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األردن يحيي الذكرى المئوية لتأسيسه
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خلف: رصف المخططات يكّلف الماليين ورسوم البنية التحتية ال تؤخذ على الجميع

مناقصات توسعة شارع البديع والجنبية قريًبا

والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  قـــال 
العمرانـــي عصام خلف إن كلفـــة رصف طرق المخططات 
الســـكنية الجديـــدة وتوصيلهـــا بشـــبكة الصـــرف الصحي 

تكلف ماليين الدنانير.
ولفـــت فـــي رّده علـــى استفســـار “البـــالد” فـــي اإليجـــاز 
اإلعالمـــي الحكومـــي الذي نّظمه مركـــز االتصال الوطني 
للحديث عن شـــبكة الطـــرق في مملكـــة البحرين، إلى أن 
شـــطب تحصيـــل رســـوم الطـــرق والصـــرف الصحـــي من 
رســـوم البنية التحتية بشـــكل مســـبق يأتي ألن المواطن 
يتوّقع أن تصله الخدمة بشـــكل آني، فيما تتطلب طبيعة 
الخدمات فترة طويلة الستكمالها، وعليه تم االستعاضة 

عن ذلك بعدم أخذ الرسوم حتى وصولها.
 وبّين أن رسوم البنية التحتية ال تؤخذ على الجميع، وال 
تســـري على المواطن في منزله األول وهي تســـري فقط 
على المشاريع االستثمارية. وقال الوزير عصام خلف إن 
مشـــروع تطوير شـــارع البديع من المتوقع أن يطرح في 
مناقصـــة في األســـابيع المقبلة. وأشـــار إلـــى البدء بطرح 
مناقصـــة تطويـــر شـــارع الجنبية، ثـــم ســـتعقبها مناقصة 

تطوير شارع البديع.

فتح آفاق أرحب من التنسيق مع أميركا
سمو ولي العهد رئيس الوزراء: تعاون مثمر في مكافحة “كورونا”

المنامة - بنا

أكد ولي العهد رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، مواصلـــة البنـــاء علـــى مـــا 
تحقـــق فـــي كافـــة مجـــاالت التعـــاون 
التي تجمع مملكة البحرين والواليات 
المتحدة األميركيـــة الصديقة والدفع 

بها نحو مســـارات أشـــمل تعكس عمق 
التاريخيـــة  العالقـــات االســـتراتيجية 
بيـــن البلديـــن والشـــعبين الصديقيـــن، 
مشـــيًرا ســـموه إلى أهميـــة تعزيز أطر 
العمـــل المشـــترك واســـتمرار تنســـيقها 
على مختلف األصعدة بما يفتح آفاًقا 
أرحب ويســـهم في تحقيـــق األهداف 

المنشـــودة. جـــاء ذلـــك لـــدى لقائه في 
قصـــر الرفـــاع امـــس، بحضـــور وزيـــر 
الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي الشـــيخ 
ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفـــة، القائم 
المتحـــدة  الواليـــات  ســـفارة  بأعمـــال 
البحريـــن  مملكـــة  لـــدى  األميركيـــة 

)02(مارغريت ناردي.
)06(

سيدعلي المحافظة

عاهل األردن مع األمير حسن بن طالل، وخلفهما األمير 
حمزة لدى وصلهم قصر رغدان في عمان )أ ف ب(



المنامة - بنا

بيـــن عاهـــل  اتصـــال هاتفـــي  جـــرى 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة وأخيه عاهل 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية خـــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 

عبد العزيز آل سعود.
 وتـــم خالل االتصـــال الهاتفي تبادل 

التهاني والتبريكات بمناســـبة حلول 
شهر رمضان المبارك، داعيين المولى 
المناســـبة  هـــذه  يعيـــد  أن  ســـبحانه 
علـــى الشـــعبين والبلدين الشـــقيقين 
بالخيـــر والرفعة والتقـــدم واألمتين 
العربية واإلسالمية بالعزة والسؤدد 

والمنعة.

جاللة الملك يتبادل التهاني مع خادم الحرمين

إعالن الفائزين بجائزة اليونسكو-الملك حمد الستخدام التكنولوجيا بالتعليم
أعلنـــت منظمـــة األمـــم المتحـــدة للتربيـــة والعلـــم 
بجائـــزة  الفائزيـــن  عـــن  )اليونســـكو(  والثقافـــة 
اليونســـكو -الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
الســـتخدام تكنولوجيـــات المعلومـــات واالتصـــال 
في مجال التعليم، في دورتها الثانية عشرة للعام 
2020م، وهمـــا مخطط “طالب جامعي لكل قرية” 
مـــن جامعة الصيـــن المفتوحـــة بجمهورية الصين 
الشـــعبية، ومنصة التعليم التعاونـــي “ViLLE” من 
مركـــز تحليـــالت التعلـــم بجامعـــة توركـــو بفنلندا، 
وذلـــك عـــن موضـــوع الجائـــزة لهـــذا العـــام وهـــو 
“اســـتخدام الذكاء االصطناعي لتعزيز استمرارية 

التعلم وجودته”.
 وقـــد تم اختيار الفائزين بالجائزة من بين العديد 
مـــن الترشـــيحات التـــي قدمتها حكومـــات الدول 
األعضاء في اليونســـكو وفي المنظمات الشريكة 
لهـــا، بناًء على توصية لجنـــة تحكيم دولية مؤلفة 
من خبراء عالميين في مجال التعليم من مختلف 

دول العالم.
وبهذه المناســـبة، أكد وزير التربية والتعليم ماجد 
بـــن علـــي النعيمي األهميـــة الكبيرة لهـــذه الجائزة 
العالميـــة التـــي تفّضـــل بهـــا عاهـــل البـــالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، وتبنتها 
منظمـــة اليونســـكو، حيـــث تنســـجم أهدافهـــا مـــع 
أهـــداف اليونســـكو التـــي تركـــز على التوســـع في 
توظيـــف تكنولوجيات المعلومـــات واالتصال في 
مجـــال التعليـــم، مشـــيًرا إلـــى أن العـــدد المتزايـــد 
للمســـاهمات والمشـــاركات القيمة التي تتقدم بها 
ا للتنافـــس على هـــذه الجائزة يؤكد  الـــدول ســـنويًّ
مـــدى أهميتهـــا فـــي خدمـــة االنســـانية مـــن خالل 

التعليم.
وأوضـــح الوزيـــر أن الجائـــزة ســـّلطت الضوء في 
دورتها الثانية عشرة على دور الذكاء االصطناعي 
فـــي ضمـــان اســـتمرارية التعلم وجودتـــه للجميع، 
خصوًصـــا فـــي ظـــل الظـــروف االســـتثنائية التـــي 

فرضتهـــا جائحة كورونـــا كوفيـــد 19، والتي أّدت 
إلـــى االعتمـــاد علـــى التعلـــم عـــن بعد باســـتخدام 
التكنولوجيـــات الحديثـــة، حيـــث تكافـــئ الجائزة 
المبـــادرات الهادفـــة إلـــى إيصـــال التعليـــم الجيـــد 
لجميـــع الفئـــات باســـتخدام التقنيـــات الحديثـــة، 
وضمـــان تكّيفهـــا مـــع االحتياجـــات الخاصـــة لكل 
المتعلميـــن، وهو ما يتناســـب مـــع التحوالت التي 

يشهدها العالم اليوم.
الجديـــر بالذكـــر أن مخطـــط “طالـــب جامعي لكل 
قريـــة” مـــن جامعة الصيـــن المفتوحـــة بجمهورية 

الصين الشعبية يستخدم 
االصطناعـــي  الـــذكاء 
المتعلميـــن  لتزويـــد 
مـــن المناطق الريفية 
بفـــرص  والنائيـــة 
جيـــدة.  تعليميـــة 

ويعمـــل البرنامـــج من 
تعليمية  منصـــة  خـــالل 

التحليل  ذكيـــة تســـتخدم 
الصوتـــي والداللـــي والتغذيـــة 

الراجعـــة التلقائية وســـجل المقاالت 
اآللـــي وتحليـــل البيانـــات الضخمـــة، ممـــا يســـمح 
لعـــدد متزايد من المتعلمين مـــن المناطق الريفية 
والنائيـــة باالســـتفادة مـــن خبـــرات التعلـــم عاليـــة 
الجودة. وقد اســـتفاد مـــن البرنامج أكثر من 800 
ا  ألـــف متعلم مســـجلين فـــي 3735 مركـــًزا تعليميًّ

على مستوى الدولة.

 أما منصة التعليم التعاوني 
طورهـــا  التـــي   ”ViLLE“
مركـــز تحليـــالت التعلم 
بجامعة توركو بفنلندا، 
مجموعـــة  فتقـــدم 
التمارين  مخصصة من 
بناًء علـــى أداء الطالب، 
وتوفـــر للمعلميـــن تقاريـــر 
مفصلـــة عـــن تقـــدم طالبهم. 
األكاديمـــي  األســـاس  ويضمـــن 
القـــوي للمشـــروع اســـتخدام البيانـــات 
القائمـــة علـــى األدلـــة وتحليالت التعلـــم باالعتماد 
على الذكاء االصطناعي. هذا ويســـتخدم المنصة 
أكثـــر مـــن 300 ألف طالـــب، كمـــا أن 14 ألف معلم 
مســـجل بشـــكل تعاوني أنشـــأوا أكثر مـــن 4 آالف 
هـــذه  علـــى  تمريـــن  ألـــف  و130  تعليميـــة  دورة 

المنصة.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

الصين تفوز عن “طالب 
جامعي لكل قرية” 
    ”ViLLE“ ومنصة

من فنلندا
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المنامة - وزارة الخارجية

استنكار اعتداء الحوثي على السعودية

الــبــحــريــن  مــمــلــكــة  خــارجــيــة  وزارة  دانــــت 
الحوثي  ميليشيا  إطــاق  بشدة  وتستنكر 
ــيــــة طــــائــــرات مـــســـيـــرة مــفــخــخــة،  ــ ــاب اإلرهــ
جــازان  مدينتي  تــجــاه  باليستي  وصـــاروخ 
ــيـــس مـــشـــيـــط بــالــمــمــلــكــة الــعــربــيــة  ــمـ وخـ
إرهابي  اعــتــداء  فــي  الشقيقة،  السعودية 
مــمــنــهــج ومــتــعــمــد الســـتـــهـــداف الــمــدنــيــيــن 
واألعيان المدنية. وأشادت الوزارة ببسالة 
في  المشتركة  التحالف  قـــوات  وجــاهــزيــة 
الصارمة  ــراءات  واإلجـ التدابير  كل  اتخاذ 
من أجل التصدي لهذه االعتداءات اآلثمة، 
وتدمير  اعــتــراض  في  الحثيثة  وجهودهم 
الهجمات اإلرهابية، داعية المجتمع الدولي 
ــة االعـــتـــداءات الــتــي تــهــدد األمــن  ــى إدانـ إل

واالستقرار اإلقليمي والدولي.

جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء 
يهنئان العاهل األردني بـ “مئوية التأسيس”

بعـــث عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، وولي العهـــد رئيس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة، برقيتي تهنئة إلى أخيهما صاحب الجاللة 
الملـــك عبـــد هللا الثاني بن الحســـين ملـــك المملكة 
األردنية الهاشـــمية الشـــقيقة؛ بمناســـبة مرور مائة 

عام على تأسيس الدولة األردنية. 
 وأعرب جاللته وســـموه في البرقيتين عن خالص 
التهانـــي وأطيب التمنيـــات لجاللة العاهل األردني 
بموفور الصحة والســـعادة ولشعب األردن الشقيق 

بدوام التقدم واالزدهار والرخاء.
 وأشـــاد جاللـــة الملك بهـــذه المناســـبة باإلنجازات 
تحققهـــا  التـــي  المتواصلـــة  والنجاحـــات  الرائـــدة 
المملكـــة األردنيـــة الهاشـــمية الشـــقيقة فـــي كافـــة 
الميادين، والتـــي حظيت بتقدير وإعجاب الجميع 
وعّززت من مكانتها الرفيعة على كافة المستويات 

اإلقليمية والعربية والعالمية.
 وأكـــد جاللته اعتـــزازه بأواصر العالقـــات الثنائية 
الراســـخة والروابـــط األخوية الوثيقـــة التي تجمع 

البلدين والشعبين الشقيقين والتي تجّسد تاريًخا 
طويـــالً مـــن التفاهم والتنســـيق والتعـــاون والعمل 

المشترك على المستويين الرسمي والشعبي.
كما أشـــاد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء بمـــا حققتـــه المملكـــة األردنيـــة 
الشـــقيقة من إنجازات كبيـــرة على مختلف الصعد 
والتي هي محل تقدير الجميع ما أسهم في تعزيز 
مكانتها على كافة المســـتويات اإلقليمية والعربية 

والعالمية. 
 وأكـــد ســـموه أن العالقـــات الثنائيـــة بيـــن البلدين 
الشـــقيقين قد عّززتهـــا الروابط األخويـــة الوثيقة، 
والتـــي أســـهمت فـــي خلـــق المزيـــد مـــن الفـــرص 
النوعيـــة التي تعود بالنفع والنمـــاء لصالح البلدين 

والشـــعبين الشـــقيقين والدفع بمســـارات العالقات 
نحو مزيد من العمل والتنسيق المشترك.

وثّمـــن جاللته وســـموه المواقف العربيـــة األصيلة 
والمشـــرفة التـــي تقفهـــا دائًمـــا المملكـــة األردنيـــة 
الهاشـــمية بقيـــادة جاللـــة العاهـــل األردنـــي تجـــاه 
مملكـــة البحريـــن وشـــعبها، وأكدوا وقـــوف مملكة 
البحريـــن الكامـــل مـــع األردن الشـــقيق وتأييدهـــا 
ومساندتها التامة لكل القرارات واإلجراءات التي 
يتخذها لحفظ أمنه واستقراره وصون مكتسباته 
الوطنيـــة، ســـائلين هللا عّز وجـــّل أن يحفظ األردن 
وشـــعبها الكريـــم ويديم عليهما األمن واالســـتقرار 
تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجاللة الملك عبد 

هللا الثاني بن الحسين.
إلـــى ذلك، بعث صاحب الســـمو الملكـــي ولي العهد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء برقيـــة تهنئـــة مماثلة إلى 
أخيـــه صاحـــب الســـمو الملكي األمير الحســـين بن 
عبدهللا الثاني ولي عهد المملكة األردنية الهاشمية 

الشقيقة.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد رئيس الوزراء: تعاون مثمر في مكافحة “كورونا” وتسهيل توفير التطعيمات

فتح آفاق أرحب من التنسيق المشترك مع أميركا

أكـــد ولي العهـــد رئيس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، مواصلـــة البناء على 
مـــا تحقق في كافة مجـــاالت التعاون التي تجمع مملكة 
الصديقـــة  األميركيـــة  المتحـــدة  والواليـــات  البحريـــن 
والدفع بها نحو مســـارات أشـــمل تعكـــس عمق العالقات 
والشـــعبين  البلديـــن  بيـــن  التاريخيـــة  االســـتراتيجية 
الصديقين، مشـــيًرا ســـموه إلى أهمية تعزيـــز أطر العمل 
المشـــترك واســـتمرار تنســـيقها علـــى مختلـــف األصعدة 
بمـــا يفتـــح آفاًقـــا أرحب ويســـهم فـــي تحقيـــق األهداف 

المنشودة.
 جـــاء ذلـــك لـــدى لقائه في قصـــر الرفاع امـــس، بحضور 
وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي الشـــيخ ســـلمان بـــن 
الواليـــات  ســـفارة  بأعمـــال  القائـــم  خليفـــة،  آل  خليفـــة 
المتحـــدة األميركيـــة لـــدى مملكـــة البحريـــن مارغريـــت 
نـــاردي، حيـــث نّوه ســـموه بالتعـــاون المثمر بيـــن مملكة 
البحريـــن والواليـــات المتحـــدة األميركيـــة فيمـــا يتعلق 
بمواجهـــة فيروس كورونا وتســـهيل توفيـــر التطعيمات 
للمملكـــة ضمـــن الجهود التـــي تصب في تعزيـــز التعاون 
الدولي المشـــترك في ظل الظروف العالمية االستثنائية 

لجائحة فيروس كورونا.
 كمـــا جرى خالل اللقاء مناقشـــة القضايـــا ذات االهتمام 
المشـــترك واســـتعراض المســـتجدات علـــى الســـاحتين 

اإلقليمية والدولية.
 مـــن جانبهـــا، أعربـــت القائـــم بأعمـــال ســـفارة الواليـــات 
المتحـــدة األميركيـــة لـــدى مملكـــة البحرين عن شـــكرها 
وتقديرهـــا لصاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء علـــى مـــا يبديـــه مـــن حـــرص واهتمام 
والشـــعبين  البلديـــن  بيـــن  الثنائيـــة  العالقـــات  بتطويـــر 

الصديقين بما يعود بالنفع والنماء على الجميع.

المنامة - بنا

جاللة الملك عبد الله الثانيسمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك

وقوف كامل إلى جانب 
األردن ومساندة قرارات 
حفظ أمنها واستقرارها

المنامة - بنا

بيـــن عاهـــل  اتصـــال هاتفـــي  جـــرى 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة، وأخيه ســـمو 
الشـــيخ نواف األحمد الجابر الصباح 

أمير دولة الكويت الشقيقة.
 وتـــم خالل االتصـــال الهاتفي تبادل 

التهاني والتبريكات بمناســـبة حلول 
شهر رمضان المبارك، داعيين المولى 
سبحانه أن يعيد هذه المناسبة على 
الشـــعبين والبلدين الشقيقين بالُيمن 
والخيـــر والبـــركات، وعلـــى األمتيـــن 
العربية واإلسالمية بالعزة والتقدم.

جاللة الملك يتبادل التهاني مع أمير الكويت

المنامة - بنا

أطلقت المؤسســـة الملكيـــة لألعمال 
اإلنســـانية حملتها الرمضانية )الخير 
متواصل(، التي تأتي مواصلة لدعم 
المجتمع البحريني في شهر رمضان 
الكريم. وبين األمين العام للمؤسسة 
الملكية لألعمال اإلنســـانية مصطفى 
هـــي  متواصـــل”  “الخيـــر  أن  الســـيد 
حملـــة رمضانية تقوم بها المؤسســـة 
الملكيـــة لألعمـــال اإلنســـانية لجمـــع 
الفضيـــل  الشـــهر  خـــالل  التبرعـــات 
وذلـــك لدعم مشـــروعات عدة تخدم 
األيتـــام واألرامـــل واألســـر المتعففة 
فـــي المجتمع، إذ تحرص المؤسســـة 
من خالل هـــذه الحملة على التكافل 
المجتمعـــي لتشـــمل مختلـــف فئـــات 
مـــن  وذلـــك  البحرينـــي،  المجتمـــع 
منطلـــق الشـــراكة المجتمعيـــة التـــي 
تحـــرص دائًمـــا عليهـــا لفتـــح المجال 
عـــرف  فقـــد  الخيـــر،  لعمـــل  للجميـــع 
للخيـــر  بحبـــه  البحرينـــي  المجتمـــع 

وخاصة في هذا الشهر الفضيل.
وأشـــار إلـــى أن هـــذه الحملـــة تهدف 
الرعايـــات  احتياجـــات  ســـّد  إلـــى 
ودعـــم  المؤسســـة  فـــي  المختلفـــة 
المشـــروعات الحيويـــة التـــي تخدم 
مـــع  التكاتـــف  جانـــب  إلـــى  األســـر، 
جميع أبنـــاء المجتمـــع للتخفيف من 

األعباء المعيشـــية التي تســـّببت بها 
الشـــراكة  جائحـــة كورونـــا، وتعزيـــز 
المجتمعية من خالل منح الشركات 
فرصـــة  واألفـــراد  والمؤسســـات 

المشاركة في العطاء وبذل الخير.
متواصـــل”  “الخيـــر  حملـــة  وتســـعى 
إلـــى تلبيـــة معظم احتياجات األســـر 
المنتســـبة للمؤسســـة باإلضافـــة إلى 
مـــن  وســـيتم  البحرينـــي،  المجتمـــع 
خاللهـــا تخصيص كل أســـبوع لدعم 
مشروع معّين، إذ يخصص األسبوع 
الصحيـــة  الرعايـــة  لدعـــم  األول 
وجميـــع المشـــروعات المتعلقـــة بها، 
الثانـــي  األســـبوع  يخصـــص  فيمـــا 
لدعـــم الرعايـــة التعليميـــة، في حين 
لدعـــم  الثالـــث  األســـبوع  يخصـــص 
العشـــر  أمـــا  اإلجتماعيـــة،  الرعايـــة 
األواخر من رمضان فخصصت لدعم 
عدد من المشروعات اإلنسانية التي 
تخدم المجتمع، إذ يخصص كل يوم 
لدعم مشـــروع إنســـاني معيـــن منها 
مضخات األنسولين وتوفير األجهزة 
الطبيـــة والكهربائيـــة ودعـــم األســـر 

المنتجة وغيرها من المشروعات.

“الملكية” تطلق حملتها الرمضانية “الخير متواصل”



أكــد ممثــل جاللــة الملك لألعمال اإلنســانية وشــؤون الشــباب ســمو الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفة أن عاهــل البالد 
صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، يعطي مســألة تمكين الشــباب أولويــة مضاعفة لمنحهــم الفرصة 
الكاملــة فــي التدريــب والتأهيــل والتحفيز واكتســاب الخبرة الكافية فــي جميع المجاالت ليكونوا قادة لســوق العمل 
البحريني، مشيرا سموه إلى أن فتح المجال أمام الشباب البحريني للتدريب والتأهيل في قطاع االتصال وتكنولوجيا 
المعلومات ســتكون له انعكاســات إيجابية على الشــباب وســوق العمل البحرينية باعتبارها ســوقا متنوعة ومفتوحة 

وباتت نموذجا دوليا رائدا في استقطاب مختلف الشركات واألعمال.

ســـمو  مباركـــة  أثنـــاء  ذلـــك  جـــاء 
الشـــيخ ناصر بـــن حمـــد آل خليفة 
التفاقية التعاون بين وزارة العمل 
وشـــركة  االجتماعيـــة  والتنميـــة 
هواوي تكنولوجيز البحرين ضمن 
برنامج “فـــرص”، إذ وقع االتفاقية 
وزيـــر العمل والتنميـــة االجتماعية 
جميل حميدان، والمدير التنفيذي 
جايســـون  البحريـــن  لهـــواوي 
الـــوزراء  مـــن  كاو، بحضـــور عـــدد 
والمســـؤولين في المملكة وشركة 

هواوي.

خطوة مهمة

بـــن  ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو  وقـــال 
حمـــد آل خليفـــة “تعتبـــر االتفاقية 
الموقعـــة مع هـــواوي البحرين من 
الخطـــوات المهمـــة والرائـــدة فـــي 
برنامـــج فـــرص لتدريـــب الشـــباب 
مـــن  الشـــركة  باعتبـــار  البحرينـــي 
كبريات الشـــركات على المســـتوى 
العالمـــي وتمتلـــك خبرات واســـعة 
فـــي مجاالت االتصـــاالت وتدريب 
الشـــباب، األمر الذي سيساهم في 
بنـــاء جيل مـــن الشـــباب البحريني 
مجـــال  فـــي  التعمـــق  علـــى  قـــادر 
صناعـــة االتصـــاالت وتكنولوجيـــا 
ظـــل  فـــي  خصوصـــا  المعلومـــات 
توجـــه مملكة البحرين والعالم إلى 
الرقمنة والتوســـع في استخدامها 
فـــي المجـــاالت والقطاعـــات كافة 
واعتمـــاد أســـاليب ونظـــم حديثـــة 
في المعلومات وتقنيات االتصال”.
وأضاف ســـموه “سيحظى الشباب 
البحرينـــي بفـــرص تدريـــب مثالية 
هـــواوي،  شـــركة  مـــع  ومتعمـــدة 
فـــي  رائـــدا  أســـلوبا  تمتلـــك  التـــي 
مجـــال التدريب، كما أنها ســـتمثل 
الشـــباب  أمـــام  مؤكـــدة  فرصـــا 
المهتمين باالتصاالت وتكنولوجيا 
قدراتهـــم  إلثبـــات  المعلومـــات 

ومهاراتهـــم أمام الشـــركة العمالقة 
االتصـــاالت وضمـــان  مجـــال  فـــي 
فـــرص العمـــل فيهـــا، إذ ستشـــكل 
الفرص التدريبيـــة منصات واعدة 
وقيمة للمواهب الحالية والصاعدة 
وركيـــزة مهمـــة وأساســـية لضمان 
حصولهـــم علـــى المهـــارات الالزمة 

للتطور الشخصي والمهني”.
الشـــباب  “يحتـــاج  ســـموه  وتابـــع 
إلـــى  األعمـــال  قطاعـــات  وقـــادة 
منصـــات ملهمة تزودهـــم بالمعرفة 
والمهارات التي يحتاجونها وتتيح 
لهم اكتساب رؤى وخبرات جديدة 
تتناسب مع متطلبات سوق العمل 
مســـتقباًل، إذ يعتبر برنامج )فرص( 
منصـــة رائـــدة لتمكيـــن الشـــركات 
وأصحـــاب األعمـــال مـــن الوصول 
والتواصـــل مـــع أفضـــل المواهـــب 
مهاراتهـــا  علـــى  للتعـــرف  الشـــابة 
بشـــكل عملـــي وضمـــن  وقدراتهـــا 
يوفـــر  معتمـــد  وطنـــي  برنامـــج 

للشباب فرصا تدريبية واعد”.
وأثنى ســـمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة علـــى الجهـــود الكبيـــرة 
التي بذلتهـــا وزارة العمل والتنمية 
شـــؤون  ووزارة  االجتماعيـــة 
الشـــباب والرياضة، والتي أسفرت 
عـــن توقيـــع االتفاقيـــة مـــع شـــركة 
هـــواوي لتقديم حزمة من البرامج 
التدريبية األمر سيساهم في فتح 
الشـــباب  أمـــام  واســـعة  مجـــاالت 

البحريني للتدريب والتوظيف.

تحسين المهارات

وتنـــص االتفاقيـــة الموقعـــة علـــى 
 60 هـــواوي  شـــركة  تقـــدم  أن 
فرصـــة تدريبيـــة خالل 3 ســـنوات 
داخـــل البحرين، ســـتوفر للشـــباب 
البحرينـــي القـــدرة علـــى اكتســـاب 
وتحســـين  المهنيـــة  الخبـــرة 
مجـــاالت  فـــي  الفنيـــة  مهاراتهـــم 
الســـحابية  والخدمـــات  االتصـــال 
والبيانـــات  االصطناعـــي  والـــذكاء 
والتحليـــالت وغيرهـــا، كمـــا تنـــص 
االتفاقيـــة على ترشـــيح هـــواوي لـ 
30 طالبـــا جامعيـــا للمشـــاركة فـــي 
برنامـــج تدريبـــي ُيقـــام فـــي المقر 
الرئيس لشركة هواوي في الصين، 
سيســـمح للطـــالب بالحصول على 
خبـــرة دوليـــة فـــي مجـــاالت عمـــل 

الشركة.
وخـــالل توقيـــع االتفاقيـــة قدمت 
شـــركة هـــواوي فيديـــو بانورامـــي 
الرئيســـي  للمقـــر  اإلنترنـــت  عبـــر 
لشـــركة هواوي، لعـــرض ابتكارات 
الشـــركة وأقســـامها المختلفة، كما 
تـــم تقديـــم فيديـــو قصيـــر يعرض 
مســـاهمة هواوي ورســـالتها لدعم 
فـــي  المحليـــة  المواهـــب  تنميـــة 
مملكـــة البحرين من خـــالل برامج 

التدريب المختلفة.
بـــن  وتســـلم ســـمو الشـــيخ ناصـــر 
حمـــد آل خليفـــة هديـــة تذكاريـــة 
مـــن قبل هو تـــاو وهو نائب رئيس 

شـــركة هـــواوي العالميـــة؛ تقديـــرا 
مـــن الشـــركة علـــى اهتمام ســـموه 
بأعمالها ومجاالتهـــا واعتزازا منها 
تدريـــب  التفاقيـــة  ســـموه  بدعـــم 
الشـــباب البحريني، كما قام رئيس 
شـــركة هـــواوي بتكريـــم عـــدد من 
الوزراء والمسؤولين في المملكة.

مهن جاذبة

وخـــالل كلمـــة ألقاهـــا، أكـــد وزيـــر 
أن  االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل 
توقيـــع هـــذه االتفاقيـــة يتفـــق مع 
رؤيـــة ممثل جاللـــة الملك لألعمال 
إذ  الشـــباب،  وشـــؤون  اإلنســـانية 
ســـيتم بموجبهـــا تدريـــب عدد من 
الشـــباب الباحثيـــن عـــن العمل في 
البحريـــن”  “هـــواوي  شـــركة  مقـــر 
باإلضافـــة إلى مقرهـــا الرئيس في 

الصين.
البرنامـــج  إن  حميـــدان  وقـــال 
التدريبـــي يتضمن مجـــاالت ومهنا 
جاذبة في االتصاالت وتكنولوجيا 
المعلومات، مشـــيرا إلـــى أن توقيع 
مثـــل هـــذه االتفاقـــات يهـــدف الى 
تأهيـــل المـــوارد البشـــرية الوطنية 
مختلـــف  فـــي  إدماجهـــا  وتســـريع 
القطاعات اإلنتاجية واالقتصادية 
فـــي ســـوق العمـــل خصوصـــا فـــي 
واكســـابهم  االتصـــال  مجـــاالت 
والمهـــارات  والمعـــارف  الخبـــرات 

المهنية الالزمـــة التي تجعل منهم 
الخيار األفضـــل ألصحاب األعمال 
عنـــد التوظيـــف، مؤكـــًدا فـــي هذا 
الســـياق أن المتدربين سيحصلون 
خـــالل فتـــرة تدريبهـــم علـــى أجـــر 
شـــهري مـــع التأميـــن االجتماعـــي، 
فضـــاًل عن إمـــكان توظيفهـــم لدى 
الشـــركة في حـــال أثبتـــوا تميزهم 
وكفاءتهـــم، إذ تعـــد “هـــواوي” مـــن 
فـــي  عالمًيـــا  الرائـــدة  الشـــركات 
وتكنولوجيـــا  االتصـــاالت  مجـــال 

المعلومات.

فرصة استثنائية

أثنـــى وزيـــر شـــؤون  مـــن جانبـــه، 
الشـــباب والرياضـــة أيمـــن المؤيـــد 
علـــى اهتمـــام ســـمو الشـــيخ ناصر 
بن حمـــد آل خليفة بدعـــم برنامج 
“فـــرص”، األمـــر الـــذي ســـاهم فـــي 
توفير العديد من الفرص التدريبية 
للشـــباب البحرينـــي فـــي كبريـــات 
الشركات وفي مختلف المجاالت، 
منوها بالجهود الكبيرة التي بذلتها 
وزارة العمـــل والتنمية االجتماعية 
في ســـبيل التوقيع على االتفاقية 
مع شـــركة هواوي، التي أبدت هي 
األخـــرى تعاونـــا كبيـــرا فـــي توفير 
حزمة كبيرة من الفرص التدريبية 
ومقرهـــا  بالبحريـــن  مقرهـــا  فـــي 

الرئيس بالصين.

فـــي  التدريـــب  أن  المؤيـــد  وبيـــن 
فرصـــة  يمثـــل  هـــواوي  شـــركة 
اســـتثنائية أمام الشباب البحريني 
من أجل اكتســـاب خبرات جديدة 
ومتميـــزة فـــي مجـــاالت االتصـــال 
وتكنولوجيـــا المعلومات وتأهيلهم 
األمـــر  ومتقنـــة،  عمليـــة  بصـــورة 
الذي سيســـاهم في زيادة الشباب 
الجاهزيـــن لدخـــول ســـوق العمـــل 
متســـلحين بالتدريـــب والخبـــرات 

الالزمة لنجاحهم.

شكر وتقدير

 وخـــالل كلمـــة ألقاهـــا، قـــال نائب 
العالميـــة  هـــواوي  شـــركة  رئيـــس 
“تعرب شـــركة هـــواوي عن خالص 
امتنانهـــا إلى عاهـــل البالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة، وولي العهد رئيس الوزراء 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
سلمان بن حمد آل خليفة، لدعمهم 
الكبيـــر لشـــركة هواوي طـــوال 16 
ســـنة من عمل الشـــركة في مملكة 
الشـــركة  تقـــدم  كمـــا  البحريـــن، 
الشـــكر إلـــى ســـمو الشـــيخ ناصـــر 
بن حمـــد آل خليفة علـــى اهتمامه 
بأعمال هـــواوي خصوصا البرامج 
التدريبيـــة التـــي تقدمهـــا الشـــركة 

للشباب البحريني”.
مـــع  التعـــاون  “يســـرنا  وأضـــاف 
وزارة العمـــل والتنمية االجتماعية 
البرامـــج  مـــن  حزمـــة  إلطـــالق 
التدريبيـــة التي تســـتهدف تطوير 
البحرينـــي  الشـــباب  خبـــرات 
وتزويدها بمهارات جديدة تمكنها 
نمـــو  دعـــم  فـــي  المســـاهمة  مـــن 
وتطوير مختلف قطاعات األعمال 
في ســـوق العمـــل البحرينيـــة. كما 
أن شـــركة هـــواوي حريصـــة علـــى 
تكـــون لها بصمة قويـــة ليس فقط 
فـــي مجـــال االتصـــاالت، ولكن في 
مجاالت التدريب وتطوير مهارات 
المواهـــب المحلية في إطار إعداد 
قـــادة المســـتقبل المؤهليـــن لبـــدء 
حياتهم المهنية وتلبية احتياجات 
فـــي  والمســـاهمة  العمـــل  ســـوق 
واالستراتيجيات  الخطط  تحقيق 

والرؤى الوطنية لبالدهم”.

