـــر مثل ألبيـــر كامو 
وبارنيس باســـترناك، أحدهمـــا اعتزل الصحافة بعـــد إنجازاته في 
تغيير مجرى الثورة الفرنســـية، واآلخر بسبب هجومه في كتابته 
علـــى الكنيســـة، فطلـــب أن ال يقـــف رجـــل ديـــن من الكنيســـة على 
قبره، بل أن تعزف على قبره موســـيقى شـــوبان باخ الحزينة، لكن 
المشـــكلة الكبيرة ليســـت لدى المثقفين، بل لدى المنافق والجاهل 
والعنصـــري، فهو ال يفهم كيف يعيـــش مع الناس وال يعرف العزلة، 
وبقاؤه ليس إال تشـــويها لصورة اإلنسان النبيل، ألنه بكل األحوال 

معزول ذهنيا ويعيش داخل قيحه المتورم المحمل باألحقاد.
وقبـــل نحـــو عشـــرة أيام ذهلـــت من أحـــد األصدقاء وهو يســـألني 
عـــن قصته القصيرة واألليمة، يقول كنت بعالقة طيبة مع صديق 
تشـــاركنا العيش والســـفر والعمل منذ زمن طويل، ويقسم أنه كان 

مخلصا صادق النوايا، يقول تفاجأت بأنه كلف أحد

عمالتـــه بالتجســـس علي، يقـــول.. أصابنـــي الحزن عليـــه أكثر من 
حزني على نفسي أن يصل فيه التفكير إلى هذا المستوى وينسى 
مـــا تشـــاركنا فيه مـــن مصاعب الحيـــاة، هنا صمـــت صديقي قليال 
وسألني ماذا أفعل هل أقول له أم أصمت؟ ماذا أفعل؟ قلت له هذا 
حـــال الكثير وكلمته عـــن بعض القصص للكتاب والفالســـفة، قلت 
لـــه معظمهم يناضلون من أجل الســـالم والثقافة واألدب والبعض 
من البرابرة الذين يعيشـــون على إظهـــار عيوب اآلخرين وهم من 
ضعـــاف النفوس يحاربون هؤالء حتـــى جعلوهم يعتزلون الكتابة 
والنصح رغم أن البسطاء من الناس بأمس الحاجة لكتاباتهم، فيا 
صديقـــي أنت أيضا احمـــل حقائبك واعتزل ذاك العمل وارحل عن 
من ســـولت له نفســـه أن يخونك، فأنت يا صديقي لســـت مسؤوال 
عـــن أفـــكاره وال أحقـــاده، وأنت يا صديقي لســـت أفضـــل بأفكارك 
ونضالـــك مـــن ألبير كامـــو وال من باســـترناك.. ابق ناصحـــا أمينا يا 

صديقي.

فرات البسام

وداع محمل بالحب يا صديقي
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ارتفاع حصيلة الضحايا... مقتل 7 إسرائيليين واستشهاد 83 فلسطينيا بينهم 17 طفال

صواريخ “تدميرية” تستهدف إسرائيل.. وعدوان مكثف على غزة

التوالي،  على  الرابع  لليوم  الدامي  التصعيد  تواصل 
الخميس، مع إطالق صواريخ من قطاع غزة  أمس 
في اتجاه إسرائيل التي نفذت غارات جديدة مكثفة 
على القطاع المحاصر، وال تهدئة في األفق بعد رغم 
وارتفعت  التوتر.  خفض  الى  الدولية  الدعوات  كل 
 17 بينهم  غــزة  في  قتيال   83 إلــى  الضحايا  حصيلة 
طفال، ونحو 487 جريحا. بينما قتل سبعة أشخاص 
ــجــانــب اإلســرائــيــلــي بــيــنــهــم طــفــل وجــنــدي،  فـــي ال
استدعى  حين  فــي  الجرحى.  مئات  إلــى  باإلضافة 
الجيش اإلسرائيلي 7 آالف جندي احتياط لاللتحاق 

بالخدمة العسكرية على خلفية التطورات األمنية.

صاروخ عياش 250

“إطــالق صــاروخ عياش  القسام عن  وأعلنت كتائب 
هي  تدميرية  وبــقــوة  كــم   250 مــن  أكبر  بمدى   250
وعلى  فلسطين  جنوب  رامــون  مطار  باتجاه  األكبر، 
بعد نحو 220 كم من غزة”. وقال أبو عبيدة، الناطق 
لحركة  العسكري  الــجــنــاح  الــقــســام”،  “كــتــائــب  بــاســم 
هيئة  قــائــد  مــن  “وبــأمــر  ــه  إن الفلسطينية،  “حــمــاس” 
اآلن  ينطلق  الضيف،  أبو خالد محمد  القسام  أركــان 
بعد نحو  تجاه مطار رامون جنوب فلسطين وعلى 
220 كم من غزة، صاروخ عياش 250 بمدى أكبر من 
لألقصى  نصرة  األكبر،  هي  تدميرية  وبقوة  250كــم 
قــادتــنــا ومهندسينا  اغــتــيــال  ردنـــا على  مــن  وجـــزءا 
األبطال بجزء من إنجازاتهم وتطويرهم”. كما أعلنت 
وبئر  أبيب  تل  استهداف  عن  أيضا  القسام”  “كتائب 
نيفاتيم  وقاعدة  نوف  تل  وقاعدة  ونتيفوت  السبع 

برشقات صاروخية.
ــدوره، قـــال مــســؤول إســرائــيــلــي لــوكــالــة “رويــتــرز”  ــ ب
إن “مطار رامــون لم يصب بأي صــاروخ”، مؤكدا أن 

المطار يعمل بشكل طبيعي.
“الــقــســام” لمطار رامـــون، بعد أن  ويــأتــي اســتــهــداف 
أعــلــنــت ســلــطــات مــطــار بــن غـــوريـــون اإلســرائــيــلــي، 
أمس الخميس أنه تم تحويل مسار جميع الرحالت 
مطار  إلــى  أبيب  تل  في  المطار  هــذا  إلــى  المتوجهة 
رامون في جنوب إسرائيل، حتى إشعار آخر، بسبب 

إطالق صواريخ من قطاع غزة.

نتنياهو يتوعد حماس

نتنياهو،  بنيامين  اإلسرائيلي  ــوزراء  ال رئيس  توعد 

أمس، بتكبيد حركة حماس “ضربات لم تتوقعها”، ردا 
بمئات  اإلسرائيلية  المدن  من  عددا  استهدافها  على 
لتقييم  جلسة  أمـــس،  نتنياهو،  وعــقــد  الــصــواريــخ. 
المنطقة  قيادة  مقر  في  وذلك  والتطورات،  الموقف 

الجنوبية العسكرية.
معركة.  أوج  في  “نحن  االجتماع:  ختام  في  وقــال 
يــشــن جــيــش الـــدفـــاع مــئــات الـــغـــارات عــلــى حماس 
بتصفية  قمنا  غـــزة، حيث  فــي  اإلســالمــي  والــجــهــاد 
بعض القادة، وضربنا عدًدا كبيًرا للغاية من أهدافهما 
النوعية. إن خالصة الجلسة مفادها تشديد الهجمات 
وتعزيز وتيرتها”. وأضاف: “ستتكبد حماس ضربات 
لم تتوقعها. وأدرك أن األمر يقتضي كذلك صبرا منكم 

وبعض العطاء من طرفكم، يا مواطني إسرائيل”.
بــالــقــول: “حــمــاس والــجــهــاد اإلســالمــي دفعتا  وختم 
ــغــايــة.. هـــذه الــمــعــركــة  ــل وســتــدفــعــان ثــمــنــا بــاهــظــا ل
سنستعيد  وبقوة،  الصف  وبوحدة  وبحزم  ستطول. 

األمان لمواطنينا”.

حماس تشيع 13 من عناصرها 

ــقــســام،  ــادة كــتــائــب ال ــ شــيــع الــخــمــيــس ســتــة مـــن قـ
آخــرون  وسبعة  حــمــاس،  لحركة  العسكري  الجناح 
غــارة  فــي  األول  أمــس  الــذيــن قضوا  مرافقيهم  مــن 
إسرائيلية على قطاع غزة، ولم يشارك أي من قيادي 

حماس البارزين في الجنازة.
وسجي 13 جثمانا في جنازة شارك فيها نحو ألفي 
شخص في المسجد العمري الكبير وسط مدينة غزة 

الشيخ رضــوان شمال  باتجاه مقبرة  أن تنطلق  قبل 
مدينة غزة لمواراة الجثامين الثرى. ورّدد المشيعون 

هتافات منها “ال نخشى القصف، ال نخشى الموت”.
وكان جهاز االستخبارات اإلسرائيلي الداخلي )شين 
بت( أعلن مقتل باسم عيسى وثالثة قادة آخرين في 

حماس في ضربات على القطاع.
وسمى الشين بت أيضا جمعة طحلة، الذراع األيمن 
الكتائب، وجمال زبدة، مسؤول  لمحمد ضيف، قائد 
الخطيب،  وكاظم  للحركة،  التقنية  القدرات  تطوير 

مسؤول قسم الهندسة في حماس.
وقالت إسرائيل إن قرابة عشرة مسؤولين آخرين في 
حركة  في  كــوادر  مقتل  الى  باإلضافة  قتلوا،  حماس 
الجهاد اإلسالمي. وأطلقت حماس منذ التصعيد الذي 
إسرائيل،  تجاه  صــاروخ   1600 من  أكثر  اإلثنين  بــدأ 
 600 مــن  أكثر  قصف  إنــه  اإلسرائيلي  الجيش  وقــال 
هدف لحماس في قطاع غزة.  وقالت كتائب القسام 
في رسالة عممتها أنها “نفذت عدة هجمات ضد أهداٍف 
صهيونية عبر طائراٍت مسيرٍة انتحارية” مشيرة إلى 
الهجمات. وفي  تفاصيل هذه  “الحقا” عن  أن ستعلن 
أول أيام عيد الفطر، أدى نحو مئة ألف مسلم الصالة 
المحتلة،  الشرقية  القدس  في  األقصى  المسجد  في 
لقادة  المسجد صــورا  أمــوا  الذين  وقــد عّلق عــدد من 
في  لها  وأعالما  )حماس(  اإلسالمية  المقاومة  حركة 
محيط المسجد، بينها صورة لرئيس المكتب السياسي 
في حماس اسماعيل هنية كتبت عليها عبارة: “كفى 

لعبا بالنار. القدس خط أحمر”.

القدس المحتلة/غزة ـ وكاالت

عدوان جوي إسرائيلي على رفح جنوب قطاع غزة )أ ف ب(

جدة ـ وكاالت

في  الــعــنــف  تــصــاعــد  عــلــى خلفية 
األراضي الفلسطينية، تعقد منظمة 
التعاون اإلسالمي، بناء على طلب 
المملكة العربية السعودية، رئيسة 
الــقــادم،  األحـــد  اإلســالمــيــة،  القمة 
للجنة  افتراضيا  طــارئــًا  اجتماعًا 
وزراء  مــســتــوى  عــلــى  التنفيذية 
الخارجية مفتوح العضوية لبحث 
االعـــــتـــــداءات اإلســـرائـــيـــلـــيـــة في 
وخصوصا  الفلسطينية،  األرض 
في القدس، وما تقوم به إسرائيل 
ــنـــف فــــي مــحــيــط  مــــن أعــــمــــال عـ

المسجد األقصى.
منظمة  دانــت  الماضي،  والثالثاء 
التي  الهجمات  اإلسالمي  التعاون 
تــشــنــهــا إســـرائـــيـــل ضـــد األراضــــي 

ــيــة، مــــكــــررًة دعــمــهــا  ــفــلــســطــيــن ال
حدة  اشتداد  وسط  للفلسطينيين 

التصعيد العسكري.
وقالت المنظمة التي تتخذ مدينة 
جـــدة الــســعــوديــة مــقــرا، فــي بيان 
ــهــا “تــديــن  ــارئ إن إثـــر اجــتــمــاع طــ
ــارات االعـــــتـــــداءات  ــ ــب ــ ــع ــ بـــأشـــد ال
المتكررة التي تقدم عليها سلطات 
االحتالل االسرائيلي على الشعب 

الفلسطيني”.
كـــمـــا دانــــــت “مـــواصـــلـــة ســلــطــات 
لبرنامجها  اإلسرائيلي  االحــتــالل 
االستعماري في بناء المستعمرات 
والسعي الى االستيالء على أمالك 
وتهجيرهم  بالقوة  الفلسطينيين 

قسرًا من ارضهم”.