المنامة - بنا

ناصر بن حمد يبارك اتفاق التعاون بين “العمل” و “هواوي”
ــي ــن ــري ــح ــب ال لـــلـــشـــبـــاب  ــوات  ــ ــن ــ س  3 ــي  ــ ف ــيـــة  ــبـ تـــدريـ فـــرصـــة   60 ــيـــر  تـــوفـ

30 طالبا جامعيا 
سيتدربون بمقر 
شركة هواوي 

في الصين

المتدربون 
سيحصلون على 

أجر شهري 
وتأمين اجتماعي
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أجـــرى ممثـــل جاللة الملـــك لألعمال 
قائـــد  الشـــباب  وشـــئون  اإلنســـانية 
الحـــرس الملكي ســـمو الشـــيخ ناصر 
ا مع  بن حمـــد آل خليفة، اتصاالً مرئيًّ
أفراد من الحرس الملكي المشاركين 
فـــي رحلة الوصـــول إلى قمـــة جبال 
تواجدهـــم  خـــالل  وذلـــك  إفرســـت، 
آيـــس  “خومبـــو  قاعـــدة  فـــي  ـــا  حاليًّ

فول”.
وخالل االتصال، اطمأن سمو الشيخ 

ناصـــر بن حمد آل خليفـــة على كافة 
الحـــرس  بأفـــراد  المتعلقـــة  األمـــور 
الملكي، مشيًدا سموه بجهودهم في 
كتابـــة إنجاز جديد لمملكتنـــا الغالية 

في اعتالء قمة جبال إفرست.
وأكد سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة أنه حريص على دعم الفريق 
وقـــال  المهمـــة،  هـــذه  تحقيـــق  فـــي 
ســـموه: “إننـــا علـــى ثقـــة بقدراتكـــم 
العاليـــة وحرصكم على بذل الجهود، 
وأنتـــم  صعبـــة  محطـــات  وأمامكـــم 

قادرون على تجاوزها بإذن هللا”.
وأضاف سمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
أنتـــم  مهمـــة  “تنتظركـــم  خليفـــة  آل 

أهـــالً لها، وصلتم إلـــى نصف الطريق 
الـــذي  الثانـــي  النصـــف  وأمامكـــم 
ســـيكون أكثر صعوبة، وأنا على ثقة 

أنكم ســـتبذلون قصارى جهدكم في 
المرحلـــة المقبلـــة والتـــي تحتاج إلى 
مضاعفـــة الجهـــود، وتمنياتـــي لكـــم 

بالتوفيق والنجاح”.
 مـــن جانبـــه، أعـــرب أفـــراد الحـــرس 
الملكي عن شكرهم وتقديرهم لسمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة 
على متابعة ســـموه المستمرة والتي 
تعطيهـــم الحافـــز الكبيـــر لمضاعفـــة 
الجهـــود وتحقيـــق الهدف المنشـــود، 
مؤكدين أن هذا الدعم الذي يحظون 
بـــه من ســـموه دافع كبير في ســـبيل 
تحقيق الهدف واعتالء قمة إفرست 

بإذن هللا.

ــرة ــيـ ــسـ ــمـ ــال الـ ــ ــ ــم ــ ــ ــق بــــقــــدراتــــكــــم إلك ــ ــث ــ ــد: ن ــ ــمـ ــ ــن حـ ــ ــ ــر ب ــ ــاصـ ــ نـ

أفراد الحرس الملكي ينهون نصف الطريق إلى “إفرست”

المنامة - بنا



المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

اســـتقبلت رئيسة هيئة البحرين للثقافة 
واآلثـــار الشـــيخة مـــي بنـــت محمـــد ال 
خليفـــة في مكتبها أمـــس األحد، الخبير 
اإلســـباني العالمـــي فـــي مجـــال الترميم 
بابلـــو لونجريا ممثل الصنـــدوق العالمي 
لآلثـــار والتـــراث فـــي القـــارة األوروبية، 
حيث تناول االجتماع ســـبل المحافظة 
على مواقع التراث في مملكة البحرين، 
الئحـــة  علـــى  المدرجـــة  تلـــك  وخاصـــًة 
منظمـــة اليونيســـكو للتـــراث اإلنســـاني 

العالمي.
وأكـــدت الشـــيخة مـــي بنـــت محمـــد آل 
خليفـــة أن البحريـــن تتمّتـــع بمقومـــات 
تراثيـــة  مواقـــع  منهـــا  عريقـــة  ثقافيـــة 
عديـــدة تعكـــس غنـــى الحضـــارات التي 
مرت على أرض المملكة وتشـــّكل اليوم 
قيمـــة عالميـــة اســـتثنائية مـــع تســـجيل 

عـــدد منها علـــى قائمة التـــراث العالمي، 
خاصة موقع قلعة البحرين، أول مواقع 
مـــإن  وقالـــت  القائمـــة.  علـــى  المملكـــة 
تعـــاون هيئـــة البحريـــن للثقافـــة واآلثار 
مع لونجريـــا يهدف إلـــى تعزيز عمليات 
الحفاظ على المواقـــع التراثية وصونها 

وتفعليها كروافد للتنمية المستدامة.
مـــع  المشـــترك  العمـــل  ويتضّمـــن  هـــذا، 
تقريـــر  تقديـــم  لونجريـــا  بابلـــو  الســـيد 
علمـــي مفّصل عـــن حالة صـــون وحفظ 
القـــاع الموجودة في مملكـــة البحرين، 
وباألخـــص موقـــع قلعة البحريـــن. ويعد 
لونجريـــا واحـــًدا من أهم خبـــراء ترميم 
المواقـــع التاريخيـــة، حيـــث عمـــل فـــي 
العديـــد من المناطق في منطقة الشـــرق 
األوسط وأوروبا وباألخص في المملكة 

اإلسبانية.

تعاون مع خبير ترميم عالمي للحفاظ على المواقع التراثية

local@albiladpress.com
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عناية ومتابعة خاصة ومركزة لمسيرة تقدم المرأة
“األعلـــى للمرأة” يســـتعرض منجـــزات البحرين فـــي توفير الحمايـــة االجتماعية

شـــارك المجلـــس األعلى للمـــرأة عبر 
تقنيـــة االتصـــال المرئي فـــي مؤتمر 
دولـــة  فـــي  تنظيمـــه  جـــرى  دولـــي 
رعايـــة  تحـــت  الشـــقيقة  الكويـــت 
رئيس مجلس الوزراء ســـمو الشيخ 

صباح الخالد الحمد الصباح. 
ونظـــم المؤتمـــر افتراضيـــا االتحـــاد 
الكويتي للجمعيات النســـائية تحت 
عنوان “التمكين المجتمعي للمرأة... 

نماذج دولية... وآفاق كويتية”.
العـــام  األميـــن  مســـاعد  وقدمـــت 
الشـــيخة  للمـــرأة  األعلـــى  للمجلـــس 
دينا بنت راشد آل خليفة عرًضا في 
مشاركتها في جلسة بالمؤتمر تحت 
عنـــوان “المـــرأة العربيـــة وتحديـــات 
التقدم” أشـــارت فيه إلـــى أن مملكة 
البحرين تفتخر بنجاحها في تصميم 
وتطوير نموذًجا وطنًيا شامًا يدعم 
الجنســـين،  بيـــن  التـــوازن  تحقيـــق 
وأوضحـــت أن النموذج يمثل إحدى 
قصص النجاح التي جاءت حصيلة 
المجلـــس  لـــدى  متراكمـــة  تجـــارب 

األعلـــى للمرأة على مدى عقدين من 
الزمـــان فـــي تعزيـــز مشـــاركة المرأة 
ومســـاهماتها علـــى مســـتوى الحياة 

العامة وفق اختصاصاته األصيلة.
وتطرقـــت إلـــى مســـاهمة المجلـــس 
األعلـــى للمرأة في الجهـــود الوطنية 
لمملكة البحرين في مكافحة جائحة 
“كوفيـــد 19”، وكيـــف كان المجلـــس 
فـــي مقدمـــة المؤسســـات الوطنيـــة 
التـــي واصلت عملهـــا وتقديم جميع 

خدماتها في إطار رقمي متكامل.
مؤتمـــر  فـــي  المشـــاركون  وأجـــرى 
“التمكين المجتمعي للمرأة... نماذج 

تقييًمـــا  كويتيـــة”  وآفـــاق  دوليـــة... 
مـــدى  المـــرأة علـــى  لتجـــارب دعـــم 
الســـنوات الخمس الماضية، وبحثوا 
التجـــارب  تلـــك  تحســـين  فـــرص 
وإطـــاق مبـــادرات جديـــدة خـــال 
الفتـــرة 2021 إلـــى 2030، وذلك في 
إطـــار خصوصيـــة كل بلـــد وتجاربه 

وخبراتـــه، كمـــا ناقشـــوا علـــى مـــدى 
يومـــي المؤتمر التحديات الرئيســـة 
التي واجهت ومازالت تواجه المرأة 
العربيـــة، وخطط تمكينها في الدول 
العربيـــة، إضافة إلـــى وضعية المرأة 
في ظل أهداف التنمية المســـتدامة 
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الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

المنامة - بنا

دفـــاع  لقـــوة  العـــام  القائـــد  اســـتقبل 
البحرين المشـــير الركن الشـــيخ خليفة 
بن أحمد آل خليفة في مكتبه بالقيادة 
العامة، أمس، وزيـــر المالية واالقتصاد 
الوطني الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفة آل 

خليفة.

 وبعـــد أن رّحب القائد العام لقوة دفاع 
واالقتصـــاد  الماليـــة  بوزيـــر  البحريـــن 
الوطني، تم بحث عدد من الموضوعات 
المتعلقـــة بمجاالت التعاون والتنســـيق 
القائم بين قوة دفـــاع البحرين ووزارة 

المالية واالقتصاد الوطني.

تعاون وتنسيق بين “الدفاع” و“المالية”

برامــج أمنّيــة بالتعــاون مـع أميركــا
اســـتقبل وزيـــر الداخليـــة الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد 
بـــن عبـــد هللا آل خليفة، أمس، ســـفير مملكـــة البحرين 
لـــدى الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة الشـــيخ عبـــدهللا 
بـــن راشـــد آل خليفة. ورّحب الوزير، بالســـفير، مشـــيًدا 
بدور الســـفارة في تعزيز أوجه التعاون وتقديم أفضل 

الخدمات لرعايا مملكة البحرين بالواليات المتحدة.
وتـــم خال اللقـــاء، بحث برامـــج التعـــاون األمني بين 
آفـــاق  وفتـــح  المتحـــدة  والواليـــات  البحريـــن  مملكـــة 
جديـــدة خـــال المرحلـــة المقبلة، في إطـــار العمل على 

تطوير عاقات التعاون والتنسيق بين البلدين.
وقـــد أعـــرب ســـفير مملكـــة البحريـــن لـــدى الواليـــات 
المتحـــدة عـــن شـــكره وتقديـــره لوزيـــر الداخليـــة على 
تواصله الدائم وحرصه على تطوير التعاون المشترك.

المنامة - وزارة الداخلية

“الجودة” تصدر تقريرها السنوي للعام األكاديمي 2019 - 2020
التعليـــم  جـــودة  هيئـــة  أصـــدرت 
والتدريـــب تقريرهـــا الســـنوي )الثاني 
عشر( للعام األكاديمي 2019 - 2020، 
عالـــم  فـــي  “التعليـــم  عنـــوان  تحـــت 
متغيـــر”، والذي رصد، على مدار العام 
الماضـــي، نتائج مراجعات جودة أداء 
والتدريبيـــة  التعليميـــة  المؤسســـات 
والخـــاص  العـــام  القطاعيـــن  فـــي 
وعمليـــات اإلطار الوطنـــي للمؤهات، 
إذ يشـــير التقريـــر إلـــى مراجعـــة أداء 
37 مدرســـة حكومية وزيـــارة متابعة 
لــــ 5 مدارس حصلت علـــى تقدير غير 
مائـــم، ومراجعة 12 مدرســـة خاصة 
و4 زيـــارات متابعـــة، باإلضافـــة إلـــى 
مراجعـــة أداء 13 مؤسســـة للتدريـــب 
لمؤسســـة  متابعـــة  وزيـــارة  المهنـــي 
تدريب جـــاءت نتيجتها قيـــد التقدم 

في توصيـــات المراجعة، ونتائج أداء 
لمؤسســـات  مؤسســـية  مراجعـــات   4
التعليـــم العالـــي ضمن الـــدورة الثانية 
للمراجعات و5 تقارير لزيارات تتبعية 
لبرامج أكاديمية ضمن الدورة األولى 

لمراجعات البرامج األكاديمية. 
كمـــا رصـــد التقريـــر عمليـــات اإلدراج 
والتســـكين واإلســـناد للمؤهات على 
اإلطار الوطني للمؤهات، إذ تم إدراج 
4 مؤسســـات تدريب مهني، وتسكين 
مؤسســـات  فـــي  وطنًيـــا  مؤهـــاً   23
المهنـــي،  العالـــي والتدريـــب  التعليـــم 
وكذلك إسناد 6 مؤهات أجنبية على 

اإلطار الوطني للمؤهات.
وفـــي كلمـــة للرئيـــس التنفيـــذي لهيئة 
جواهـــر  والتدريـــب  التعليـــم  جـــودة 
المضحكي، بمناســـبة إصـــدار التقرير 

السنوي، قالت: إن مملكة البحرين من 
أوائـــل الدول التي أثبتت نجاحها في 
التعاطـــي مـــع جائحة كورونـــا، بفضل 
مـــن هللا ســـبحانه وتعالى، ثـــم بفضل 
االهتمـــام والرعاية الملكية الســـامية، 
البحريـــن  لفريـــق  المتميـــزة  واإلدارة 
برئاســـة ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
وتوجيهـــات  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن 
نائـــب رئيـــس مجلس الـــوزراء رئيس 

التعليـــم  لتطويـــر  األعلـــى  المجلـــس 
والتدريـــب ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن 
مبارك آل خليفـــة. إن الهيئة وانطاًقا 
مـــن دورهـــا الوطنـــي في تقييـــم أداء 
والتدريبيـــة،  التعليميـــة  المؤسســـات 
وبمتابعة حثيثـــة من مجلس إدارتها، 
عـــن  بتقييمـــات  مهامهـــا  واصلـــت 
ُبعـــد لمؤسســـات التعليـــم والتدريـــب 
الراجعـــة ليتســـنى  التغذيـــة  إلعطـــاء 
لهـــذه المؤسســـات تحســـين كفايـــات 
ومهـــارات مخرجاتهـــا، وتعزيز كفاءة 
األداء المؤسســـي، وتلبية احتياجات 
ســـوق العمـــل بشـــكل واقعـــي، حيـــث 
وضعت الخطـــط التطويرية، ونفذتها 
للقيام بمســـؤولياتها على أكمل وجه، 
في هـــذه الفترة الحرجة التي يمر بها 
العالـــم، والتـــي كان مـــن بينهـــا إصدار 
تقريرهـــا الســـنوي للعـــام 2020، الذي 

يهـــُدُف إلـــى توثيق ورصـــد أداء هذه 
التعليميـــة  ومخرجاتهـــا  المؤسســـات 
بكل شـــفافية وعدالـــة، وفق ما قامت 
به مملكة البحرين من إصدار قوانين، 
وتفعيـــل إجـــراءات احترازية، وســـِن 
انتشـــار  مـــن  للحـــد  وقائيـــة  تدابيـــر 

جائحـــة كورونا، ومـــا ترتب على ذلك 
مـــن اعتمـــاد “التعليم عن بعـــد” خال 

هذه الفترة التاريخية.
واشـــتمل التقريـــر علـــى تقرير خاص 
متغيـــر:  عالـــم  فـــي  التعليـــم  عـــن 
تأثيـــر  ومـــدى  والفـــرص،  التحديـــات 
جائحـــة كورونـــا على قطـــاع التعليم، 
إذ أكـــد التقريـــر أن مملكـــة البحريـــن 
بمنهجيـــة  كورونـــا  جائحـــة  واجهـــت 
متكاملة مـــن القـــرارات واإلجراءات، 
بما في ذلك عمليـــات التعليم والتعلم 
جميـــع  قامـــت  حيـــث  والتدريـــب، 
الجهات المعنية بالمنظومة التعليمية 
باتخاذ اإلجـــراءات والتدابير الازمة 
وبشـــكل  التوجيهـــات،  هـــذه  لتنفيـــذ 
يضمـــن عـــدم انقطـــاع تقديـــم الخبرة 
التعليمية للمتعلمين والمتدربين على 

السواء.

ضاحية السيف - هيئة جودة التعليم والتدريب

البحرين نجحت 
بحماية المنظومة 

التعليمية خالل 
“كورونا”

المنامة - وزارة الداخلية

تـــرأس محافـــظ الجنوبية ســـمو الشـــيخ خليفة بن 
علـــي بن خليفـــة آل خليفة، اجتمـــاع اللجنة األمنية 
الرابع لهذا العام عن بعد عبر تقنية االتصال المرئي، 
بحضـــور نائب المحافظ العميد عيســـى الدوســـري، 
وعـــدد مـــن الضبـــاط مـــن ممثلـــي اإلدارات األمنيـــة 

بوزارة الداخلية.
وفـــي مســـتهل االجتمـــاع، رحـــب ســـمو المحافـــظ 
بالحضـــور، مؤكـــًدا ســـموه حـــرص المحافظـــة على 
ترســـيخ الشـــراكة المجتمعيـــة واالنتمـــاء الوطنـــي 
من خال التعاون والتنســـيق المســـتمر مع مختلف 
األجهزة األمنيـــة تنفيًذا لتوجيهـــات وزير الداخلية 
الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفة، 
لتعزيز دعائم األمن والسامة لألهالي والمواطنين.

الســـتقبال  والجاهزيـــة  االســـتعداد  ســـموه  وأكـــد 
شـــهر رمضـــان المبـــارك، مـــن خـــال تطبيـــق جميـــع 

اإلجراءات االحترازية والوقائية، وتعزيز مســـتوى 
الشـــراكة بالتعاون والتنســـيق مع مختلـــف الجهات 
الحمـــات  الســـتمرار  ســـموه  موجًهـــا  المختصـــة، 
األمنيـــة والتوعويـــة بالتعـــاون مـــع اإلدارة العامـــة 
للدفاع المدني خال شهر رمضان من خال تنظيم 
الحمـــات التوعوية وتكثيف الدوريات األمنية في 
مختلـــف المســـاجد والجوامع والمرافـــق العامة في 

كافـــة مناطـــق المحافظـــة، مـــع االســـتمرار في حث 
المواطنيـــن والمقيميـــن علـــى االلتزام باإلرشـــادات 
والتعليمات االحترازية، منوًها ســـموه أن الحمات 
األمنيـــة والتوعويـــة لهـــا مردودهـــا اإليجابـــي على 
المجتمـــع ككل لدورهـــا الفعـــال في تثقيـــف األفراد 

ورفع مستوى الوعي.
كما تابع ســـمو المحافظ عرًضا شـــامًا قدمه رئيس 

مركز الدفاع المدنـــي بالرفاع النقيب محمد الخان، 
عـــن الجهـــود التـــي يبذلهـــا ضبـــاط وأفـــراد الدفـــاع 
مشـــيًدا  الحريـــق،  حـــوادث  مـــع  للتعامـــل  المدنـــي 
ســـموه بالجاهزيـــة األمنيـــة التـــي يتمتع بهـــا رجال 
الدفاع المدني وسرعة االســـتجابة واألداء المتميز 
فـــي عمليـــات إخمـــاد الحريق لضمان أمن وســـامة 

المواطنين والمقيمين في المحافظة.

واطلع ســـمو المحافـــظ على الخطة التـــي وضعتها 
الشـــهر  مـــع حلـــول  للمـــرور تزامًنـــا  العامـــة  اإلدارة 
الفضيـــل، والمتضمنـــة تكثيـــف الدوريـــات الراجلـــة 
والمتحركـــة لضمان انســـياب الحركـــة المرورية في 
كافـــة الشـــوارع والمناطـــق بالمحافظـــة الجنوبيـــة، 
مشدًدا سموه على تعزيز الرقابة المرورية ومتابعة 
التنســـيق المـــروري فـــي أبـــرز الطـــرق العامـــة فـــي 

المحافظة.
وفـــي ختام االجتماع، أعرب الحضور عن شـــكرهم 
وتقديرهـــم لمحافـــظ المحافظـــة الجنوبيـــة رئيس 
اللجنـــة األمنيـــة ســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن علي بن 
خليفة آل خليفة، على المتابعة والتواصل المستمر 
في إبراز التنســـيق والتعاون المســـتمر في مختلف 
البرامـــج والمبـــادرات األمنيـــة المشـــتركة بمـــا يعزز 
جهـــود المحافظة في تلبية احتياجـــات المواطنين 

في المجال األمني والمجتمعي.

ســمو محافــظ الجنوبيــة يوجه الســتمرار الحمــات األمنيــة والتوعويــة بمختلــف المناطق

رجال الدفاع المدني يتمتعون بالجاهزية وسرعة االستجابة

سمو محافظ الجنوبية يترأس اجتماع اللجنة األمنية

جواهر المضحكي

مشاركة المجلس األعلى للمرأة في مؤتمر “التمكين المجتمعي للمرأة... نماذج دولية... وآفاق كويتية”

الشيخة دينا بنت راشد
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المنامة - وزارة الخارجية

استقبل وزير الخارجية عبداللطيف 
الـــوزارة،  بمقـــر  أمـــس،  الزيانـــي، 
الرئيـــس التنفيـــذي لمركـــز االتصال 

الوطني يوسف البنخليل.
جرى خالل اللقاء بحث سبل تعزيز 
التعـــاون والتنســـيق المشـــترك بيـــن 
وزارة الخارجيـــة ومركـــز االتصـــال 

الشـــؤون  مجـــال  فـــي  الوطنـــي 
بمـــا  اإلعالمـــي  والنشـــر  اإلعالميـــة 
يواكب متطلبـــات التطور والحداثة 
لالرتقـــاء بالعمـــل الثنائي المشـــترك 
أوســـع  لمســـتويات  بـــه  والنهـــوض 
لمـــا فيـــه تعزيـــز المســـيرة التنموية 

الشاملة وأهدافها السامية.

تنسيق إعالمي بين “الخارجية” و”االتصال الوطني”

تأكيد جهوزية “السياحة” للمرحلة المقبلة
ــة ــات االقتصاديـ ــف القطاعـ ــم مختلـ ــي لدعـ ــرص حكومـ ــي: حـ الزيانـ

والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  تـــرأس 
والســـياحة رئيـــس مجلـــس إدارة هيئة 
زايـــد  والمعـــارض  للســـياحة  البحريـــن 
الزيانـــي أمس األحـــد، االجتماع الدوري 
البحريـــن  هيئـــة  إدارة  لمجلـــس  األول 
للســـياحة والمعـــارض، الـــذي عقـــد عبـــر 

االتصال المرئي.
بتأكيـــد  االجتمـــاع  الزيانـــي  واســـتهل 
حـــرص الحكومـــة برئاســـة ولـــي العهـــد 
رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، على 
توفير دعـــم نوعي لمختلـــف القطاعات 
جهوزيتهـــا،  مـــن  والتأكـــد  االقتصاديـــة 
االســـتراتيجيات  صياغـــة  وإعـــادة 

والخطط والبرامج واألهداف.
وقـــدم الرئيـــس التنفيـــذي للهيئـــة ناصر 
تطـــورات  مجمـــل  عـــن  عرضـــا  قائـــدي 

العمـــل فـــي الهيئـــة وإنجازاتهـــا، بما في 
ذلك تطوير البنية التحتية لمشـــروعات 

الجـــذب الســـياحي الكبـــرى فـــي مملكة 
البحريـــن، ومن بينهـــا مدينة المؤتمرات 
والمعارض الجديدة في الصخير المزمع 
إنجازها بشكل كامل في النصف الثاني 
من العـــام المقبل 2022، كما تحدث عن 
أولويـــات عمـــل الهيئـــة للفتـــرة المقبلـــة 
والفعاليـــات التـــي ســـتنظمها فـــي إطار 
برنامـــج طمـــوح يهـــدف لتنميـــة القطاع 

السياحي بجميع أبعاده.
للعمـــل  الهيئـــة  قائـــدي جهوزيـــة  وأكـــد 
بأقصـــى فاعليـــة ممكنـــة مـــع المرحلـــة 
المقبلـــة المرتقب خاللها عودة النشـــاط 
والمنطقـــة  البحريـــن  فـــي  الســـياحي 
جـــذب  جهـــود  ومواصلـــة  تدريجيـــا، 
الســـياح الخليجييـــن مـــع التوســـع فـــي 

جذب السياح الدوليين.

المنامة - وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

عالقات أخوية متجذرة بين البحرين والسعودية
الزيانـــي: تنســـيق مشـــترك بمجـــاالت الثقافـــة والســـياحة والتنميـــة االجتماعيـــة

عقـــد االجتماع التحضيـــري األول للجنة 
التنســـيق في مجـــاالت الثقافة واإلعالم 
والسياحة والتنمية االجتماعية المنبثقة 
عن مجلس التنسيق السعودي البحريني، 
الـــذي يرأســـه كل مـــن ولي العهـــد رئيس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفـــة، وولي العهد 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
الشـــقيقة  الســـعودية  العربيـــة  بالمملكـــة 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير محمد بن 

سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وعقد االجتماع برئاســـة وزيـــر الصناعة 
والتجارة والسياحة زايد الزياني ووزير 
التجـــارة الســـعودي ماجـــد القصبي، عبر 

االتصال المرئي.
واســـتهل الزيانـــي كلمتـــه قائـــال: إنه من 
دواعـــي ســـروري أن أكون بينكـــم اليوم 

في اجتماع لجنة التنســـيق في مجاالت 
الثقافـــة واإلعـــالم والســـياحة والتنميـــة 
التنســـيق  مجلـــس  فـــي  االجتماعيـــة 
انعقـــاد  وإن  البحرينـــي،  الســـعودي 
مثـــل هـــذه االجتماعـــات األخويـــة يأتي 
لتعزيـــز الروابط التاريخيـــة العريقة بين 
البلديـــن الشـــقيقين وتحقيقـــا ألهـــداف 
جميـــع  وليشـــمل  قادتنـــا  وتطلعـــات 

القطاعـــات واألصعـــدة وما هـــو أبعد من 
ذلك وأشـــمل، وإن هـــذه الروابط القوية 
التاريخيـــة تحظـــى باهتمـــام و دعم من 
لـــدن حضرة صاحب الجاللة ملك البالد، 
وأخيه خادم الحرمين الشـــريفين للسير 
نحـــو التكامـــل، ومـــن هـــذا المنطلق كان 
التنســـيق والعمـــل الثنائي بيـــن البلدين، 
فنحـــن ننطلق فـــي تعاوننا علـــى أرضية 

راسخة من العالقات األخوية المتجذرة 
بيـــن البلديـــن، والتـــي تـــم ترجمتهـــا من 
خالل رفع مســـتوى التمثيل في مجلس 
التنسيق السعودي البحريني في أكتوبر 
من العام الماضي برئاسة صاحب السمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة 
وأخيـــه صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
آل  بـــن عبدالعزيـــز  ســـلمان  بـــن  محمـــد 
ســـعود، والذي جاء لتحقيق الطموحات 
بيـــن  والمشـــتركة  المرجـــوة  األهـــداف 

البحرين والسعودية.
واختتـــم وزيـــر الصناعـــة كلمتـــه قائـــال: 
إن تشـــكيل لجنة التنســـيق في مجاالت 
الثقافـــة واإلعـــالم والســـياحة والتنميـــة 
االجتماعية تهـــدف بالدرجة األولى إلى 
تعزيـــز التعاون المشـــترك بيـــن الجانبين 
واإلعالميـــة  الثقافيـــة  المجـــاالت  فـــي 

والسياحية والتنمية االجتماعية.

المنامة - وزارة الصناعة والتجارة

عودة النمو بفضل المحفزات الحكومية
فـــرص إلـــى  العمـــل  ســـوق  تحديـــات  تحويـــل  العمـــل:  وزيـــر 

والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  التقـــى 
االجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة 
تنظيم ســـوق العمـــل جميـــل حميدان، 
العـــام  األميـــن  بالـــوزارة،  مكتبـــه  فـــي 
لالتحـــاد العام لنقابات عمـــال البحرين 
عبدالقـــادر الشـــهابي، وبحضـــور نائـــب 
األمين العام لالتحاد حسن الحلواجي.

وأثنـــاء اللقـــاء، تـــم اســـتعراض أوجـــه 
والجهـــود  الطرفيـــن،  بيـــن  التعـــاون 
التـــي تبذلهـــا الحكومـــة برئاســـة ولـــي 
العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء صاحب 
بـــن  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
حمـــد آل خليفـــة الهادفـــة إلـــى إدمـــاج 
الموارد البشـــرية الوطنية في مختلف 
القطاعـــات اإلنتاجيـــة بســـوق العمـــل، 
فضاًل عـــن الدعم الذي تقدمه من أجل 
اســـتقرار سوق العمل والمحافظة على 

القـــوى العاملـــة الوطنية فـــي وظائفها، 
خصوصـــا في هذه الفترة االســـتثنائية 
التـــي يشـــهدها العالـــم بســـبب جائحة 
كورونـــا، عبـــر دعـــم أجـــور البحرينيين 
العاملين فـــي القطاعات األكثر تضرًرا، 

وغير ذلك من الحوافز المشجعة.
وفي هذا الســـياق، أكد حميدان حرص 
الحكومـــة علـــى تعزيـــز اســـتقرار ونمو 
ســـوق العمـــل مـــن خـــالل سلســـلة مـــن 
الحكوميـــة  والتســـهيالت  اإلجـــراءات 

وللعمالـــة  العمـــل  ألصحـــاب  الداعمـــة 
الوطنيـــة، الفًتا إلـــى أن الفترة المقبلة، 
ستشـــهد  الجائحـــة،  انحســـار  ومـــع 
البحرين عودة للنمو بفضل المحفزات 
الحكوميـــة لمنشـــآت القطـــاع الخاص، 
داعًيـــا إلـــى تحويـــل التحديـــات التـــي 
شهدها سوق العمل إلى فرص لتسريع 
وتيـــرة النمـــو االقتصـــادي فـــي مملكة 

البحرين.
بـــدوره، أكـــد الشـــهابي ســـعي االتحـــاد 

العام لنقابات عمال البحرين المســـتمر 
لتحقيـــق التكامل بين أطـــراف اإلنتاج 
ذاتـــه  الوقـــت  فـــي  مشـــيًدا  الثالثـــة، 
باإلجـــراءات التـــي اتخذتهـــا الحكومة 
لدعـــم العمالـــة الوطنية في الشـــركات 
والمؤسسات، والذي كان مبعث تقدير 

من القطاع العمالي.
للجهـــود  االتحـــاد  دعـــم  إلـــى  ولفـــت 
والتنميـــة  العمـــل  وزارة  تبذلهـــا  التـــي 
االجتماعيـــة من أجل تأهيل وتوظيف 
بالمنشـــآت،  الوطنيـــة  الكفـــاءات 
واستدامة بيئة العمل اآلمنة والمحفزة 
علـــى العطـــاء والتميز، وتطويـــر آليات 
ومبـــادئ العمل النقابي واالرتقاء بأداء 
كوادره للمساهمة بشكل فعال في دفع 
عجلـــة اإلنتـــاج والتنميـــة ونهضة بلدنا 

العزيز.

مدينة عيسى - وزارة العمل

المنامة - وزارة الصناعة والتجارة

اجتمـــع وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة 
بوزيـــر  الزيانـــي  زايـــد  والســـياحة 
األوروبيـــة  والشـــؤون  الخارجيـــة 
الصديقـــة  مالطـــا  بجمهوريـــة 
إيفاريست بارتولو والوفد المرافق 
له، وذلك بحضور الوكيل المســـاعد 
والخارجيـــة  المحليـــة  للتجـــارة 
الشـــيخ حمد بن ســـلمان بن خليفة 
آل خليفة والوكيل المساعد لتنمية 
الصناعـــة خالد فهد العلـــوي، وعدد 

من كبار المسؤولين بالوزارة.
حكومـــة  حـــرص  الزيانـــي  وأكـــد   
تعزيـــز  علـــى  البحريـــن  مملكـــة 
عالقات البحرين بـــكل دول العالم، 

والفـــرص  اإلمكانيـــات  مســـتعرًضا 
المالئمـــة  والبيئـــة  االســـتثمارية 
فـــي  بهـــا  تحظـــى  التـــي  واآلمنـــة 
ظـــل التشـــريعات واألنظمـــة التـــي 
تتواكب مع التطورات والمتطلبات 
العالميـــة، إضافـــة إلـــى اإلجـــراءات 
الميســـرة والمميـــزات الكبيرة التي 
تتيحها للمســـتثمرين والمشروعات 
االستثمارية المختلفة، كما نّوه إلى 
االســـتراتيجية الوطنيـــة التي تعّزز 
موقع البحرين المالي واالستثماري 
والـــذي يؤهلها الســـتقطاب كبريات 
المشـــاريع واالســـتثمارات العالميـــة 

في جميع القطاعات االقتصادية.

الزياني يبحث مع وزير الخارجية المالطي الفرص االستثمارية

المنامة -هيئة الطاقة المستدامة

الطاقـــة  هيئـــة  رئيـــس  اســـتقبل 
ميـــرزا  عبدالحســـين  المســـتدامة 
المالـــي  البحريـــن  بمرفـــأ  بمكتبـــه 
رئيس وزراء فرنســـا السابق خالل 
فرانســـوا   2012  –  2007 األعـــوام 
فيلـــون، وذلـــك فـــي إطـــار الزيـــارة 
الرســـمية التي يقوم بها إلى مملكة 
البحريـــن، وفي بدايـــة اللقاء رّحب 
واســـتعرض  بفرانســـوا  اميـــرزا 
المشـــتركة  الثنائيـــة  العالقـــات 

بيـــن مملكـــة البحريـــن وجمهوريـــة 
فرنســـا الصديقـــة. وأعـــرب ميـــرزا 
عـــن تطلعاته لتعزيز آفـــاق التعاون 
الطاقـــة  مجـــاالت  فـــي  المشـــترك 
المســـتدامة من خـــالل التعاون مع 
شركتين فرنسيتين مختصتين في 
مجاالت الطاقة المستدامة وإمكان 
الطاقـــة  مشـــاريع  فـــي  إشـــراكهما 
المتجددة وكفاءة الطاقة بحســـب 

الفرص االستثمارية المتاحة.

تعاون مع شركتين فرنسيتين بالطاقة المستدامة

45 % زيـــادة إيــرادات مجلــس المنــاقصــات في 2020
تمّكـــن مجلـــس المناقصـــات والمزايدات 
من تحقيق إيرادات قياسية خالل العام 
مليـــون   1.044 إلـــى  وصلـــت  الماضـــي، 
دينـــار، وذلـــك للمـــرة األولـــى فـــي تاريخ 
تحصيـــل  فـــي  شـــروعه  منـــذ  المجلـــس 
إيـــرادات اإلعـــالن الموحـــد وبيـــع وثائق 
المناقصات، مقارنة مع 718.5 ألف دينار 
إيـــرادات متحققـــة خـــالل العـــام 2019، 
بزيادة نســـبتها 45 %، وذلك تماشـــًيا مع 
برنامـــج التـــوزان المالـــي للحكومة الذي 
يهدف لتحقيق التوازن بين المصروفات 

واإليرادات الحكومية بحلول 2022.
نشـــر  مـــن  المجلـــس  إيـــرادات  وبلغـــت 
اإلعالنات على الموقع االلكتروني خالل 
العـــام الماضي 376.4 ألـــف دينار، مقابل 
197.1 ألف دينار خالل العام 2019. في 

حيـــن وصلت إيـــرادات المجلس من بيع 
وثائـــق المناقصـــات والمزايـــدات خـــالل 
العـــام الماضي 668 ألف دينار مقارنة مع 

521.4 ألف دينار في العام 2019.
المناقصـــات  مجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
والمزايـــدات، الشـــيخ نايف بـــن خالد آل 
خليفـــة، في التقرير الســـنوي لعام 2020 
عاًمـــا   2020 العـــام  كان  “لقـــد  للمجلـــس 
ا بامتيـــاز فـــي ظـــل الظـــروف  اســـتثنائيًّ
الجائحـــة  فرضتهـــا  التـــي  االســـتثنائية 
علـــى كافـــة دول واقتصاديـــات المنطقة 
هـــذه  لمواكبـــة  ســـعينا  وفـــي  والعالـــم. 
المتغيرات الجديدة، تبنى المجلس نهًجا 
ا جديـــًدا فـــي إدارة عملياته  اســـتراتيجيًّ
اإلداريـــة والتشـــغيلية ومواصلة جهوده 
لتصبـــح  بالبحريـــن  لالرتقـــاء  الراميـــة 
ـــا لممارســـات المناقصات  نموذًجـــا عالميًّ

والمزايدات الفعالة”.

وذكـــر “رغـــم التحديـــات التـــي فرضتهـــا 
 ،2020 طـــوال   )19  - )كوفيـــد  جائحـــة 
علـــى  المحافظـــة  المجلـــس  اســـتطاع 
والمزايـــدات  المناقصـــات  اســـتمرارية 
الحكوميـــة  والمبيعـــات  والمشـــتريات 
بمـــا يخـــدم تلبيـــة احتياجـــات الجهـــات 
شـــهدت  وقـــد  أربـــاك،  دون  المتصرفـــة 
عمليات المجلس ترســـية 1688 مناقصة 
ومزايـــدة بقيمة إجماليـــة تخطت حاجز 
1.557 مليـــار دينـــار، حيـــث يعكس ذلك 
ثبـــات معـــدالت المناقصـــات والمزايدات 

في عام 2020 مدى اســـتدامة الخدمات 
التنموية وتقديـــم أفضل الخدمات التي 
تلبي تطلعات المواطنين بما يتماشى مع 
أولويـــات الحكومة وتحقيق االســـتدامة 
فـــي ظل المتغيـــرات اإلقليمية والعالمية 
الجديـــدة”. بـــدوره، قـــال األميـــن العـــام 
للمجلس محمد بهزاد “لقد تكللت مسيرة 

األتمتـــة الشـــاملة بالنجـــاح مـــع تدشـــين 
المرحلـــة الثانيـــة مـــن نظـــام المناقصات 
اإللكترونـــي اعتباًرا من 22 أبريل 2020، 
ليشمل أتمتة كافة إجراءات المناقصات 
والمزايـــدات تمهيـــًدا للتحـــول الرقمـــي، 
حيث تم طرح 606 مناقصات إلكترونية 
بالكامل وفتح 526 مناقصة منذ تدشين 
المرحلـــة الثانيـــة من النظـــام اإللكتروني 

وحتى نهاية العام 2020”.
وذكـــر “ســـعًيا مـــن المجلس لتنفيـــذ قرار 
مجلـــس الـــوزراء فـــي دعم المؤسســـات 
الصغيرة والمتوســـطة، شـــهدت عمليات 
المجلس ترســـية 146 مناقصة حكومية 
للمـــرة  دينـــار  مليـــون   55 تبلـــغ  بقيمـــة 
التنفيذيـــة  اإلجـــراءات  منـــذ  األولـــى 
لمنـــح األفضليـــة للمؤسســـات الصغيـــرة 
والمتوسطة في المناقصات والمزايدات 
الحكوميـــة، اســـتفاد منهـــا 59 مؤسســـة 

صغيرة والمتوســـطة، فـــي حين بلغ عدد 
المؤسســـات  مـــن  المســـتلمة  العطـــاءات 
الصغيـــرة والمتوســـطة 539 عطاء لعدد 

)151( مؤسسة صغيرة ومتوسطة”.
وأشـــار إلـــى أن المجلـــس حقـــق نتائـــج 
متميـــزة خـــالل 2020 باختيـــار أســـلوب 
الطـــرح األمثـــل للمناقصـــات والمزايدات 
المناقصـــات  ارتفعـــت  فقـــد  الحكوميـــة، 
 % 74 إلـــى  لتصـــل  المطروحـــة  العامـــة 
مـــن إجمالي عـــدد المناقصات في 2020 
مقارنـــة بــــ 70.5 % و57 % في العامين 
2019 و2018 علـــى التوالـــي، فـــي حين 
تراجع بصـــورة إيجابية عدد المناقصات 
المحـــدودة مـــن 19.2 % فـــي 2019 إلى 

15.7 % في
2020م مـــن إجمالـــي عـــدد المناقصـــات، 
كما تم المحافظة علـــى معدالت التعاقد 

المباشر عند 10.3 %.

الشيخ نايف بن خالد

أمل الحامد
المحافظة على 

استمرارية المشتريات 
الحكومية خالل 

الجائحة



قال وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف إن تكلفة رصف طرق 
المخططات السكنية الجديدة وتوصيلها بشبكة الصرف الصحي تكلف ماليين الدنانير.

ولفــت فــي رّده علــى استفســار “البــالد” فــي اإليجــاز اإلعالمــي الحكومــي الــذي نّظمــه مركــز 
االتصــال الوطنــي مــع وزيــر األشــغال والبلديــات للحديــث حــول شــبكة الطــرق فــي مملكــة 
البحرين، إلى أن شــطب تحصيل رســوم الطرق والصرف الصحي من رســوم البنية التحتية 
بشكل مسبق يأتي ألن المواطن يتوّقع أن تصله الخدمة بشكل آٍن، فيما تتطلب طبيعة هذه 
الخدمات فترة طويلة الســتكمالها، وعليه تم االســتعاضة عن ذلك بعدم أخذ الرســوم حتى 
وصول هذه الخدمات.  وبّين أن رســوم البنية التحتية ال تؤخذ على الجميع، وال تســري على 

المواطن في منزله األول وهي تسري فقط على المشاريع االستثمارية.
 وأشــار إلــى أن مشــاريع الصــرف الصحــي يجب أن تســبق مشــاريع الطرق، حيــث إن أعمال 
الصــرف الصحــي تتطلــب الحفــر بعمــق يصــل إلــى حوالــي 9 أمتــار فــي بعــض األحيــان، مما 
يتســبب بتدميــر الطريــق بشــكل تــام فيتســبب بإهــدار المــوارد، وعليــه يتم االســتعاضة عن 

الرصف النهائي بالدفان والرصف المؤقت.

قريًبا طرح مناقصات توسعة شارع البديع والجنبية
ــف الــمــايــيــن ــّل ــك ــة ي ــث ــدي ــح ــمــخــطــطــات الــســكــنــيــة ال ــات ال ــرقـ ــف طـ ــ خــلــف: رص
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سيدعلي المحافظة

إن  خلـــف  عصـــام  الوزيـــر  وقـــال   
مشـــروع تطويـــر شـــارع البديع من 
المتوقـــع أن يطـــرح فـــي مناقصـــة 
وأن  المقبلـــة،  األســـابيع  خـــال 
تأخـــر تنفيذ المشـــروع يعـــود لعدم 
تشـــمل  التـــي  عناصـــره  اســـتكمال 
الميزانية، واالســـتماكات، وتطوير 

الخدمات األرضية.
 وذكـــر أن شـــارع البديـــع يمتد على 
جزيـــرة  مـــن  الشـــمالية  المنطقـــة 
البحريـــن ويمـــر علـــى أكثـــر من 22 
ووجـــود  ســـكنية،  ومنطقـــة  قريـــة 
هذه الكثافة السكانية تنعكس على 
الكثافـــة فـــي الخدمات، والتنســـيق 

فيما بينهم عامل رئيسي.
ولفـــت إلـــى أن الجهـــات الخدميـــة 
األخـــرى تجـــد فـــي أعمـــال تطويـــر 

الطرق فرصة لتطوير خدماتها.
وقـــال إن العمل على المشـــروع بلغ 
ا، حيث ســـيتم  مراحل متقدمة جدًّ
البدء بطرح مناقصة تطوير شـــارع 
مناقصـــة  ســـتعقبها  ثـــم  الجنبيـــة، 

تطوير شارع البديع.
وأشـــار خـــال العـــرض الـــذي قدمه 
شـــارع  توســـعة  مشـــروع  أن  إلـــى 
البديع ســـيرفع الطاقة االستيعابية 
 10.5 إلـــى  الـــذروة  أوقـــات  فـــي 
آالف مركبـــة في الســـاعة، وأنه من 
المتوقـــع البـــدء في المشـــروع عام 
2022 على أن يتم االنتهاء منه في 

العام 2024.
مشـــاريع  عـــن  فـــي حديثـــه  وذكـــر 
توســـعة الطـــرق إنـــه مـــن المتوقـــع 
االنتهاء من مشـــروع توسعة شارع 
الشـــيخ زايـــد الـــذي بلغـــت تكلفتـــه 
23.4 مليـــون دينار في العام 2021 
لتبلـــغ طاقتـــه االســـتيعابية 11 ألف 
أي  الـــذروة،  ســـاعات  فـــي  مركبـــة 
بزيادة تقدر بحوالي 4 آالف مركبة 

في الساعة.
المشـــاريع  أحـــد  أن  إلـــى  ولفـــت 
فـــي  تتمثـــل  للـــوزارة  المســـتقبلية 
توســـعة شـــارع الشـــيخ عيســـى بن 
سلمان والمرحلة الثانية من تطوير 
طاقتـــه  ليزيـــد  الجســـرة،  تقاطـــع 
مركبـــة  آالف   8.8 االســـتيعابية 
فـــي اليوم لـــكل اتجـــاه، إضافة إلى 
مشروع توسعة شارع الجنبية عبر 
زيادة طاقته االستيعابية إلى 10.5 
آالف مركبـــة في الســـاعة في وقت 

الذروة.

تطوير التقاطعات

الحديـــث  إلـــى  الوزيـــر  وتطـــّرق 
التقاطعـــات  عـــن مشـــاريع تطويـــر 
الرئيســـية، حيـــث أعلن عـــن توقيع 
اتفاقيـــة البدء في مشـــروع تطوير 
مليـــون   40 بكلفـــة  الفاتـــح  شـــارع 
دينـــار، حيث من المتوقـــع أن يرفع 
المشـــروع طاقته االســـتيعابية إلى 

140 ألف مركبة في اليوم.
وتنـــاول العـــرض مشـــاريع الطـــرق 
البديلـــة قيد التنفيـــذ والتي تمثلت 
فـــي الطـــرق المؤديـــة إلـــى إســـكان 
اللـــوزي بكلفـــة 5.2 مليـــون دينـــار، 
وشـــارع البحرين الشمالي )المرحلة 
الثانيـــة( وجســـر البســـيتين بكلفـــة 
126.4 مليون دينار، والذي ســـيرفع 
الطاقة االســـتيعابية إلـــى 275 ألف 

مركبة في اليوم في االتجاهين.
إن  خلـــف  عصـــام  الوزيـــر  وقـــال 
شـــارع البحريـــن الشـــمالي يعـــد من 
المشـــاريع ذات األولوية الحكومية، 
 5 مـــن  الشـــارع  هـــذا  ســـيتكون  إذ 
مســـارات في كل اتجـــاه، بطول 22 

كيلومتـــًرا، يمتد من مدينة ســـلمان 
بالمنامـــة،  الريـــف  جزيـــرة  وحتـــى 
ومنهـــا إلـــى مشـــروع الجســـر الرابع 
للمحـــرق، حيـــث مـــا زال المشـــروع 

في مراحل التخطيط.
وذكـــر الوزير أن النهضـــة العمرانية 
المناطـــق  مـــن  عـــدًدا  أوجـــدت 
الجديـــدة التـــي تحتاج إلـــى توفير 
الخدمـــات لهـــا، حيـــث إن توصيـــل 

الخدمـــات ألي منطقـــة جديدة يبدأ 
بتوفير الطرق وتســـويتها، وتنتهي 
بالرصف النهائي بعد توصيل جميع 
الخدمات المتعلقة بالكهرباء والماء 

واالتصاالت والصرف الصحي.
بشـــأن  التنســـيق  أن  إلـــى  وأشـــار 
مشـــاريع تطوير الطرقات الداخلية 
مـــع  بالتنســـيق  يتـــم  ذلـــك  فـــإن 
المجالـــس البلديـــة ومجلـــس أمانة 

العاصمة.
باستفســـارات  يتعلـــق  وفيمـــا 
أن  إلـــى  خلـــف  أشـــار  الصحفييـــن 
العمـــل بدأ فعاً على تطوير شـــارع 
الفاتح، كمـــا أنه تم توقيع العقد مع 

إحدى الشركات الوطنية.
ألبـــا  تقاطعـــي  أن  إلـــى  وأشـــار 
جابـــر  شـــارع  علـــى  والنويـــدرات 
األحمـــد الصبـــاح كانـــا يعدان أســـوأ 

المروريـــة،  الناحيـــة  مـــن  موقعيـــن 
هذيـــن  تطويـــر  أن  إلـــى  مشـــيًرا 
التقاطعين يعد المرحلة األولى من 

مشروع تطوير الشارع.
وقال إن استبدال اإلسفلت بالطوب 
عند اإلشـــارات الضوئيـــة يعود إلى 
كون اإلسفلت مادة مرنة ومتحركة 
االنحنـــاءات  بحـــدوث  وتتســـبب 
فـــي الطريـــق، فيمـــا الطـــوب يحـــد 

مـــن هذه الظاهرة بمســـتوى أفضل، 
إضافة إلى مســـاهمتها في تخفيف 

متطلبات صيانة الطريق.
ولفـــت إلى أن الـــوزارة لديها برامج 
لتطويـــر الطـــرق الداخليـــة الســـيما 
فـــي المناطق القديمة، حيث انتهت 
منطقـــة   29 تطويـــر  مـــن  الـــوزارة 
قديمة، آخرها كانت منطقتي حالة 

بوماهر والسنابس.

عصام خلف
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بشرى جاللة الملك تؤكد الحرص على إحياء الشعائر على الوجه األمثل
رئيــس “اإلصــالح”: تعاونــوا مــع القائميــن علــى المســاجد لاللتــزام باإلجراءات 

الشـــيخ  اإلصـــاح  جمعيـــة  رئيـــس  رفـــع 
مجلـــس  وأعضـــاء  الشـــيخ  عبداللطيـــف 
إدارة الجمعية ومنتســـبيها في بيان أمس 
أسمى آيات الشـــكر والتقدير لعاهل الباد 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة على التوجيه الســـامي لجالته 
بفتح المساجد والجوامع لجميع الفروض 
اليومية وصـــاة الجمعة وصاة التراويح 
فـــي شـــهر رمضـــان المبـــارك مـــع وجـــوب 
تطبيـــق اإلجـــراءات االحترازيـــة الازمـــة 
للحد من انتشار فيروس كورونا. وأوضح 
البشـــرى  هـــذه  “أن  البيـــان  فـــي  الشـــيخ 
الســـعيدة التي طـــال انتظارها من الجميع 

ويزفها لنا صاحـــب الجالة ملك الباد مع 
قـــرب حلـــول شـــهر رمضـــان تؤكـــد حرص 
جالتـــه علـــى إحياء الشـــعائر اإلســـامية 
على الوجه األمثل و تحقيق أمنيات شعبه 
مع ضمان الحفاظ على سامة المواطنين 
والمقيمين”. وأضـــاف رئيس اإلصاح “أن 
القرار هـــو نتيجة لرؤيـــة جالته الحكيمة 
ولجهـــود  شـــعبه  أبنـــاء  لســـامة  الراعيـــة 
الحملـــة الوطنية لمكافحـــة كورونا ووعي 
المجتمـــع البحرينـــي والمقيميـــن وخاصة 
رواد المساجد والتزامهم بجميع التعليمات 
والتدابيـــر الصحية”. كما أكد الشـــيخ على 
رواد المساجد أن القرار يضع على عاتقهم 
ودينيـــة  واجتماعيـــة  وطنيـــة  مســـؤولية 

تتمثـــل في ضـــرورة التعاون مـــع القائمين 
باإلجـــراءات  لالتـــزام  المســـاجد  علـــى 

علـــى  للحفـــاظ  واالحترازيـــة  الصحيـــة 
ســـامة الجميـــع. كما أشـــاد البيـــان بالدور 
الرائـــد لولي العهد رئيـــس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة في إدارته الحكيمة وقيادته لفريق 
البحريـــن فـــي ظل الظـــروف االســـتثنائية 
الصحيـــة لمواجهة جائحـــة كورونا، حيث 
قـــال رئيـــس اإلصـــاح “نثمـــن بـــكل تقدير 
كل اإلنجـــازات الكبيرة التـــي حققها فريق 
لمكافحـــة  الوطنيـــة  والحملـــة  البحريـــن 
كورونا برئاسة صاحب السمو الملكي ولي 
العهد رئيـــس الوزراء والتي جعلت مملكة 
البحريـــن في مصاف الـــدول في مواجهة 

الجائحة”.

المنامة - وزارة الداخليةالمنامة - جمعية اإلصالح

اســـتقبل الشـــيخ أحمـــد بن 
رئيـــس  خليفـــة  آل  حمـــد 
صبـــاح  بمكتبـــه  الجمـــارك، 
أمـــس، ســـوزان هانتر مدير 
إم  بـــي  إي  شـــركة  عـــام 
تيرمينالز البحرين، الشركة 
المشـــغلة لمينـــاء خليفة بن 
انتهـــاء  بمناســـبة  ســـلمان، 

فترة عملها.
الجمـــارك  رئيـــس  ورحـــب 
معربـــًا  هانتـــر،  بســـوزان 
لجهودهـــا  تقديـــره  عـــن 

ودورهـــا في دعـــم وتطوير 
شـــؤون  بيـــن  العاقـــات 
الجمارك وشـــركة إي بي إم 
تيرمينالـــز البحرين، متمنيًا 
لهـــا التوفيـــق والنجـــاح في 

مهامها المستقبلية.
أعربـــت  جهتهـــا،  مـــن 
ســـوزان هانتر عن شـــكرها 
وتقديرها لرئيس الجمارك، 
البحريـــن  لمملكـــة  متمنيـــة 
وشـــعبها مزيدًا مـــن التقدم 

واالزدهار.

رئيس الجمارك يستقبل مدير 
“إي بي إم تيرمينالز”

المنامة - بنا

أعلن المجلس األعلى للشؤون 
الرؤيـــة  هيئـــة  أن  اإلســـامية 
الشـــرعية انعقدت مساء أمس 
لتلقـــي  االثنيـــن(  )ليلـــة  األحـــد 
األنباء والشهادات برؤية هال 

شهر رمضان المبارك.

وأكـــد المجلـــس فـــي بيـــان أن 
هيئـــة الرؤيـــة قررت اســـتمرار 
انعقادها مســـاء اليـــوم االثنين 
)ليلـــة الثاثـــاء(، لتلقـــي أنبـــاء 
رمضـــان  شـــهر  هـــال  رؤيـــة 

المبارك.

“الرؤية” تقرر استمرار انعقادها مساء اليوم

افتتاح جامع شريفة العوضي في هورة سند
رئيـس مجلـس األوقـاف السـنية: بيـوت اهلل تحظى بدعـم كبير من جاللـة الملك

تحـــت رعاية رئيـــس المجلـــس األعلى 
للشئون اإلســـامية الشيخ عبدالرحمن 
بن محمد بن راشـــد آل خليفة، وتزامًنا 
مع قرب حلول شـــهر رمضـــان المبارك، 
افتتح رئيس مجلس األوقاف الســـنية 
الشيخ راشد بن محمد الهاجري صباح 
أمـــس األحـــد جامـــع شـــريفة العوضي 
بهـــورة ســـند بعد بنائه علـــى نفقة أبناء 
وذلـــك  الفارســـي،  شـــيخان  الوجيـــه 
بحضـــور خالـــد بـــن عبـــدهللا الشـــوملي 
األميـــن العام للمجلس األعلى للشـــئون 
اإلســـامية والنائـــب علي زايـــد النائب 
الثانـــي لرئيس مجلس النواب وممثلي 
مســـئولي  مـــن  وعـــدد  المتبرعيـــن، 

المجلس وإدارة األوقاف السنية. 

 واستهل الحفل بآيات عطرة من الذكر 
الحكيـــم تاهـــا إمـــام الجامـــع الشـــيخ 
الزبيـــر مبـــارك الحـــدي، وألقـــى بعدهـــا 
الشـــيخ راشـــد الهاجري كلمة بالمناسبة 
الغامـــرة  ســـعادته  عـــن  فيهـــا  أعـــرب 
بافتتاح هذا الجامع، مشيًدا بما تحظى 
بـــه بيـــوت هللا تعالى من رعايـــة دائمة 

ودعـــم كبير ومتواصل مـــن لدن عاهل 
البـــاد صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد 
بـــن عيســـى آل خليفة، ومـــن الحكومة 
الـــوزراء  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  برئاســـة 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفة، مثّمًنـــا في الوقت 
نفســـه الجهـــود الكبيـــرة التـــي يبذلهـــا 

المجلـــس األعلـــى للشـــئون اإلســـامية 
برئاســـة الشـــيخ عبدالرحمن بن محمد 
بن راشد آل خليفة في خدمة الجوامع 
وإعمارهـــا ورعايتهـــا، شـــاكًرا فـــي هذا 
الســـياق جهود وزارة العدل والشـــئون 
اإلســـامية واألوقـــاف بقيـــادة الشـــيخ 
وجهـــود  خليفـــة،  آل  علـــي  بـــن  خالـــد 

مجلس وإدارة األوقاف السنية. 
 كمـــا أبـــدى خالـــص الشـــكر والتقديـــر 
المتواصـــل  واإلحســـان  البـــر  ألعمـــال 
ألبناء الوجيه شيخان الفارسي، والتي 
منهـــا إنشـــاء هـــذا الجامع المبـــارك في 
ثـــواب المغفـــور لهـــا شـــريفة العوضـــي 
رحمها هللا، ســـائًا هللا تعالى أن يجري 
عليها ثواب هذا العمل الصالح ويجعله 

صدقًة جاريًة لها رحمها هللا. 

الجفير - المجلس األعلى للشئون اإلسالمية

أشـــاد صيـــادون بالقانـــون الذي ســـيعرض 
بجلســـة النواب يوم غد الثاثاء، والمعني 
يخالـــف  مـــن  علـــى  العقوبـــات  بتشـــديد 
أن  موضحيـــن  البحريـــة،  الثـــروة  قانـــون 
الثروات البحرية الوطنية أضحت عرضة 
قوانيـــن  منتهكـــي  بســـبب  لاســـتنزاف 
الصيـــد بالبحـــر، الذين أضـــروا بالصيادين 

وعوائلهم.

منتهكو البحر

وقـــال رئيـــس جمعيـــة قالـــي للصيادين 
محمـــد الدخيـــل لمنـــدوب “البـــاد”: نحن 
من المؤيدين لهذا المشـــروع؛ ألنه سوف 
يكـــون لصالـــح الصياديـــن والبيئـــة مًعـــا، 
وسوف يحافظ على ما تبقى من الثروة 
البحرية، ويوقف استنزاف خيرات بحار 

المملكة.
وأردف “رفع ســـقف المخالفات ســـيكون 
رادًعا للمخالفين، ونأمل اســـتمرار الدولة 

فـــي ســـن القـــرارات والقوانيـــن الصارمة 
والازمـــة والمنظمة للحفـــاظ على البيئة 
البحريـــة البحرينيـــة التـــي عانـــت الكثير 

بسبب منتهكي البحر وثرواته”.
تغليـــظ  ضـــرورة  إلـــى  الدخيـــل  ولفـــت 
“شـــباك  مســـتخدمي  علـــى  العقوبـــات 
النايلـــون” ألنه يجرف خيـــرات البحر من 
صغير الســـمك وكبيره، يضـــاف إليها أنه 
يتـــرك المخلفات منها فـــي البحر، مدمرة 
البيئـــة البحرية؛ ألنها غيـــر قابلة للتحلل، 
وإن ظلت هنالك لمئات السنين، فضررها 
الفادح والمباشر لمواطن األسماك يستمر 

لعشرات السنين”.
وأكـــد أن زيـــادة القوانيـــن المنظمة لعمل 
للتجـــاوزات  والمانعـــة  بالبحـــر،  الصيـــد 
الحاصلة هنالك، ضرورة ملحة، وبشـــكل 

إلزامي على جميع الصيادين.
واختتـــم بـــأن “الحـــل يكمن فـــي تطبيق 
قانـــون النوخـــذة البحرينـــي، وأن يكـــون 
صاحـــب الرخصة هو الموجود على ظهر 

السفينة، سواء البانوش أو الطراد”.

فئة مستفيدة

الصياديـــن  رئيـــس  نائـــب  قـــال  بـــدوره، 
المحترفين عبداألمير المغني إن القوانين 
وعـــدم  الحيـــاه،  أمـــور  تســـّير  التـــي  هـــي 
تطبيقهـــا بـــه إزعاج لبعـــض المســـتفيدين 
بشكل فردي على حساب غيرهم، مغلقين 
بذلـــك طـــرق الصيـــد علـــى غيرهـــم، ألنهم 

يسيرون بشكل غير مشروع.
لقـــرار  مثـــا  “بالنســـبة  المغنـــي  وأضـــاف 
حظـــر صيـــد الروبيـــان والذي صـــدر العام 
1980 ونؤكـــد أهميتـــه دائًمـــا، إال أنـــه لـــم 
يطبق بشـــكل فعلي، وكان يوقف أصحاب 
التراخيـــص ليعمل بعدهـــا المخالفين غير 
المرخصيـــن، ومـــع الوقت تزايدوا بشـــكل 
كبيـــر”. وتابـــع “عـــدم وجـــود القوانيـــن أو 
التأخـــر فـــي تنفيذها أو تطبيقهـــا، به ضرر 
كبير على المخزون البحري من األســـماك، 
خصوًصـــا  انفســـهم،  الصياديـــن  وعلـــى 

الملتزميـــن بالقوانيـــن والشـــروط المنظمة 
لعمـــل الصيـــد، وعليـــه فنحن نؤكـــد أهمية 
تغليـــظ العقوبـــات لـــكل التجـــاوزات التي 
بيـــن  للعدالـــة  إحقاقـــا  بالبحـــر،  تحـــدث 
المخـــزون  علـــى  وحفاظـــا  الصياديـــن، 

الوطني من الثروات البحرية”.
وأنهى المغني بالقول “نبصم بالعشرة على 
أي قوانين تنظـــم الصيد بالبحر، وتحافظ 

على مقدرات وثروات األجيال القادمة”.

التنظيم مطلوب

من جهته، أكد نائب رئيس جمعية ســـترة 
للصيادين حســـن محمـــد اضرابوه ضرورة 
أن تتناســـب العقوبـــات مع طبيعـــة الجرم 
الحاصـــل فـــي البحـــر، وأن تراعـــي حـــال 
المحترفيـــن الصياديـــن فـــي رســـوم مبلـــغ 
المخالفة، مبيًنا أن عملية التنظيم مطلوبة 
للحفـــاظ علـــى الثـــروات البحريـــة، ووقف 

هدرها وتدميرها.
وأضـــاف اضرابـــوه “نحن ضـــد المخالفين 

الذين يدمـــرون البيئة البحرية بأي شـــكل 
كان، ســـواء عبـــر دفـــان البحـــر، أو تلويث 
ميـــاه البحر، أو بممارســـة مخالفات الصيد 
الغيـــر القانونية، أو بعـــدم االلتزام بأوقات 
منـــع الصيـــد وغيرهـــا، ألن بذلـــك تجـــاوز 
والتفـــاف علـــى األنظمـــة القائمـــة، وإضرار 
بالبيئـــة، وعدم تحقيق العدالة والمســـاواة 

بين الصيادين”.

وقف االنتهاكات

إلى ذلك، قـــال البحار إبراهيـــم البوعينين 
إن تغليـــظ العقوبات على المتجاوزين في 

البحـــر أمـــر مطلـــوب، خصوصا مـــع حجم 
االنتهاكات الراهنة وأبرزها صيد الروبيان 
بكميات هائلة في موسم الحظر، الفتا إلى 
أن منهـــم من يدخل البحر بقـــوارب هواة، 

وبحيث ال تمثل مصادرتها لهم أي ضرر.
وختـــم البوعينيـــن قائـــا “التشـــديد علـــى 
العقوبات لن يطال المتجاوزين فحســـب، 
بل هو أمر سيسهم في وقف هدر الثروات 
انقـــراض  مـــن ظاهـــرة  والحـــد  الوطنيـــة، 
األســـماك التـــي منهـــا البرطـــام والصافـــي 
الصنيفي، وباقي األسماك باتت محدودة، 

خصوصا الموسمية منها”.

وقف هدر المخزون السمكي وتلويث البيئة وقطع أرزاق البحارة

صيادون لـ “^”: نبصم بالعشر على تغليظ عقوبة المخالفين بالبحر

بدور المالكي

أم شهد لـ “^”: أتمنى جمع 500 دينار ألشتري بضاعة رمضان والعيد
تؤكد عهود مهدي، التي تفضل أن نناديها 
بأم شـــهد، أن العمل شـــرف، وأنـــه يمنحنا 
القـــوة التـــي تفتـــح أمامنا طرقـــا لإلبداع 
والعيـــش الكريـــم، مردفـــًة: نحـــن كأســـر 
منتجة نشـــكر دعـــم قيادتنـــا وحكومتنا، 
فهـــي دائمـــا ال تقصر في منـــح مواطنيها 
تأســـيس  فـــي  يســـاعدهم  الـــذي  الدعـــم 

مشروعاتهم الخاصة.
وتقول أم شـــهد: بدأت عملي منذ حوالي 
5 ســـنوات، كنـــت بالعشـــرينات من عمري 
بعـــد أن أنهيـــت دراســـتي الثانويـــة ولـــم 
أجـــد عمـــا، فتخصصـــت ببيـــع المابـــس 
“ســـتاند”  مـــن خـــال بســـطة صغيـــرة و 
واحـــد فـــي األســـواق الشـــعبية، وتعلمت 
قيادة الســـيارات وحصلـــت على رخصة، 
ثم اشـــتريت “باصـــا” قديما الســـتخدامه 
فـــي نقل بضاعتـــي التـــي كان رأس مالها 
20 دينـــارا، ولكنهـــا تكللـــت بعاقة طيبة 
مـــع الزبائن الذيـــن أحبوا صدقـــي معهم، 

فأصبـــح لـــدي زبائـــن يقصدوننـــي في أي 
مكان أعـــرض فيه بضاعتي وهذا دفعني 
وهـــو  المنتجـــة،  األســـر  إلـــى  لانضمـــام 
مشـــروع حكومـــي رائـــد تقـــوم بـــه وزارة 
العمـــل والتنميـــة االجتماعية، فتوســـعت 

بعملي وتنوعت البضاعة التي أبيعها.
وتســـتكمل: وبعـــد فتـــرة توفـــى والـــدي، 
فانتقلت أنا وزوجي وهو ال يعمل وابنتي 
للســـكن مع والدتي؛ ألننا ال نملك مســـكنا 
خاصا أو حتى شـــقة نســـكن فيها، وحتى 
أقوم بتوفير إيجار الشقة، وشراء الدواء 
لوالدتـــي التي تكفلت بهـــا، خصوصا بعد 

إصابتهـــا بجلطـــة فـــي المـــخ ســـببت لهـــا 
شـــلا نصفيـــا، وفكرت بتوفير كل شـــيء 
مـــن أجـــل والدتـــي، وكانت وعلـــى الرغم 
مـــن مرضها إال أنها تســـاعدني في رعاية 
ابنتي شـــهد ذات الـ 13 عاما؛ حتى أتفرغ 

لتوسيع تجارتي البسيطة.
وتكمـــل: حلـــت جائحـــة كورونـــا وألقـــت 
بظالها الســـلبية على الحيـــاة واالقتصاد 
ســـنة  وطـــوال  والجميـــع،  واألعمـــال 
اضطـــررت للمكـــوث بالبيـــت دون عمـــل، 
حيـــث قمـــت بتقنين كل شـــيء لتســـتمر 
إضافيـــة  رزق  أبـــواب  وفتـــح  الحيـــاة، 

لتوفير مصروفاتنا اليومية، فتعلمت فن 
المكياج والخياطة والتصميم.