بطلب من السعودية.. اجتماع طارئ للتعاون اإلسالمي ألجل القدس

طهران ـ أ ف ب

ينتقدان  سابقان  إيرانيان  نائبان  قدم 
السلطة علي مطهري ومحمود صادقي 
ــس الــخــمــيــس تــرشــحــهــمــا  رســمــيــا أمــ
 18 في  المقررة  الرئاسية  لالنتخابات 
في  صحافيون  أفــاد  مــا  على  يونيو، 

وكالة فرانس برس في طهران.
وسبق أن رفض ترشحهما لالنتخابات 
التشريعية عام 2020 من قبل مجلس 
ــذي تـــعـــود إلــيــه  ــ صــيــانــة الـــدســـتـــور الـ
على  المصادقة  فــي  األخــيــرة  الكلمة 
مرشحين  وجعلهم  المتقدمين  أهلية 

منافسين رسميا في االنتخابات.
وعلي مطهري البالغ 63 عاما شخصية 

مقعدا  شــغــل  مــعــروفــة،  مــعــتــدلــة 
نيابيا لثالث واليات متتالية 

بين 2008 و2020.
واشـــتـــهـــر بــخــطــابــه 
ضد  اللهجة  الشديد 
ــيــــس الـــســـابـــق  ــ ــرئ ــ ال

أحمدي  محمود  المتشدد  المحافظ 
نجاد )2005-2013(.

وخالل واليته النيابية األخيرة، انتقد 
السلطة  مــمــارســات  مــتــواصــل  بشكل 

وقمع المعارضين.
اإلقــامــة  بــرفــع  بــاســتــمــرار  يطالب  كما 
حسين  مير  على  المفروضة  الجبرية 
قادا  اللذين  كروبي  ومهدي  موسوي 
ــراء”، حــيــن جــرت  ــــخــــضــ ــة ال ــركـ “الـــحـ
تــظــاهــرات حـــاشـــدة احــتــجــاجــا على 
ــجــاد عــام  ــتــخــاب أحـــمـــدي ن ــادة ان ــ إعـ
 59( صـــادقـــي  مــحــمــود  أمــــا   .2009
التيار  إلــى  ينتمي  محام  فهو  عــامــا(، 

اإلصالحي.
ــواليــة  شــغــل مــقــعــدا نــيــابــيــا ل
 ،)2016-2020( واحــــــدة 
باسم  الناطق  كان خالله 
ــن فــي  ــ ــيـ ــ ــيـ ــ ــالحـ ــ اإلصـ

البرلمان.

نائبان إيرانيان سابقان يقدمان ترشيحهما لالنتخابات الرئاسية

رويترز

قطر  الدولية،  العفو  منظمة  بينها  من  دعت جماعات حقوقية، 
مــواطــن كيني كتب عــن حقوق  الكشف عــن مكان وجــود  إلــى 
مسؤولون  واعتقله  الخليجية،  الــدولــة  هــذه  فــي  المهاجرين 

أمنيون األسبوع الماضي.
مالكولم  أن  الخميس،  أمــس  الحقوقية  الجماعات  وأوضحت 
بيدالي، الذي يكتب باسم مستعار، ُاقتيد من مكان إقامته في 
الرابع من مايو، ليستجوبه جهاز أمن الدولة القطري، وأن مكان 

احتجازه غير معلوم.
دوت  رايــتــس  المهاجرين”ميجرانت  حقوق  منظمات  وقــالــت 
رايتس  و”هيومان  الدولية  العفو  ومنظمة  سكوير  وفير  أورج” 
مشترك:  بيان  في  اإلنسان،  وحقوق  األعمال  ومرصد  ووتــش” 
أمن ومدون وناشط، تحدث بصوت مسموع  “مالكولم حارس 
من  لعدد  يكتب  وكــان  أمثاله،  المهاجرين  العمال  معاناة  عــن 
من  أســبــوع  “قبل  الــبــيــان:  وأضـــاف  اإلنــتــرنــت”.  على  المنصات 
اعتقاله، قدم مالكولم لعدد كبير من منظمات المجتمع المدني 

والنقابات العمالية شرحا لتجربته في العمل بقطر”.
وقالت المنظمات الحقوقية إن الحكومة القطرية، في رد على 
يخضع  إنــه  وقالت  بيدالي  احتجاز  أكــدت  منها،  مشترك  طلب 

للتحقيق بتهمة انتهاك القوانين واللوائح األمنية، دون الكشف 
عن مكانه.

وأن  سالمته،  على  بــالــغ  بقلق  “نشعر  المشترك:  البيان  وقـــال 
في  المشروع  عمله  مــن  االنتقام  بــدافــع  يكون  ربما  احتجازه 
حقه  ممارسة  لمجرد  احُتجز  مالكولم  كان  إذا  اإلنسان.  حقوق 
في حرية التعبير بشكل سلمي، فيجب إطالق سراحه فورا دون 
قيد أو شرط”. ولم يرد مكتب االتصال الحكومي القطري على 

طلب من “رويترز” للتعليق.

جماعات حقوقية تطالب بإطالق سراحه فوًرا دون قيد أو شرط
ا كتب عن حقوق المهاجرين قطر تعتقل عاماًل كينيًّ

لندن ـ أ ف ب

أعلنت بريطانيا، أمس الخميس، فرض عقوبات جديدة على 
ينتهكون  أن من  معتبرة  المسلحة،  الليبية  الكانيات  جماعة 

القانون الدولي في ليبيا سيواجهون عواقب.
لشؤون  البريطاني  الــدولــة  وزيـــر  كليفرلي،  جيمس  وقـــال 
الــجــديــدة تبعث برسالة  الــعــقــوبــات  الــشــرق األوســـط “هـــذه 
الجسيمة  االنتهاكات  عن  المسؤولين  أن  مفادها  واضحة 
في  الدولي  اإلنساني  القانون  انتهاكات  أو  اإلنسان  لحقوق 

ليبيا سيواجهون عواقب”.
كما أضـــاف “يــجــب الــتــصــدي الســتــمــرار مــنــاخ اإلفـــالت من 

العقاب في ليبيا وتحقيق العدالة للضحايا”.
يذكر أن الواليات المتحدة كانت وضعت الكانيات وزعيمها، 
القائمة  على   )2020( الماضي  نوفمبر  فــي  الــكــانــي،  محمد 

السوداء.
قانون  إطــار  ضمن  حينه  في  األميركية  العقوبات  وجــاءت 
بمالحقة  األمــيــركــيــة  للحكومة  يسمح  الـــذي  ماغنيتسكي 
الــعــالــم عــن طــريــق تجميد  منتهكي حــقــوق اإلنــســان حــول 

أصولهم وحظر تعامل المواطنين األميركيين معهم تجاريا.
كــمــا أتـــت الــخــطــوة األمــيــركــيــة فــي حــيــنــه، بــعــد أن عثرت 

12 جثة في أربعة  2020 على  الليبية في أكتوبر  السلطات 
قبور في ترهونة لتضاف إلى عشرات الجثث المكتشفة منذ 

يونيو.
اإلطاحة  بعد  الفوضى  مــن  حالة  تشهد  التي  ليبيا  وكــانــت 
ــقــذافــي فــي 2011، غــرقــت في  بــالــعــقــيــد الـــراحـــل مــعــمــر ال
الفصائل  العديد من  بين  جوالت من االشتباكات والحروب 
والميليشيات المسلحة والجيش الليبي، قبل أن يتفق طرفا 
الصراع العام الماضي على وقف إطالق النار، أدى الحقا إلى 

تشكيل سلطة جديدة.

الرتكابها سلسلة من جرائم القتل والخطف والتعذيب ضد المدنيين
عقوبات بريطانية ضد “ميليشيا الكانيات” الليبية

القدس المحتلة ـ وكاالت

بيني  اإلسرائيلي  الــدفــاع  وزيــر  دعــا 
اإلسرائيليين  الــمــســؤولــيــن  غــانــتــس 
ــيــيــن إلـــــى “الـــمـــســـاعـــدة فــي  ــمــحــل ال
ــك سيساعد  ذل أن  مــؤكــدا  الــتــهــدئــة”، 
إلى حرب  المنطقة  انجرار  “عدم  في 

أهلية”.
وأجرى غانتس، أمس، محادثات مع 
المجالس  ــاء  مــن رؤســ  40 مــن  أكــثــر 
“التحديات  معهم  وناقش  اإلقليمية، 

األمنية والمدنية”.
وأكـــد فــي الــمــحــادثــات أن “الــقــيــادة 
تهدئة  في  تساعد  أن  يجب  المحلية 
هو  “هــذا  أن  على  مــشــددا  المنطقة”، 

المنطقة  لتهدئة  المناسب  الــوقــت 
بين  توعية  بأنشطة  والقيام 

ــرب حتى  ــعـ ــيــهــود والـ ال
ــى حـــرب  ــ إلـ ــنــجــر  ن ال 

أهلية”.
عديدة  مــدن  وتشهد 

احتكاكات وأعمال عنف بين السكان 
خلفية  على  والفلسطينيين،  اليهود 
حول  التصعيد  من  الجديدة  الجولة 

مدينة القدس وقطاع غزة.
العنف قد  ووســـط مــخــاوف مــن أن 
يــخــرج أكــثــر عــن الــســيــطــرة، تعتزم 
واشــنــطــن إرســـــال مــبــعــوثــهــا هـــادي 
مــحــادثــات  ــراء  إلجــ للمنطقة  عــمــرو 
فيما  والفلسطينيين،  إســرائــيــل  مــع 
ــة مــن  ــاطــ ــــوســ ــم تــســفــر جـــهـــود ال ــ ل
حتى  المتحدة  واألمــم  وقطر  مصر 
على  تـــقـــدم.  أي  تــحــقــيــق  عـــن  اآلن 
األراضــي  في  العنف  تصاعد  خلفية 
الرئيس  أعــلــن  الفلسطينية، 
ــايــــدن،  ــ ــي جــــو ب ــركــ ــ ــي األمــ
أمــس، إجــراء اتصاالت 
ومصر  السعودية  مع 
التصعيد  لــخــفــض 

في غزة.

وزير الدفاع اإلسرائيلي يحذر من حرب أهلية
القاهرة ـ وكاالت

المصرية  الــبــحــريــة  الـــقـــوات  نــفــذت 
واألمــيــركــيــة تــدريــبــا بــحــريــا عــابــرا، 
القتالية  الــقــدرات  تعزيز  إلــى  يهدف 
للوحدات البحرية وأطقمها، وتطبيق 

سيناريوهات عسكرية.
الفرقاطة  التدريبات  في  وشــاركــت 
الــصــواريــخ  ولــنــش  )طــابــا(  المصرية 
األميركية  المدمرة  مع  يونيو(،   18(
)يو اس اس ماهان( من طراز أرليك 
األميركيتين  المرور  بيرج وسفينتي 
روبرت غولدمان وتشارلز مورثلوب.

بنطاق  البحرية  التدريبات  وأجريت 
الجنوبي  العمليات لألسطول  مسرح 

بالبحر األحمر.
المسلحة  القوات  وأعلنت 

أن  الــــــــمــــــــصــــــــريــــــــة 
تضمنت  التدريبات 
تنفيذ مجموعة من 
القتالية  األنــشــطــة 

التدريب  منها  المختلفة،  البحرية 
إلجــراءات  سيناريوهات  تنفيذ  على 
ــن الــبــحــري بــمــســرح الــعــمــلــيــات،  األمــ
ــة تــحــمــل  وتـــمـــريـــن حـــمـــايـــة ســفــيــن
شحنات هامة، وكذا تنفيذ تشكيالت 

إبحار مختلفة.
ــاف بـــيـــان لـــلـــقـــوات الــمــســلــحــة  ــ وأضــ
تأكيدا  تأتي  التدريبات  أن  المصرية 
ــانـــات وقـــــــدرات الـــقـــوات  ــى إمـــكـ عــل
ــعــمــل  ــة فــــي ال ــريـ ــصـ ــمـ ــة الـ ــريـ ــحـ ــبـ الـ
العالمية  الــبــحــريــات  مــع  والتنسيق 
ــيــة  ــدول ــتــأمــيــن حـــركـــة الـــمـــالحـــة ال ل

وخطوط المواصالت.
التدريبات  تأتي  “كما  وتابعت: 
ــزا ألواصـــــــر الـــتـــعـــاون  ــزيـ ــعـ تـ
الــثــنــائــي بــيــن الــجــانــبــيــن 
ــيـــركـــي  ــمـــصـــري واألمـ الـ
في دعم جهود األمن 

البحري بالمنطقة”.

تدريب مصري أميركي على تنفيذ سيناريوهات عسكرية

اجتماع جديد لمجلس 
األمن حول الشرق األوسط

دعت تونس والنروج والصين مساء األربعاء 
إلى عقد اجتماع طارئ جديد لمجلس األمن 
الـــدولـــي الــيــوم الــجــمــعــة بــشــأن الـــنـــزاع بين 
من  ــرغــم  ال عــلــى  والفلسطينيين  إســرائــيــل 
المتحدة على دور لألمم  الواليات  تحفظات 
المتحدة إلعادة الهدوء إلى الشرق األوسط. 
إن  برس  فرانس  لوكالة  دبلوماسيون  وقال 
خالل  سيتحدثون  والفلسطينيين  إسرائيل 
الجلسة الجديدة التي ستكون علنية، خالفا 
لالجتماعين السابقين المغلقين اللذين عقدا 

االثنين وصباح األربعاء.

االمم المتحدة ـ أ ف ب

جماعة الكانيات المسلحة الليبية )أ ف ب(  

معاناة العمال المهاجرين تتفاقم في الدوحة بحسب تقارير المنظمات الحقوقية.
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حملــة #ولهنا_عليكم تنطلق ترحيبا بعودة الســياح.. وعرض ضوئي ببرج جســر الملك فهد

ق الزوار “السياحة” تستكمل االستعدادت الستقبال تدفُّ

أكــّدت هيئة البحرين للســياحة والمعارض اســتكمال جاهزية تنســيقها 
ة البحرينية المختلفة الســتقبال تدفُّق الزوار مع  مع المنشــآت الســياحيَّ
حلــول عيــد الفطــر المبــارك، خصوصــا مع اتخــاذ ما يلزم مــن إجراءات 
ــة الســتئناف النشــاط االقتصــادي والســياحي بكّل حــذر واعتماد  صحيَّ
ة تسهم في تحصين المجتمع من انتشار فيروس كورونا. تدابير وقائيَّ

وقالـــت الهيئة إنَّها وبالتنســـيق مع 
مختلف المنشآت السياحية أعدَّت 
حزمة من المبادرات والمشروعات 
لتنشـــيط  هـــة  الموجَّ المتنّوعـــة 
الســـياحة العائلية باعتبار البحرين 
لألســـرة  مثاليـــة  ســـياحية  وجهـــة 
الخليجية لقضاء العطل المختلفة، 
ســـياحية  معالـــم  لوجـــود  وذلـــك 
وترفيهية تستهدف مختلف أفراد 

األسرة.
وذكـــرت بأنهـــا تتوقـــع زيـــادة فـــي 
حجم تدفق الـــزوار خالل المرحلة 
المقبلة من مختلف منافذ الدخول 
ما من خـــالل منفذ  للبحريـــن، الســـيَّ
جســـر الملـــك فهـــد، خصوصـــا بعد 
رفـــع مســـتوى التنســـيق الحكومي 
الصحـــي بيـــن مختلف بلـــدان دول 
الخليج العتماد شـــهادات التطعيم 
والتعافـــي لتأميـــن دخـــول الـــزوار 

بكّل سهولة ودون أي عوائق.
ولفتـــت الهيئـــة إلـــى أنهـــا أطلقـــت 
وركَّزتهـــا  #ولهنا_عليكـــم  حملـــة 
التســـويق  منصـــات  خـــالل  مـــن 

ار البحريـــن  الرقمـــي مســـتهدفة زوَّ
مـــن المملكـــة العربيـــة الســـعودية، 
ـــنت الحملة عبر حســـابها  حيث دشَّ
والتويتـــر  االنســـتغرام  بمنصتـــي 
بمجمـــل  للتعريـــف  )tourismbh(؛ 
والعـــروض،  الســـياحية  األنشـــطة 
إضافـــة إلـــى المنشـــآت الســـياحية 
الجديـــدة فـــي البحريـــن التـــي تـــمَّ 
االنتهاء منها خـــالل العام الماضي 

.2020
كورونـــا  جائحـــة  أن  وأعلنـــت 
حالـــت بشـــكٍل كبيـــر مـــن التواصل 
الميدانـــي فيمـــا بين أهـــل البحرين 
ما  مع أشـــقائهم بدول الخليج السيَّ
الســـعودية،  العربيـــة  بالمملكـــة 
العائلـــة  لقـــاء  بعـــودة  وابتهاجـــا 
الكبيـــرة مـــع بعضهـــا البعـــض، فقد 
ـــة  أعـــدت الهيئـــة لعـــروٍض ترحيبيَّ
رمّزيـــة باألشـــقاء الســـعوديين من 
خـــالل إطالق عـــرض ضوئي ببرج 
المراقبـــة علـــى جســـر الملـــك فهد، 
وتزيين بعض المباني الرئيسة في 
شـــوارع المملكـــة باللونيـــن األحمر 

واألخضر، مع عرض شـــعار الحملة 
ـــة داخل بعض  علـــى لوحات إعالنيَّ
المجمعـــات التجارية، وتقديم عدد 
مـــن العروض فـــي المملكة بما فيها 
منطقة خليـــج البحرين في الفترة 

من 17 وحتى 23 مايو.
وأشـــارت هيئة البحرين للســـياحة 
زت مـــن  والمعـــارض إلـــى أنهـــا عـــزَّ
تواصلهـــا مع المنشـــآت الســـياحية 
مـــن فنـــادق ومطاعـــم  ـــة  البحرينيَّ
ترفيهيـــة  ومقاصـــد  ومقاهـــي 
مـــن  التأكـــد  بهـــدف  وغيرهـــا؛ 
اســـتعداد تلك المنشـــآت الستقبال 
الســـياح مجـــددا، واتخاذها لجميع 
اإلجـــراءات االحترازيـــة الصحيـــة 
والتـــزام العامليـــن بهـــا، بمـــا يضمن 

إقامة ممتعة وآمنة للسياح.
وبهـــذه المناســـبة، أعـــرب الرئيـــس 
التنفيذي لهيئة البحرين للســـياحة 
عـــن  قائـــدي  ناصـــر  والمعـــارض 
ترحيب مملكة البحرين باألشـــقاء 
كـــوادر  أن  مؤكـــدا  الخليجييـــن، 
هيئة السياحة على أتم االستعداد 
الستقبالهم واالحتفاء بهم وتقديم 
أعلـــى  وتوفيـــر  متمّيـــزة  خدمـــات 

معايير الراحة لهم.
الســـياح  عـــودة  أن  وأضـــاف 
الخليجييـــن ُتبّشـــر بعودة النشـــاط 
للقطاع الســـياحي ككل في مملكة 
بالقطـــاع  الثقـــة  البحريـــن، وتعـــّزز 
الســـياحي، وتمّهـــد لمرحلة جديدة 
االقتصاديـــة  الحركـــة  دعـــم  نحـــو 
والتجزئـــة  الضيافـــة  وقطاعـــات 
والنقل واإلمداد وغيرها، وتشـــّكل 
دفعة إيجابيـــة للقطاع االقتصادي 

واالستثماري.
وأّكـــد قائـــدي أن هيئـــة الســـياحة 
ة فـــي عملهـــا علـــى تعزيـــز  ُمســـتمرَّ
مكانـــة البحريـــن كوجهة ســـياحية 
وإيجـــاد  المنطقـــة،  فـــي  لـــة  مفضَّ
الحلـــول المناســـبة بمـــا يســـهم في 
ضمـــان اســـتدامة منظومـــة العمل 
ضمـــان  مراعـــاة  مـــع  الســـياحي، 
وســـالمة  صحـــة  وضـــع  اســـتمرار 

الزوار في مقدمة األولويات.

السنابس - هيئة السياحة والمعارض

ناصر قائدي

الرياض - االقتصادية

“فيليبس” تضاعف إنتاجها 
من أجهزة األكسجين 3 مرات

قررت شركة اإللكترونيات الهولندية 
“فــيــلــيــبــس” مــضــاعــفــة إنــتــاجــهــا من 
إلـــى 10  لتصل  األكــســجــيــن  أجــهــزة 
آالف جهاز أسبوعيا بحسب فرانس 

فان هوتين رئيس الشركة.
وذكرت “بلومبرج” أمس أن الشركة 
أعلنت عن قرارها بعد زيادة الطلب 
مـــن جــانــب دول مــثــل الــهــنــد الــتــي 
تعاني حاليا من تفاقم وضع إصابات 

فيروس كورونا.

أخبار متفرقة

أنهــت بورصــة البحريــن تداوالتها األســبوعية لشــهر رمضان بنحــو إيجابي 
لتدخل العيد بارتفاع إيجابي في مؤشــرها العام، إذ ارتفع مؤشــر البحرين 

العام األسبوعي 7 نقاط بنهاية تداوالت هذا األسبوع.

والســـندات  األســـهم  كميـــة  وبلغـــت 
البحريـــن”  “بورصـــة  فـــي  المتداولـــة 
خالل هـــذا األســـبوع 10 ماليين و99 
ألفا و500 ســـهم وسند بقيمة إجمالية 
قدرهـــا مليونين و37 ألفا و216 دينارا 
لصالـــح  الوســـطاء  نفذهـــا  بحرينيـــا، 

المستثمرين من خالل 323 صفقة.
هـــذا  خـــالل  المســـتثمرون  وتـــداول 
األســـبوع أســـهم 19 شـــركة، ارتفعـــت 
أســـعار أســـهم 9 شـــركات، فـــي حيـــن 
انــــخفضت أســـعار أســـهم 4 شـــركات، 
واحتفظـــت باقـــي الشـــركات بأســـعار 
إقفالها السابق، بحسب بيان للبورصة.