وتردف أم شـــهد: ثم عـــادت الحياة، ألبدأ 
مـــن جديـــد بمتـــر واحـــد و5 قطـــع وكنت 
أركـــب “الســـتاندات” بيـــدي، ثـــم وســـعت 
وصلـــت  حتـــى  متريـــن  إلـــى  المســـاحة 
اآلن إلـــى مســـاحة 8 أمتـــار، أعـــرض فيها 
بضاعـــة متعـــددة األصناف مـــن المابس 
والحجابـــات  والجابيـــات  النســـائية 
ومابـــس األطفـــال التـــي أشـــتريها مـــن 
مـــن  يســـتوردونها  بحرينييـــن  تجـــار 
الكويـــت واإلمارات، وأقوم فـــي آخر كل 
شـــهر وقبل رمضان واألعيـــاد عادة بعمل 
تنزيـــات وخصومات على بضاعتي لكي 
يتمكـــن محـــدودو الدخـــل مـــن شـــرائها، 

مضيفـــة: أقـــوم بنفســـي بنقـــل البضاعـــة 
بباصـــي القديم، وتعليـــق البضاعة وفكها 
لنقلهـــا إلى أماكن متعـــددة، وال يوجد من 
يســـاعدني ســـوى زوجة أخـــي “أم علي”، 
ولكن بعد مرور 5 سنوات أصبحت أعاني 
من آألم شديدة بالمفاصل بسبب “الشيل 
والحـــط ونقـــل البضاعة”، لكنني ســـعيدة 
بعملـــي وأطمـــح إلـــى تطويره مـــن خال 
محل خاص بي بـــدال من عرض البضاعة 
في الشـــارع، وأتمنـــى أن أوفر 500 دينار 
رأس مـــال حاليا ألشـــتري بضاعة جديدة 

لرمضان والعيد.
تبيـــع بضاعتهـــا  التـــي  شـــهد  أم  وتحلـــم 
على شـــارع توبلي وتحديدا عند إســـكان 
توبلـــي، أن تحصـــل علـــى بيـــت أو شـــقة 
العمـــر مـــن وزارة اإلســـكان، خصوصا أن 
طلبهـــا فـــي الـــوزارة يعـــود للعـــام 2011، 
فهـــي تحلـــم ببيت يلمهـــا وابنتها وزوجها 

وتقضي فيه بقية العمر.

أتكفل بوالدتي وعائلتي وأحلم بالحصول على بيت العمر

زاوية تسلط الضوء 

عىل مرشوعات ونشاط 

األرس املنتجة مبختلف 

املناطق

أسر
منتجة

إبراهيم البوعينين حسن اضرابوه

إبراهيم النهام

عبداللطيف الشيخ



للمحكمة سلطة تقدير أتعاب المحاماة أو النزول بالمغالى فيها

أصدر نائب رئيس المجلس األعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار عبدهللا البوعينين إرشادات 
قضائيــة بشــأن أتعــاب المحامــاة، تأتي هذه اإلرشــادات لتكون ُمعيًنــا للقضاة في موضوعيــن، أولهما: 
أتعــاب المحامــاة التــي يلزم الموكل بأدائها لوكيله )المحامي(، وثانيهما: أتعاب المحاماة باعتبارها من 

مصروفات الدعوى.

اســـتحقاق  إن  البوعينيـــن  وقـــال 
بمثابـــة  هـــي  المحامـــاة  أتعـــاب 
التـــزام وعهـــد مـــن المـــوكل للوكيل 
يبذلـــه  مـــا  مقابـــل  )المحامـــي( 
المحامـــي مـــن جهـــد للحفـــاظ على 
حقوق موكله وتمثيله أمام القضاء 
ومـــا يربـــط المحامـــي مـــع موكلـــه 
باعتبـــارات كثيرة مـــن أهمها الثقة 
واألمانـــة، وأضاف بأن اإلرشـــادات 
لهـــا  القضائيـــة ألتعـــاب المحاميـــن 
خصوصيـــة أيًضـــا مـــع المتقاضيـــن 

فـــي تقدير المحكمة لهـــذه األتعاب 
ضمـــن مصروفـــات الدعـــوى وإلزام 
بهـــا  عـــام  الدعـــوى كأصـــل  خاســـر 
بمراعاة أن يكون تقديرها مناســـًبا 

ومعقوالً.
وجاء بشـــأن اإلرشـــادات القضائية 
فـــي  المحامـــاة  أتعـــاب  بشـــأن 
يخـــص  والـــذي  األول  الموضـــوع 
أتعاب المحاماة حيث يلزم الموكل 
بأدائها لوكيله )المحامي( بحكم أن 
االتفاق بين المحامي وموكله على 

األتعاب هو أمر واجب النفاذ كأصل 
وتنفيـــذه  احترامـــه  ويجـــب  عـــام 
وفًقـــا لمـــا ورد بـــه طبًقـــا للقاعـــدة 
األصوليـــة التـــي تقضي بـــأن العقد 
يجـــوز  وال  المتعاقديـــن،  شـــريعة 
نقضـــه أو تعديلـــه إال فـــي حـــدود 
مـــا يســـمح بـــه االتفـــاق، إال أن في 
الحـــاالت التـــي قد يكـــون فيها هذا 
االتفاق باطالً ألي سبب من أسباب 
البطـــالن أو تكـــون األتعـــاب مغالى 
فـــي تقديرها أو ينـــازع الموكل في 

تنفيـــذ الوكيل )المحامـــي( لألعمال 
محـــل الوكالة، فإنه يكون للمحكمة 
فـــي  ســـلطة  الحـــاالت  هـــذه  فـــي 
تقديـــر أتعـــاب المحامـــاة أو النزول 

باألتعـــاب المغالـــى فيهـــا بـــأن يبـــدأ 
التقديـــر مـــن حيـــث ما اتفـــق عليه 
األطـــراف والنـــزول بـــه إلـــى القـــدر 
المناسب والمعقول، وذلك بمراعاة 
عـــدة معايير ومنهـــا أهمية الدعوى 
المحامـــي  بذلـــه  الـــذي  والجهـــد 

والنتيجة التي حققها.
أما بالنسبة للموضوع الثاني المعني 
بأتعـــاب المحامـــاة باعتبارهـــا مـــن 
مصروفات الدعوى فإنه يجب على 
الخصـــوم أن يرفقوا بملف الدعوى 
كشـــًفا بهذه األتعـــاب. وكأصل عام 
يلـــزم بهـــا خاســـر الدعـــوى وحـــده، 
ويجـــب أن يكون تقديـــر المحكمة 
لهـــذه األتعاب التي يلزم بها خاســـر 

الدعـــوى تقديـــًرا مناســـًبا ومعقوالً، 
ويتـــم تقدير المعقوليـــة وفًقا لعدة 
معاييـــر، ومنهـــا: ســـلوك األطـــراف 
قبل رفع الدعوى وخالل إجراءات 
التقاضـــي، وســـعي األطـــراف لحل 
ـــا، والمبلـــغ المطالب به  النـــزاع وديًّ
الدعـــوى،  فـــي  المحكـــوم  والمبلـــغ 
تعقيـــد  ودرجـــة  صعوبـــة  ومـــدى 
الدعـــوى، والجهد والوقت المبذول 
فيهـــا، والمهـــارة والتخصـــص فـــي 

نوع الدعوى.
بإلـــزام  الحكـــم  يجـــوز  ذلـــك  ومـــع 
الدعـــوى  كســـب  الـــذي  الخصـــم 
باألتعاب كلها أو بعضها في حاالت 

معينة حددها القانون.

عبدالله البوعينين

المنامة - المجلس األعلى للقضاء

جـاللـة الملك نمــوذج قـائــد يحتضــن كــل أطيــاف الشعــب
ــام ــة وسـ ــل محبـ ــلمان... رجـ ــن سـ ــة بـ ــر: خليفـ ــل الكبيـ ــب الراحـ ــتذكًرا مناقـ ــي مسـ ــيس هانـ القسـ

أشـــاد خادم الكنيســـة اإلنجيليـــة الوطنية 
رئيـــس جمعية البيارق البيضاء القســـيس 
البـــالد  عاهـــل  بتوجيهـــات  عزيـــز،  هانـــي 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفة، بشـــأن فتح أبـــواب دور العبادة 
أمام المؤمنين عشـــية حلول شهر رمضان 

المبارك.
تصريـــح  فـــي  هانـــي  القســـيس  وقـــال 
صحافـــي، إن جاللـــة الملك نمـــوذج للقائد 
المؤمن الذي اســـتطاع أن يجمع بين رضا 
الخالـــق ورعاية شـــعبه، واإلغـــداق عليهم 

ـــن واألمـــن والمحبة والســـالم،  بنَعـــم التديُّ
وجاللتـــه قريـــب مـــن المواطنيـــن يتلمس 
احتياجاتهـــم الماديـــة والروحيـــة فـــي آن 
معـــا، ولقلَّمـــا رأينـــا قائـــدا حنونـــا يتحلـــى 
بالصفـــات القيادية الصالحة التي نشـــرت 
عطرهـــا فـــي أصقـــاع الدنيـــا وليـــس فـــي 

مملكة البحرين فقط.
وتابع بأن اإلنسان أيا كان دينه أو طائفته 
ال يمكـــن أن َيفـــي جاللتـــه حقـــه، ألنه رمز 
بكافـــة  الشـــعب  كل  واحتضـــان  للمحبـــة 
أطيافـــه، مـــن دون تفرقـــة أو تمييـــز، وهو 
نهـــج األجـــداد واآلبـــاء ومـــوروث وضعـــه 

بعهـــدة أبناء جاللته وليس أدّل على ذلك، 
ســـوى ولي العهـــد رئيس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة، الـــذي عمل ســـموه مترئســـا فريق 
البحرين الوطني في مكافحة “كوفيد 20” 
وديَدنـــه الحفاظ على ســـالمة المواطنين 
والمقيمين، مقدما ســـموه العـــالج واللقاح 
للجميـــع بشـــكل مجانـــي وهـــو أمـــر محـــل 
هللا  ليحفـــظ  ونصلـــي  وتقديرنـــا  شـــكرنا 
سبحانه وتعالى قيادة البحرين الرشيدة.

وأردف القســـيس أنه تقديرا لجاللة الملك 
وعرفانـــا بمحبـــة وتســـامح جاللتـــه، فإنـــه 

يهدي بمناســـبة حلول شهر الصوم المبارك 
لجاللـــة عاهـــل البـــالد إصداًرا عن الســـالم 
مـــن أكثر من 50 شـــخصية بحرينية وغير 
بحرينيـــة مـــن داخـــل وخـــارج البحريـــن، 
كتبـــوا عـــن الســـالم فـــي البحريـــن والدور 

الملهم لجاللة الملك في صناعة السالم.
واســـتذكر القســـيس هاني بهذه المناســـبة 
أيضـــا دور صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة طيـــب هللا 
ثراه، في تعزيز مســـيرة السالم والتسامح 
في البحرين، مشـــيرا إلى أن ســـموه رحمه 
هللا، كان بحق رجل ســـالم ومحبة، قضى 

جـــل عمره فـــي خدمة الشـــعب البحريني، 
وهمه بالســـالم طال األمـــم ليطلق مبادرة 
“يـــوم الضميـــر” تمهيـــًدا للتكافـــل العالمـــي 
بشـــأن وضع حد للحروب والمعاناة وخلق 

حياة كريمة لكل شعوب األرض.
وختاًما، أعرب القســـيس هانـــي عزيز عن 
بمناســـبة  والتبريـــكات  التهانـــي  خالـــص 
حلول شـــهر رمضان المبارك لجاللة الملك 
ولســـمو ولي العهد ولكل شـــعب البحرين، 
داعيـــًا المولـــى عـــز وجـــل أن يعيـــد هـــذه 
بوافـــر  الجميـــع  الكريمـــة علـــى  المناســـبة 

الخير والبركات والنعم.

المنامة- مكتب القسيس هاني عزيز

هاني عزيز

local@albiladpress.com
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يجـــوز الحكـــم بإلـــزام مـــن يكســـب الدعـــوى بهـــا كلهـــا أو بعضهـــا فـــي حـــاالت معينـــة

المسامح الصابر... ذو حّظ عظيـم 1/2
Û  بحلــول شــهر رمضــان المبارك يحســن الحديث عــن مكارم

األخــالق، وفــي مقدمتهــا العفو والتســامح واإلصــالح بين 
النــاس. وكذلــك بمناســبة إصدار العفــو الملكــي الكريم عن 
الســجناء ومشــروع العقوبــات البديلة التي تنســج الفرحة 

في القلوب.
Û  يقــول المولــى عــّز وجــل فــي كتابــه الحكيــم )وال تســتوي

الحسنة وال السيـّئة ادفع باللتي هي أحسن فإذا الذي بينك 
وبينــه عــداوة كأنه وّلي حميم * وال يلّقاها إال الذين صبروا 

وال يلقـّاها إال ذو حـّظ عظيم( - )فصلت: -34 - 35(
Û  وقــال جــّل جالله: )وإن تعفوا وتصفحــوا وتغفروا فإن هللا

غفور رحيم( - )التغابن 14-(.
Û  كثيــرة هــي آيات القــران الكريم التي تحث على التســامح

والرحمــة والتواضــع والدفــع بالتــي هــي أحســن واإلصالح 
بيــن الناس والبشاشــة والوداعة والعفو عــن الناس مقرونا 
الخيــر  علــى  والتعــاون  والرحمــة  الســالم  بالصفــح وروح 
واإلخــاء واإلحســان واإليثــار والكــرم وكظــم الغيــظ وذم 
االســتكبار والتســاوي بيــن البشــر دون تمييــز إال بالتقــوى 
وعدالــة الحكــم بيــن النــاس حتى مــع المبغضيــن واألعداء 
إلــى آخــر الصفــات التــي تهيــئ البشــر لحمــل األمانــة التــي 
عجــزت عــن حملهــا الســماوات واألرض والجبــال وحملهــا 
اإلنســان فمنهــم مــن أطــاق حملهــا، ومنهــم مــن عجــز عنهــا 

فكان ظلوما جهوال.
Û  يقــرأ مــن  وحدهــم  المســلمين  جمهــور  فليــس  بعــد-  أمــا 

مــكارم األخــالق في اإلســالم ففي األديــان األخرى دعوات 
للتســامح، كما ورد عن النبي عيســى )عليه الســالم( في ما 

نقــل عنــه قوله: )من ضربك على خدك األيمن فأدر له خدك 
األيســر( وفيما تذكره بقية األديان والشــرائع والتعبدات ما 

يشبه ذلك.
Û  وفــي عصرنــا اليــوم أصبحــت الدعــوة للتســامح مشــروعا

عالميــا لــه مؤسســاته ومنظماتــه، بدءا من حقوق اإلنســان 
والثقافيــة  التربويــة  والشــؤون  والطفــل  المــرأة  وحقــوق 

واألجتماعية والسياسية وغيرها كثير.
Û  وإذا جئنا إلى سيرة نبينا الكريم فقد كانت حياته وأقواله

وأفعالــه تطبيقــا لما ورد فــي القرآن الكريم من آيات بينات 
فــي فضــل التســامح والعفــو ومــكارم األخالق، فهــو القائل 
فيمــا ورد عنــه: )بعثــت ألتّمم مكارم األخــالق( وقوله فيمن 
عــاداه وتآمــر عليه وخذله مــن قريش: )الّلهــم ارحم قومي 
لمشــركي  بقولــه  يعلمــون(. ويكفينــا االستشــهاد  فإنهــم ال 
قريش الذين تآمروا على قتله وتم أســرهم في فتح مكة: 

)اذهبوا فأنتم الطلقاء(.
Û  المنتجبيــن بيتــه  آل  األكــرم  النبــي  ســيرة  علــى  ومشــى 

وصحابتــه الذيــن اتبعــوه بإحســان واألتقياء مــن عباد هللا 
الصالحين.

Û  ســيرة اإلمــام علــي )عليــه الســالم( فــي العفــو والتســامح
ناصعــة البيــاض. قــال ألبنائــه وصحبه حين ضربه الشــقي 
ابــن ملجــم - وهــو ينــوي إطــالق ســراحه –  عبدالرحمــن 
تخمينــا - أن نجــا مــن تلــك الضربــة: )إذا نجــوت فأنــا أولى 
به وإن مّت فهي ضربة بضربة وإياكم أن تمـّثلوا بالرجل(.

Û  )وجــاء فــي الخبر أن األمام الحســن بن علي )عليه الســالم
اعترضه رجل وسبه وشتمه، فأحسن إليه وأعطاه وأطعمه 

وكساه حتى خجل الرجل فاعتذر وبكى.
Û  واعتــرض الّحــر بــن يزيــد الرياحــي ورجالــه طريــق اإلمــام

الحســين إلــى الكوفــة عنــد وقعــة كربــالء وكانــوا يشــكون 
مــن العطــش فأكرمهم الحســين وســقاهم حتــى ارتووا ثم 
آب الرياحــي إلــى رشــده ومال إلى نصرتــه. ومثل ذلك في 
دفــع الســيئة باإلحســان فعل باقي أئمة أهــل البيت مما هو 

معروف مشهور.
Û  مــع كل مــا تقــّدم ذكــره عــن فضائــل التســامح، يــدور فــي

الخاطــر هذا الســؤال الملــّح: لماذا ما يــزال كثير من الناس 
التســامح،  عــن  عازفيــن  ومغاربهــا  األرض  مشــارق  فــي 
منصرفيــن عــن التعايــش مــع اآلخــر المختلــف، وهــم عــن 

التذكرة معرضون؟
Û  فكــرت فــي هــذا األمــر وانتهيــت إلــى عوامل وأســباب في

طبيعة البشــر – ورب آخرين غيري لديهم أســباب مشــابهة 
– وذلك فيما يلي:

Û  طبيعــة اإلنســان وطبعــه ذكرهــا القرآن الكريــم في مواضع
كثيــرة منهــا: النفس األمارة بالســوء - ولقد خلقنا اإلنســان 
ونعلــم مــا توســوس بــه نفســه ونحــن أقــرب إليه مــن حبل 
الوريــد ).ق 16(- خلــق اإلنســان مــن عجــل – قتــل اإلنســان 
مــا أكفــره - وخلق اإلنســان ضعيفا- إذا مّســه الخير منوعا، 
وإذا ّمسه الّشر جزوعا – )إن اإلنسان لرّبه لكنود، وإنه على 
ذلك لشهيد، وإنه لحّب الخير لشديد )العاديات9-6-( الخ...

Û  تلــك الصفــات لإلنســان المنحــرف فــي القــرآن الكريــم هــي
لمن تحكم تصرفاته الغرائز الحيوانية وتســّيرها الشهوات 
وحّب الذات ومتاع الدنيا واالستسالم للعواطف الجامحة 

بدال من تحكيم العقل وســلوك المنطق الســليم والنظر الى 
عواقب األقوال واألفعال.

Û  ومــن األســباب اإلرث المجتمعي الســلبي والتربية المنزلية
األقــوال  إلــى  واالســتماع   – البعــض  عنــد   – والمدرســية 

المتطرفة العدوانية وثقافة العنف.
Û  انتشار أخبار العنف والقتل والتدمير وشيوعها في وسائل

التواصــل وأفــالم العنــف، وفــي ممارســات العنــف والقتــل 
واإلبــادة فــي كثيــر من الــدول، على رأســها إســرائيل تجاه 
شــعب فلســطين، وكذلــك ما نــراه فــي ماينمار تجــاه أقلية 
)الروهينغــا( المســلمة وممارســات كثيــر مــن الــدول تجــاه 

شعوبها وتجاه الدول األخرى.
Û  التعصــب األعمــى الدينــي والطائفــي والمذهبــي والعرقــي

والعائلــي والقبلــي والسياســي والحزبــي، وقــل مثــل ذلــك 
حيــن تتحكــم ثقافــة المــوروث الحقــدي والعقــد النفســية 
وعــدم االعتــراف باآلخر، والنظرة الدونيــة لبعض مكونات 
المجتمــع والكراهيــة وشــهوة االنتقــام في عواطف البشــر. 
وفي محيط األســرة حين تتحكم ســورة الغضب بال وازع 
وال رأفــة مــن ضميــر فيتحمــل الضعيــف أثقالهــا وتوّلد في 

نفسه الميل الى العنف. 
Û  االستســالم إلــى مــا يعرف )بغســيل الدماغ( طوعــا أو كرها

مــن فئــات تبــرر القتــل واالنتقــام وتلبــس الحــق بالباطــل 
وتشّوق ضحاياها لمعانقة الحور العين في غير ما أمر هللا.

Û  ثم إّني اختتم هذا الحديث بالقول إن من استطاع تطهير
النفــس وتزكيتهــا مــن تلــك األثــام والشــرور فقد فــاز.. وما 

الحياة الدنيا إال متاع الغرور.

تقي محمد البحارنة

المنامة - وزارة الداخلية

فـــي إطـــار جهودهـــا في تنفيـــذ القانـــون وضبـــط المخالفين، 
تمّكنـــت قيادة خفر الســـواحل في وقائـــع منفصلة من ضبط 
قارب على متنه 4 أشـــخاص بســـاحل كرانـــة، لقيامهم بصيد 
الروبيـــان المحظور صيـــده في هذه الفترة من العام بموجب 
القـــرار الـــوزاري الصادر في هذا الشـــأن والـــذي قدرت كميته 
بــــ105 كيلوجرامـــات والذي تم صيده بواســـطة شـــباك الجر 

القاعية “الكوفة” الممنوع استخدامها.
كمـــا تمّكنـــت دوريـــات اإلســـناد البـــري مـــن ضبـــط كميـــة من 
الروبيـــان فـــي مركبتيـــن بمنطقتـــي كرانـــة وكـــرزكان، حيث 

قدرت الكمية المضبوطة بـ 330 كيلوجراًما.
وقـــد تم اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة، وإحالة القضايا 

إلى النيابة العامة.

مصادرة 435 كيلوجراًما من الروبيان المحظور صيده
المنامة - وزارة الداخلية

تمكنت مديرية شـــرطة المحافظة الشـــمالية في أقل من 24 
ســـاعة من القبض على شـــخص )35 عاًما( إثر قيامه بإشعال 
النار بســـيارة متوقفة في “كراج” أحـــد المنازل بمدينة حمد، 

الذي امتد إلى المنزل وأدى إلى تضرره.
وبعد تلقي البالغ، باشـــرت المديرية أعمال البحث والتحري 
والتي أســـفرت عن تحديد هوية المذكـــور والقبض عليه، إذ 
تبين أن ســـبب قيامـــه بالواقعة يعود لخالف شـــخصي بينه 

وبين صاحب المركبة.
باتخـــاذ  الشـــمالية  المحافظـــة  شـــرطة  مديريـــة  وقامـــت 

اإلجراءات الالزمة، وإحالة القضية إلى النيابة العامة.

القبض على مشعل النار بسيارة مدينة حمد
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الجفير - جهاز الخدمة المدنية

اســتناًدا إلــى التعميــم الــذي أصــدره ولــي العهــد رئيــس مجلــس الــوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بن حمد آل خليفة بشــأن ســاعات 

الدوام الرسمية في شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ.

الخدمـــة  جهـــاز  رئيـــس  أوضـــح 
المدنيـــة أحمـــد الزايد أنه اســـتنادا 
إلـــى المـــادة رقـــم )19( مـــن قانون 
الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم 
بقانون رقم )48( لسنة 2010 بشأن 
أيام العمل في األسبوع ومواقيته 
أوقـــات  خـــارج  العمـــل  وضوابـــط 
العمل الرســـمي، أنه تقرر أن تكون 
ســـاعات الدوام الرســـمي في شهر 
رمضان المبارك من الساعة الثامنة 
صباًحا حتـــى الســـاعة الثانية بعد 
الظهـــر للموظفيـــن العامليـــن وفق 
نظـــام ســـاعات العمـــل االعتيادية، 
العمـــل  ســـاعات  تخفـــض  بحيـــث 
الســـدس  بمعـــدل  األســـبوع  فـــي 
فتكـــون 30 ســـاعة للعاملين بنظام 
36 ساعة في األســـبوع، وتخفض 
كذلـــك النســـبة نفســـها للموظفيـــن 
العمـــل  ســـاعات  وفـــق  العامليـــن 
المطولـــة بحيـــث تكون 33 ســـاعة 
ونصف للعاملين بنظام 40 ســـاعة 
فـــي األســـبوع من الســـاعة الثامنة 
صباًحا حتى الســـاعة 2:45 دقيقة 
األربعـــاء،  إلـــى  األحـــد  يـــوم  مـــن 
وفـــي يـــوم الخميـــس من الســـاعة 
الثامنة صباًحا إلى الساعة الثانية 
تخفـــض  كمـــا  ظهـــًرا،  والنصـــف 
ساعات العمل الخاصة التي وافق 
عليها جهاز الخدمة المدنية لبعض 
الجهات الحكومية بالنســـبة نفسها 
وتحـــدد الســـلطة المختصـــة بهذه 
وانتهـــاء  بدايـــة  أوقـــات  الجهـــات 
الـــدوام الرســـمي اليومي بحســـب 
مـــع  يتوافـــق  العمـــل ومـــا  حاجـــة 
الضوابط المحددة وفق سياســـات 
الخدمـــة المدنيـــة، منوًهـــا أن ذلك 
الهيئـــات  فـــي  الموظفيـــن  يشـــمل 
والمؤسسات الحكومية المنضوية 
الذيـــن  المدنيـــة  الخدمـــة  تحـــت 
يعملـــون بنظـــام 36 أو بنظـــام 40 
ســـاعة في األســـبوع بحيث تطبق 
عليهـــم نفس نســـبة التخفيض في 

ساعات العمل.
وأمـــا فـــي الحـــاالت التـــي يطبـــق 
فيها نظـــام الدوام المـــرن المعتمد 

في الخدمـــة المدنية، فقد تقرر أال 
يتجـــاوز الحـــد األقصى للســـاعات 
العامليـــن  للموظفيـــن  المرنـــة 
وفًقـــا لهـــذا النظـــام ســـاعة واحدة 
يومًيـــا فـــي جميـــع ســـاعات العمل 
االعتياديـــة والمطولـــة والخاصـــة، 
الموظـــف  يســـتكمل  بحيـــث 
اســـتكمال  بعـــد  المرنـــة  الســـاعات 
الســـاعات األساســـية المقـــررة لـــه 
وفـــق نظـــام عملـــه، بحســـب فئات 
الـــدوام المـــرن المحـــددة اســـتناًدا 
لتعليمـــات الخدمـــة المدنيـــة رقـــم 
نظـــام  بشـــأن   2013 لعـــام   )5(
الحضور واالنصـــراف في الجهات 
الحكوميـــة واألنظمـــة والتعليمات 
ذات العالقـــة، وطبيعـــة الخدمات 
المعنيـــة  الجهـــات  تقدمهـــا  التـــي 

بحسب الفئات الوظيفية.
الخدمـــة  جهـــاز  رئيـــس  واختتـــم 
الذيـــن  الموظفيـــن  أن  المدنيـــة 
تتطلـــب طبيعـــة عملهـــم وبصورة 
ملحـــة العمـــل أكثـــر من الســـاعات 
المخفضـــة المذكـــورة أعاله، فإنهم 
يعوضون عن الســـاعات اإلضافية 
حســـب سياســـة العمـــل اإلضافـــي 
المعتمـــدة في الخدمة المدنية من 
خالل صرف أجور العمل اإلضافي 
راحـــة  بأوقـــات  التعويـــض  أو 
مساوية لســـاعات العمل اإلضافي 
التـــي عملهـــا الموظـــف طبقـــا لمـــا 
التـــي  الحكوميـــة  الجهـــة  تقـــرره 
الميزانيـــة  وتوفـــر  إليهـــا  ينتســـب 

الالزمة لصرف هذه األجور.

“الخدمة” يصدر تعليماته بشأن ساعات العمل برمضان

”stc“ 100 قسيمة مساعدات رمضانية من
محافـــظ العاصمـــة: دعـــم “الخـــاص” يبـــرز معانـــي التكاتـــف والتالحـــم

استقبل محافظ العاصمة الشيخ 
هشـــام بن عبدالرحمـــن آل خليفة 
الرئيس التنفيذي لشركة إس تي 
ســـي “stc” البحرين نـــزار بانبيله، 
بحضـــور نائـــب الرئيس للشـــؤون 
الحكومية الشيخ زياد بن فيصل 
آل خليفـــة، إذ تســـلم فـــي اللقـــاء 
100 قســـيمة شرائية للمساعدات 
ضمـــن  الشـــركة  مـــن  الرمضانيـــة 
مبادراتها لدعم األســـر المحتاجة 
والمتعففة بالمحافظة خالل شهر 

رمضان المبارك.
وأعـــرب المحافـــظ، لـــدى تســـلمه 
المقدمـــة  الشـــرائية  القســـائم 
 ”stc“ مـــن شـــركة إس تـــي ســـي

بدعـــم  اعتـــزازه  عـــن  البحريـــن، 
القطاع الخاص لجهود المحافظة 
فـــي تنفيـــذ المبـــادرات الخيريـــة 
واإلنســـانية والمجتمعيـــة، والذي 

يبـــرز معانـــي التكاتـــف والتعاضد 
المجتمـــع  أبنـــاء  بيـــن  والتالحـــم 
التـــي حث عليهـــا ديننـــا الحنيف، 
خصوصـــا مـــع قـــرب حلول شـــهر 

رمضـــان المبارك الـــذي يحمل في 
معانيه الخيـــر والعطاء والتآخي، 
الشـــركة  دعـــم  أن  إلـــى  مشـــيًرا 
يعكس جهودها في تعزيز مفهوم 

المسؤولية االجتماعية.
مـــن جهتـــه، أعـــرب بانبيلـــه عـــن 
دعـــم  فـــي  بالمســـاهمة  ســـعادته 
مبادرات محافظة العاصمة والتي 
تواصل اهتمامها بسكان المنطقة 
وأهاليهـــا، مؤكـــدا حـــرص شـــركة 
“stc” البحريـــن علـــى تعزيـــز أصر 
التواصـــل بين الشـــركة والجهات 
أكبـــر  إلـــى  للوصـــول  الحكوميـــة 
عـــدد ممكن من األســـر المحتاجة 

خصوصا في هذا الشهر الكريم.

المنامة - وزارة الداخلية

رمضـــــــان في زمـــن “كورونـــــا”... غيـــــر
للعـــام الثانـــي على التوالي يحل شـــهر 
رمضان المبـــارك على البحرين وجميع 
دول العالـــم ونحن في زمـــن الكورونا، 
إذ ســـبق وقضينـــا شـــهر الصـــوم العـــام 
فـــي ظـــل جائحـــة كورونـــا،  الماضـــي 
ملتزمين بجميع االحترازات وباالبتعاد 

عن بعض من العادات الرمضانية.
الرمضانيـــة  العـــادات  تغيـــرت  فهـــل 
بالنســـبة  ومـــاذا  أيًضـــا؟  العـــام  هـــذا 
الشـــهر  الســـتقبال  لالســـتعدادات 
العائليـــة  اللمـــة  عـــن  ومـــاذا  الكريـــم؟ 
فـــي األجـــواء الرمضانيـــة فـــي زمـــن 
الكورونـــا؟ هـــل مازالـــت عـــادة تبـــادل 
افتقدنـــا  وهـــل  مســـتمرة؟  األطبـــاق 

المسحر في زمن كورونا؟
كل تلك األســـئلة أجيـــب عنها من قبل 
عـــدد مـــن المواطنيـــن والمقيمين في 

البحرين.

ما االستعدادات الستقبال شهر 

رمضان المبارك؟

قال الخطاط البحريني ســـيد مرتضى 
الساكن إن االستعدادات لشهر رمضان 
مثـــل كل ســـنة ما عدا الســـنة الماضية 
وهذا العام، إذ ال نخرج لشـــراء الســـلع 
الرمضانيـــة بشـــكل كثيـــر إنمـــا نأخـــذ 
مـــا نحتاجه فقط. ســـابًقا كنا نشـــتري 

الكثيـــر مـــن المـــواد الغذائيـــة؛ إلعـــداد 
األطعمـــة وتبادل األطبـــاق بين األهل 
والجيـــران، لكن في ظـــل أزمة كورونا 
فـــإن كل ذلـــك يقتصـــر علـــى األســـرة 

الواحدة فقط.
“دار  محـــل  صاحـــب  أشـــار  بـــدوره، 
الميـــم” للذهـــب محمد صـــادق إلى أن 
اســـتعدادات شهر رمضان مختلفة من 
كل النواحـــي، فلهـــذا الشـــهر روحانية 
خاصـــة واســـتقباله يأتي بـــود وترقب 
من قبـــل جميع أفـــراد األســـرة، وفيما 
يتعلـــق باســـتعداداتنا فقـــد ســـبق وتم 
إعـــالء الزينة، وشـــراء “الماجلة”، وبما 
فاســـتعدادنا  محـــالت  أصحـــاب  أننـــا 
لشـــهر الخيـــر يكون عن طريـــق إعداد 

المسابقات والعروض.
وبيـــن محمود محمـــد، أحـــد العاملين 

فـــي أحد مطاعـــم المنامـــة، أن كورونا 
أثرت على استقبال شهر رمضان، لكن 
مع ذلك فإن الناس يســـتعدون بشكل 
جيـــد، إذ تـــم إعـــالء الزينـــة، والنـــاس 
بـــدأوا فـــي الذهـــاب للبـــرادات لشـــراء 

أغراض شهر رمضان.