 مساهمة القطاعات في القيمة 

اإلجمالية

فـــي  األول  المركـــز  علـــى  اســـتحوذ 
قطـــاع  األســـبوع  هـــذا  تعامـــالت 
الخدمـــات، حيـــث بلغت قيمة أســـهمه 
دينـــارا  و735  ألفـــا   680 المتداولـــة 
بحرينيـــا أو مـــا نســـبته 33.41 % من 
المتداولـــة  األســـهم  قيمـــة  إجمالـــي 

وبكميـــة قدرها مليونيـــن و107 آالف 
و367 سهما، تم تنفيذها من خالل 99 

صفقة.
أمـــا المرتبـــة الثانيـــة، فقـــد كانـــت من 
نصيـــب قطـــاع الصناعـــة، حيث بلغت 
قيمة أسهمه المتداولة 611 ألفا و359 
دينـــارا بحرينيا بنســـبة 30.01 % من 
إجمالـــي قيمـــة األســـهم المتداولة في 
البورصـــة وبكميـــة قدرهـــا 937  ألفـــا 
و488 سهما، تم تنفيذها من خالل 47 

صفقة.

أداء الشركات المسجلة في 

البورصة 

فقـــد  الشـــركات،  مســـتوى  علـــى  أمـــا 
جـــاءت ألمنيـــوم البحريـــن )ألبـــا( فـــي 
المركـــز األول مـــن حيـــث القيمـــة، إذ 
بلغـــت قيمـــة أســـهمه 611 ألفـــا و359 
دينارا بحرينيا وبنســـبة 30.01 % من 
قيمة األسهم المتداولة وبكمية قدرها 
937 ألفا و488 ســـهما، تم تنفيذها من 
خالل 47 صفقـــة. وجاءت في المركز 

لالتصـــاالت  البحريـــن  شـــركة  الثانـــي 
)بتلكـــو( بقيمة قدرهـــا 264 ألفا و449 
دينارا بحرينيا وبنســـبة 12.98 % من 
قيمة األسهم المتداولة وبكمية قدرها 
440 ألفا و690 ســـهما، تم تنفيذها من 

خالل 28 صفقة.

حركة تداول السندات والصكوك 

والصناديق العقارية

هـــذا  خـــالل  المســـتثمرون  وتـــداول 
األسبوع على الســـندات المدرجة في 
بورصـــة البحرين بقيمة قدرها 7 آالف 
و143 دينـــارا بحرينيـــا أي مـــا نســـبته 
0.35 % من القيمة اإلجمالية لألوراق 

المالية المتداولة خالل هذا األســـبوع، 
فـــي حيـــن بلغـــت الكميـــة 7 آالف، تـــم 

تنفيذها من خالل صفقة واحدة.

المتوسط اليومي خالل األسبوع 

وبالعودة إلـــى معدالت التداول خالل 
هذا األســـبوع من خـــالل 4 أيام عمل، 
لقيمـــة  اليومـــي  المتوســـط  أن  نجـــد 
األسهم والســـندات المتداولة بلغ 509 
آالف و304 دنانيـــر بحريني، في حين 
كان المتوســـط اليومي لكمية األسهم 
والســـندات المتداولـــة مليونين و524 
ألفا و875 ســـهما وســـندا. أما متوسط 
عـــدد الصفقات خـــالل هذا األســـبوع، 

فبلغ 81 صفقة.

ــة مــلــيــوَنــي ديـــنـــار فـــي آخــــر شــهــر رمــضــان ــم ــي ــق تـــــــداوالت ب

بورصـة البحريـن تعيـد علـى ارتفـاع

لدعـم تثبيـث أسعـار الخبـز
ــن الــــدقــــيــــق” ــ ــاح ــ ــط ــ ــم ــ ــن ل ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ قـــــدمـــــت لـــــــ “الـ

قدمت حكومة البحرين ما مجموعه 
2.4 مليـــون دينـــار دعمـــا لمنتجـــات 
الطحيـــن المســـتخدمة فـــي صناعـــة 
مـــن  المحليـــة؛  الســـوق  فـــي  الخبـــز 
أجـــل الحفاظ على سياســـية تثبيت 

األسعار التي تنتهجها منذ عقود.
وأظهـــرت البيانـــات الماليـــة لشـــركة 
البحريـــن لمطاحـــن الدقيق أن حجم 
الدعـــم الحكومـــي للربـــع األول مـــن 
انخفـــض بصـــورة  قـــد   2021 العـــام 
طفيفة ليبلـــغ 2,406,801 دينار، في 
مقابـــل الفتـــرة المشـــابهة فـــي العـــام 
2020 والتـــي بلغ فيهـــا حجم الدعم 

2,406,801 دينار.
ومن دون احتساب الدعم الحكومي، 
فإن الشركة ستكون قد خسرت 1.9 
مليـــون دينـــار بعـــد خصـــم تكاليـــف 

المبيعات من المبيعات الكلية.
وفـــي حـــال احتســـاب الدعـــم، فـــإن 
ربحـــا  حققـــت  قـــد  تكـــون  الشـــركة 
تشـــغيليا قدره 495 ألـــف دينار، ومع 
احتســـاب األربـــاح األخـــرى فتكـــون 
الشـــركة قد حققت 1.1 مليون دينار 
بنهايـــة الربع األول مـــن العام 2021، 
مقارنة مع خســـارة 1.9 مليون دينار 

في ذات الفترة من العام الماضي.
معلنـــة  سياســـة  الحكومـــة  وتتبـــع 
أســـعار  اســـتقرار  علـــى  للحفـــاظ 
الخبـــز في الســـوق المحليـــة، والذي 
حافظـــت عليـــه علـــى مـــدى العقـــود 
الماضيـــة، بواقـــع 100 فلـــس لكيس 
الشـــرائح والروتي و20 فلســـا للخبز 
الشـــعبي، إذ يقدم الدعـــم عن طريق 
الدقيـــق  البحريـــن لمطاحـــن  شـــركة 

التـــي تزود المخابز اآللية والشـــعبية 
باحتياجاتهـــا وفـــق مراقبـــة من قبل 

وزارة التجارة والصناعة.
ويشـــكل المبلـــغ تعويًضا بيـــن تكلفة 
الطحيـــن الفعليـــة في الســـوق وبين 
الســـعر المدعوم المقدم للمستهلكين 
آخـــر  وبحســـب  المحليـــة.  بالســـوق 
بيانات منشـــورة منذ 4 سنوات، فإن 

أكثـــر مـــن 450 مخبـــًزا يســـتفيدون 
مـــن بطاقـــات صرف الطحيـــن، تضم 
33 مخبًزا آلًيا، و421 مخبًزا شـــعبًيا، 
إذ تحصـــل المخابز كذلـــك على دعم 
بمنتجـــات  يتعلـــق  فيمـــا  حكومـــي 
الكيروسين الذي تستخدمه المخابز 
الشـــعبية خصوًصـــا كوقود لتشـــغيل 

األفران.

لندن - رويترز

هبـــط الذهـــب إلى أدنى مســـتوى 
الخميـــس  أمـــس  أســـبوع  فـــي 
متأثـــرا بارتفـــاع عوائـــد ســـندات 
وصعـــود  األميركيـــة  الخزانـــة 
الـــدوالر فـــي أعقاب زيـــادة كبيرة 
ألســـعار المستهلكين في الواليات 

رفـــع  توقعـــات  عـــززت  المتحـــدة 
بحلـــول  مبكـــرا.  الفائـــدة  أســـعار 
الساعة 0921 بتوقيت جرينتش، 
المعامـــالت  فـــي  الذهـــب  نـــزل 
 1814.21 إلـــى   %  0.1 الفوريـــة 

دوالر لألوقية )األونصة(.

الذهب يهبط لقاع أسبوع مع صعود عوائد السندات والدوالر

طوكيو، هونج كونج - رويترز

عـــن  االرتفـــاع  بتكويـــن  عـــاودت 
فـــي  دوالر  ألـــف   50 مســـتوى 
أمـــس  اآلســـيوية  التعامـــالت 
الخميس، لتعوض بعضا من خسارة 
17 % تكبدتهـــا فـــي أعقـــاب قـــول 
إيلون ماســـك على تويتر إن شركة 
تســـال )NASDAQ:TSLA( ستوقف 
قبول الدفع بالعملة المشفرة مقابل 

سياراتها.
العمـــالت  أكبـــر  ســـعر  هبـــط  فقـــد 
المشـــفرة فـــي العالـــم مـــن نحـــو 54 
ألفـــا و819 دوالرا إلى 45 ألفا و700 
دوالر، وهـــو أدنـــى مســـتوياتها منذ 
أول مـــارس، بعـــد مـــرور أقـــل مـــن 
ســـاعتين على التغريدة بعد الساعة 

2200 بتوقيت جرينتش.

“بتكوين” تعوض بعض خسائرها بعد هبوط بسبب إيلون ماسك

دبي - سي ان بي سي

دفعت غرامـــة مكافحة االحتكار 
Ali�  التـــي فرضـــت علـــى شـــركة
Baba نحو خسارة صافية بـ 2.8 
مليـــار دوالر على األربـــاح، ولكن 
العمالق الصيني ســـجل إيرادات 
تفوق التوقعـــات في الربع الرابع 

من عامها المالي.

وتحولـــت AliBaba إلى خســـارة 
صافيـــة فـــي الربـــع األخيـــر مـــن 
حيـــث   ،2020 الماليـــة  الســـنة 
أثـــرت غرامة مكافحـــة االحتكار 
التي تلقتها الشـــهر الماضي على 
أرباحهـــا، بينما فاقـــت اإليرادات 

التوقعات.

غرامة مكافحة االحتكار تضغط على نتائج علي بابا

الرياض - االقتصادية

نزلت الليـــرة التركيـــة نحو 0.8 
لتبلـــغ  الـــدوالر،  مقابـــل  بالمئـــة 
العـــام  هـــذا  مســـتوياتها  أدنـــى 
أمس الخميس، وهو يوم عطلة 
وذلـــك  تركيـــا،  فـــي  لألســـواق 
بعـــد ضغوط عليهـــا بفعل أرقام 
التضخم في الواليات المتحدة.

وتراجعـــت الليـــرة لما يصل إلى 
8.4910 مقابـــل الـــدوالر، وهـــو 
نوفمبـــر  منـــذ  مســـتوى  أدنـــى 
الماضـــي.  الثانـــي  تشـــرين 
 07:15 الســـاعة  وبحلـــول 
بلغـــت  جرينتـــش،  بتوقيـــت 

8.473 دوالر.

الليرة التركية تبلغ أدنى مستوياتها

لندن - رويترز

حافـــظ الدوالر على مكاســـبه أمش 
الخميـــس، مدعوما بارتفـــاع عوائد 
ســـندات الخزانـــة األمريكيـــة بعدما 
تســـبب ارتفاع قوي مفاجئ ألسعار 
المســـتهلكين في الواليات المتحدة 
فـــي إثـــارة المخـــاوف بشـــأن زيادة 

الضغوط التضخمية.

وســـيتحول تركيـــز المتعاملين اآلن 
إلـــى تقريـــر طلبـــات إعانـــة البطالـــة 
األســـبوعية في الواليات المتحدة، 
المقـــرر  التجزئـــة  مبيعـــات  وأرقـــام 
لهـــا يـــوم الجمعـــة، وذلـــك الســـتقاء 
مؤشـــرات بشـــأن ما إذا كان الضغط 

الصعودي على األسعار سيستمر.