ماذا عن اللمة العائلية في األجواء 

الرمضانية في زمن الكورونا؟

أوضـــح المواطـــن أحمـــد عبـــدهللا أنـــه 
يفتقد اللمة العائلية التي كانت من أهم 
العـــادات باإلضافة إلى زيارة األهل في 
شـــهر الخيـــر واالجتماع فـــي المجالس 
لقـــراءة القـــرآن، مردفـــا أن كل مناطـــق 
البحريـــن تفتقـــد اللمـــة فـــي ظـــل هـــذا 

الوباء.
وأشار المواطن إبراهيم عبدالرزاق إلى 

أنه يخصص يومـــا منفردا لكل فرد من 
عائلته؛ كي ال يتسبب بأي تجمعات.

هل مازالت عادة تبادل األطباق 

مستمرة؟

قالت سارة ســـعيد، خريجة من جامعة 
األطبـــاق  تبـــادل  عـــادة  “إن  البحريـــن، 
التجمعـــات  أن  إال  مســـتمرة  مازالـــت 

قلت”. 
ومن جانبها، أشـــارت الطالبة الجامعية 
زينـــب الســـكري إلـــى أن عـــادة تبـــادل 
األطباق أصبحت في ظل كورونا شـــبه 
مندثـــرة، وأخبرتنـــا عـــن حكايـــة جدتها 
ســـابًقا بأنهـــا كانـــت تعد أطباقا شـــعبية 
وتطلب مـــن أحفادها أن يوزعوها على 
“الفريـــج” لكـــن حاليا وبســـبب الجائحة 
فإن هـــذه العـــادة توقفت منـــذ رمضان 

الماضـــي، آملـــًة بـــأن ترجع مجـــدًدا بعد 
االنتهاء من الكورونا.

هل افتقدنا المسحر في زمن 

الكورونا؟

وأوضـــح الطبـــاخ صـــالح أبـــو العلـــة أن 
مملكـــة البحرين تســـتقبل شـــهر رمضان 
بـــكل فرح، لكـــن كورونا قللـــت قليال من 
ظهور المسحر، مشـــيرا إلى أن “المسحر 
كلمـــات  صـــالح  ورنـــم  رمضـــان”،  هـــو 
المســـحر قائاًل “اصحى يـــا نايم، اصحى 
وحـــد الدائـــم، الســـاعة للصـــوم خير من 
النوم في ليالي ســـمحة نجوم واسبحه، 

اصحى يا نايم وحد الرزاق”.
وبين المواطن جواد عبدهللا أن المسحر 
ســـابًقا كان حاضـــرا، يجـــوب الشـــوارع 
واألزقة حتـــى في الجو البـــارد، وحينها 
كنا نشـــعر باألســـى عليـــه، قائال “شـــلون 
يطلع هالفقير بهالبرد”، لكن حالًيا لم يعد 
موجودا، فالناس لديهم الهاتف والتلفاز 
ويسهرون إلى الساعة الواحدة والثالثة 

فجًرا، لذا فكل األمور تغيرت. 
واختتـــم المواطـــن مهـــدي مهـــدي بـــأن 
حضور المسحر في رمضان أصبح نادًرا 

جدا، وليس كما كان في السابق.

ميعاد خميس 
طالبة في جامعة البحرين

مواطنون 
ومقيمون: المسحر 

“اختفى”... 
و “اللمة” العائلية 

قّلت... ونفتقد 
المجالس

رئيس ديوان الخدمة المدنية

“الجعفرية: توزيع الدعم الرمضاني لـ 78 جمعية خيرية
المجتمعية الـــشـــراكـــة  وتــعــزيــز  الـــتـــراحـــم  ــخ  ــي ــرس ت الـــصـــالـــح: 

أعلن رئيس األوقاف الجعفرية يوسف الصالح أّن اإلدارة ممثلة بوحدة المبرات 
الخيريــة باشــرت بتوزيــع الدعم المخصص لشــهر رمضان المبــارك على أكثر من 
78 جمعيــة خيريــة تمثــل جميــع المحافظــات األربع في المملكــة، وذلك في إطار 
تفعيــل الوقــف الخيــري وتنميته والشــراكة الفاعلــة مع المجتمع ومؤسســاته بما 
يجسد مبادئ التراحم والتكافل االجتماعي، وكذلك المساهمة في مد يد العون 

والمساعدة للفئات المعوزة، وتنفيذ المشروعات الخيرية العامة.

 وأضـــاف الصالـــح: “ال شـــّك أّن هـــذه 
المبادرة تأتي بالتزامن مع قرب حلول 
شهر رمضان المبارك، الذي يمثل شهر 
التراحـــم والتواصـــل والتكافـــل، كمـــا 
أنهـــا تندرج فـــي إطار تفعيـــل الوقف 
الخيـــري وتعزيز الشـــراكة الفاعلة مع 
المجتمع ومؤسساته التي تقوم بدور 
مشـــهود بمـــا يجســـد مبـــادئ التراحم 
والتكافل االجتماعي والقيم المثالية 
السامية في ديننا اإلسالمي الحنيف، 
وكذلـــك المســـاهمة في مـــد يد العون 
والمساعدة للفئات المعوزة واإلسهام 
في التشجيع على تنفيذ المشروعات 

الخيرية العامة للمواطنين”.
 وأوضـــح رئيـــس مجلـــس األوقـــاف 

الجعفرية أّن هذا التوجه يأتي ضمن 
خطـــة واســـتراتيجية االدارة لتعزيـــز 
الشراكة المجتمعية وبناء المزيد من 
جســـور التواصـــل مـــع جميع شـــرائح 
المجتمـــع، وهـــو ينصـــب أيًضـــا فـــي 
أهـــداف الدور المحوري لألوقاف في 
تنميـــة المجتمع وتلبيـــة تطلعاته من 

هذه اإلدارة العريقة.
 وذكـــر الصالـــح أّن وحـــدة المبـــرات 
الخيريـــة تعمـــل على اســـتغالل كافة 
المبـــرات  مـــن  المتاحـــة  اإلمكانـــات 
الطبقـــة  لخدمـــة  العامـــة  الخيريـــة 
المحتاجـــة فـــي المجتمـــع، من خالل 
االســـتمرار فـــي العمـــل علـــى تقديـــم 
االنســـانية  الخدمـــات  مـــن  المزيـــد 

واالجتماعيـــة لتعم الفائدة الشـــرائح 
األكثر احتياًجا.

من جهتـــه، أكد مديـــر إدارة األوقاف 
الجعفريـــة محمـــد الحســـيني العمـــل 
والمقاصـــد  األهـــداف  تفعيـــل  علـــى 
الســـامية للوقف الخيـــري، والمتمثلة 
فـــي صرف ريعـــه علـــى ذوي الحاجة 
فضـــالً عـــن إطـــالق مشـــاريع جديدة 
تعزيـــًزا  للمجتمـــع  العـــون  يـــد  لمـــد 
االجتماعـــي،  والتكافـــل  للتضامـــن 

مشـــيًرا إلـــى أّن هـــذه المبـــادرة تأتي 
اإلنســـانية  المبـــادرات  ســـياق  فـــي 
واالجتماعيـــة التي تنفذهـــا األوقاف 
الجعفريـــة كواجـــب دينـــي ووطنـــي، 
آمالً أن تســـتمر مثل هـــذه المبادرات 
في مجاالت أرحـــب لتقديم خدمات 
نوعية أوسع مستقبالً، وهي جزء من 
نشـــاط اإلدارة ألن جذورها تأسســـت 
بدوافـــع دينية واجتماعيـــة ومقاصد 

إنسانية.

المنامة - األوقاف الجعفرية

إبراهيم عبدالرزاقزينب السكريسارة سعيدصالح أبو العلةمهدي مهديسيد مرتضى الساكن

جواد عبدالله

محمد صادق

أحمد عبدالله



grnata

 للمزيد من

العقارات

التاريخ: 2021/04/08
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

 إدارة التسجيل
CR2021- 60010 إعالن رقم 

 تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدناه بطلب تغيير اســم تجاري ، فعلــى كل من لديه أي 
اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر يومــا من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه. 
اســـــــم التاجـــــــــــر:   ليلى رحمة سعد فزيع 

االسم التجاري الحالي:  مطعم الطبخ المباشر الخاص
االســـــم التجـــاري الجديد: مطعم فالكون 

 قيد رقم  : 19-44131

وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة
إدارة التسجيل

CR2021- 58921 إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه أي اعتراض 
قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة  خالل خمســة عشــر يوما من تاريــخ اإلعالن  بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه
 اســـــــم التاجـــــــــــر : كميله السيد محمد احمد هاشم 

االسم التجاري الحالي :  سنديان للعطورات واإلكسسوارات 
االسم التجـــاري الجديد : سنديان للعطور

قيد رقم : 2-42939

تاريخ :6/04/2021
إدارة التسجيل

CR2021 -58531 إعالن رقم
تنازل ٔاو بيع – عن المحل التجاري

تقــدم ٕالينــا المعلــن ادنــاه: انيســه مــال احمد حســن يوســف بطلب تحويــل المحل 
التجاري التالي : ٕالى السيد / السيدة احمد عيسى جاسم علي زيد عبدهللا فعلى 
كل من لديه ٔاي اعتراض قانوني التقدم ٕالى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما من 

تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
االسم التجاري : مس ال دانتيل للخياطةت 

االسم التجـــاري الجديد : سنديان للعطور
قيد رقم : 2-48212

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم 0000 لسنة 2021
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة اليوسف للزجاج والمرايا ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيد / الســيد باســم حســين محمد اليوســف باعتباره المصفي القانوني لشركة 
اليوسف للزجاج والمرايا ذ.م.م،المسجلة كشركة ذات مسئوليه محدوده بموجب 
القيد رقم 35893 - 1 طالبا إشهار إنتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية 
و شــطبها مــن الســجل التجــاري، و ذلــك وفقــا ألحكام قانــون الشــركات التجارية 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة2001

القيد :36660    -   التاريخ :08 / 04/ 2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل

إعالن رقم   48951   لسنة 2021
بشأن تحويل فرع من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
شركة االبداع لالستشارات تضامن  الصحابها محمود الكامل وشركاه نيابة عن 
السيد مرتضى باقر هاشم الخباز المالك ل اس  ام للتغليف والتخليص   مؤسسة 
فردية  والمســجلة بموجب القيد 36660     طالبا تحويل الفرع  الثالث مؤسســة 
امواج الصقر التجارية  من مؤسسة الفردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

برأسمال وقدره 1000 ، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
كريم متري

السيد مرتضى باقر هاشم الخباز

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم 102034 لسنة 2021
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

جبل النور الساطع للمقاوالت الكهربائية والبناء  ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيد خليــل ابراهيــم عبــدهللا القصــاب  باعتبــاره المصفــي القانونــي لشــركة 
جبــل النــور الســاطع للمقــاوالت الكهربائية والبناء  ذ.م.م ،المســجلة كشــركة ذات 
مســئوليه محــدوده بموجــب القيــد رقــم 131543 - 1 طالبــا إشــهار إنتهــاء أعمال 
تصفيــة الشــركة تصفيــة اختياريــة و شــطبها مــن الســجل التجــاري، و ذلك وفقا 

ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم   35112   لسنة 2019
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة المجموعة للخدمات التربوية ذ م م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيد / نــواف ارحمــه ســالم محمــد ارحمــه باعتبــاره المصفــي القانونــي لشــركة 
المجموعة للخدمات التربوية ذ م م ،المســجلة كشــركة ذات مســؤولية محدودة 
بموجــب القيــد رقــم 64235 ، طالبا إشــهار إنتهــاء أعمال تصفية الشــركة تصفية 
اختيارية و شــطبها من الســجل التجاري، و ذلك وفقا ألحكام قانون . الشــركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة2001

For more information contact us on 17785454 or Whatsapp us on 32300076.
لمزید من المعلومات اتصل بنا على 17785454 أو تواصل معنا على رقم الواتساب 32300076.

Model Name Model Year Exterior Color Interior Color Milage (KM) Was Now

A 200 Sedan Progressive 2021 Mojave silver ARTICO man-made leather 4,453 BD 15,995 BD 15,500

C 200 Sedan 2020 Iridium silver metallic Artico leather black 100 BD 16,995 BD 15,995 

C 200 Sedan Premium Plus 2020 Cavansite blue metallic Leather saddle brown / black 3,613 BD 21,995 BD 19,995

C 200 Sedan Premium Plus 2020 Brilliant blue mettallic Leather saddle brown / black 4,963 BD 21,995 BD 19,995

C 200 Sedan Premium Plus 2020 Brilliant blue metallic Leather saddle brown / black 7,439 BD 21,995 BD 19,995

GLC 200 SUV 2021 High-tech silver metallic Leather magma grey / black 6,953 BD 20,995 BD 20,500

GLC 200 4MATIC SUV 2020 Iridium silver metallic Leather silk beige / espresso brown 3,183 BD 20,495 BD 19,995

GLC 200 4MATIC SUV 2020 Mojave silver matallic 4,841 BD 20,495 BD 19,995

E 200 Sedan 2020 Iridium silver metallic Leather hazelnut brown / black 6,318 BD 22,495 BD 20,500

E 200 Sedan 2020 Polar white Leather hazelnut brown / black 11,494 BD 22,495 BD 20,500

E 63 S 4MATIC Sedan 2020 Designo hyacinth red metallic AMG Exclusive Nappa leather nut brown / black 5,717 BD 52,995 BD 47,995

GLE 450 4MATIC SUV 2020 Brilliant blue metallic Leather in Espresso browm / black 10,313 BD31,995 BD 29,995

CLS 350 Coupé 2020 Designo diamond white bright Nappa leather marsala brown / espresso brown 17,454 BD 30,995 BD 29,500

Leather silk beige / espresso brown 

فى خدمتكم خالل شهر رمضان
من 9 صباحا إلى 3 بعد الظهر ومساءا من 8 إلى 11

االثنين 12 أبريل 2021 - 29 شعبان 1442 - العدد 4563 10



Vacancies Available
Havelock One Interiors WLL 

has a vacancy for the occupation of
  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact
 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com.biz 

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33748881  or  RAEDALI74@GMAIL.COM 

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33748881  or  RAEDALI74@GMAIL.COM 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

Honey well contracting 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33366467  or  NAILABUTT1974@GMAIL.COM 

Lotus gardening and landscaping 
has a vacancy for the occupation of

  HEAD OF DIVISION 
 suitably qualified applicants can contact

 17220022  or  HR@FAKHRO.COM 

LUKWAIR FISHCAGES FACTORV 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17320324  or  sharifalsamahiji@hotmail.com 

AL AMAL HOSPITAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact
 33322073  or  MKSADMN@GMAIL.COM 

Mountain Boy RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39688114  or  AALASFOOR20@GMAIL.COM 

MAGIC SHINE CLEANING CO. SPC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

SHAMS AL IRAQ RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17550880  or  SHHAITHEMHAMZH1977@GMAIL.COM 

SAR ALNAJAH GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39001108  or  isaalbuti77@gmail.com 

AL SEKHA CONSTRACTION 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 33610190  or  olwynp@gmail.com 

NAEEMA SANDWICHS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39860760  or  cra66851@hotmail.com 

WONDERS OF BAHRAIN JEWELLERY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36640509  or  BASHIR_96@HOTMAIL.COM 

AL MITHALIYA CARPENTRY WORK SHOP 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39775774  or  SHEHABI_HASAN@HOTMAIL.COM 

SOFHAN CAR PARKS 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

 39676777  or  SOFHAN.BAH@GMAIL.COM 

Ansar Gallery W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 17140000  or  PR@AG-BH.COM 

AL MUSSAWIR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33556920  or  naziamalik692@gmail.com 

Glass Tech Industries B.S.C closed 
has a vacancy for the occupation of

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 39697800  or  DM@mannaigroup.net 

Glass Tech Industries B.S.C closed 
has a vacancy for the occupation of

  GLAZIER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39697800  or  DM@mannaigroup.net 

HI TECH PAINT 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17414043  or  hitech.bhr@GMAIL.COM 

Design Creative  W L L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 77006661  or  JALIL@DESIGNGRAFIX.COM 

Circut zoon contracting 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36664467  or  ALIMOHD33233@GMAIL.COM 

KIMSHEALTH Medical Center B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17246808  or  METEE@METEEBAH.COM 

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

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17610666  or  pro@ramadamanama-citycentre.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

TAHA INTERNATIONAL FOR INDUSTRIAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHIEF EXECUTIVE OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact
 17580517  or  ATEQA@TAHACORP.COM 

PINK SADAF SECOND EQUIPMENTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33879006  or  PINKSADAF91@GMAIL.COM 

Nabeea AL Salam HAIRDRESSING SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact
 33422320  or  buabo0od89@gmail.com 

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

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33667675  or  bshuqair@enerflex.com 

Elames Flooring Company W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TRAINEE 
 suitably qualified applicants can contact

 17701166  or  FAWAZ@BEHZAD-GROUP.COM 

Najad Aluminium and Iron Co W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17104842  or  info@najadbh.com 

Clean and green services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 77111125  or  cleangreenbh@gmail.com 

TECTON ENGINEERING AND CONSTRUCTION BRANCH OFFICE 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR (SITE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17215656  or  info@tectonme.com 

TOPAZ CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39696154  or  TOPAZCAFE.OFFICIAL@GMAIL.COM 

NEW TREND FASHION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36820910  or  WAQAS034@HOTMAIL.COM 

Eagle for Safe and Security  S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17270140  or  alialtmimi@yahoo.com 

RAMADA HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17742000  or  hr2@ramadabahrain.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

ALMOAYYED CLEANING & MAINTENANCE W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

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

ALMOAYYED CLEANING & MAINTENANCE W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

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

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.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 

MOJA Cleaning Contracting Co WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17244026  or  MZH75@HOTMAIL.COM 

MOJA Cleaning Contracting Co WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17244026  or  MZH75@HOTMAIL.COM 

Bright Future Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 33174675  or  ISHAQ.DISPATCHGLOBAL@GMAIL.COM 

JASLOCK INTERIOR DECORATION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39010745  or  SAIDAQASIM2016@GMAIL.COM 

FEDORA air conditioning Co WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33871955  or  maheshyogidas@gmail.com 

DUNE TOWERS CONTRACTING company partnership owned by hasan abdul 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77140192  or  BOB_200420@HOTMAIL.COM 

BAZIL Other business support service activities WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17694844  or  ABDULREDHA21@GMAIL.COM 

MOHAMMED ALHARBI ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17330680  or  emudavid23@hotmail.com 

East Plum Services Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 33701007  or  PHAGAMAS.COURTS@EASTPLUM.COM 

Real Value Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36767312  or  INFO@REALVALUECONTRACTING.COM 

ECO SHINE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36729696  or  echoshinebahrain@gmail.com 

Jumami juices 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17691692  or  SIGNATURECAFE.BH@GMAIL.COM 

RMF Industrial Supplies Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33519191  or  RANAFROYAL@GMAIL.COM 

STAR BOUTIQUE LAHORE TAILORING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33451823  or  AISHAARIF90@GMAIL.COM 

Bab Al Murad Bakery 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37756076  or  ztanoli790@GMAIL.COM 

Samz star hair and beauty saloon 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33719225  or  MS.MANAGEMENTSPC@GMAIL.COM 

SMART CIRCLE INTERIOR DECOR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35948612  or  smartcircle.contracting@gmail.com 

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

  BLACKSMITH 
 suitably qualified applicants can contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

Khalil ebrahim ahmed thai resturant 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 34045666  or  KHALILFTEMP@GMAIL.COM 

Aswartha Technical Services WLL 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39360795  or  GANRAJU@ASWARTHA.COM 

Clay House Services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 36344460  or  NAVEEDULLAH274@GMAIL.COM 

Clay House Services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36344460  or  NAVEEDULLAH274@GMAIL.COM 

SEEF CORNER CAFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33491717  or  RAYANDAYMART@GMAIL.COM 

HHH Repairing Workshop S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37212200  or  MUSTAFA32.BH@GMAIL.COM 

Mehaar Restaurant & Cafe W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 39553392  or  KHALILEBRAHIM.IBOOK@GMAIL.COM 

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700888  or  NASSERAB@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 

ALSALAM GAS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 13307772  or  HR@SALAMGAS.COM 

AL-AHLIA CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 

AL-AHLIA CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 

TECHNO INDUSTRIAL SUPPORT CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

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

AL MOAYYED LANDSCAPES AND SWIMMING POOLS 
has a vacancy for the occupation of

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

Golden Diyar construction 
has a vacancy for the occupation of

  CONSTRUCTION WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36746666  or  HWBAHRAIN@GMAIL.COM 

ALMOAYYED CLEANING & MAINTENANCE W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

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

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33367000  or  A_1999_A@HOTMAIL.COM 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.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 

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

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact
 17240138  or  MLAK525@HOTMAIL.COM 

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

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

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 13109226  or  CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

Relay Engineering Limited 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39980260  or  ANDREW.WRANKMORE@RELAY-ENGINEERIN.COM 

Bright Future Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 33174675  or  ISHAQ.DISPATCHGLOBAL@GMAIL.COM 

Dolphin Construction w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39994576  or  DOLPHIN.MANPOWER@GMAIL.COM 

Golden Connections for Electrical Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33440279  or  SINOALAN180@GMAIL.COM 

CAUCASIA  RESTURANT  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 34360608  or  JAFFER.ABDULLNABI@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17319999  or  INFO@DTS.BH 

True man Services Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33511718  or  RASHADALI669@GMAIL.COM 

BASANTI RESTAURANT AND SWEETS 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17431620  or  PAPERANDCLIPS.2019@GMAIL.COM 

WINGED DOCUMENT CLEARANCE Co W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 36008131  or  AHMEDJAFFARADAM@GMAIL.COM 

Clay House Services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 36344460  or  NAVEEDULLAH274@GMAIL.COM 

Clay House Services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36344460  or  NAVEEDULLAH274@GMAIL.COM 

SHAH CARGO  Handling - Bahraini PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33121146  or  SHAHGCARGO@GMAIL.COM 

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

  TEAM LEADER 
 suitably qualified applicants can contact
 17464562  or  JGRE@ARLAFOODS.COM 

BAB AL BURJ SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36345062  or  BALJINDERGULF1981@GMAIL.COM 

ALTAFF TRADING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33823387  or  ALTAFFTRADING@GMAIL.COM 

BBQ STATION THAI RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 33548005  or  BBQ13191@GMAIL.COM 

REPROLAB TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALES SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 33820812  or  MOTHMAN82@GMAIL.COM 

AL KANAFANY SWEETS 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN AIDE 
 suitably qualified applicants can contact

 17000585  or  E.ALSHAMMRY@GMAIL.COM 

ALDAAYSI SONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39464237  or  ALDAAYSI1@GMAIL.COM 

Bindi Management consultants W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39040458  or  NOORMAHASOOLDAR@GMAIL.COM 

Quick time cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact
 36592333  or  AHLAMFEZ@GMAIL.COM 

Alameri international Trading company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 13655585  or  info.alamerigroup@gmail.com 

G M AND S CO Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 66633465  or  MUSTAFABH353@GMAIL.COM 

A & H FOR FASHION DESIGN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39522921  or  OMHAYA01@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 66954250  or  ASAD87283@GMAIL.COM 

MEDISINA GLOBAL TRADE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 38806215  or  SHUKLAH@EMPACTCONSULT.COM 

TROBZON ISTANBUL CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  SHAWARMA WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39995080  or  TRABZONISTANBULBH@GMAIL.COM 

MAKTOOM TRADING AND CONTRACTING CO LLC BRANCH OF A FOREIGN COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR (SITE) 
 suitably qualified applicants can contact

 39613999  or  MAKTOOM@MAKTOOMCO.COM 

MAKTOOM TRADING AND CONTRACTING CO LLC BRANCH OF A FOREIGN COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 39613999  or  MAKTOOM@MAKTOOMCO.COM 

Torq Industrial & Marine Supplies W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17449068  or  ADMIN@TORQBH.COM 

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

  SALES WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39978242  or  FASTWAYBAH@GMAIL.COM 

ABU ASAD GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33952720  or  ABUHURAIN88@GMAIL.COM 

New Millennium Construction W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39450511  or  WSSBAHRAIN@YAHOO.COM 

GARDEN ROOTS FRUIT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17300186  or  GLMECR.BH@GMAIL.COM 

BB ARABIA SUPERMARKET. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33447494  or  BINOJBAHRAIN@GMAIL.COM 

PET SPA 
has a vacancy for the occupation of

  ANIMALS KEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 66699952  or  SYSMARKBAHRAIN@GMAIL.COM 

Bright cool for Repair of electronic, electrical, and optical eq  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33436055  or  MUHAMMAD.REHMAN79@GMAIL.COM

AL MANARTAIN COMPANY AND ALI ALSHEAB GROUP WLL 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17590097  or  ALSHAAB@BATELCO.COMM.BH 

AWAL A.C & REFRIGERATION WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17293388  or  hr1@gulfstarbh.com 

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

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

  DRIVER(FORKLIFT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

Basma Security 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

GULF PLASTIC INDUSTRIES 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17677757  or  m.m.c.c@hotmail.com 

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

 39602882  or  ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM 

GULF FENCING & SPECIALIST SURFACING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17591197  or  JALIL@BATELCO.COM.BH 

AL HILAL CONSTRUCTION CO 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 38700027  or  OFFICE@AL-ABRAAJ.COM 

STAR GROUP COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17300013  or  ahmed@stargroupbh.com 

G4S SECURE SOLUTIONS BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

Al Karawan Property Management 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17771347  or  ALKARAWAN_DC@HOTMAIL.COM 

AL ANJOM AL ZAHERA BUILDING MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 33795726  or  ALANJOMALZAHERA@GMAIL.COM 

Hearty Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34443540  or  NABEEL.FAQIHI@GMAIL.COM 

OLYMPIC CONTRACTING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17343981  or  MUBARAK@olympic.bh 

OLYMPIC CONTRACTING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17343981  or  MUBARAK@olympic.bh 

AL-MOAYYED COMPUTER SYSTEMS spc 
has a vacancy for the occupation of

  SYSTEM ANALYST 
 suitably qualified applicants can contact

 17700777  or  MA123@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

DADABHAI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  hrd@dadabhaiconstruction.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33040002  or  smalco.bh@hotmail.com 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17224578  or  INFO@JANIKINGBAHRAIN.COM 

Velosi Bahrain WLL 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17180245  or  WALEEDOTHMAN68@GMAIL.COM 

AL NASAK CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39656597  or  FAWZIA71@OUTLOOK.COM 

MOJA Cleaning Contracting Co WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17244026  or  MZH75@HOTMAIL.COM 

MOJA Cleaning Contracting Co WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17244026  or  MZH75@HOTMAIL.COM 

MIRACLE CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33330363  or  MAHMOODESA151@YAHOO.COM 

I CLEAN SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh 

EAGLE FOR SAFE AND SECURITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17270140  or  alialtmimi@yahoo.com 

Ramada Hotel and Suites Amwaj W. L. L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 13600111  or  mohammed@panoramabh.com 

Ramada Hotel and Suites Amwaj W. L. L 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

 13600111  or  mohammed@panoramabh.com 

Professional touch for services 
has a vacancy for the occupation of

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

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 

Delta Security Services Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17262725  or  DELTA.SS@BATELCO.COM.BH 

Arabian Gulf Electro Mechanical Services W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 37767097  or  RAJESH@ARABIANGULF-EMS.COM 

Promag Technical Services W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17713866  or  febin@promagbahrain.com 

Cospex Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33533322  or  YASSER.ALRAYES@KUSALINGROUP.COM 

Nordic Home W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HOUSEKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17111015  or  govt@nordicbh.com 

CAFE LA REINE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17600114  or  MARIJANE@GNJ-GROUP.COM 

M M P G  CONSTRUCTION OF BUILDINGS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36576122  or  UAE.WLL999@GMAIL.COM 

EUMDAT ALMISRIIYN CAFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR FOR SERVICES 
 suitably qualified applicants can contact
 33681618  or  BBH27424@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33871603  or  ULLE.CONSTANCE@YAHOO.COM 

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

  OFFICE HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 33871603  or  ULLE.CONSTANCE@YAHOO.COM 

MILAH SUPERMARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33186786  or  AAMIR.SAYAB@HOTMAIL.COM 

OZARK CONSULTANCY & DESIGNING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33216382  or  MFAYYAZ.ACCA@GMAIL.COM 

ADNAN TECHNOLOGY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33701470  or  ADNAN11031995@GMAIL.COM 

JAAFAR ALI HASAN BUHASAN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39436320  or  JBUHASAN000@GMAIL.COM 

SADEQ JAAFAR SALEH HASAN (LAYALI ALEASHR /9485) 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMEN,HUNTERS & RELATED WORKERS  
 suitably qualified applicants can contact

 39008210  or  A.SALEH.HASAN@LIVE.COM 

DIRECT BUILDERS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33864666  or  LAZURD.SERVICES@GMAIL.COM 

DIRECT BUILDERS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33864666  or  LAZURD.SERVICES@GMAIL.COM 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

Ever Fine Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17227206  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

ADNAN CARGO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33701470  or  ADNAN11031995@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  AMANDMASERVICESBH@GMAIL.COM 

BEHBEHANI BROS.LTD 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICAL SERVICE ADVISER 
 suitably qualified applicants can contact

 17459900  or  edo@behbehani.com.bh 

AHMADI INDUSTRIES  B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17271333  or  HR@AHMADIPEPSI.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AIRMECH COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

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

  ELECTRICAL SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

UNITED CATERERS & CONTRACTORS COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17224615  or  mao@ucc-bh.com 

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

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

AL HELLI SUPERMARKET B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33572333  or  SHAKER@ALHELLI.COM 

B F G INTERNATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727063  or  hr@BFGINTERNATIONAL.COM 

ALNAFOORA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17243201  or  nafoorabahrain@yahoo.co.in 

ALNAFOORA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17243201  or  nafoorabahrain@yahoo.co.in 

Devji & Co. 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 17104751  or  PDEVJI@DEVJI.COM 

HARDEEZ & KENTUCKY RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  SERVER 
 suitably qualified applicants can contact

 36051050  or  ssaleh@americana-food.com 

KENTUCKY 
has a vacancy for the occupation of

  SERVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17262998  or  ssaleh@americana-food.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17466062  or  hussainola@gmail.com 

ALHASSANAIN B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17559999  or  JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM 

ALHANAFI CLEANING CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 39881145  or  bujassim398@yahoo.com 

AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

EBRAHIM HAMAD ALTHAWADI TRADING & CONT. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17274404  or  deepupatheepparampil@gmail.com 

ALNEMRAN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39456488  or  info@alnemranbh.com 

AYOOB HAIRDRORESSING SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact
 39264019  or  AYOOOB23@GMAIL.COM 

ALPHAPLUS TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17784080  or  sandra@tammam.com 

MUHAMMED AMEEN CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33313114  or  MOHAMEDM436@GMAIL.COM 

Rose Bay Cosmetics 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39690020  or  TALALMOH1212@GMAIL.COM 

Phoenix Shipping W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTING ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39677061  or  info@phxbahrain.com 

ABDULFATAH AHMED MOHAMED KHONJI REAL ESTATE 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33888406  or  ABUFIZAN313@GMAIL.COM 

FARDAN SPARE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC(MOTOR-VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contact

 39665911  or  FARDAN911J@HOTMAIL.COM 

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORK SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

AL MARZOOQ WELDING & SMITHERY & FABRICATION WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17592868  or  ALMARZ_ADVRS@HOTMAIL.COM 

ALAWAFI MARKETS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17294881  or  dhiyaa69@yahoo.com 

YEMEN COUNTRYSIDE RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33206069  or  MAKKI1961@LIVE.COM 

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17708888  or  bahrain91992@gmail.com 

LOWRANCE FLOWERS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36301033  or  alhashmiclearing@gmail.com 

MAHMOOD ALNOOH CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17795104  or  info@mancobh.com 

MAHMOOD ALNOOH CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17795104  or  info@mancobh.com 

911 MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36499997  or  NAD.CCGROUP@GMAIL.COM 

AWAL GULF MANUFACTURING CO. B.S.C.( C ) 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17738333  or  khalid@awalgulf.com.bh 

Jaser Construction 
has a vacancy for the occupation of

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

MEGALINK TRADING AND CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 35130618  or  CHIC_IMPRESSION@HOTMAIL.COM 

Ahmed Karimi EST 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33250148  or  ahmedkme@gmail.com 

Basmat al Bahrain ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39864064  or  ABDU200@BATELCO.COM.BH 

Chohan food stuff 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 33988964  or  IMARIF786@YAHOO.COM 

MOHAMED ALI IDREES ALGHANEMI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33374488  or  M-ALGANEIMI@HOTMAIL.COM 

ALMANARTAIN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17590097  or  ALSHAAB@BATELCO.COMM.BH 

ALMANARTAIN FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17590097  or  ALSHAAB@BATELCO.COMM.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 

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17708888  or  bahrain91992@gmail.com 

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17708888  or  bahrain91992@gmail.com 

LULU BAHRAIN HYPERMARKET. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PORTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17553555  or  careers@bh.lulumea.com 

Manar Alomran Scaffoldings Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36992388  or  bahrain@manar.com.sa 

Manar Alomran Scaffoldings Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36992388  or  bahrain@manar.com.sa 

Manar Alomran Scaffoldings Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36992388  or  bahrain@manar.com.sa 

Manar Alomran Scaffoldings Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36992388  or  bahrain@manar.com.sa 

Manar Alomran Scaffoldings Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36992388  or  bahrain@manar.com.sa 

Manar Alomran Scaffoldings Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36992388  or  bahrain@manar.com.sa 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 13109226  or  CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

TOP BUN CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33779907  or  AMATHEONE@GMAIL.COM 

AL LORD CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33272878  or  Loayna79@gmail.com 

PARS INTERNITIONAL HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER/BARTENDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17814777  or  HAMAN74@GMAIL.COM 

PARS INTERNITIONAL HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17814777  or  HAMAN74@GMAIL.COM 

NEW SABAR ALAYOOBI REASTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 32380737  or  ALIAYOOB323807@GMAIL.COM 

HAMAD SALEH ABDULRAHMAN ALHAWAS ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17879277  or  hsh-bh@batelco.com.bh 

EWAN ALBAHRAIN FOR CONSTRUCTION & RENOVATION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17255525  or  AAJA1970@GMAIL.COM 

EWAN ALBAHRAIN FOR CONSTRUCTION & RENOVATION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 17255525  or  AAJA1970@GMAIL.COM 

SITRA MEAT FACTORY. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17732252  or  gm@sitrafactory.com 

SITRA MEAT FACTORY. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17732252  or  gm@sitrafactory.com 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

HULL DIVING SERVICES CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17670923  or  INFO@HULLDIVING.COM 

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

OutSource Cleaning Service 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36468995  or  bader.albahrain.trading@gmail.com 

AMAZING PROPERTIES 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36414007  or  INFO@AMAZING-TRADING.COM 

ABU KOWARAH SECRETS ABAYAT 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33778854  or  ASKARALI402012@HOTMAIL.COM 

NEJOOM AL DAIR REFIGERAATION A-C REPAIRS 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39978893  or  sayedmajed949@gmail.com 

CROWN ELECTRO MECHANICAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SITE INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17223361  or  AMJUMA@BATELCO.COM.BH 

VANISH CLEAN W,L,L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17404866  or  I.ALSHAIKH@YAHOO.COM 

SHAYAN AUTO SPURE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36076672  or  shahi_wasif@hotmail.com 

Farsana Construction S P C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39829689  or  FARSANABAHRAIN@GMAIL.COM 

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

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

DURAT ALKHALEJ MARIN SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact
 17674316  or  duratkhaleej@hotmail.com 

CHICKEN TIME CAFETERIA 
has a vacancy f or the occupation of

 COOK(GENERAL) 
suitably qualified applicants can contact

 33022259  or  ALWANI00@HOTMAIL.COM

CHICKEN TIME CAFETERIA
has a vacancy for the occupation of

SANDWICHES MAKER 
suitably qualified applicants can contact
33022259  or  ALWANI00@HOTMAIL.COM
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تل أبيب: نتعامل مع أميركا كشريك كامل في مواجهة إيران

هجوم سيبراني إسرائيلي وراء حادث مفاعل نطنز اإليراني

بعد ساعات قليلة من إعالن المتحدث 
باســـم منظمة الطاقة الذرية اإليرانية، 
بهـــروز كمالونـــدي، صبـــاح األحـــد، عن 
الكهربـــاء  شـــبكة  فـــي  حـــادث  وقـــوع 
بمفاعـــل نطنـــز النـــووي اإليرانـــي دون 
الخوض فـــي التفاصيل مكتفًيا بتأكيد 
عـــدم وجود إصابات، أشـــارت وســـائل 
محلية إسرائيلية إلى وقوف تل أبيب 

وراء الهجوم.
“جيروزاليـــم  صحيفـــة  كشـــفت  فقـــد 
بوســـت” فـــي تقريـــر لها نشـــرته، أمس 
األحد، أن الحادث الذي وقع فجر اليوم، 
كبيـــر جدا وناجم عن هجوم إلكتروني 
قد يكون من جانب إســـرائيل، مشيرة 
إلـــى أن الواقعة الجديـــدة في نطنز لم 
تكـــن حادثا عاديا، بل هي أخطر بكثير 

مما تقوله إيران.
بدورها، أفادت إذاعة “فردا” األميركية 
“کان”  وكالـــة  أن  بالفارســـية،  الناطقـــة 
الحكومية اإلسرائيلية قد ذكرت أمس 
األحـــد، أن الحـــادث فـــي منشـــأة نطنز 
النوويـــة من عمل إســـرائيل، وأضافت 
أنـــه نتيجـــة هجـــوم إلكترونـــي جديـــد 

على إيران.
كمـــا لم تكشـــف الوكالـــة مصدرهـــا، إال 
أنها ذّكرت بأن إســـرائيل كانت أرسلت 
بدايـــة العقد الماضـــي دودة إلكترونية 
باسم “ســـتاكس نت”، وتســـببت حينها 
بخلـــل خطيـــر في عمـــل أجهـــزة الطرد 

المركزي في نطنز.
يذكـــر أن النائب فـــي البرلمان اإليراني 
مالك شـــريعتي نياســـر، كان غـــرد قبل 
ســـاعات على حســـابه فـــي تويتر قائاًل 
“إن هناك شكوًكا كبيرة حول والتوغل 

والتخريب”.
وأضـــاف أن البرلمان اإليراني ســـيعلن 
وتفاصيـــل  أبعـــاد  متابعـــة  نتائـــج 

الموضوع قريًبا.
وأتـــى هـــذه الحادثـــة بعـــد يـــوم واحد 
افتتـــاح  إعـــادة  إيـــران  إعـــالن  مـــن 
مركـــز تجميـــع أجهـــزة الطـــرد المركزي 

المتقدم في نطنز، وإزاحة الســـتار عن 
طرازين لجهـــاز الطرد المركـــزي “آي آر 
9” المتطـــور من قبـــل الرئيس اإليراني 

حسن روحاني.
وأيًضا، جاء كداللـــة على أن الحوادث 
“الغريبة” التي كانت وقعت في الفترة 
الماضية في منشـــآت إيرانية حساسة 

لم تنتِه.
ففـــي شـــهر يوليـــو الماضـــي، شـــهدت 
دمـــارا  خّلـــف  انفجـــاًرا  نطنـــز  منشـــأة 
واســـعا في “مركز تجميع أجهزة الطرد 
المركـــزي اإليرانيـــة”، ولم يقـــدم حينها 
المســـؤولون في منظمة الطاقة الذرية 
يوضـــح  مفصـــال  تفســـيرا  اإليرانيـــة 

أسباب ذلك االنفجار.
يشـــار إلى أن حـــوادث عدة وقعت في 
منشـــآت إيرانيـــة حساســـة فـــي وقـــت 
ســـابق. وفي حين لم يعلن المسؤولون 
اإليرانيـــون صراحـــة اســـم الجهة التي 
تقف وراء “الحـــوادث”، إال أنهم لمحوا 
إلى أن دواًل الســـيما إسرائيل مسؤولة 
عـــن هجمـــات ســـيبرانية طالـــت تلـــك 
المنشـــآت، أبرزهـــا منشـــأة نطنـــز التـــي 

تعرضت لتفجير في يوليو 2020. 
زيـــارة رســـمية هـــي األولى علـــى متن 

طائرة “يوم القيامـــة” أكد وزير الدفاع 
اإلســـرائيلي، أمس األحد، تعامل بالده 
مع أميركا كشـــريك كامل في مواجهة 

تهديدات إيران.
مؤتمـــر  فـــي  غانتـــس  بينـــي  وقـــال 
صحافي مشـــترك “ســـنعمل مـــع أميركا 
للتأكـــد أن االتفـــاق مـــع إيـــران ســـيمنع 
سباق تسلح في المنطقة”. بدوره، أكد 
وزيـــر الدفـــاع األميركي لويد أوســـتن 
مناقشـــة التهديدات األمنية اإلقليمية 
مـــع غانتس، وقال “إن واشـــنطن تعتبر 
التحالف بيـــن الجانبين محوريا لألمن 
اإلقليمـــي فضـــال عـــن أنه ثابـــت وقائم 
على أســـاس متيـــن”. والتقى أوســـتن، 
األحـــد نظيـــره ورئيـــس هيئـــة األركان 
رئيـــس  وســـيلتقي  كوخافـــي،  أفيـــف 
اليـــوم  صبـــاح  اإلســـرائيلي  الـــوزراء 
االثنيـــن. هـــذا، ووصـــل وزيـــر الدفـــاع 
األميركـــي أمـــس األحد إســـرائيل، في 
زيـــارة رســـمية هـــي األولـــى لمســـؤول 
رفيع فـــي إدارة الرئيس األميركي جو 
بايـــدن إلى تـــل أبيب، لبحـــث عدد من 
الموضوعـــات ذات االهتمام المشـــترك، 
إلـــى جانب أنشـــطة إيران فـــي منطقة 

الشرق األوسط.

بحســـب  المحادثـــات،  ســـتتناول  كمـــا 
صحيفـــة “هآرتـــس”، عـــدة ملفـــات من 
بينها “برنامج إيران النووي، وأنشـــطة 
طهـــران في منطقة الشـــرق األوســـط، 
األولويـــات  جـــدول  حـــول  والتشـــاور 

المشتركة لواشنطن وتل أبيب”.
إلى ذلك نقلت وكالة “معا” الفلسطينية 
عـــن مصادر لم تســـمها أن وزير الدفاع 
األميركـــي وصـــل إســـرائيل علـــى متن 
طائـــرة تعـــد األكثـــر تطورا فـــي العالم، 
ولفتـــت  القيامـــة”.  “يـــوم  وتســـمى 
المصادر إلى أن هذه الطائرة مخصصة 

إلدارة حرب نووية.
وبحســـب تقاريـــر إعالمية إســـرائيلية، 
فـــإن الطائـــرة “تـــم تطويرهـــا للتحكـــم 
حـــد  إلـــى  تصـــل  حـــرب  أي  وإدارة 
اســـتخدام الســـالح النـــووي، ويمكنهـــا 
التحليق عدة أيام بالسماء دون توقف، 
ويمكن لطاقمهـــا التواصل مع أي بقعة 
فـــي األرض، ومحصنة ضـــد أي هجوم 
نـــووي أو النيازك والشـــهب، وتقلع في 
أي لحظة وبـــأي أجواء كانت، ومزودة 
بوســـائل حمايـــة مختلفـــة، ويبلغ ثمنها 

نحو 250 مليون دوالر”.

عواصم ـ وكاالت

إسرائيل تتعهد العمل عن كثب مع أميركا في “الملف اإليراني”

القاهرة ـ وكاالت

أعلنـــت النيابـــة العامـــة فـــي مصـــر 
حـــادث  فـــي  التحقيقـــات  نتائـــج 
تصـــادم قطاري ســـوهاج، الذي وقع 
قبل أكثر من أســـبوعين وأسفر عن 
 169 20 شـــخصًا وإصابـــة  مصـــرع 

آخرين.
مســـؤولية  التحقيقـــات  وكشـــفت 
الســـائق ومســـاعده اللذين كانا غير 
موجودين في كابينة القيادة لحظة 
وقـــوع الحـــادث، وتعاطـــي مراقب 
للمخـــدرات  المراقبـــة  أبـــراج  أحـــد 
وعـــدم قيامه بالتنبيـــه لتوقف أحد 

القطارات قبل وقوع الحادث.
المميـــز  القطـــار  توقـــف  تبيـــن  كمـــا 
قبـــل مزلقـــان السنوســـي الكائـــن ما 

بين محطتي ســـكة حديـــد المراغة 
وطهطـــا لعـــدة دقائـــق، ثـــم تحركـــه 
متجـــاوزا المزلقـــان، وتوقفـــه مـــرة 
أخرى حتى قدوم القطار اإلســـباني 
مـــن محطـــة ســـكة حديد ســـوهاج، 
المتوقـــف،  بالقطـــار  واصطدامـــه 
فوقـــع الحـــادث، ونتج عنـــه تلفيات 

بالقطارين.
نتائـــج  أن  التحقيقـــات  وكشـــفت 
المخـــدرة  المـــواد  تعاطـــي  تحليـــل 
الصـــادرة مـــن وزارة الصحـــة أكدت 
تعاطـــي كل من مراقب برج محطة 
المراغة الحشيش المخدر، وتعاطي 
مســـاعد ســـائق القطار المميـــز عقار 

الترامادول المخدر.

مفاجأة كبرى بحادث قطاري أسيوط.. حشيش وترامادول

انقرة ـ أ ف ب

يقوم وفد ليبي رفيع برئاسة رئيس 
الحكومة عبد الحميـــد دبيبة اليوم 
االثنيـــن بزيـــارة تركيـــا التـــي تلعب 
دوًرا رئيًسا في النزاع الليبي، وفق 
ما أعلنت وكالـــة األناضول التركية 

الرسمية أمس األحد.
وسيســـتقبل الرئيـــس رجـــب طيب 
 14 يضـــم  الـــذي  الوفـــد  أردوغـــان 
وزيـــرا ورئيـــس األركان الليبي في 

القصر الرئاسي في أنقرة.
وســـيعقد في الزيـــارة أول اجتماع 
لمجلس التعاون االستراتيجي بين 
البلدين، وهو منصة أنشـــأتها أنقرة 
لمناقشـــة العالقـــات الثنائيـــة علـــى 

مســـتوى رفيع، وفق ما أفادت 
الرئاسة التركية.

ســـيبحث  كمـــا 
الليبيون  المســـؤولون 
الموقعـــة  االتفاقـــات 

بين البلدين، بحسب الوكالة.
ويـــرى مراقبـــون أن تشـــكيل هـــذا 
الوفـــد يعكس األهميـــة التي توليها 

طرابلس لعالقاتها مع أنقرة.
وبعـــد ســـنوات من عدم االســـتقرار 
منـــذ ســـقوط نظـــام معمـــر القذافي 
تـــم فـــي ليبيـــا تحـــت   ،2011 فـــي 
تشـــكيل  المتحـــدة  األمـــم  رعايـــة 
هيئـــة تنفيذيـــة موحـــدة مســـؤولة 
عن قيـــادة المرحلة االنتقالية حتى 
إجـــراء االنتخابـــات الوطنيـــة فـــي 

ديسمبر.
وأثناء اجتماع عقد في نهاية يناير 
عبـــر تقنيـــة الفيديـــو فـــي مجلـــس 
األمـــن، طلب الســـفير األميركي 
باإلنابـــة لدى األمـــم المتحدة 
مـــن تركيـــا وروســـيا البدء 
الفـــوري  “االنســـحاب  بــــ 

لقواتهما” من ليبيا.

رئيس الحكومة الليبية يزور تركيا االثنين

بيروت ـ آر تي

رأى مفتـــي الجمهورية اللبنانية عبداللطيف دريان، أمس 
األحـــد، أن “شـــهر رمضان هذا العام فـــي البالد ليس ككل 
األعـــوام”، الفتـــا إلى “أنـــه زمـــن االنهيار الشـــامل في كل 

المجاالت”.
وفي رسالة لمناسبة حلول شهر رمضان، أشار عبداللطيف 
دريـــان إلـــى أنـــه “ربما لم يشـــهد اللبنانيون ضيقا شـــديدا 
مثلمـــا يشـــهدونه في هذا العـــام”. وتوجه دريان برســـالة 
إلـــى المســـؤولين اللبنانيين قائـــال “أيها المســـؤولون غير 
المســـؤولين، هـــل هو مطلب عســـير أن تكون فـــي البالد 
حكومـــة مســـؤولة؟”، مؤكدا أن “لبنان بأشـــد الحاجة في 
هـــذه الظروف إلى ســـلطة تنفيذية تكون مســـؤولة أمام 
مجلـــس النـــواب، وأن هنـــاك محاولـــة إلفســـاد القضـــاء 
وتعطيله كأن المسألة مسألة مزرعة خاصة”. وقل دريان 
“بالدنـــا عجيبة في صبر أهلها وانتظامهم األخالقي، فقد 
تحملوا مئات آالف المهجرين والالجئين والوباء وغياب 
الدولـــة قبـــل انفجـــار المرفأ وبعـــده، ويتحملـــون كل يوم 
أخبار الفضائح بين المسؤولين غير المسؤولين”، مضيفا 
أنـــه “ألول مـــرة منذ الحـــرب العالميـــة األولـــى، ينهار، مع 

نظـــام العيش، النظـــام المصرفي الذي كنا نظنه مســـتقال 
وآمنا وغير تابع ألهواء الحاكمين، فهو وسيلة الستيالب 
أمـــوال المودعيـــن لصالح نظـــام الفاســـدين.. الحاكمون، 
وهـــم علة الفاجعـــة، يزدادون تشـــبثا بمناصبهم وبمصائر 

اللبنانيين”.
وأوضح مفتي الجمهورية اللبنانية أن “البالد ليســـت في 
أزمـــة دســـتورية، بل البـــالد ضحيـــة االســـتئثار واالنهيار 

واالرتهان للمحاور”.

مفتي الجمهورية اللبنانية، عبد اللطيف دريان

أكد أن بالده تعيش “زمن االنهيار الشامل في كل المجاالت”
مفتي الجمهورية: لبنان ضحية استئثار وارتهان للمحاور

عمان ـ أ ف ب

ظهـــر العاهل األردني الملك عبدهللا الثاني وولي العهد الســـابق 
األمير حمزة بن الحسين أمس األحد معا في احتفاالت الذكرى 
المئوية لتأســـيس األردن، في أول ظهـــور علني لهما منذ األزمة 

األخيرة، وفق مشاهد بثها التلفزيون الرسمي.
إلى ذلك، نشر الديوان الملكي عبر “تويتر” صورا للعاهل األردني 
وولي عهده األمير حســـين واألمير حمزة بن الحسين وعدد من 

األمراء في زيارة لألضرحة الملكية بمناسبة مئوية الدولة.
وظهـــر الملك والى جانبه عمه ولي العهد األســـبق األمير حســـن 
)74 عامـــا( ومعهـــم عدد من األمـــراء واضعين كمامات ســـوداء، 

بينما وضع األمير حمزة كمامة زرقاء.
وظهـــر الملـــك واألمـــراء يقـــرأون الفاتحـــة أمـــام ضريـــح الملك 
عبـــدهللا األول مؤســـس المملكـــة وأمـــام ضريـــح الملـــك الراحل 

حسين بن طالل.
وارتـــدى ولـــي العهد األمير حســـين الـــزي العســـكري، بينما ظهر 
والكوفيـــة  المدنـــي  بالـــزي  اآلخريـــن  األمـــراء  الملـــك ومعظـــم 
الحمـــراء. ويحيي األردن الذكرى المئوية األولى لتأسيســـه من 
دون احتفاالت كبرى، واتهمت الحكومة األردنية األحد الماضي 
ولي العهد السابق األمير حمزة )41 عاما( وأشخاًصا آخرين من 

الحلقـــة المحيطة به بالتورط في مخطـــط “لزعزعة أمن األردن 
واســـتقراره”، واعتقـــل نحـــو 20 شـــخصا بينهم رئيـــس الديوان 
الملكي األســـبق باســـم عوض هللا والشريف حسن بن زيد، بينما 

ُوضع األمير حمزة في اإلقامة الجبرية.
لكـــن الملـــك عبـــد هللا الثانـــي قـــال فـــي رســـالة بثهـــا التلفزيون 
الرســـمي األربعـــاء إن “الفتنـــة وئـــدت” مؤكـــدا أن “األمير حمزة 

اليوم مع عائلته في قصره وتحت رعايتي”.

الملك األردني مع األمير حسن بن طالل، وخلفهما األمير حمزة لدى 
وصولهم قصر رغدان في عمان )أ ف ب(

األردن يحيي الذكرى المئوية لتأسيســه وســط أزمة غير مسبوقة
أول ظهور مشترك لعاهل األردن واألمير حمزة منذ األزمة

رانغون ـ أ ف ب

لالنقـــالب  المعارضـــون  واصـــل 
العســـكري التظاهـــر أمـــس األحد في 
الـــذي  القاســـي  القمـــع  رغـــم  بورمـــا، 
تمارســـه قـــوات األمـــن والذي أســـفر 
عـــن أكثر مـــن 700 قتيـــل مدني منذ 
انقـــالب األول من فبرايـــر، بينهم 82 
قتيـــالً الجمعة فقط في باغو شـــمال 

شرق رانغون.
فـــي مانـــداالي )وســـط(، ثانـــي مـــدن 
البـــالد، انفجـــرت قنبلة صبـــاح األحد 
لمصـــرف  الرئيســـي  الفـــرع  أمـــام 
ميـــاوادي الـــذي يملكـــه الجيـــش، مـــا 
تسبب بإصابة حارس أمني، بحسب 

ما أفادت وسائل إعالم محلية.
وهـــو  المصـــرف  ويتعـــرض 

البـــالد،  فـــي  الســـادس 
منـــذ االنقـــالب لحركـــة 
غـــرار  علـــى  مقاطعـــة 
شركات كثيرة يسيطر 

عليهـــا الجيش، وكذلـــك لضغوط من 
جانب الزبائن لسحب أموالهم.

وأدى قمـــع التظاهـــرات إلـــى مقتـــل 
701 شـــخص منـــذ أن طـــرد الجيش 
مـــن الســـلطة الزعيمـــة المدنيـــة أونغ 
ســـان سو تشـــي الحائزة جائزة نوبل 
للســـالم عـــام 1991 والتـــي ال تـــزال 
محتجـــزة في مكان ســـّري، بحســـب 
تعـــداد أجرته جمعية دعم الســـجناء 

السياسيين.
كل  رغـــم  التظاهـــرات  وتتواصـــل 
مانـــداالي  فـــي  خصوصـــًا  شـــيء، 
تظاهـــر  حيـــث  )وســـط(  وميكتيـــال 
طـــاّلب جامعيـــون وأســـاتذتهم فـــي 
الشـــوارع صباح األحد، بحســـب 
وســـائل إعالم محلية. وحمل 
بعضهم بشكل رمزي أزهار 
قرنفل التـــي ُتعتبر رمزًا 

“لالنتصار”.

بورما.. أكثر من 700 قتيل مدني منذ االنقالب
موسكو ـ نوفوستي

قــال المتحــدث باســم الرئاســة الروســية دميتري بيســكوف: إنــه ال أحد 
فــي الكرمليــن يتجه نحو الحرب ضــد أوكرانيا، بل وال أحد يتقبل مجرد 

طرح هذه الفكرة.

لبرنامـــج  تصريحـــات  وفـــي 
بوتيـــن”  الكرمليـــن.  “موســـكو. 
األســـبوعي الذي يبثـــه الصحافي 
بافـــل زاروبين على قناة “روســـيا 
قـــال بيســـكوف  التلفزيونيـــة،   ”1
أمـــس األحد “بالطبع ال ينوي أحد 
التوجه نحو حـــرب )مع أوكرانيا( 
مجـــرد  حتـــى  يتقبـــل  أحـــد  وال 
فكـــرة إمكانيـــة نشـــوب مثل هذه 

الحرب”.
باســـم  المتحـــدث  وأشـــار 

“ال  إنـــه  إلـــى  الكرمليـــن 
وجود هنـــاك أيضا من 
إمكانية  فكرة  يتقبل 
نشـــوب حـــرب أهلية 

فـــي أوكرانيا”. مـــع ذلك فقد جدد 
بيســـكوف اهتمـــام موســـكو بأمن 
أهالي منطقـــة دونباس الناطقين 
ظـــروف  فـــي  الروســـية،  باللغـــة 
هنـــاك،  المســـلح  النـــزاع  احتـــدام 
قائـــال “لم تكن روســـيا أبـــدا طرفا 
في هذا النزاع. لكن روســـيا قالت 
دومـــا إنها لـــن تبقى غيـــر مكترثة 
بمصير الناطقين باللغة الروســـية 
الذيـــن يقطنون في جنوب شـــرق 
البالد”. يشار إلى أن مواجهات 
األوكرانيـــة  القـــوات  بيـــن 
واالنفصاليين المدعومين 
مـــن روســـيا تـــدور منذ 

العام 2014.

روسيا: ال أحد يريد حرًبا في أوكرانيا

أمس  اليمن  فــي  الشرعية  دعــم  تحالف  أعلن 
اعــتــرض ودمــر طائرتين مسيرتين  أنــه  األحــد 
ــحــوثــي  مــفــخــخــتــيــن أطــلــقــتــهــمــا مــيــلــيــشــيــا ال
المدعومة من إيران تجاه األراضي السعودية.

إلى  منفصلين،  بيانين  فــي  التحالف،  ــار  وأشـ
ــر طــائــرتــيــن مــن دون طيار  أنـــه اعــتــرض ودمـ
الــحــوثــي،  مــيــلــيــشــيــات  أطــلــقــتــهــمــا  مفخختين 
تجاه  والــثــانــيــة  مشيط  خميس  تــجــاه  األولـــى 
جازان. وقال التحالف: إن “محاوالت المليشيا 
الـــعـــدائـــيـــة مــمــنــهــجــة ومــتــعــمــدة الســتــهــداف 
“نتخذ  مضيفا  المدنية”،  واألعــيــان  المدنيين 
اإلجراءات العملياتية الالزمة لحماية المدنيين 

بما يتوافق مع القانون الدولي اإلنساني”.

التحالف يدمر طائرتين 
مسيرتين أطلقهما الحوثيون

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية
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أصبـــح االختيـــار بين الســـيئ واألســـوأ البديل لالنتخابـــات في ثقافـــة الديكتاتورية 
الدينيـــة الحاكمـــة فـــي إيران، على الرغم من أن الشـــعب يتطلع إلى شـــيء آخر، فقد 
عاش الشعب اإليراني أياًما سوداء، حيث تم تضييق الخناق عليه وُحرم من البقاء 
علـــى قيـــد الحيـــاة على مدى 42 عاًمـــا تحت وطأة ســـلطة والية الفقيـــه، أو أنه كان 
مضطـــًرا للرضـــا بما هو واقع ويلتزم الصمت، وإال عليه أن يختار الســـجن والتعذيب 

واإلعدام.
ويعني الرضا بما هو واقع إضفاء الشـــرعية على بقاء هذا النظام المناهض للشـــعب 
وكل مـــا هـــو إيرانـــي، ونتيجـــة ذلك ما نشـــهده اآلن مـــن واقع، وأصبـــح الوقوف في 
وجـــه االســـتبداد الديني ودفع الثمـــن لتحقيق طموحات الشـــعب اإليراني الذي دفع 
الثمـــن من أجلها غالًيا؛ أمًرا حتمًيا، ومن هذا المنطلق، نشـــاهد فضالً عن الزج بمئات 
اآلالف فـــي الســـجون وتعذيبهم وإعدامهـــم اضطرار مالييـــن اإليرانيين إلى مغادرة 
البالد وتوجههم إلى ديار الغربة، والمحزن في األمر أن السبب الرئيسي في ذلك هو 

المجرمون الذين يحكمون إيران.
ـــر خميني، مؤســـس هـــذا النظام الدينـــي أبناء الوطـــن في تقديم هـــذه الثقافة  وخيَّ
قبـــل 42 عاًمـــا، وتحديًدا فـــي 1 أبريل 1979 بين مفترق طرق متشـــابه، أال وهو نعم 
للجمهورية اإلســـالمية أم ال؟ وحدد “نعم” باللـــون األخضر و”ال” باللون األحمر، وكان 
المجتمـــع ينقســـم إلى مجموعتيـــن من وجهة نظر خميني ورفاقـــه، فإما أن يختاروا 
األخضـــر رمًزا للمســـلمين أو يختـــاروا األحمر رمـــًزا للكفار والملحدين، وهو أســـلوب 
انتهـــى في ذروة العبثية الدينيـــة وواٍد من جهل المجتمع بما يخدم مصالح الماللي، 

وأصبح نقطة انطالق لتأسيس ديكتاتورية أسوأ من الديكتاتورية السابقة.
لقد مر اآلن 42 عاًما على ذلك اليوم، وقاطع أبناء الوطن كل عام مسرحية انتخابات 
هذا النظام الفاشـــي اســـتجابة لدعوات المقاومة اإليرانية، ومـــن المؤكد أن رد أبناء 
الوطن على هذه المســـرحية الســـخيفة سيكون أقوى وأكثر سحًقا مما كان عليه في 

السنوات السابقة. “مجاهدين”.

عبدالرحمن مهابادي

االنتخابات الرئاسية في إيران... ماذا يريد الشعب اإليراني؟

صاحب مثل “من راقب الناس مات هًما”، شـــاعر من العصر العباســـي ُيدعى “ســـلم بن 
عمـــرو”، وهـــو مولود فـــي البصرة، وورد المثل في واحد من أبيات شـــعره، والذي قال 
ا وفاز باللذة الجسور”، وهو من األبيات الشعرية التي  فيه: “من راقب الناس مات همًّ
عاشت سنين طويلة، وستبقى مع البشر مادامت الحياة اإلنسانية البشرية مستمرة، 
وال شـــك أنـــه مـــن المعيب علـــى اإلنســـان أن يراقب غيره مـــن الناس من بـــاب الغيرة 
والحســـد، أو الفضـــول؛ فينظـــر إلى ما بين أيديهم، ويكشـــف عيوبهم؛ ذلـــك أنه يملك 
الرغبـــة، والدافـــع والوقـــت ليضيعه فيما ال يعنيه، وهناك الكثيـــر من الناس ال ينفكون 
عـــن مراقبة اآلخرين، لمعرفة حاضرهم ومســـتقبلهم، رغم ضغوط الحياة التي تزداد 
يوًمـــا تلـــو اآلخـــر، ويتفق المختصون علـــى أن هذه الظواهر ســـلبية للغاية، وتحّد من 
إبداع الناس وسيرهم إلى األمام، وتعّد من التصرفات البعيدة عن األخالق والثقافة 
والقيم، والغريب أن هناك من يتقن هذا الدور ويتمادى فيه إلى أبعد مما يحق له، وال 
شّك أن األمثال ما تركت شيئا إال وأحاطته بالتعبير، ومثلته وصورته أدق التصوير.
فـــي اعتقـــادي إن الجميع يتفق مع هـــذا المبدأ وهو أننا في العالم العربي بشـــكل عام 
نتفـــوق علـــى جميع شـــعوب العالم فـــي هذا الجانـــب، حيث نحترف ونبـــدع في هذه 

العادة السيئة جًدا التي ال تجلب لنا غير التخلف وعدم القدرة على العيش في حياة 
سعيدة مليئة باإلنجازات والتألق!

ال شك أن غياب الثقافة والتربية الحسنة والجهل أو الشعور بالنقص من أهم أسباب 
هـــذا الوبـــاء الفكـــري! وبـــودي أن أعطـــي للقارئ مثـــاال على ذلـــك، حيث يقـــوم بعض 
مســـتخدمي التواصـــل االجتماعي بتتبع العديد من الشـــخصيات بشـــكل مســـتمر وال 
أبالغ إذا قلت بشكل يومي! ودائًما ما تكون تعليقاتهم سلبية تجاه تلك الشخصيات، 
مـــا يؤكـــد أنهـــم يعانـــون من أمـــر مـــا! وبصراحة شـــديدة شـــخصيًا أشـــعر باالمتعاض 
الشـــديد تجـــاه هؤالء الذين همهـــم األول واألخير في أجندتهـــم اليومية تتبع الناس، 
حيـــث يشـــاركونهم هـــذه التصرفات غيـــر الالئقة التـــي ال يرضاها ديننـــا الحنيف! في 
المقابل لماذا ال يتكلم هؤالء البشـــر عـــن اإليجابيات والمبادرات الكثيرة الرائعة لتلك 
الشخصيات؟ لماذا يركزون على سلبياتهم البسيطة ويتناسون أو ينكرون مآثرهم؟! 
أنا ال أعلم ماذا نجني من هذه التعليقات الســـاخرة تجاه تلك الشـــخصيات، تعليقات 
ال تســـمن وال تغنـــي من جوع، بل في الواقع تســـيء إليهم. “المقـــال كامال في الموقع 

اإللكتروني”.

من راقب الناس مات هّما

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

للتواصل: 17111483

الكلمة المنصفة للسفير األميركي سام زاخم
كالم ســـفير الواليات المتحدة األميركية األســـبق في المنامة سام زاخم في 
مجلة “ناشـــيونال إنترســـت األميركية” ال يدين اإلدارة األميركية في تعاملها 
مع مملكة البحرين في حربها مع اإلرهاب فحســـب، إنما درس أيضا مواقفها 
من اإلرهاب ومشـــكالتها، والحرية وأبعادها ومســـتوى تفكيرها ومناقشاتها، 
داعيـــا اإلدارة األميركيـــة ألن تمـــارس دورها اإليجابي فـــي محاربة اإلرهاب 
وإعـــادة التـــوازن فـــي نهجهـــا تجـــاه حقوق اإلنســـان، ففـــي مملكـــة البحرين 
إجـــراءات غيـــر مســـبوقة للحمايـــة القانونيـــة والرقابـــة والمســـاءلة لحماية 
المواطنيـــن مـــن كل التجـــاوزات، ومـــع ذلـــك كمـــا يؤكد الســـفير هنـــاك بعض 
المنتقديـــن غيـــر الراضين أبدا، وسيســـتمرون في وصـــف البحرين بالمنبوذة 
ويبقى منهجهم “الكل أو ال شيء” مضلال ألنه يقوم على افتراض الذنب وأن 
حكومة البحرين عازمة على اإلســـاءة إلى حقوق مواطنيها وأن اإلجراءات 
التصحيحيـــة ال تمثل ســـوى محـــاوالت إلرضاء منتقديها وإخفـــاء الحقيقة، 
موضحـــًا أن مثـــل هذا المنهج يتجاهـــل حقيقة أنه ال توجـــد دولة خالية من 
النقـــد، وأنهـــا تطبـــق معايير أداء تبدو أعلـــى من تلك التي يلتـــزم بها جيران 

البحرين...