الدوالر يتمسك بمكاسبه

الرياض - االقتصادية

رئيـــس  حمـــدوك  عبـــدهللا  توقـــع 
الوزراء الســـوداني فـــي مقابلة مع 
فرانـــس بـــرس إعفـــاء بـــالده مـــن 
ديونها الخارجية البالغة 60 مليار 
دوالر بنهايـــة 2021 قبـــل أســـبوع 
باريـــس  تســـتضيفه  مؤتمـــر  مـــن 
األجنبيـــة  االســـتثمارات  لجـــذب 

للسودان.
وقـــال فـــي المقابلة التـــي أجريت 
قبل أن يتوجه إلى باريس لحضور 
المؤتمر الذي سيعقد في 17 مايو 
“قبل أن نصل الى باريس، توافقنا 
على معالجة ديـــون البنك الدولي 
وديـــون بنـــك التنميـــة اإلفريقي.. 
في باريس سنتوافق على معالجة 
الدولـــي”.  النقـــد  صنـــدوق  ديـــون 

وتابـــع أن الخرطـــوم وصلـــت فـــي 
النقـــد  صنـــدوق  مـــع  محادثاتهـــا 
الدولـــي إلى “نقطـــة اتخـــاذ القرار 
الديـــون  ملـــف  نغلـــق  أن  وأتوقـــع 

بنهاية هذا العام”.
وقـــد تـــم ســـداد متأخـــرات ديون 
الســـودان لبنك التنميـــة اإلفريقي 
مـــن  تجســـيري  قـــرض  بواســـطة 
السويد وبريطانيا وايرلندا قيمته 
425 مليـــون دوالر فـــي حيـــن تـــم 
الدولـــي  البنـــك  ســـداد متأخـــرات 
بفضـــل قرض أميركـــي قيمته 1.1 
نـــادي  مليـــار دوالر. وتعتبـــر دول 
باريـــس أكبـــر دائنـــي الســـودان إذ 
تمثـــل ديونهـــا 38 % مـــن اجمالي 

دينه الخارجي.

السودان يتوقع اإلعفاء من الديون الخارجية نهاية 2021

2.4
مليون دينار

علي الفردان

 المحرر االقتصادي



طــرح المطرب رامى جمال أغنية ســينجل جديدة بعنوان 
“دقيقة واحدة”، وهي األغنية التي تعاون فيها مع الملحن 
ياســر أنور، ومــن كلمات رفيق نجيب، وتوزيع الموســيقي 

وسام عبد المنعم.
ومــن المقرر أن يتــم طرحها غدا أول يوم عيــد الفطر المبارك 

علــى يوتيوب. من ناحية أخرى، حاز تتر”ممثلين” الــذي قدمه الفنان رامي جمال 
في مسلســل “بين السماء واألرض” على إعجاب الجمهور، واعتبره الكثيرون من 

أفضل تترات دراما رمضان هذا العام.

أعرب النجم أحمد حلمي عن ســعادته وفخره بالمشــاركة 
في أحداث مسلسل “االختيار 2 – رجال الظل”، الذي عرض 
ضمن موســم دراما رمضان. ونشر حلمي، صورة كاريكاتير 

عبر حسابه على انستغرام، صحبها بتعليق “شكرا لكل أسرة 
مسلســل االختيار، وشــكرا للمخــرج المبدع بيتــر ميمي على 

اختياري كواحد مــن ضمن الركاب اللي ركبوا قطار االختيار الوطني في حب مصر”. 
وأضاف “تشرفت جدا بوجودي في هذا العمل اللي بيخلد بطولة ورجولة كل شهيد 

راح لمكان أحسن، بسبب مكان اسمه األرض والوطن مصر”.

صــرح مصــدر مقرب مــن عائلة ســمير غانــم أن الحالة 
الصحية للنجمة دالل عبد العزيز في تحســن، وتستخدم 
جهــاز األكســجين في أضيق الحــدود حالًيــا، وال تحتاجه 

بشــكل كامل، وأن األطبــاء قرروا إبقاءها في المستشــفى 
لحيــن االطمئنان عليها وتعافيها بشــكل كامل من فيروس 

كورونــا، وأنهــا مــا زالت تتلقــى بروتوكــول العالج. وكانــت دالل قــد دخلت أحد 
مستشفيات العزل األســابيع الماضية، بعد إصابتها بضيق في التنفس نتيجة 

إصابتها بفيروس كورونا، ليتم وضعها على جهاز األكسجين.

دالل بخيرحلمي فخوردقيقة واحدة
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ســـتطرح الفنانـــة الفلســـطينية إلهـــام روحانـــا أغنيـــة خليجيـــة جديدة 
بعنوان “حدد موقعك” بعد عيد الفطر مباشرة عبر قناتها الرسمية على 

موقع التواصل االجتماعي”يوتيوب”.
واألغنية باللهجة الخليجية من كلمات الشـــاعر اليمني محمد القاســـمي 
وألحـــان محمـــود أنـــور، وتوزيع فـــراس عودة وهندســـة صـــوت محمد 
المقهور وإخراج أحمد جابر. وأشـــارت روحانا إلى أن عمليات التصوير 

لألغنية استغرقت 3 أيام.
وســـبق أن طرحـــت روحانا أغنية أخـــرى باللهجة 
الخليجيـــة وهـــي أغنيـــة “جـــدا مســـلي”، من 
كلمـــات معتـــز اإلمـــام وألحـــان محمـــود 
أنـــور، وتوزيـــع فراس عودة وهندســـة 
صوتيه بشار البكر ومن استوديوهات 

فايز السعيد في دبي.
مشـــاهدة  نســـبة  األغنيـــة  وحققـــت 
عاليـــة جـــًدا. وشـــددت روحانـــا على 
موجـــودة  الخليجيـــة  األغنيـــة  أن 
اليـــوم بقوة على الســـاحة الغنائية 
العربيـــة، وهـــي أغنيـــة لهـــا روحها 
التي تتميز في اإليقاع، إذ باتت لها 

هويتها الخاصة.
وتتجه أنظار جمهـــور الفنانة روحانا 
إلـــى مينـــي ألبوم غنائـــي تعكف على 
إنجازه ويحمل اسم “خيط مقطوع”، 
وذلـــك فـــي أول تجربـــة فنية غير 

مسبوقة في مشوارها الفني.

روحانا تطرح “حدد موقعك” بعد العيد

عندما تم سؤال 
“ايميلي بالنت” عن 

انضمامها لعالم مارفل 
بشخصية “سو 

ستورم” قالت: إن 
هذا مجرد ”كالم 
وال أعرف ما إذا 

كانت أفالم 
األبطال 

الخارقين 
مناسبة 

لي، أنا ال 
أحبهم“.

وحلمـــي لهنيـــدي  وأفـــام  عبدالرضـــا  لحســـين  أعمـــال 

أفالم ومسرحيات وبرامج منوعة بتلفزيون البحرين بالعيد

ســيقدم تلفزيــون البحريــن طــوال أيــام عيــد الفطــر باقــة مــن األفــام 
العربيــة المتميــزة، والتــي حققت نجاحــا كبيرا في شــباك التذاكر حين 

عرضها ونالت استحسان النقاد والمتابعين. 

الخليجيـــة  المســـرحيات  وكذلـــك 
الشـــهيرة والتـــي مازالـــت عالقـــة فـــي 
فاليـــوم  الخليجـــي،  المشـــاهد  أذهـــان 
الجمعـــة ثانـــي أيـــام عيد الفطر ســـيتم 
عـــرض الفيلم العربي “يا أنا يا خالتي”، 
تأليـــف أحمـــد عبـــدهللا وإخـــراج  مـــن 
ســـعيد حامد من إنتاج 2005، وبطولة 
الفنـــان محمد هنيدي، حســـن حســـني، 
دينـــا ســـمير غانـــم، فاديـــة عبدالغنـــي 

وعالء مرسي وغيرهم.
وتـــدور القصة حـــول “تيمـــور” الطالب 
بمعهد الموســـيقى، والمرتبـــط عاطفًيا 
للـــزواج  ويســـعى  “نـــوال”،  بزميلتـــه 
منهـــا، لكن والـــدة نوال تؤمن بالســـحر 
والشـــعوذة، فيلجـــأ تيمـــور إلـــى وضـــع 
شـــخصية  ليمثـــل  اصطناعـــي  قنـــاع 
الســـاحرة “الخالة نوســـة” حتى يتمكن 
من نيل رضاها ومباركتها الرتباطهما. 
أيضـــا  الجمعـــة  اليـــوم  كمـــا ســـتعرض 
وهـــي  خيطـــان”  قنـــاص   “ مســـرحية 
مســـرحية كوميدية تتكلم عن تســـلط 
المؤجريـــن ومـــاذا يحصل فـــي منطقة 
خيطـــان بالكويـــت، وهـــي مـــن بطولة: 
عبدالحســـين عبدالرضـــا، حيـــاة الفهد، 
إبراهيـــم الحربـــي، أمـــل عبـــاس، أحمد 
الســـلمان، مشـــعل الخلف، ومن إخراج 

أحمد السلمان.
أمـــا يوم غـــد الســـبت ثالث أيـــام العيد 
مـــن  أســـود”،  فيلـــم “عســـل  ســـيعرض 
تأليـــف مؤمـــن داوود وإخـــراج خالـــد 
حلمـــي  أحمـــد  بطولـــة  ومـــن  مرعـــي، 
ويشـــاركه فـــي الفيلم كال مـــن إدوارد 
وأنعـــام سالوســـة وإيمي ســـمير غانم. 
وتـــدور قصـــة الفيلـــم حـــول “مصـــري 

ســـيد العربـــي” احمد حلمي الـــذي ترك 
مصـــر وهاجـــر إلى أميـــركا مـــع والديه 
وهـــو فـــي العاشـــرة مـــن عمـــره، وبعـــد 
رغبـــة  ولديـــه  لبلـــده  يعـــود  عامـــا   20
فـــي االســـتقرار بها بعـــد وفـــاة والديه، 
ويواجه العديد من المفارقات الناتجة 
إذ  والثقافـــات،  الزمـــن  اختـــالف  عـــن 
يحمـــل جـــواز ســـفر أميركـــي، وهـــو ما 
يجعـــل الجميـــع يتعامـــل معـــه معاملة 
حســـنة إلـــى أن يتعرض لحـــادث يفقد 

فيه هذا الجواز. 
وســـتعرض فـــي هذا اليـــوم أيضا ثالث 
أيـــام العيد مســـرحية “ بـــاي باي عرب” 
مـــن بطولـــة الفنـــان عبد الحســـين عبد 
الرضا والفنانة حياة الفهد، ومن تأليف 
نبيـــل بـــدران، وإخـــراج حمـــدي فريـــد 
والمنصـــف السويســـي وعرضـــت أول 

مرة العام 1986.

الواقـــع  عـــن  المســـرحية  وتتحـــدث 
العربي والتفرقة بين الشعوب العربية 
سياســـيا وعن أحـــالم المواطن العربي 
البســـيط الذي يحلم بالوحـــدة العربية 
وذلـــك بإطار كوميدي ســـاخر، إذ يقوم 
عـــرب وهـــو مواطـــن عربـــي ذو أحالم 
بســـيطة وذلـــك بالتعـــاون مـــع مرجان 
الجـــان الـــذي يســـعى لتلبيـــة مطالـــب 
هـــذا المواطـــن لـــرد الجميـــل بالذهاب 
فـــي رحلة للم شـــمل العـــرب وتوحيد 
الشـــعوب العربيـــة، لتصطـــدم بالواقع 
المريـــر والمفارقـــات التـــي تبين مدى 
صعوبـــة تحقيـــق هـــذا الحلـــم حتـــى 

بواسطة الجن.
وإضافـــة إلـــى األفـــالم والمســـرحيات، 
ستكون هناك أيضا العديد من البرامج 
واللقـــاءات الفقرات المتنوعة الخاصة 

بالعيد.

محرر مسافات

مع انتهاء شـــهر رمضان، انتهت المرحلة األولى من 
جوائز النقاد والصحافة العربية الجائزة األولى من 
نوعها في الشرق األوسط التي تقوم على تصويت 
العامليـــن في مجـــال النقـــد والصحافـــة الفنية من 

مصر والدول العربية.
بـــدأت المرحلـــة األولـــى من التصويت مـــع النصف 
الثاني من شـــهر رمضان لتصفية ٩٠ مسلســـال من 
الوطن العربي تنافســـوا فيها علـــى جائزة األفضل 
فـــي فئـــة التمثيـــل “ســـيدات – رجـــال”، واإلخراج 
تقســـيمها  تـــم  والتـــي  مسلســـل  أفضـــل  وكذلـــك 

ا. جغرافيًّ
النقـــاد  جائـــزة  مؤســـس  شـــوره  عبيـــر  وقالـــت 

والصحافـــة العربيـــة: هـــذا العـــام تم تغييـــر فئات 
الجائـــزة حتـــى ال يتـــم ظلـــم فئـــة أو عمـــل؛ لذلك 
تـــم إلغـــاء فئـــة أفضـــل عمل فـــي الوطـــن العربي 
ـــا كاآلتي:  واســـتبدالها بتقســـيم األعمـــال جغرافيًّ
األعمـــال الدراميـــة مـــن منطقـــة المغـــرب العربي، 
األعمال الدرامية من منطقة بالد الشـــام، األعمال 
الدراميـــة من منطقـــة الخليج، األعمـــال الدرامية 
مـــن مصـــر، وهو ما أتاح فرصة لمنافســـة األعمال 

بشـــكل أكبـــر وفوز أكثر من عمل كل على حســـب 
منطقتـــه الجغرافيـــة، وقـــد تـــم بالفعـــل االنتهـــاء 
مـــن التصويـــت وبمشـــاركة أكثـــر مـــن ١٠٠ عضو 
مـــن اللجنـــة، وهم مـــن العاملين في مجـــال النقد 
والصحافـــة الفنية ولكل منهم باع طويل في هذا 

المجال. 
وأكـــدت عبير أن المنافســـة هذا العـــام كانت قوية، 
األعمـــال  تصفيـــة  إلـــى  اللجنـــة  اســـتطاعت  لكـــن 

إلـــى  للدخـــول  دراميـــا  ـــال  عم  29 إلـــى  والوصـــول 
المنافســـة النهاية واألخيرة والمقرر إعالن نتائجها 
في حفل كبير في شـــهر يوليو، مع العلم أن خروج 
عمـــل من المرحلـــة األولي ال يعني خروج أبطاله أو 

باقي عناصر العمل من المنافسة النهاية.
بهـــا  ي ت ر وت للنهايـــة  وصلـــت  التـــي  األعمـــال  وعـــن 

بالحروف األبجدية كانت كاآلتي:
كابـــول،  القاهـــرة-  االختيـــار،  المصريـــة:  األعمـــال 

الطـــاووس، خلي بالك من زيزي، قصـــر النيل، لعبة 
نيوتن، موسي، هجمة مرتدة، نجيب زاهي زركش.
مسلسالت بالد الشام: ٢٠٢٠، ٣٥٠ غرام، الكندوش، 

للموت، على صفيح ساخن.
مسلسالت الخليج: أمينة حاف - الناجية الوحيدة، 

الناموس، الروح والرية، سما عالية، مارغريت.
مسلســـالت المغرب العربـــي: أوالد الغول، الفوندو، 

حرقه، ليام، يما يعود.

نتائج المرحلة األولى من جوائز النقاد والصحافة العربية

أعلنـــت هيئـــة البحريـــن للثقافـــة واآلثـــار 
انطـــالق التســـجيل فـــي برنامـــج الـــورش 
والتدريـــب فـــي مركـــز الجســـرة للحـــرف، 
حيـــث يمكـــن للمهتميـــن بالحـــرف والعمل 
الـــورش  فـــي  التســـجيل  اليـــدوي  الفنـــي 
المتنوعـــة، وتنطلـــق سلســـلة الـــورش من 
بعـــد إجـــازة عيـــد الفطـــر المبارك يـــوم 22 
مايو الجاري وتتواصل حتى مطلع شـــهر 
ســـبتمبر المقبـــل، عبر موقع هيئـــة الثقافة 

.)www.culture.gov.bh( اإللكتروني

التقليديـــة  الصناعـــات والحـــرف  وتمثـــل 
مـــن أهـــّم عناصـــر التـــراث الثقافـــي غيـــر 
المادي/الحي، والذي يعد مادة استثمارية 
اســـتثنائية نظـــًرا لخصوصيتهـــا بالنســـبة 
لـــكل منطقة، وتأثرهـــا بالبيئة االجتماعية 
والجغرافية والمـــوارد الطبيعية وغيرها. 
وتتجه مؤسســـات الثقافـــة والتراث على 
مســـتوى العالم لتحقيق استدامة الِحَرف 
للحفـــاظ عليهـــا مـــن االندثـــار وللمحافظة 
عليها كمكون أصيل مـــن مكونات التراث 

الوطني. 
 ومـــن خالل عالمـــة “صنع فـــي البحرين” 
الهويـــة  وتكويـــن  تصويـــر  الهيئـــة  تعيـــد 
البصريـــة والوظيفيـــة لنتاجـــات الِحـــَرف 
اليدويـــة والصناعات التقليدية كي تكون 
تعبيـــًرا ثقافًيا ممتًدا، منذ نشـــوء وازدهار 
هـــذه الِحـــَرف عبـــر مختلـــف الحضـــارات 
التاريخية وحتى اليـــوم. وألجل تكريس 
اإلبداعيـــة  والصفـــات  النتاجـــات  هـــذه 

باعتبارها رمًزا للهوية المحلية. 

والتدريـــب  الـــورش  برنامـــج  ويشـــمل 
الحرفـــي عشـــرة ورش حرفيـــة تقليديـــة 
وإبداعية تهدف إلى تدريب المشـــتركين 
علـــى الحـــرف والصناعـــات اليدويـــة فـــي 
إبداعيـــة  وصناعـــات  البحريـــن  مملكـــة 
وتشـــمل: النَّقـــدة، ســـف الخـــوص “الحبك 
بالطيـــن  التشـــكيل  النخيـــل”،  بـــأوراق 
صياغـــة  اليـــدوي،  التطريـــز  “الفّخـــار”، 
الفضـــة، حياكـــة المكرمّية “حبـــك الحبال 
والطباعـــة  الريـــزن  تشـــكيل  والخيـــوط”، 

الثالثية األبعاد.  
والتزامـــا باإلجـــراءات االحترازيـــة للحـــد 
من انتشـــار فيروس كورونـــا )كوفيد19-( 
المتدربيـــن  ســـالمة  علـــى  وحفاظـــا 
والمدربين، فإنه يســـمح باالشـــتراك فقط 
للحاصلين على التطعيم المضاد لفيروس 
كورونـــا ولعـــدد محـــدود من المشـــاركين، 
حيـــث يمكـــن الحصـــول علـــى كافـــة هذه 
التســـجيل  عنـــد  التفصيليـــة  المعلومـــات 

وزيارة موقع الهيئة على اإلنترنت.

الثقافة تعلن انطالق التسجيل في برنامج الحرف والصناعات التقليدية
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عبدالحليم حافظ في حفل العيد بدبي
يطل الفنان المصري الراحل عبدالحليم حافظ، على 
جمهـــور “دبـــي أوبرا” بتقنيـــة “الهولوجـــرام” في عيد 
الفطـــر المبـــارك، ويقـــدم مجموعة من أشـــهر أغنياته 

في حفلتين يومي 13 و14 مايو الجاري.
ورغـــم مـــرور أكثـــر مـــن 44 عاًمـــا علـــى رحيـــل نجم 
األغنية العربيـــة، تعيد تقنية “الهولوجرام” العندليب 
األســـمر للمســـرح ليجدد شـــوق وشـــغف محبـــي فنه 
وصوته وأغانيـــه، ومن المتوقع أن يمثل هذا الحفل 
تجربة مبهجة لكل عشـــاقه، ومحبي األغنية العربية 

األصيلة.
ويتميـــز الحفـــل الـــذي مـــن المتوقـــع أن يمتد ســـاعة 
ونصف الساعة من دون استراحة، باستخدام أحدث 
التكنولوجيـــا فـــي مجـــال صناعـــة الترفيـــة وتنفيـــذ 
الحفالت الغنائية بـ”الهولوجرام”، إضافة الســـتخدام 
أحـــدث التقنيـــات المرئية والصوتية، مع االســـتفادة 
من اإلمكانات عالية المســـتوى والمســـاحات الكبيرة 
والمرنـــة التـــي يتمتـــع بهـــا المســـرح الرئيس لــــ “دبي 
أوبرا”، وقاعته الرئيســـة التي تتســـع ألكثر من 2000 

متفرج.
ويهـــدف الحفـــل إلـــى إعـــادة إحيـــاء مجموعـــة مـــن 
أشـــهر وأحـــب أعمـــال العندليـــب األســـمر والحفـــاظ 

علـــى هـــذا التـــراث الفنـــي األصيـــل، الـــذي يتضمـــن 
مجموعـــة مـــن روائع الموســـيقى العربيـــة المعاصرة 
واأللحـــان الطربيـــة والكلمـــات الراقية التي عاشـــت 

في وجدان محبي الموســـيقي بالعالم العربي لعقود. 
ويقدم الحفـــل مجموعة منتقاة من أغاني العندليب 
الشـــهيرة والتـــي تجـــاوز عددهـــا 250 أغنيـــة قدمها 
خالل مشـــواره الفني على مدار ربع قرن من العطاء 
الفنـــي الثـــري، الذي تشـــارك به مـــع أشـــهر الملحنين، 
مثـــل محمد الموجـــي، وكمال الطويل، والســـنباطي، 
ومحمـــد عبدالوهـــاب، وغيرهم ومـــع كوكبة من ألمع 
كتاب األغاني مثل حســـين السيدن وصالح جاهين، 

وعبدالرحمن األبنودي ومرسي جميل عزيز.
وأعرب محمد شـــبانة ابن شـــقيق الفنان عبد الحليم 
حافظ عن ســـعادته بالمســـاهمة في “عمـــل مميز هو 
األول من نوعه بتقنية الهولوغرام للعندليب األســـمر 
الـــذي يقـــدم أجمـــل أعمالـــه”، مضيفا في بيـــان “رغم 
رحيـــل العندليـــب منـــذ 43 عاًمـــا، إال أنه مازال ســـيد 

اإلحساس الفريد”.
وتعاونـــت الشـــركة المنفذة للعرض مـــع عائلة وورثة 
الفنان الراحل، وجمعية المؤلفين والملحنين وناشري 
الموسيقى والمؤسسات الحكومية المعنية في مصر 
للحصـــول على جميع التصاريح والموافقات الالزمة 
لحمايـــة حقـــوق الملكيـــة الفكرية وضمانهـــا احتراًما 

لذكرى النجم الراحل.

غابت الفنانة ليلى علوي طوال شهر الصيام عن الشاشة الصغيرة؛  «
بسبب تصويرها لمشاهد فيلمها الجديد ”ماما حامل“. والفيلم بإدارة 

المخرج محمود كريم، الذي سيكون على برمجة عروض عيد الفطر في 
القاهرة هذه األيام.
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أكالت شعبية تعدها بعض الشعوب العربية في عيد الفطر
تتميـــز الـــدول العربيـــة بتنـــوع ثقافاتهـــا 
واختالف عادات شعوبها في العديد من 
مناحي الحياة خصوصا في المناســـبات 
العامة، ويشـــمل ذلـــك األكالت الشـــعبية 

التي تختلف من دولة إلى أخرى.
ومـــع اقتـــراب عيـــد الفطـــر تبـــدأ بعـــض 
الشـــعوب فـــي إعـــداد أنـــواع خاصـــة من 
األكالت الشـــعبية، التـــي تعـــد جـــزء مـــن 
احتفـــاالت تلـــك الشـــعوب، وتختلف من 
دولة إلى أخرى، بحســـب ما ذكرته بوابة 
أخبار اليوم المصرية، التي أوردت جانبا 
مـــن أبرز األكالت الشـــعبية فـــي عدد من 

الدول العربية.