وزادت تناقضـــات اإلدارة األميركيـــة تناقضـــا جديـــدا انعكســـت آثـــاره علـــى 
المجتمعـــات نفســـها، حينمـــا اعتبرت اإلرهابييـــن والعمالء ســـجناء رأي، كما 
ادعت أنها تسعى إلى تعزيز وتطوير العالقات مع الدول، وفي الوقت نفسه 
تتدخل في شـــؤونها الداخلية وال تحترم الســـلطة القضائية، ورأينا بأنفســـنا 
كيف قدمت إدارة أوباما الدعم المباشـــر لإلرهابيين والخارجين عن القانون 
وكل من يغرق في مستنقع التبعية والخيانة، وهنا قال السفير سام الحقيقة 
بـــكل أبعادها حينمـــا أبدى “قلقه مـــن أن االنتقادات تفتقر إلى الســـياق وأنها 
تجانس المحتجزين، موضحًا أن العديد من الســـجناء البارزين في البحرين 
ارتكبوا أفعاال ســـيئة، وقد خطط ونفذ البعض منهم أعمال عنف باســـتخدام 
عبـــوات ناســـفة متطـــورة أســـفرت عن مقتـــل العشـــرات من رجال الشـــرطة، 
والبعـــض اآلخـــر أعضاء في جماعـــات صنفتهـــا الواليات المتحـــدة على أنها 
منظمـــات إرهابية أجنبيـــة، واألدلة ضدهم غامرة وليســـت نتيجة اعترافات 
باإلكـــراه، فهـــم متطرفون عنيفون؛ مســـلحون ومدربـــون وممولون من قوى 

أجنبية معادية”.
كلمة السفير سام زاخم هي الكلمة التي تضيء وال تحرق، وتنصف وال تظلم.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

لفتة من لفتات سموكم الجميلة
ال شـــك أن مـــا تفضل به صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من شـــكر 
للعامليـــن فـــي الحقـــل الطبي هـــو لفتة كريمة من ســـموه تجاه 
هـــذه المجموعـــة المخلصة من أبناء البحرين الذين اســـتحقوا 
بجـــدارة وصف العاملين بالصفـــوف األمامية، فجائحة كورونا 
بال شـــك حرب ككل الحروب التي يواجهها البشـــر، لكنها حرب 
علـــى العالم كله، وكل دولة تســـتخدم ما لديها مـــن قوة أبنائها 
لمواجهـــة هـــذه الحـــرب، وعلـــى قـــدر إخـــالص هـــؤالء األبنـــاء 

يتحقق النصر.
والشـــك أن جنود الصـــف األول من أطبـــاء وممرضين وجميع 
العامليـــن بالحقل الطبـــي قد أدوا األمانة بـــكل إخالص وكانوا 
وال يزالون جديرين بالثقة الملكية الغالية لجاللة الملك المفدى 
حمد بن عيســـى آل خليفة عاهل البالد التي نقلها إليهم ســـمو 

ولي العهد رئيس الوزراء خالل لقائه بهم.
بال شـــك كانوا بحاجة إلى هـــذه الدفعة المعنوية التي بثها في 
نفوســـهم ســـمو ولي العهـــد، وهي دفعـــة تعطي تأكيـــدا جديدا 
علـــى الروح األبوية لجاللـــة الملك المفدى الـــذي يحرص دوما 
علـــى تكريم وتشـــجيع كل جهد مخلص يبذلـــه المخلصون من 

أبناء هذا البلد الطيب.
وبهذه المناسبة البد لنا جميعا أن نرفع يد التحية للواقفين في 
الصفوف األمامية كما فعلت كل الشعوب المتقدمة التي تقدر 
الجهـــد المخلص ألبنائها، وكما ذكر ســـمو ولي العهد في كلمته، 
البـــد أن نبقـــى محافظيـــن على الســـلوكيات الصحية الســـليمة 
واتباع قواعد التباعد االجتماعي التي هي الشـــيء الذي اتفق 

على أهميته كل علماء وأطباء العالم.
فاتباعنـــا تلك الممارســـات الصحية ليس فقط حماية ألنفســـنا 
فـــي ظل محنة كورونـــا التي ال تزال ممتدة، لكن أيضا هو نوع 
من الشـــكر العملـــي والمعاونة والعرفـــان للمرابطين في الصف 

األول لحمايتنا من هذا الوباء اللعين.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

المواطنة وتعزيز االنتماء
يرتبـــط مفهـــوم المواطنـــة فـــي أي مجتمـــع ارتباًطـــا وثيًقا ببنـــاء الدولة 
وتحديـــد دور المواطـــن في البناء واإلنتاج وترســـيخ الِقَيم االجتماعية 
واألخالقيـــة والثقافيـــة والمهنية. إن التعدديـــة الفكرية والثقافية تنمي 
المواطنـــة وتســـمو بـــروح التســـامح وترفـــض التعصب وتحتـــرم اآلخر، 
مـــا يعمل على بـــث روح العمل والِعلـــم واإلبداع، ويحافـــظ على هويتنا 
القومية العربية األصيلة، والوحدة الوطنية، وُيحقق المصلحة الوطنية 
المشتركة، وبالمواطنة يفخر المواطن باالنتساب إلى بالده هويًة ولغة، 

ويتمسك بتقاليد بالده وعاداتها العربية.
وتتحقـــق المواطنـــة أيضـــا بالشـــراكة المجتمعيـــة وتحمـــل المســـؤولية 
الوطنيـــة فـــي العمـــل وأداء الواجبـــات فـــي مؤسســـات الدولـــة العامـــة 
والخاصة، وفي البيت والمدرســـة، واألندية والجمعيات بأشـــكالها، وفي 
المهرجانـــات والمنتديـــات والبرامج والمبادرات، وفـــي العمل التطوعي، 
وبانتهـــاج الخطاب الديني الُمعتدل، دون تعصب وكراهية، النابذ للُعنف 
والتفرقـــة، وبالمنهـــج التعليمي الفاعـــل بمخرجاته القـــادرة على إضافة 
نوعيـــة متميـــزة مـــن القـــدرات الوطنية لســـوق العمـــل العـــام والخاص، 

وغيرها من المشروعات والمبادرات الوطنية الخالقة.
وتحظـــى المواطنـــة وما يرتبط بها من ســـلوكيات وِقَيم باهتمام شـــديد 
في ظل ما يشهده العالم اليوم من متغيرات علمية وتقنية دون أن تؤثر 
علـــى قيم وخصوصية الشـــعوب الحضارية والثقافيـــة، وهذا ما ُيضفي 
على المؤسسات التربوية والتعليمية واإلعالمية والثقافية والمجتمعية 
مســـؤوليات ُمضاعفة بتحويل االنتماء إلى ســـلوك يستشـــعره المواطن 

في كل مناحي حياته ليكون قادًرا على الوفاء بمتطلبات المواطنة. 
إن تنميـــة الفكـــر بالوعي الوطنـــي والقومي ُيعزز االنتمـــاء للبالد واألمة 
العربيـــة وتاريخهـــا الحضـــاري، وألجل ذلـــك البد من تحمل المســـؤولية 
تجاه أنفســـنا ومجتمعنا كإحدى وســـائل ترجمـــة االنتماء الوطني، وفي 
ظل جائحة كورونا شـــهدت البحرين وعًيا مجتمعًيا صادًقا تمثل بركون 
الجميع في جبهة واحدة لمواجهة الكورونا وتحدياتها، وهذا أسهم في 
المحافظة على صحة وســـالمة جميع المواطنين والمقيمين وخفف من 

تداعيات الجائحة.

عبدعلي الغسرة

ztawfeeqi 
@gmail.com

زهير توفيقي
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تقام اليوم )االثنين( منافسات المربع 
الذهبـــي لمســـابقة كأس خليفـــة بـــن 
ســـلمان لكرة السلة بإقامة مباراتين، 
فـــي األولى يلتقـــي المنامـــة والحالة 
عنـــد الســـاعة 5.30 مســـاًء، وتعقبها 
النجمـــة  تجمـــع  مبـــاراة  مباشـــرة 
 7.45 الســـاعة  تمـــام  فـــي  واألهلـــي 
مساًء، وذلك على صالة اتحاد اللعبة 

بأم الحصم.
بنظـــام  المرحلـــة  هـــذه  وتقـــام 
واألفضليـــة  الثـــاث،  المواجهـــات 
للفريـــق الفائـــز فـــي مناســـبتين مـــن 
أجـــل بلوغ المبـــاراة النهائية لـ “أغلى 
الكؤوس” التي ســـتقام يـــوم 29 من 

الشهر الجاري.
فرصتـــه  أمـــام  ســـيكون  “الزعيـــم” 
األخيـــرة مـــن أجـــل حفظ مـــاء وجه 
فـــي هذا الموســـم، وهذا لـــن يتحقق 
إال إذا قـــدم كل مـــا فـــي جعبتـــه من 
أداء أفضـــل وأقوى ممـــا ظهرو عليه 
في نهائيـــات الدوري. وفـــي الطرف 
أن  المفتـــرض  مـــن  الحالـــة،  اآلخـــر 

يكـــون جاهًزا لخوض اللقاء بشـــهية 
رغـــم  المفاجـــأة  لتحقيـــق  مفتوحـــة 

صعوبة المواجهة.
وفـــي المبـــاراة األخـــرى التـــي تعتبر 
القمـــة المنتظـــرة في هذه المســـابقة 
قبـــل القمـــة الختامية، كـــون األهلي 
“حامـــل اللقـــب” لــــ “أغلـــى الكؤوس” 
يهـــدف للحفـــاظ علـــى الـــكأس للمرة 
الثانيـــة علـــى التوالي كمـــا فعلها مع 
لقـــب الـــدوري، فيما يتســـلح النجمة 
ببرونزيـــة الـــدوري لمواجهـــة البطـــل 
والذي يتطلب منـــه اجتهاًدا وعطاًء 

أكثر لتحقيق النتيجة اإليجابية.

انطالق المربع الذهبي لكأس خليفة بن سلمان

االثنين 12 أبريل 2021 - 29 شعبان 1442 - العدد 4563

رفيعي يحرز لقب تحدي الحلبة 2000 سي سي
جـــــــوالت  7 اشــــتــــمــــلــــت  ــة  ــ ــي ــ ــل ــ ــح ــ ــم ــ ال ــة  ــ ــولـ ــ ــطـ ــ ــبـ ــ الـ

شــهد مضمــار حلبــة البحريــن الدوليــة “موطــن رياضة الســيارات في الشــرق 
األوســط” يــوم الجمعــة الماضــي انطــاق الجولــة الســابعة والختاميــة مــن 
البطولــة المحليــة تحــدي حلبة البحرين الدولية 2000 ســي ســي، حيث تمكن 
رائــد رفيعــي مــن خطف المركز األول خال ســباقي الجولــة وتمّكن أيًضا من 

الفوز باللقب لهذا الموسم.

 وخـــال التأهيـــات تمّكن كل من رائد 
رفيعي ورائد حمـــو وطارق التاجر من 
تصدرهـــا، أمـــا الســـباق األول فتمكـــن 
والفـــوز  الســـباق  تصـــدر  مـــن  رفيعـــي 
الحلبـــة  مضمـــار  علـــى  األول  بالمركـــز 
الداخلية منهيا السباق بسيارته الهوندا 
أس 2000 بــــ 12 لفـــة فـــي 15 دقيقـــة 
و40.763  ثانيـــة، وفـــي المركـــز الثاني 
بفـــارق35.052  التاجـــر وذلـــك  طـــارق 

ثانية. 
بينمـــا لم يتمكن رائد حمو من مواصلة 
الســـباق وأنهى فقـــط 7 لفات، أما الفئة 

الثانيـــة للبطولـــة فقد تمكـــن أندرياس 
بويلو مـــن خطف المركـــز األول وثانيا 
حمـــو  ماجـــد  وثالثـــا  القصـــاب  رمـــزي 

ورابًعا مارتينا القصاب.
أما الســـباق الثاني فتمكن رائد رفيعي 
مـــن الحفاظ علـــى مركـــزه األول منهًيا 
السباق في 15 دقيقة و 41.394 ثانية، 
وفـــي المركـــز الثانـــي رائد حمـــو وذلك 
الثالـــث  المركـــز  وفـــي   ،8.577 بفـــارق 
طـــارق التاجـــر، أمـــا الفئـــة الثانيـــة من 
البطولـــة فجـــاء أوال ماجـــد حمو منهيا 
السباق في 16 دقيقة و 01.993 ثانية، 

وفـــي المركـــز الثانـــي علـــي المنصوري 
بفـــارق 8.479 ثانيـــة و ثالًثـــا أندرياس 
بويلو ورابعـــا مارتينا القصاب. وجدير 
بالذكر أن هذا الموسم للبطولة المحلية 

أنطلـــق بـ 7 جـــوالت، وتنطلـــق البطولة 
المحليـــة بتنظيـــم مـــن حلبـــة البحرين 
الدولية واالتحاد البحريني للســـيارات 

ونادي سباقات الحلبة.

من التتويج

الصخير- حلبة البحرين الدولية

لكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد  اعتمـــد 
القـــدم مشـــاركة منتخبنـــا الوطنـــي 
كأس  فـــي  الصـــاالت  لكـــرة  األول 
العرب لكرة الصاالت، والتي ستقام 
فـــي جمهورية مصـــر العربية خال 
الفتـــرة 20 وحتـــى 30 مايو المقبل 
بتنظيـــم من االتحـــاد العربـــي لكرة 
وســـط  البطولـــة  وســـتقام  القـــدم. 
مشـــاركة واســـعة مـــن المنتخبـــات 
العربيـــة، وســـيكون يـــوم 15 أبريل 

الجاري موعًدا أخيًرا لتسلم طلبات 
تأكيد المشاركة.

البطولـــة  فـــي  منتخبنـــا  وســـيقود 
المـــدرب البرازيلي لينو. وسيدّشـــن 
المنتخـــب إعـــداده للبطولـــة خـــال 

الفترة المقبلة.
 يشار إلى أن كأس العرب لمنتخبات 
كرة الصاالت واحدة من 3 بطوالت 
ســـينظمها االتحاد العربي في مصر 
منتخبـــات  بطولتـــي  جانـــب  إلـــى 

الشباب ومنتخبات السيدات.

منتخب الصاالت يشارك بكأس العرب

البحريــــــن )أ( و)ب( وجهـــــا لوجـــــه
ــوم ــي ال ــائـــرة  الـــطـ لــســيــدات  ــد  ــ راشـ ــن  بـ ــســى  عــي دوري  ــي  ــائ ــه ن

النهائيـــة  المبـــاراة  اإلثنيـــن  اليـــوم  تقـــام 
لدوري عيســـى بـــن راشـــد للكـــرة الطائرة 
للســـيدات بين البحرين )أ( والبحرين )ب( 
الســـاعة 6:30 مســـاء علـــى صالة عيســـى 
بـــن راشـــد الرياضيـــة للتنافـــس على لقب 
أول نســـخة من دوري السيدات بمسماها 

الجديد بالموسم الجاري 2020 – 2021.
الوطنـــي  المـــدرب  بقيـــادة  )أ(  البحريـــن 
ابراهيـــم علي بلغ النهائـــي بعدما فاز على 
مركـــز تمكيـــن شـــباب القادســـية بنتيجـــة 
فريـــق  أمـــا   ،)23  –  25  ،17  –  25(  2/0
الوطنـــي  المـــدرب  البحريـــن )ب( بقيـــادة 
محمـــد عبدالعزيـــز فقـــد تأهل بعدمـــا فاز 
علـــى البســـيتين 2/0 ) 25 – 23، 25 – 23( 
ليلتقـــي فريـــق البســـيتين ومركـــز تمكين 
شـــباب القادســـية علـــى المركزيـــن الثالث 

والرابع.
ويضـــم فريق البحريـــن )أ( كا من فاطمة 
المدوب، نـــوراء أمين، نجاء تراب، رقية 
علـــي، آمـــال عبدالجليـــل، منيـــرة عبدهللا، 
آالء بن رجب، لبنى فراس، مروة شمسان، 

فجر نبيل، تسنيم نبيل، نوراء أكبر.
البحريـــن )ب( رقيـــة  فيمـــا يضـــم فريـــق 

عادل، شـــوق ياســـر، أميمة عبـــدهللا، مايا 
الفليـــج، حصة أنور، لميس عبدهللا، مرام، 
روان  األنصـــاري،  هاجـــر  العيســـى،  دانـــة 

ماهر، والء جميل.
وكان االتحـــاد البحرينـــي للكـــرة الطائـــرة 
وهـــي  فـــرق  ســـتة  اعتمـــد مشـــاركة  قـــد 
األهلـــي، نـــادي البســـيتين، مركـــز تمكيـــن 

الرياضـــي  االتحـــاد  القادســـية،  شـــباب 
لألمـــن العـــام، البحريـــن )أ(، البحرين )ب(، 
وأقيمـــت المســـابقة بنظـــام الـــدوري مـــن 
دور واحـــد على أن يتأهل األربعة األوائل 
للمربـــع الذهبي ثم يلعـــب األول مع الرابع 
والثانـــي مع الثالث مباراة واحدة لتحديد 

الفريقين المتأهلين للنهائي.

فريق البحرين ب فريق البحرين أ

منتخب كرة الصاالت

أكد رئيس نادي مدينة عيســـى أحمد 
دعمـــت  شـــركة طمـــوح  أن  العكبـــري 
أنديـــة الدرجـــة الثانيـــة بكوكبـــة مـــن 
الاعبين وســـاهمت في رفع مســـتوى 
فـــي  الـــدوري، إال أن عـــدد الاعبيـــن 
كل فريـــق يجـــب أن ال يصل إلى عدد 
كبيـــر إلتاحـــة الفرصـــة أمـــام الاعـــب 

البحريني للبروز.
وأضاف العكبري “مشـــروع طموح له 
أهـــداف إيجابيـــة في خدمة مســـيرة 
الكرة البحرينية ولكن يجب أن تكون 
هنـــاك ضوابـــط من خال دعـــم الفرق 
المحليـــة فـــي المراكز التـــي يوجد بها 
نقص أو ثغرة وال يوجد العب محلي 
يمكن أن يســـد هـــذا الفراغ، كما يمكن 
االســـتفادة من بعض الاعبين الصغار 

من طموح بفرق الفئات العمرية..”.
وأوضح أن مدينة عيسى استفاد من 
العبين اثنين فقط وهو بهذه الطريقة 
يكـــون قد شـــغل بعـــض المراكـــز التي 
يحتاجهـــا، كمـــا أشـــار بأن اســـتقطاب 

العبيـــن بارزين من طمـــوح واحتكاك 
يســـهم  معهـــم  البحرينـــي  الاعـــب 
فـــي تطويـــر قدراتـــه، كمـــا أن تحمـــل 
الشـــركة بعض تكاليف الاعبين مثلما 
حصل مـــع ناديي الحالـــة واالتفاق له 
انعكاسات إيجابية مشددا في الوقت 
ذاتـــه علـــى أهميـــة جلـــب العبين في 

مقتبل العمر.
وذكر العكبري أن نادي مدينة عيســـى 
مـــا زال يقاتـــل ويســـعى لنيـــل بطاقة 
الصعود لدوري ناصر بن حمد الممتاز 
منـــذ عـــدة مواســـم ولكـــن الحـــظ لـــم 

يحالفه في تحقيق هذا الحلم.

العكبري: طموح دعمت الكرة البحرينية

ــال إفــرســت ــبـ ــول إلــــى قــمــة جـ ــ ــوص ــ ــة ال ــلـ فـــي رحـ

ناصر بن حمد يجري اتصاال مرئيًا مع أفراد الحرس الملكي

أجرى ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
الملـــك  جالـــة  ممثـــل  خليفـــة  آل 
لألعمال اإلنسانية وشئون الشباب 
قائـــد الحرس الملكي، اتصاالً مرئيًا 
الملكـــي  الحـــرس  مـــن  أفـــراد  مـــع 
المشاركين في رحلة الوصول إلى 
قمـــة جبـــال إفرســـت وذلـــك خال 
تواجدهم حاليًا في قاعدة خومبو 

آيس فول. 
  وخـــال االتصـــال، أطمـــأن ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة 
على كافـــة األمـــور المتعلقة بأفراد 
ســـموه  الملكـــي، مشـــيدًا  الحـــرس 
بجهودهـــم في كتابـــة إنجاز جديد 
لمملكتنـــا الغاليـــة في اعتـــاء قمة 

جبال إفرست.
  وأكد ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة أنـــه حريص علـــى دعم 

الفريـــق فـــي تحقيق هـــذه المهمة، 
ثقـــة  علـــى  “إننـــا  ســـموه:  وقـــال 
بقدراتكـــم العاليـــة وحرصكم على 
بـــذل الجهـــود، وأمامكـــم محطات 
صعبة وأنتم قادرين على تجاوزها 

بإذن هللا”.
  وأضـــاف ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن 
حمـــد آل خليفـــة “تنتظركـــم مهمة 
أنتـــم أهاً لهـــا، وصلتكم إلى نصف 

الطريـــق وأمامكـــم النصـــف الثاني 
الـــذي ســـيكون أكثـــر صعوبـــة، وأنا 
علـــى ثقـــة أنكم ســـتبذلون قصارى 
جهدكم في المرحلة القادمة والتي 
الجهـــود،  مضاعفـــة  إلـــى  تحتـــاج 
وتمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح”.

  مـــن جانبـــه، أعرب أفـــراد الحرس 
الملكـــي عـــن شـــكرهم وتقديرهـــم 
إلـــى ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد 

ســـموه  متابعـــة  علـــى  خليفـــة  آل 
المســـتمرة والتي تعطيهـــم الحافز 
الكبير لمضاعفـــة الجهود وتحقيق 
الهـــدف المنشـــود، مؤكدين أن هذا 
الدعم الذي يحظون به من ســـموه 
تحقيـــق  ســـبيل  فـــي  كبيـــر  دافـــع 
الهدف واعتاء قمة إفرســـت بإذن 

هللا.

اللجنة اإلعالمية

اللجنة اإلعالمية

من االتصال المرئي

بمناسبة حصوله على أفضل العب آسيوي في رياضة الجوجيتسو

ناصر بن حمد يهّنئ منفردي عبر االنستغرام

هنأ ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد 
آل خليفـــة ممثـــل جالـــة الملـــك 
وشـــئون  اإلنســـانية  لألعمـــال 
ســـموه  حســـاب  علـــى  الشـــباب 
“االنســـتغرام”،  فـــي  الشـــخصي 
الوطنـــي  منتخبنـــا  العـــب 
منفـــردي  علـــي  للجوجيتســـو 
كأس  علـــى  حصولـــه  بمناســـبة 
أفضل العب آســـيوي في رياضة 
الجوجيتســـو وذلك خال بطولة 
لمحترفـــي  العالميـــة  أبوظبـــي 

الجوجيتســـو التـــي حصـــد فيهـــا 
منتخبنا على 5 ميداليات ملونة.

  وأوضح ســـمو الشـــيخ ناصر بن 

حمـــد آل خليفـــة أن حصول علي 
منفردي على جائزة أفضل العب 
اإلنجـــازات  مـــن  يعتبـــر  آســـيوي 

حافـــًزا  وســـيكون  المتميـــزة 
لاعبين في المشـــاركات القادمة 
مـــن  المزيـــد  أجـــل تحقيـــق  مـــن 

اإلنجازات للبحرين.
  وتمنـــى ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن 
التوفيـــق  كل  خليفـــة  آل  حمـــد 
والنجـــاح لاعـــب علـــي منفـــردي 
تحقيـــق  فـــي  الاعبيـــن  ولكافـــة 
المزيـــد من اإلنجـــازات ومواصلة 
تأكيـــد الحضـــور البحرينـــي فـــي 

كافة البطوالت الخارجية.

علي منفردي

أحمد العكبري

سمو الشيخ ناصر بن حمد

علي مجيد

حسن علي

أحمد مهدي

حسن علي
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الخـالـديــة والمـدينـــة يفــوزان بهـــدف
ــة ــي ــان ــث ال ــة  ــ ــدرجـ ــ الـ لــــــــدوري   ١٤ الـــجـــولـــة  ــام  ــ ــت ــ خ الــــيــــوم 

حقق الخالدية فوزا مهما على حساب 
البحريـــن بهدف دون رد، في المباراة 
التـــي جمعـــت الطرفين، األحـــد، على 
اســـتاد النـــادي األهلي، ضمـــن افتتاح 
منافســـات الجولة ١٤ لدوري الدرجة 
الثانية لكرة القدم للموســـم الرياضي 

.٢٠٢٠ - ٢٠٢١
إلـــى  الفـــوز  بهـــذا  الخالديـــة  ويديـــن 
الالعب تياغو الذي سجل الهدف في 
الدقيقـــة )٣٠(، وأدار المبـــاراة الحكم 
وليد محمود، وعاونه عبدهللا يعقوب 
وفهد السعدون، والحكم الرابع خليل 
فارس. وصل الخالدية إلى ٢٩ نقجة 

وبقي البحرين ب ١٧ نقطة.
وفـــي لقـــاء احتضنـــه ملعـــب مدينـــة 
حمد، فاز مدينة عيسى على الشباب 
إمضـــاء  حمـــل  مقابـــل  دون  بهـــدف 

الالعـــب محمـــد خالـــد فـــي الدقيقـــة 
محمـــد  الحكـــم  المبـــاراة  أدار   .)٦٩(
مرشد، وعاونه نواف شاهين وأحمد 
الغريـــب، والحكـــم الرابـــع إســـماعيل 
حبيـــب. وصـــل مدينـــة عيســـى إلـــى 

٢٥ نقطـــة، وبقي الشـــباب برصيد ٢١ 
نقطة.

وتختتـــم اإلثنيـــن منافســـات الجولة 
 ٦.٤٥ عنـــد  مباريـــات   ٣ بإقامـــة   ١٤
مســـاًء. يلعب االتفـــاق )٢٩ نقطة( مع 

ســـترة )١٦ نقطة( على اســـتاد النادي 
األهلـــي، التضامن )نقطـــة واحدة( مع 
قاللي )١١ نقطة( على ملعب النجمة، 
االتحـــاد )١١ نقطـــة( مـــع الحالـــة )٢٨ 

نقطة( على ملعب مدينة حمد.

من مباراة الخالدية والبحرين من مباراة مدينة عيسى والشباب

خالد بن حمد يفتتح المجمع المائي األولمبي ببالج الجزائر
المشـــروع يتوافـــق مـــع رؤيـــة ناصـــر بـــن حمـــد لتحويـــل الرياضـــة إلـــى صناعـــة

افتتح النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أمس األحد المجمع 
المائي ببالج الجزائر، الذي تم تشييده من قبل اللجنة األولمبية البحرينية، 
وذلــك بحضــور رئيــس المؤسســة الملكية لإلنقاذ ســمو الشــيخة نجالء بنت 
حمــد بــن إبراهيــم آل خليفة، واألمين العام للجنــة األولمبية محمد النصف، 

والرئيس التنفيذي لشركة “إدامة” أمين العريض.

االتحـــاد  رئيـــس  االفتتـــاح  حضـــر  كمـــا 
مجبـــل،  محمـــد  للســـباحة  البحرينـــي 
ورئيـــس االتحـــاد البحرينـــي الترايثلون 

عبدهللا عبدالسالم.
وتفضل ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
خليفـــة بقص شـــريط االفتتـــاح للمجمع 
المائي، ثم قام بجولة في أرجاء المجمع 
واســـتمع إلـــى شـــرح مفصل مـــن األمين 
المشـــروع  عـــن  النصـــف  محمـــد  العـــام 
الرياضـــي األول مـــن نوعـــه فـــي مملكـــة 
البحرين، والذي يضم مسبحا أولمبيا في 
 50x25( الميـــاه المفتوحـــة بـ 10 حـــارات
مترا( ومنصات انطالقة ومســـبحا شـــبه 
أولمبـــي ثان بــــ 8 حـــارات )25x21 مترا( 
ومنصـــات انطالقة باإلضافة إلى العديد 
مـــن مرافـــق التبديل الخاصـــة المنفصلة 

للسيدات والرجال مع مرفق إداري.
 كمـــا اســـتمع ســـموه إلـــى شـــرح مفصل 
والخدمـــات  التســـهيالت  مختلـــف  عـــن 
التـــي يحتويها المجمع المائي، باإلضافة 
إلـــى طريقـــة بنـــاء المشـــروع، الـــذي تـــم 
باســـتخدام أدوات وقطـــع قابلـــة إلعادة 
 2613 عددهـــا  يبلـــغ  والنقـــل  التركيـــب 
قطعـــة. بعـــد ذلـــك، شـــهد ســـمو الشـــيخ 
خالد بن حمد آل خليفة ســـباق السباحة 
للفتيـــات الذي أقيم على المســـبح شـــبه 
األولمبـــي بمشـــاركة 8 ســـباحات، تبعـــه 
ســـباق األوالد علـــى المســـبح األولمبـــي 
8 ســـباحين إيذانـــا بتدشـــين  بمشـــاركة 

المسبحين رسميا.
وبهذه المناســـبة، أكد سمو الشيخ خالد 
بن حمد آل خليفة أهمية هذا المشـــروع 
الرياضـــي الحيوي األول مـــن نوعه في 
مملكة البحريـــن، الذي يتوافق مع رؤية 

ممثـــل جاللـــة الملك لألعمال اإلنســـانية 
وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى 
للشـــباب والرياضـــة ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة بتحويـــل الرياضة 
إلـــى صناعـــة واحتراف. وأشـــاد ســـموه 
بالمجمع المائي الذي يشكل نقلة نوعية 
فـــي  المائيـــة  الرياضـــات  مســـيرة  فـــي 
المملكـــة؛ لما له من انعكاســـات إيجابية 
على رياضة الســـباحة خصوصا وجميع 
الرياضات المائية عموما لتعزيز ســـمعة 
البحرين على الساحة الرياضية إقليمًيا 
ودولًيا. وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة أن المجمع المائي وبما يضمه 
مرافـــق متكاملـــة ســـيكون مهيئـــا  مـــن 
الســـتضافة مختلف أنشـــطة الرياضات 
المائية وســـيفتح فرًصـــا واعدة لمحبي 
رياضـــة الســـباحة من العبيـــن ومدربين 
البطـــوالت  مـــن  العديـــد  وسيســـتقطب 
اإلقليميـــة والدوليـــة؛ نظـــًرا للمقاييـــس 
والمواصفـــات الدوليـــة المعتمـــدة التـــي 
نفذ بها المشـــروع، كما أنه ســـيمثل بيئة 
مثالية لتدريبات العبي النخبة وتنظيم 
منافســـات رســـمية. وأوضح ســـموه أن 
المجمـــع المائـــي الـــذي شـــيدته اللجنـــة 
حـــرص  يعكـــس  البحرينيـــة  األولمبيـــة 

اللجنـــة علـــى تهيئـــة مختلـــف الظروف 
الرياضيـــة  االتحـــادات  أمـــام  المثاليـــة 
ودعمها ومســـاندتها ســـواء عبـــر توفير 
المـــادي  الدعـــم  أو  الحيويـــة  المنشـــآت 

والمعنـــوي بما يمكنها من أداء رســـالتها 
علـــى النحو األمثـــل، مؤكـــدا أهمية هذا 
المجمـــع المائـــي لدعـــم أنشـــطة وبرامج 
اتحـــادي الســـباحة والترايثلون، متطلعا 

ألن يســـهم المجمـــع المائـــي فـــي تعزيـــز 
مســـيرة الرياضتين واالرتقاء بمســـتوى 
المنتخبـــات الوطنية وتحويـــل المملكة 
فـــي  الرياضتيـــن  لـــكال  لوجهـــة جاذبـــة 
المنطقة. وتقدم ســـمو الشـــيخ خالد بن 
حمد آل خليفة بخالص الشكر والتقدير 
توفيرهـــا  علـــى  “إدامـــة”  شـــركة  إلـــى 
المســـاحة ليشـــيد عليهـــا المشـــروع من 
قبـــل اللجنـــة األولمبيـــة، منوهـــا بتعاون 
الشـــركة ومســـاهمتها الفاعلة في إنجاز 

المشروع.
مـــن جانبـــه، أعـــرب الرئيـــس التنفيـــذي 
القابضـــة  البحريـــن  ممتلـــكات  لشـــركة 
رئيس مجلس إدارة شركة “إدامة” خالد 
الرميحـــي عن بالـــغ اعتزازه بالمســـاهمة 
فـــي مشـــروع المجمـــع المائـــي بالتعاون 
مـــع اللجنة األولمبية البحرينية، الذي تم 

تشـــييده على الســـاحل الجنوبي الغربي 
للبحريـــن بمنطقـــة بالج الجزائر ليشـــكل 

مرفًقا حيوًيا رياضًيا وسياحًيا مهًما.
المشـــيد  بالمشـــروع  الرميحـــي  وأشـــاد 
وفـــق أفضـــل المواصفـــات التـــي تجعـــل 
منـــه بيئـــة جاذبة لـــكل محبي الســـباحة 
والمواطنين عموما، بعدما تم اســـتغالل 
المســـاحة البحريـــة بصورة جيـــدة ليتم 
بناء المسبحين باستخدام أدوات وقطع 

قابلة إلعادة التركيب والنقل.
شـــكره  خالـــص  عـــن  الرميحـــي  وعبـــر 
وتقديره لســـمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة على دعمـــه لمثل هذه المبادرات، 
التي تصب في صالح الحركة الشـــبابية 
والرياضية، مؤكدا أهمية المشـــروع في 
تحويـــل مملكـــة البحريـــن لوجهـــة مهمة 

للرياضات المائية.