مصر

يشـــتهر المصريون بصنـــع الحلويات من 
الكحك واألطباق الرئيسة من المأكوالت 
البحريـــة، خصوصـــا المملحـــة منهـــا مثل 

الرنجة والفسيخ.

المغرب

يحرص ســـكان العديد من بلدان المغرب 
العربي على إعداد الحلويات مثل مالوي 

والرغايـــف مع الشـــاي المغربـــي بالنعناع 
وحلويـــات مغربيـــة مثـــل كعـــب الغـــزال 

والفقاص.

اليمن

يعد طبق “الزربيان” من أشهر المأكوالت 
الشـــعبية في اليمن خالل العيد، ويتكون 
من األرز مع اللحم مع البطاطا والزبيب.

السعودية

تعد الكبسة من أشهر المأكوالت الشعبية 

المناســـبات  فـــي  خصوصـــا  الســـعودية 
العامـــة، ويتكون مـــن األرز مع لحم الغنم 

أو اإلبل أو البقر.

اإلمارات 

التـــي  الشـــعبية  المأكـــوالت  مـــن أفضـــل 
فـــي  الفطـــر  عيـــد  باحتفـــاالت  ترتبـــط 
اإلمـــارات “الثريد”، وهي عبـــارة عن خبز 
ومـــرق اللحـــم، و “الهريـــس” يتكـــون من 
القمح المجروش والممزوج بلحم مقطع 

دون عظم مع الكمون.

طارق البحار

شاهدت لكم: جديد األفالم في “البحرين للسينما” 
Radhe

 قدمت شركة البحرين للسينما مجموعة كبيرة من األفالم العالمية والعربية في جدولها الجديد 
بعد انقطاع طويل؛ بسبب الوباء واتباع قوانين الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا 
فــي المملكــة، بنجومهــا الكبــار مــن أفــالم األكشــن والرعــب والكوميديــا والدرامــا. أفــالم جديــرة 
بالمشاهدة في الشاشات الكبيرة مجددا بعد غياب طويل وبمراعاة قوانين التباعد واإلجراءات 
الرســمية بالطبــع، وكانــت “ســينكو البحريــن” فاجــأت الجميــع بعــرض أفالمهــا علــى مدار الســاعة 
لتنظيــم ودخــول عــدد أكبر من عشــاق األفالم في البحرين، وكانت األفالم هذا األســبوع متنوعة 

كما هي عادة الشركة في تقديمها لألفالم التي موجهه لجميع أفراد العائلة وهي كالتالي:

األكشـــن  أفـــالم  مـــن   
الهنديـــة  الجديـــدة 
بالمشـــاهدة  الجديـــرة 
ســـلمان  النجـــم  لعشـــاق 
قصـــة  يحكـــي  خـــان، 
رادهـــي الـــذي يقـــوم بعد 

القضـــاء علـــى رجـــل العصابـــات الشـــرير ”جاني 
بهـــاي“ بمطـــاردة كبيرة للعثور علـــى أغنى رجل 
في المدينة، يدير سًرا منظمة إجرامية ويسعى 

للتخلص منه في فيلم بوليوودي شيق.

Raya and the Last Dragon 

من األفـــالم المخصصة لألطفـــال والعائالت 
مـــن ديزنـــي، وهـــو يحكـــي قصـــة محاولـــة 
المحاربـــة )رايا( للعثور علـــى آخر تنين على 

أمـــل إنقـــاذ عالمهـــا من الـــدرون، بعد ســـنوات مـــن قيـــام التنانين 
بالتضحيـــة القصـــوى إلنقاذ البشـــر في مملكة لومانـــدرا من درون 

الشرير في إنتاج جميل جدا.

Wrath of Man

GODZILLA vs KONG

علـــى  كثيـــرا  يعتمـــد  فيلـــم 
المؤثـــرات الفنيـــة، ويجـــب 
شاشـــات  فـــي  مشـــاهدته 
فـــي  الكبيـــرة  ايماكـــس 
مثـــل  ويـــدور  “ســـينكو”، 
الســـابقة  األجـــزاء  باقـــي 
حـــول المواجهـــة المنتظـــرة 
ســـتقع  التـــي  والحاســـمة 
بيـــن كينـــج كونـــج العمالق 
العظيـــم  والديناصـــور 
فـــي تحـــد كبيـــر  جودزيـــال 
الزعامـــة  علـــى  للمنافســـة 

وأخذ البطولة.

Mortal Kombat

األلعـــاب  لعشـــاق  الفيلـــم 
اإللكترونية الكالسيكية، 
عـــن شـــاب يتـــورط فـــي 
بمراحـــل  كبيـــرة  معركـــة 
ذلـــك  ووســـط  متنوعـــة، 
يفكر عـــن إمكاناته وهل 
هـــذه  إكمـــال  يســـتطيع 
المهمـــة الصعبة وخوض 
هـــذه التجربة فـــي قالب 
التشـــويق  مـــن  قالـــب 

واإلثارة.

Great White

اإلنتـــاج  اســـترالي  فيلـــم 
البحـــر  أفـــالم  لعشـــاق 
وهجـــوم القـــروش. وتدور 
الجديـــد  الفيلـــم  أحـــداث 
عـــن قصـــة رحلـــة يشـــارك 
فيهـــا خمـــس ركاب، والتي 
تتحـــول إلـــى كارثـــة حين 
الطائـــرة،  بهـــم  تتحطـــم 
وينتهـــي بهم المطاف على 
طـــوف، مـــع ســـمكة قـــرش 
بصـــورة  حولهـــم  تبحـــر 
التشـــويق  فيلـــم  مرعبـــة. 

جدير بالمشاهدة جدا.

The Mauritanian 

النجمـــة  بطولـــة  مـــن 
الكبيـــرة جـــودي فوســـتر 
ويتنـــاول معاناة ســـجين 
معتقـــل فـــي جوانتانامو 
تابـــع للجيـــش األميركي، 
إذ يســـعى للحصول على 
الدفـــاع  مـــن  مســـاعدة 
بعـــد  ســـراحه  إلطـــالق 
ســـنوات   10 قضائـــه 
بـــال تهـــم منســـوبة إليـــه. 
يـــدور  بريطانـــي  الفيلـــم 
والدرامـــا  اإلثـــارة  بيـــن 

والتشويق.

Peter Rabbit 2 

البريطانيـــة  األفـــالم  مـــن 
العائلية،  للمشـــاهدة  المفضلـــة 
هذا الفيلم المخصص لألطفال 
والعائالت، وجـــاء بعد النجاح 
الـــذي  األول  للجـــزء  الكبيـــر 
عـــرض قبـــل ســـنوات، يعرض 
حاليا الجزء الجديد منه، وهو 
يحكـــي ما يحـــدث بعـــد زواج 
بينـــا وتومـــاس ونشـــر روايـــة 
مســـتوحاة من مغامـــرات بيتر 
واألرانب الشهير، ووسط ذلك 
يهـــرب بيتر بعد ان يشـــعربيتر 

أن الجميع يراه كمتمرد.

 أحمد نوتردام

ــي كــومــيــدي  ــربـ ــم عـ فــيــل
للنجم المثير للجدل رامز 
ــذي فيه يجسد  ال جــالل، 
يــتــتــبــع  ــي،  ــافـ ــحـ صـ دور 
عمليات قتل واسعة لعدد 
مـــن الـــســـيـــدات وتــبــحــث 

األجهزة األمنية عن السفاح الخفي الذي يقدمه 
الصاوي، وفجأة تتسرب  الفنان خالد  الفيلم  في 
معلومة لقوات األمن عن تأثر السفاح بشخصية 
ــة الــرومــانــســيــة  ــروايـ “أحــــدب نـــوتـــردام” بــطــل الـ
ألفها فيكتور هوجو. ويفكر رامز  التي  الفرنسية 
إلــيــه، فيتعرف على  الــســفــاح  انــتــبــاه  فــي جــذب 
عـــادل، ويطلق على  غـــادة  ــا  تـــؤدي دورهـ طبيبة 
تأثره  إلى  إشــارة  نوتردام، في  أحمد  اسم  نفسه 
في  السفاح  ويــبــدأ  نــوتــردام،  أحـــدب  بشخصية 
البحث عن أحمد نوتردام، خصوصا أنه يشاركه 
حب شخصيته المفضلة، إذ يلتقيان وتنشأ بينهما 
صــداقــة، ويــتــعــرف الــصــحــافــي عــلــى ســبــب قتل 
األخير  أن  ويتبين  منزله،  في  للسيدات  السفاح 
النساء،  يكره  جعلته  حياته  في  بعقدة  مصاب 

ويسعى إلى التخلص منهن.

الكبير  الفيلم  هــذا  يتحدث   
لــعــشــاق األكــشــن قــصــة رجــل 
”جيسون ستاثام“، الذي يعمل 
قيادة  في مجال 
شـــاحـــنـــات نــقــل 
ليحمل  ــال،  ــمــ ــ ال
مــــــــلــــــــيــــــــارات 
يومًيا  األموال 
فــي ضــواحــي 
واليــــــة لـــوس 
ــوس،  ــ ــلـ ــ ــجـ ــ أنـ
ويـــــــواجـــــــه 
الــعــديــد من 
الــمــخــاطــر 
والــصــعــاب 
فــــــــــــــــــــــــــي 
طـــريـــقـــه مــع 
ــعـــديـــد مــن  الـ
التي  األســـرار 
ســـتـــكـــشـــفـــهـــا 
متقن  وبإخراج 
جـــــــدا لـــلـــمـــبـــدع 

جاي ريتشي.
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مغامر يتكسب من طهي البيتزا فوق الحمم البركانية
أفــادت تقاريــر أن رجــا ماهــرا فــي غواتيمــاال يخــوض 
مغامرة غريبة قرب بركان نشــط إلطاق موجة جديدة 

من الهوس بالطعام.
ودأب ديفيــد غارســيا، علــى طهــو البيتــزا فــوق الحمــم 
البركانيــة المنبعثــة مــن بــركان باكايــا، والتــي بــدأت في 
الثــوران مــرة أخرى في فبراير، خال األســابيع العديدة 

الماضية.
وُتظهــر لقطــات مصــورة كيــف يرتــدي غارســيا مابــس 
واقية ويخبز البيتزا على صفائح معدنية خاصة، يمكنها 
تحمل درجات حرارة تصل إلى 1800 درجة فهرنهايت. 
ويتدفــق الســياح إلــى الجبــل للحصــول علــى شــريحة 

بيتزا، ونشر الصور على مواقع التواصل االجتماعي.
ويعــد باكايــا واحــدا مــن 3 براكيــن نشــطة فــي الدولــة 
الواقعة في أميركا الوسطى، ويمكن رؤية ثوراناتها من 

العاصمة غواتيماال، على بعد حوالي 15 ميا.
وبدأ المحاسب غارسيا، خبز البيتزا في العام 2013 في 

كهوف صغيرة على سفح الجبل.
وقــال لوكالــة فرانــس بــرس “وضعتهــا في كهف ســاخن 
بلغــت حرارتــه 800 درجــة مئوية، وأخرجتهــا خال 14 
دقيقــة”. وعندما ذقت طعم البيتــزا المطبوخة بالحرارة 

البركانية، قلت: هذه فكرة جيدة.
وعندمــا بــدأ نشــاط باكايــا فــي األســابيع األخيــرة، نقــل 
عمليتــه المؤقتــة إلى منطقة صخريــة بالقرب من فوهة 

البركان وبدأ في الطهو على الحمم نفسها.
درجــة  تصــل  أن  يمكــن  البركانيــة  الحمــم  أن  وأضــاف 
حرارتهــا إلــى 3600 درجــة فهرنهايــت، “لذلــك يجــب أن 

أراقب اتجاه الرياح حتى ال يؤثر على البيتزا”.
وبالطبــع انهــا مهمــة محفوفــة بالمخاطــر، لكــن “بيتــزا 
والبصــل  والجبــن  الطماطــم  صلصــة  مــع  باكايــا” 
والبيبروني، قد القت نجاحا كبيرا مع الســياح الجياع 

بعد صعودهم إلى الجبل.

همــا  أجنبيــان  متســلقان  توفــي 
جبــل  فــي  وسويســري  أميركــي 
منظمــو  أعلــن  مــا  علــى  إيفرســت، 
مهمــة التســلق الجبليــة فــي نيبــال 

الخميس.
وأكد مينغما شيربا من وكالة “سفن 
المتســلق  أن  تريكــس”  ســاميت 
 40( وريــش  عبــدول  السويســري 
عاما( كان “يعاني اإلنهاك” بعدما بلغ 

القمة )8848,86 مترا(.
“أرســلنا  انســتغرام  عبــر  وكتــب 
مــع  إضافييــن  جبلييــن  مرشــَدين 
لــم  لكنهمــا  والطعــام،  األكســجين 

يستطيعا مع األسف إنقاذه”.
أما المتســلق األميركي بوي ليو )55 
عامــا(، فقــد نجح في الوصــول إلى 
باســم  المعــروف  الصخــري  الجــدار 
“هياري ســتيب” وهــي نقطة أدنى 

ببضع عشرات األمتار من القمة.

وفاة متسلقي 
جبال إثر بلوغهما 

قمة إيفرست
ألقــت الشــرطة اإلســبانية القبــض علــى 
رجــل يبلــغ مــن العمــر 49 عامــا بتهمــة 

المكالمات المزعجة.
الرجــل  اتصــل   ،2019 العــام  فمنــذ 
بالشــرطة وخدمــة الطــوارئ مــا يقــارب 

من 9 آالف مرة.
وبحســب وســائل اإلعام المحلية، فإن 
الرجل من منطقة أوفيديو شمال غربي 
إســبانيا، اعتقــل بعد شــكاوى من خدمة 

مــن  اتصــاالت  تتلقــى  التــي  الطــوارئ، 
جميع أنحاء الباد.

يتصــل  كان  أنــه  عــن  تحقيــق  وكشــف 
باســتمرار بخدمــة الطــوارئ ألكثــر مــن 
توبيــخ  هــو  وحيــد  “لغــرض  عاميــن 
قــول  حــد  علــى  وإهانتهــم”،  العامليــن 

الشرطة.
وأشــار المحققون إلى أن الرجل لم يكن 

بحاجة أبدا لخدمات قسم الطوارئ.

تواجــه مجموعــة مــن 29 رجــا فــي 
باالســتغال  تتعلــق  تهمــا  بريطانيــا 
الجنسي واالغتصاب لفتاة قاصر في 
غــرب يوركشــاير. وذكــرت صحيفــة 
الفتــاة  أن  البريطانيــة  ميــل”  “ديلــي 
لاســتغال  وتعرضــت  عامــا(،   13(
الجنســي على مدى 7 عوام مســتمرة 
أن  وأوضحــت  رجــا.   29 يــد  علــى 
حدثــت  المزعومــة  الجرائــم  غالبيــة 

بعضهــا  إن  وقيــل  كالديرديــل،  فــي 
وقع فــي منطقة برادفورد. وكشــفت 
الشــرطة  أجرتهــا  التــي  التحقيقــات 
البريطانيــة أن هــذه األحداث وقعت 
فــي الفتــرة الممتــدة مــا بيــن 2003 
و2010، بينما كان عمر الفتاة يتراوح 
بيــن 13 و20 عاما. وأبرزت كذلك أن 
أعمــار الرجال المتهميــن تتراوح بين 

35 عاما و65 عاما.

اعتقال رجل يتصل بالطوارئ 9 آالف مرة إلهانتهم

في بريطانيا.. 29 رجال يعتدون جنسيا على قاصر

دوار الساعة بالمحافظة الجنوبية يتزين بعبارة 
“عيدكم مبارك” بمناسبة عيد الفطر السعيد.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

بيــع زوجــا أحذيــة رياضيــة مــن نــوع 
“نايكــي إيــر جــوردان” انتعلهما العب 
كــرة الســلة الشــهير مايــكل جــوردان 
الــدوري  فــي  األول  موســمه  خــال 
األميركــي للمحترفيــن )ان بــي ايــه(، 
فــي  دوالر،   152500 مقابــل  فــي 
مــزاد خصصتــه دار “ســوذبيز”  إطــار 
ألحذية المشــاهير الرياضيــة. وبعدما 
كان االهتمــام بهــا يقتصــر علــى فئات 
صغيــرة قبــل عقــد مــن الزمــن، باتــت 
األحذيــة الرياضيــة إحــدى األســواق 
األكثــر دينامية في عالم المزادات، إذ 
تســتقطب اهتمــام الجمهــور العريض 

وهواة الجمع األثرياء على السواء.
مزادهــا  “ســوذبيز”  دار  نظمــت  وقــد 
اإللكترونــي “غيمــرز أونلــي” )لاعبين 
العالميــة  مزاداتهــا  أول  وهــو  فقــط(، 
علــى األحذية الرياضية ويقام حصرا 

عبر اإلنترنت. 

الروســية  الفضــاء  وكالــة  أعلنــت 
الخميــس  أمــس  )روسكوســكوس( 
أنها سترسل الممثلة يوليا بيريسيلد 
والمخرج كليم تشيبنكو إلى محطة 
الفضــاء الدوليــة إلنجــاز أول فيلــم 

من المزمع تصويره في الفضاء.
فــي  المهمــة  انطــاق  المقــرر  ومــن 
مــن   2021 أكتوبــر  مــن  الخامــس 
قاعدة بايكونور الفضائية على متن 
صــاروخ “ســويوز ام اس19-”، وفق 

بيان روسكوسموس.
وأشــارت الوكالــة الروســية إلــى أن 
فضائيــة”،  “درامــا  ســيكون  الفيلــم 
الفتــة إلى أن العنوان المعتمد حتى 

الساعة هو “التحدي”. 
المخــرج  توقيــع  العمــل  ويحمــل 
تشــيبنكو الــذي أنجز أفاما روســية 
كثيرة بينها “خولوب” و”ساليوت7-” 

و”تكست”.

152500 دوالر 
مقابل زوجي أحذية 

مايكل جوردان

روسيا ترسل 
طاقما إلنجاز أول 
فيلم في الفضاء

فــي بلــد يســعى مســؤولوه بشــتى الطــرق 
إلــى دفع الســكان إلــى أخذ اللقــاح المضاد 
لفيروس كورونا، أعلن حاكم والية أوهايو 
األميركيــة، عــن إطــاق ســحب يانصيــب 
للفوز بجائزة مليون دوالر شرط أن يكون 

المشاركون قد خضعوا للتلقيح.
وللفــوز بالجائــزة الكبرى، على المشــاركين 
أن يكونــوا قــد أتمــوا ســن الثامنــة عشــرة 
وأن يكونوا من المقيمين في أوهايو ممن 

تلقــوا جرعة واحــدة على األقل من اللقاح 
المضــاد لفيــروس كورونــا. وقــال الحاكــم 
الجمهــوري لواليــة أوهايــو مايــك ديواين: 
أنــت  ربمــا  ســيقولون  البعــض  أن  “أعلــم 
مجنون يا ديواين. فكرتك إلجراء ســحب 
الختيار فائز بمليون دوالر هدر للمال. لكن 
الهــدر الحقيقــي فــي هــذه المرحلــة هو أي 
وفاة بسبب كوفيد19- فيما اللقاح متوفر 

لجميع الراغبين بتلقيه”.

احصل على لقاح كورونا.. واربح “مليون دوالر”

شابة فلسطينية تلتقط صورة سيلفي، بعد صاة عيد الفطر، على خلفية 
مسجد قبة الصخرة في باحة المسجد األقصى في القدس )رويترز( وسُيعلن عن الفائز األول في 26 مايو. وبعدها سُيسحب اسم رابح جديد في القرعة “أسبوعيا يوم 

األربعاء على مدى 5 أسابيع”، وسينال في كل مرة المبلغ عينه، بحسب ديواين.

بريطانيــا  لملكــة  صــورة  أثــارت 
الواليــات  فــي  الثانيــة  إليزابيــث 
بريطانيــا،  فــي  الجــدل  المتحــدة، 
للمطالبــة  باكنغهــام  قصــر  ودفعــت 
ملكــة  وظهــرت  الصــورة.  بإزالــة 
بريطانيــا إليزابيــث الثانيــة، ملصقة 
علــى حافلــة ألحد مناصــري ترامب، 
شــعار  عليهــا  قبعــة  مرتديــة  وهــي 
رئيس أميركا السابق “لنجعل أميركا 
عظيمــة مــرة أخــرى”. واســتخدمت 
الملكــة إليزابيــث علــى حافلــة تابعة 
ألحــد أكبــر مناصــري ترامــب، وهــي 
حافلــة مخصصــة للترويــج للرئيس 
لترامــب  صــور  وتغطيهــا  الســابق، 
وشــعارات له. ويملــك الحافلة رجل 

يدعــى بــادي هــول، وهــو مــن أشــد 
المناصريــن لترامــب، ويعمــل بجهــد 
للترويــج لحملــة انتخابيــة لترامــب؛ 

كي يصبح رئيسا للباد في 2024.
طلــب  “بازفيــد”،  لموقــع  ووفقــا 
المتحــدث باســم قصــر باكنغهام من 
الرجــل إزالــة صــورة الملكة من على 
الملكــة  الحافلــة. وانتشــرت صــورة 
فــي  الحافلــة  علــى  المســتخدمة 
مواقــع التواصل االجتماعي، ما أثار 
المســتخدمين.  وســخرية  حديــث 
ويحاول هــول جمع تبرعات للعناية 
بالحافلــة، التي يطــوف بها الواليات 
المتحــدة، للترويج لرئيســه المفضل 

دونالد ترامب.

غضب في بريطانيا.. “مطلوب” إزالة صورة للملكة

بيعت حلي مزخرفة بالياقوت 
األزرق والمــاس كانــت عائــدة 
البنــة نابوليــون بالتبنــي، فــي 
مــزاد فــي جنيــف فــي مقابــل 
مليــون ونصــف مليــون فرنك 
مليــون   1,65( سويســري 
بدرجــة  تخطــى  مــا  دوالر(، 
كبيرة تقديرات دار كريستيز. 

وبقيت الجواهر التسع التي بيعت كقطع منفصلة، مملوكة للعائلة عينها منذ 
تقديمهــا إلــى ابنة نابوليــون بالتبني، ســتيفاني دو بوارنيه، لمناســبة زواجها 
فــي قصــر تويلــري في باريس ســنة 1806. وُطرحت الجواهر للبيع لمناســبة 
ذكــرى المئويــة الثانية لوفاة نابوليون خال الشــهر الحالــي. وكان خبراء قد 
خمنــوا القيمــة التقديريــة للقطــع التســع المطروحــة للبيــع إفراديــا، بينها تاج 

ديادم وقادة وقرطا أذنين وخاتم وسوار، بـ430 ألف فرنك سويسري.

بيع حلي البنة نابوليون مقابل 1,65 مليون دوالر الفجر:  
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