سمو الشيخ خالد بن حمد أثناء افتتاح المجمع المائي

سمو الشيخ خالد بن حمد

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

حقق فريق البحرين بنتيجة الفوز على نظيره توبلي )22/31( 
في المباراة التي جمعتهما مســـاء األحد ضمن الدور التمهيدي 
لمســـابقة كأس خالـــد بن حمـــد لكرة اليد. وكان الشـــوط األول 
قـــد انتهى بتقـــدم البحرين بفـــارق 4 أهـــداف )12/16(، وبذلك 
تأهـــل البحرين للـــدور ربع النهائي من المســـابقة ليلتقي فريق 
ســـماهيج، فيمـــا انتهـــى موســـم فريـــق توبلي.   وفـــي مجمل 
المباراة، كان البحرين األفضل فنًيا من خالل األداء الذي ظهر 
عليـــه العبيـــه بجميع مراكزه، مـــا جعله يظفر بنتيجة الشـــوط 
األول ويوســـع الفـــارق فـــي الشـــوط الثانـــي ويخـــرج منتصًرا، 
بخـــالف توبلـــي الـــذي عانـــى كثيـــًرا فـــي الجوانـــب الهجومية 

وإضاعته للكرات وارتكابه األخطاء التي كلفته الخسارة.

مباريات اليوم

تختتم مساء اليوم )االثنين( منافسات الدور التمهيدي بإقامة 
مباراتين،فـــي األولى يلتقي االتفاق مع التضامن عند الســـاعة 
6.30 مســـاًء وتليهـــا مبـــاراة الديرواالتحـــاد في الســـاعة 7.30 

وذلك على صالة أم الحصم.

وعلـــى رغم األفضلية التـــي تصب لصالح االتفـــاق والدير في 
تحقيـــق االنتصارواالنتقـــال للمرحلـــة الثانيـــة، إال أن بطولـــة 
الكـــوؤس ال تعتـــرف بهـــذا المقيـــاس النتيجةستحســـم عبـــر 
االجتهاد والعطاء بأرضية الميدان. فريقّي التضامن واالتحاد 
يمتلـــكان العناصرالشـــابة المميزة وقد تحقـــق عنصر المفاجأة 
إال أن خبرة االتفاق والدير في مثل هذه المواجهاتقد تحســـم 

األمور.

لقاء البحرين وتوبلي

اليــوم.. االتفــاق يلتقــي التضامــن والدير مــع االتحاد
البحرين يجتاز توبلي بكأس خالد بن حمد

أشـــار أميـــن الســـر بنـــادي الديـــر عباس 
المؤمن إلى أن العب الفريق األول لكرة 
اليد حســـين البابور “ديراوي”، وسيمثل 
ســـمو  منافســـات كأس  فـــي  البرتقالـــي 

الشيخ خالد بن حمد.
شـــهدت  قـــد  الماضيـــة  األيـــام  وكانـــت 
أحاديـــث بانتقـــال البابـــور إلـــى النـــادي 
األهلـــي القطـــري، مـــا أثـــار التســـاؤالت 
حول تواجـــد الالعب في بطولة الكأس 
مـــن عدمه. وقـــال المؤمن في تصريح لـ 
“البـــالد ســـبورت” إن البابـــور حتى هذه 
اللحظـــة ديـــراوي وســـوف يشـــارك مـــع 
الفريـــق بـــإذن هللا فـــي مباراتـــه القادمة 

في بطولة الكأس أمام نادي االتحاد.
وأضـــاف المؤمـــن “كان العـــرض القطري 
ا ولم نســـتلم منهـــم خطاًبا  عرًضا شـــفهيًّ
لنـــا  ليتســـنى  ا  العـــرض رســـميًّ يتضّمـــن 

دراســـته حتـــى هـــذه اللحظـــة وهـــو مـــا 
يؤكد مشاركة البابور مع الدير”.

وحول المركز السابع الذي احتله الفريق 
بالـــدوري، بّين المؤمـــن أن هذا المركز ال 
يلبـــى طموحـــات الفريـــق وبأن خســـارة 
ســـماهيج  نـــادي  أمـــام  لمباراتـــه  الديـــر 
هي التـــي حرمت الفريق من المنافســـة 
فـــي المربـــع الذهبي بعد حســـم المتأهل 
بنظام احتســـاب المواجهات المباشـــرة، 

فيمـــا كانـــت المســـتويات والنتائج على 
حســـاب الفـــرق األخرى بقيـــادة المدرب 
يســـري جواد جيده بنـــاء على الظروف 
التي عانى منها البرتقالي من اإلصابات 
والغيابـــات والحجر، باإلضافة إلى تأخر 
مشـــاركة البابور مع الفريق بســـبب عدم 
ســـماح االتحاد له بالمشاركة مع الفريق 
نـــادي  أمـــام  الرابعـــة  مباراتـــه  فـــي  إال 

الشباب.

عباس الماضي حسين البابور

المركز السابع ال يلبي الطموح ومباراة سماهيج حرمته من المنافسة
المؤمن: البابور ديراوي والعرض القطري غير رسمي

علي مجيد علي مجيد

أحمد مهدي

االتحاد البحريني لكرة القدم

كلف االتحاد اآلســـيوي لكرة القدم، 
علـــي  البحرينـــي  الدولـــي  الحكـــم 
الســـماهيجي، للمشـــاركة في إدارة 
 D و   A المجموعتيـــن  مباريـــات 
لـــدوري أبطـــال آســـيا 2021، والتي 
ســـتقام بنظام التجمع في العاصمة 
السعودية - الرياض، في الفترة 14 

حتى 30 أبريل الجاري.
 وسيشـــارك الحكـــم الدولـــي علـــي 
مباريـــات  إدارة  فـــي  الســـماهيجي 
أنديـــة  تضـــم  التـــي   A المجموعـــة 
الهالل السعودي، استقالل دوشنبه 
دبـــي  األهلـــي  شـــباب  الطاجيكـــي، 
األوزبكـــي،  واجمـــك  اإلماراتـــي 
 D إضافـــة إلى مباريـــات المجموعة
التي تضـــم أندية النصر الســـعودي 
والســـد القطري، الوحدات األردني 

وفوالذ خوزستان اإليراني.
الدولـــي  الحكـــم  اختيـــار  ويأتـــي   
البحريني علي السماهيجي تأكيًدا 

للصافـــرة  الرياديـــة  المكانـــة  علـــى 
البحرينية على جميع المســـتويات 

بما فيها اآلسيوية.
 وإلـــى جانـــب حكمنـــا الدولي علي 
اختيـــار  وقـــع  فقـــد  الســـماهيجي، 
االتحاد اآلســـيوي لكـــرة القدم على 
9 حـــكام للســـاحة، إضافـــة إلـــى 12 
حكًمـــا مســـاعًدا، كمـــا تـــم اختيار 4 
مراقبيـــن للمباريـــات و 5 مقيميـــن 
للحـــكام، عـــالوة على مـــدرب لياقة 

بدنية للحكام.

السماهيجي يدير مباريات دوري أبطال آسيا

علي السماهيجي

األول من نوعه 
في البحرين 

بتنفيذ من 
“األولمبية”



local@albiladpress.com

االثنين 12 أبريل 2021 - 29 شعبان 1442 - العدد 4563

16

رئيس مجلس الشورى علي الصالح

إمضاء اقتراح المخزون االستراتيجي للسلع باإلجماع
صـــوت مجلـــس الشـــورى بالموافقة 
علـــى توصيـــة لجنة المرافـــق العامة 
والبيئـــة بجواز نظر االقتراح بقانون 
بشأن المخزون االستراتيجي للسلع 

وإحالته للحكومة 
ويهدف االقتراح بقانون إلى متابعة 
وتأكـــد توافر الســـلع االســـتراتيجية 
التـــي تفـــي باحتياجـــات المواطنين 
والمقيميـــن داخـــل المملكـــة بصفـــة 
مســـتدامة، ما يســـاهم في اســـتقرار 
الســـوق المحلية وأسعار السلع ومنع 
وكذلـــك  االحتكاريـــة،  الممارســـات 
تحقيق األمن الســـلعي لألشـــخاص، 

وحماية االقتصاد الوطني.

كما يهدف االقتـــراح إلى دوام توفر 
خصوصـــا  االســـتراتيجية  الســـلع 
كافيـــة  بكميـــات  منهـــا  األساســـية 
التخطيـــط  يلـــزم  مـــا  وآمنـــة، وهـــو 
االســـتراتيجي والرقابـــة علـــى هـــذه 

السلع وتوفير المخزون اآلمن منها.
لجنـــة  رئيـــس  قالـــت  جهتهـــا،  مـــن 
الخدمات جهاد الفاضل أحد مقدمي 
االقتـــراح إنـــه “جـــاء تلبيـــة لدعـــوة 
جاللـــة الملك حفظـــه هللا ورعاه في 

الخطـــاب الســـامي بمناســـبة افتتاح 
الفصـــل  مـــن  الثانـــي  االنعقـــاد  دور 
للمجلـــس  الخامـــس  التشـــريعي 
لتوجيهاتـــه  كان  كمـــا  الوطنـــي، 
األمـــوال  رؤوس  بتوجيـــه  الفضـــل 
في االكتفاء الذاتي واألمن الغذائي 

االستراتيجي”.
وأشـــارت إلـــى أن “جائحـــة كورونـــا 
فرضت واقعا جديدا يوجب التوجه 
نحـــو تعزيز األمـــن الغذائـــي وتعزيز 
للســـلع.  االســـتراتيجي  المخـــزون 
وأن الموافقـــة علـــى هـــذا االقتـــراح 
ستجعل البحرين في مصاف الدول 
المتقدمـــة التي تعمـــل على تحصين 

حقوق المستهلكين والتجار”.

رئيس لجنة الخدمات جهاد الفاضل

المخـــزون  مشـــروع  بـــأن  جمشـــير  عبدالرحمـــن  الشـــوري  أفـــاد   ^
اإلستراتيجي يتطلب دراسة التكلفة المادية التي سوف تتحملها الحكومة 
في الميزانية العامة لتوفير صوامع التخزين وتعويض التالف منها بسبب 

طول مدة التخزين وعدم استيعاب السوق للفائض من هذه المواد.

األمـــن  قانـــون  مشـــروع  أن  العـــرادي  علـــي  الشـــوري  أكـــد   ^
اإلســـتراتيجي للســـلع يؤكـــد أن البحرين دولة رائـــدة تقدم مقترحات 
تســـبق بها المنظومـــات األخرى، وهـــو دليل علـــى أن المملكة صاحبة 

ريادة.

المخـــزون  مشـــروع  أن  إلـــى  حاجـــي  فـــؤاد  الشـــوري  لفـــت   ^
اإلســـتراتيجي يكلف ميزانيات لبناء مخـــازن مجهزة لحفظ الحبوب 
والبقوليـــات وأخـــرى لألطعمة المبردة، ويجب رصـــد هذه الميزانيات 

لتفادي األزمات.

المخـــزون  مشـــروع  أن  الدوســـري  صبـــاح  الشـــوري  اعتبـــر   ^
اإلســـتراتيجي خطوة مهمة وســـباقة لتحقيق كل مـــا يهم المواطنين 
والمقيمين، الفتا إلى أنه الوقت المناسب لقانون خليجي موحد بهذا 

الشأن.

التكلفة المادية
صاحبة الريادة

رصد الميزانيات
قانون خليجي

^ بيـــن الشـــوري صـــادق آل رحمـــة أن القيـــادة وضعـــت خارطة 
طريـــق فـــي مجـــال تحقيـــق غايـــة المخـــزون اإلســـتراتيجي للســـلع 
للمحافظـــة علـــى ما تنعـــم به البـــالد من توافر الســـلع اإلســـتراتيجية 

وضمان استقرار أسعارها.

خارطة طريق

^ ذكـــر الشـــوري بســـام البنمحمـــد أن االقتـــراح بقانـــون ال يلـــزم 
التجار والقطاع الخاص باستيراد أو إنتاج حد معين من السلع إال أنه 

يجعل الحكومة أكثر شفافية بشأن المخزون اإلستراتيجي.

أكثر شفافية

المخـــزون  مشـــروع  أن  ســـرحان  منصـــور  الشـــوري  بيـــن   ^
اإلســـتراتيجي توجـــه عالمي تســـعى الـــدول لتوفيـــره لتحقيق األمن 
الغذائي لمواطنيها بشكل مستمر؛ وذلك للتقلبات المناخية والغذائية 

التي تتعرض لها الدول المنتجة.

توجه عالمي

^ رأت العضـــو فاطمـــة الكوهجي أن مشـــروع قانـــون المخزون 
اإلســـتراتيجي يعـــزز مكانة المملكة كمركز عالمـــي لألمن الغذائي، كما 
يعـــد خطوة لتحقيق األهداف اإلســـتراتيجية الوطنية لألمن الغذائي 

لمنع االحتكار واستقرار األسواق.

مركز عالمي

^ قـــال الشـــوري أحمد العريض بـــأن االقتراح بقانـــون للمخزون 
اإلستراتيجي للسلع يسهم في تعزيز األمن الغذائي.

تعزيز األمن

األمـــن  بقانـــون  المقتـــرح  إن  رمـــزي  هالـــة  العضـــو  قالـــت   ^
اإلســـتراتيجي للســـلع هو موضوع الســـاعة بالنســـبة لدول كثيرة تمر 
بأزمات بيئية أو ظروف صحية، مفيدة بأن 95 % من السلع الغذائية 

تستوردها المملكة.

موضوع الساعة

^ أفـــاد الشـــوري محمـــد علـــي حســـن أن غرفة صناعـــة وتجارة 
البحرين أّيدت بشـــدة مقترح المخزون االستراتيجي للسلع، موضًحا 
أن أمـــر تحديـــد الجهـــة الحكوميـــة المعنيـــة بتنفيذ هـــذا القانون بعد 

صدوره يعود للحكومة.

تأييد الغرفة

^ دعـــت العضو ابتســـام الدالل إلى تشـــكيل لجنـــة لتقدير كمية 
المخزون وقائمة السلع األساسية وتصنيف التجار والشركات ووضع 
السياسات الخاصة لمخزون األمان وزيادة سعة االحتياطي، وإعداد 

بيانات عن توافر المواد من دول المنشأ.

لجنة المخزون

ليلى مال اهلل

التشــريع يمنح كل مواطن أو جمعية معينة حق التبليغ عن أي مخالفة

“الشورى” يواصل مناقشة قانون البيئة

^ واصـــل مجلـــس الشـــورى فـــي 
جلســـته أمس مناقشـــة مواد مشـــروع 
قانـــون بشـــأن البيئـــة بـــدء مـــن المـــادة 
39 حتـــى المـــادة 125، وقـــرر المجلس 
الموافقة على توصيـــات لجنة المرافق 
العامـــة والبيئـــة علـــى المواد بـــدًءا من 
مســـمى البـــاب الســـابع وحتـــى المـــادة 

.125
كمـــا وافـــق المجلـــس علـــى التعديالت 
المطروحـــة في الجلســـة بشـــأن المواد 
47، 95، 122، وقـــرر إعـــادة المـــواد 69، 
84، 116 للجنـــة لمزيـــد مـــن الدراســـة، 
بينما وافق المجلـــس على باقي المواد 
حســـب توصيـــة اللجنـــة، علـــى أن يتم 
مواصلـــة بحـــث المـــواد المتبقيـــة مـــن 
الجلســـات  خـــالل  القانـــون  مشـــروع 

المقبلة.
ويعاقـــب القانـــون بالســـجن وغرامة ال 
تقـــل عن 15 ألـــف دينـــار وال تزيد على 
100 ألف دينار كل من استورد أو جلب 
نفايات مشعة بغرض التخلص المؤقت 
أو النهائي منها في إقليم المملكة، وكل 

مـــن اســـتورد أو جلب مـــواد ومخلفات 
خطـــرة أو دفنهـــا أو أغرقها أو خزنها أو 
تخلص منها بأي شـــكل في كامل إقليم 
المملكة، أو ســـمح بمرور وســـائل النقل 
التـــي  البريـــة  أو  الجويـــة  أو  البحريـــة 
تحمـــل المخلفات الخطـــرة أو النفايات 

النوويـــة في البيئة البرية أو الجوية أو 
البحرية عبر إقليم المملكة.

أي  علـــى  القانـــون  مشـــروع  ويحظـــر 
شـــخص أو مشـــروع القيام بأي نشـــاط 
أو اســـتخدام يلـــوث البيئـــة، أو يســـهم 
فـــي تدهورها أو يلحق ضـــررا بالموارد 

الطبيعيـــة أو الكائنـــات الحيـــة أو يخل 
أو يمنـــع االســـتخدام أو االســـتعمال أو 

االستغالل الرشيد والمشروع للبيئة.
ويمنـــح القانون كل مواطـــن أو جمعية 
معينـــة بحمايـــة البيئة حـــق التبليغ عن 

أي مخالفة.

الجلسة السادسة والعشرون لمجلس الشورى



أكــدت منى المغربــي، زوجة الفنــان خالد النبوي، 
أن الحالة الصحية لزوجها في تحســن مستمر، 
وأنه تم نقله من غرفة العناية المركزة إلى غرفة 
عاديــة، طالبة من جمهــوره ومحبيــه الدعاء له 

بالشــفاء العاجــل وأن يعود معاف إلــى بيته في 
أسرع وقت.

وكتبــت المغربي “صباح الخيــر، حبة أطمنكم إن خالــد الحمد لله 
اتنقل غرفة عادية، دعاوتكم يرجع البيت في أسرع وقت”.

شن الفنان أحمد السعدني هجوما حادا على الشركة المنتجة 
لمسلسله الجديد، الذي يخوض به سباق الدراما الرمضاني 
المقبل. وطرح منشــورا عبر حســابه في “فيســبوك” قال 
فيــه “الحقيقــة أنــا عمري ما عملت مشــكلة في شــغلي، 

وعمــري ما اختلفت مع زمايلي، إنما أنــا اللي بيحصل معايا 
فــي المسلســل اللي شــغال فيه 24 ســاعة مبروحــش بيتنا 

عشان يلحق العرض والواحد ساكت وبيعدي بالوي عشان الزنقة والظروف”. وأعلن 
السعدني عن احتمال انسحابه من الموسم الرمضاني لهذا العام.

ُيكثف الفنان منذر رياحنة ســاعات تصوير دوره في مسلســل 
“موســى” لالنتهاء منــه، وفقا للجدول الزمنــي الذي وضعته 
الشــركة المنتجة.  ويجســد منذر رياحنة دور شــاب صعيدي 
والدتــه غجريــة، ويحــاول المواجهة مــع القيــادات في تلك 

الفترة، وهــو دور مختلف يقــوم من خاللهــا بالوقوف بجانب 
بطــل العمل فــي إطار من األكشــن والدرامــا االجتماعية. وتدور 

أحداث المسلســل الذي يحتوي علــى الكثير من المواقف والصراعــات، يظهرها في 
إطار درامي، حول شاب صعيدي يقاوم االحتالل اإلنجليزي.

نشاط منذرهجوم أحمدخالد بخير
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سيكون النجم 
كيانو ريفز بطل 

فيلم حي من 
“نيتفلكس” بعنوان 
“BRZRKR”، وهو 

مستوحى من 
كتب مصورة.
وتدور أحداثه حول 

بطل يبلغ عمره 80 
ألف عام، وسيكون بطل 

مسلسل انمي ليكمل 
أحداث الفيلم.

tariq_albahhar

َفي الشرقاوي ستقدم دورا جديدا عليها في مسلسل “الروح والرّية”
تشــارك النجمــة َفــي الشــرقاوي ضمــن أحــداث المسلســل الدرامــي “الــروح 
والرّيــة” تأليــف أنفــال الدويســان وإخــراج منيــر الزعبــي، إلــى جانــب نخبة 
البنــاي، محمــد  التركمانــي، فهــد  الــدري، عبــدهللا  نجــوم، علــى غــرار هبــة 
الدوسري، شيماء علي، يعقوب عبدهللا، صمود المؤمن، فاطمة الحوسني، 
نــواف العلــي، جنــى الفيلــكاوي، أحمــد بن حســين والزين بوراشــد وغيرهم 

الكثير.

وفـــي هـــذا الشـــأن، بينت الشـــرقاوي أنها 
ســـتطل على المشـــاهدين في هذا العمل 
فقـــط، مفضلـــة  20 مشـــهدا  مـــن خـــال 
ظهورهـــا في تلك المشـــاهد على أي دور 
آخر يمتد ظهورها فيه لـ 30 حلقة، عازية 
األمـــر إلى أنه “وبـــكل بســـاطة دور مؤثر 

ومحوري في تحريك األحداث كلها“.
وكشـــفت للـــراي الكويتية أنهـــا تؤدي في 
“الـــروح والرّيـــة” دور األم الطيبـــة “التـــي 
أجزم بأنها شيء جديد كلًيا على الدراما 
التلفزيونيـــة، ولم يســـبق أن جرى تقديم 
دور شبيه له.. دوري وايد معّقد وغامض 

محد فاهمه، ولكن ما هو زيادة عدد”.
وتابعت “ســـعيدة ألنني مـــن ضمن نجوم 
المسلســـل الـــذي كتبته أنفال الدويســـان 
بـــكل احترافية وحب. وشـــخصًيا أراهن 
على أن المشاهد سيكون موافًقا ومؤيًدا 

لوجهة نظري حيال العمل عند عرضه.
كذلـــك أنـــا مســـتمتعة بالتعـــاون مـــع كل 

الفريـــق بـــدًءا مـــن المخرج منيـــر الزعبي 
المميـــزة،  والبصمـــة  اإلبـــداع  صاحـــب 
باإلضافـــة إلـــى بقيـــة زمائـــي الفنانيـــن 
)كلهـــم  اســـتثناء  دون  مـــن  والفنانـــات 

حلوين وعلى قلب واحد(”.
امتناعهـــا  ســـبب  عـــن  ســـؤالها  ولـــدى 
مامـــح  عـــن  التفصيلـــي  الكشـــف  فـــي 
شـــخصيتها، عّلقت بالقول: “ألنني أمتلك 
جملة أؤمن بهـــا وأعمل بناء عليها، وهي 
أننـــي كممثلـــة أحـــب أن تتكّلـــم أعمالـــي 
عنـــي، ال أن أتكّلـــم بنفســـي عّمـــا ســـوف 

أقدمـــه مـــن فـــن للجمهـــور. لهـــذا أتحفظ 
دائًمـــا علـــى اإلفصـــاح عـــن تفاصيـــل كل 

شخصية أجسدها”.
وأكملـــت “بـــل حتـــى أننـــي ال أصـــّور في 
فـــي  التصويـــر  أيـــام  خـــال  )الســـناب( 
)اللوكيشـــن( بشـــكل تفصيلـــي، كـــي أترك 
فســـحة أمـــام المشـــاهد لاســـتمتاع بكل 
حـــدث خال عـــرض المسلســـل، ولكم أن 

تتخّيلوا، هل أن المشاهد سيكون متأثًرا 
بما شـــاهده في مسلسل )الكون في كفة( 
لو كنت قد أفصحت مســـبًقا عن مضمون 
ولهـــذا  ال،  طبًعـــا  فيـــه؟...  شـــخصيتي 

تجدونني أفّضل السكوت دائًما”.
ومشـــكلة  قصـــة  المسلســـل  يتنـــاول 
“آمنـــة” التـــي تعـــد الشـــخصية الرئيســـة 
فـــي العمـــل. ويتعامـــل العمل مـــع العديد 
من األحـــداث والمشـــكات التـــي تواجه 
وأقاربهـــا،  أســـرتها  وبيـــن  بينهـــا  “عهـــد” 
والعديـــد من األحداث التـــي تحدث لهم، 
ســـواء كانت ســـعيدة أو حزينة، وتضطر 
أحياًنا الظروف بعض األشـــخاص لزيادة 
أحامهـــم وتطلعاتهم إلرضاء من حولهم 
وتحقيق مطالبهـــم، ويعتبرون في مأمن 
ويتعرضـــون  الشـــخصيات،  هـــذه  مـــن 
للعديد من ســـلوكيات َمن حولهم بأنانية، 

ويرتكبون الكثير من األخطاء.

الكاتبـــة  العلـــوي  دالل  تســـعى 
والناشـــطة الثقافيـــة لتقديم الدعم 
للمجـــال الثقافـــي بجميع أشـــكاله، 
برنامجهـــا  عبـــر  تتألـــق  هـــي  وهـــا 
المباشـــر فـــي حواراتهـــا المتنوعـــة 
”كشـــكولنا الثقافـــي“، الـــذي تقدمه 

وتعده.
وتتنـــاول العلوي تفاصيل وســـيرة 
حيـــاة الضيـــوف الذيـــن تختارهـــم 
وتبـــرز أهـــم الجوانـــب والتحديات 
التـــي واجهتهم من أجـــل الوصول 

إلى النجاح.
وعن ذلك قالت في تصريح خاص 

للبـــاد: إن هـــذه البرامج تنعش الثقافة وتشـــكل حلقة وصـــل فعالة بين الضيف 
والمشـــاهد. وأضافت ”لعل الحوارات المباشـــرة هي األصعب بسبب عدم وجود 
مجال للتعديل أو المونتاج، وتتطلب العديد من التجهيزات النفســـية والثقافية 

للوقوف أمام الكاميرا بقوة ومسؤولية“.
وســـتواصل العلوي تقديم البرنامج في شـــهر رمضان المبارك، وستسلط الضوء 
على المواهب البارزة في مجاالت متنوعة كاألدب والتراث واالقتصاد واإلعام 
والهندســـة والفنـــون وأكثـــر من ذلك، عبر اســـتضافة شـــخصيات بحرينية بارزة 
فـــي مجاالتهـــا لتقدم محتوى مميز على قنوات التواصل االجتماعي تشـــبع نهم 

المتابعين والقراء بما يثريهم من معرفة ومعلومات قيمة.
وشـــكرت العلوي كل من وقف معها لمواصلة هذا التحدي لتقديم محتوى فريد 

من نوعه يثري العالم الثقافي والناس والمجتمع البحريني خصوصا.

تقدم إذاعة البحرين في الدورة البرامجية لشـــهر رمضان 
المبارك سهرات متنوعة في مختلف الميادين تلبي جميع 

األذواق، وهي كالتالي:
ســـهرة “مـــا خفـــي أجمـــل”، وتبحـــث فـــي الزوايـــا األخرى 
المضيئـــة من حياة شـــخصيات نســـائية بحرينيـــة يقدمن 
عطـــاءات مختلفـــة ولهـــن اهتمامـــات خفيـــة بعيـــدة عـــن 
الوظيفـــة أو المهنة التي يعرفن بها، يضم فريق العمل كل 
من شيخة الشعان وزينب القحطاني، وتبث يوم السبت 
علـــى البرنامـــج العام، ويعاد بثها علـــى بحرين إف.إم يوم 

األحد.
وسهرة “على ضي الشعر” وتستضيف شعراء من البحرين 
والخليـــج وتتحدث عـــن تجاربهم الشـــعرية وحياتهم في 
رمضان، ويضم فريق العمل كل من يونس العيد ومحسن 
الحمـــري وأحمـــد صالح، وتبـــث يوم األحد علـــى البرنامج 

العام، ويعاد بثها على بحرين إف.إم، يوم االثنين.
ســـهرة “رمضانيات” وهـــي برنامج منـــوع يتناول مجات 
الطبخ والقصص التراثية واألزياء الشعبية عبر استضافة 
المختصيـــن والهاوين، ويضم فريق العمل نيلة الرويعي و 
آمنه راشـــد، وتبث يوم االثنين على البرنامج العام، ويعاد 

بثها على بحرين إف.إم يوم الثاثاء. 
أما ســـهرة “خيـــر جليس” فتســـتضيف مجموعـــة من كبار 
مؤلفـــي الكتب وتحاورهم في مضامين مؤلفاتهم، ويضم 
فريـــق العمل يوســـف محمـــد ومروة العريفـــي، وتبث يوم 
الثاثـــاء علـــى البرنامـــج العـــام، ويعـــاد بثها علـــى بحرين 

إف.إم يوم األربعاء.
ســـهرة “غبقة مـــع ملهم” تلتقـــي أحد الملهميـــن في إحدى 

المجاالت وتحاوره في تجربته منذ البداية، ويضم فريق 
العمل ســـبيكة الشـــحي وراشـــد ســـند، وتبث يوم األربعاء 
على البرنامج العام، ويعاد بثها يوم الخميس على بحرين 
إف.إم. أمـــا ســـهرة “تاوين رمضان” فتســـلط الضوء على 
أهـــم فنـــون وعادات وتقاليد شـــهر رمضـــان، ويضم فريق 

العمل يوسف الحمدان ومحمد الحسن.
كمـــا ســـتقدم إذاعـــة البحريـــن 3 مســـابقات رئيســـة وهي 
“حلية الماهر”؛ وهي مسابقة في تاوة القرآن الكريم تبث 
يومًيـــا علـــى الهواء من الســـاعة الثانية إلى الثالثة مســـاًء 
على موجة القرآن الكريم، ومقســـمة على معايير الصوت 
والمقامـــات والتجويـــد والوقـــف واالبتـــداء، ومـــن تقديم 

الشيخ فريد التوني.
أما المسابقة الثانية فهي مسابقة “بابا فايز” وهي مسابقة 

مخصصة لألطفال من عمر 5 حتى 17 ســـنة، وتهدف إلى 
تعزيز الثقافة الوطنية عبر فقرات متنوعة متعلقة بمملكة 
البحريـــن، وتاريخهـــا، وإنجازاتها، وشـــخصياتها الوطنية، 
ومدنها، وقراها، وحرفها التقليدية، وتبث المســـابقة على 
موجة البرنامج العام، والمسابقة من تقديم فايز السادة.

وأخيـــرا مســـابقة “الاتري”، وهي مســـابقة شـــعبية تعرف 
األجيـــال بالتـــراث البحرينـــي األصيـــل، وجميـــع فقراتهـــا 
واألدوات  والشـــخصيات  المناطـــق  تتنـــاول  تراثيـــة 
والمواقـــف  والمواويـــل  واألشـــعار  التراثيـــة  واألغـــراض 
والحكايات القديمة، وهي من تقديم عماد عبدهللا وسيما 
العريفـــي، وتبـــث على موجـــة بحرين إف.إم من التاســـعة 

حتى الحادية عشر مساء.

سبيكة الشحي

مسابقة الالتري

مسابقات وسهرات رمضانية متميزة عبر أثير إذاعة البحرين

شوقت النجمة سمية الخشاب، 
فـــي  لشـــخصيتها  جمهورهـــا 
مسلسل “موسى” للنجم محمد 
رمضـــان، ونشـــرت صـــورة مـــن 
كواليس التصوير عبر حســـابها 
على إنستغرام، وقالت “استنوا 
رمضـــان  فاكهـــة  حاوتهـــم 

.”2021
ونشـــرت الخشاب على حسابها 
في “فيســـبوك”، أفيش مسلسل 
“موسى”، الذي يحمل صورتها، 
وتظهـــر الخشـــاب بفســـتان من 
أحمـــر،  وشـــعر  األزرق  اللـــون 
إعجـــاب  البوســـتر  والقـــى 
السوشـــيال  علـــى  متابعيهـــا 

ميديا.
ويجســـد محمـــد رمضـــان فـــي 
شـــاب  شـــخصية  األحـــداث 
موســـى،  يدعـــى  صعيـــدي 
ويبحـــث عـــن شـــقيقته والتـــي 

تجســـدها الفنانـــة هبـــة مجدى، 
ويقـــاوم االحتـــال اإلنجليـــزي، 
ويحتوى المسلسل على الكثير 
والصراعـــات،  المواقـــف  مـــن 
يظهرها في إطـــار درامي بينما 
تجسد الخشاب دور حاوتهم، 
المسلســـل  عـــرض  وســـيتم 
حصريـــا على قناة “دي أم ســـي 

دراما” في شهر رمضان. 
والمسلســـل من بطولة كل من: 
محمد رمضان، سمية الخشاب، 
عبيـــر صبـــري، ريـــاض الخولي، 
ســـيد رجب، صبري فواز، منذر 
رياحنـــة، هبـــة مجـــدى، فريـــدة 
عبـــد  عارفـــة  النصـــر،  ســـيف 
الرســـول، أميـــر صـــاح الديـــن، 
تأليـــف  الخالـــق  عبـــد  ضيـــاء 
ناصـــر عبـــد الرحمـــن، وإخـــراج 
محمـــد ســـامة، وإنتاج شـــركة 

سينرجي.

الخشاب: “استنوا حالوتهم 
فاكهة رمضان 2021”

بعد الكتابة.. العلوي تتألق أمام الكاميرا
محرر مسافات
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تداول 4.4 مليون سهم بـ 935.9 ألف دينار

الزياني يبحث مع “الغرفة” مستجدات الحركة الصناعية والتجارية

ــوك ــن ــب ــاع ال ــطـ ــم عــلــى قـ ــه ــات ــام ــع ــرون ركــــــزوا ت ــم ــث ــت ــس ــم ال

الــعــام أمــس عند  البحرين  أقــفــل مــؤشــر 
مستوى 1,456.84 بارتفاع وقدره 2.63 
الخميس  ــوم  يـ بــإقــفــالــه  مــقــارنــة  نــقــطــة 

الماضي.
وتداول المستثمرون 4.44 مليون سهم، 
بقيمة إجمالية قدرها 935.93 ألف دينار، 

تم تنفيذها من خالل 58 صفقة، إذ ركز 
الــمــســتــثــمــرون تــعــامــالتــهــم عــلــى أســهــم 
قطاع البنوك التجارية والتي بلغت قيمة 
أسهمه المتداولة 643.39 ألف دينار، أي 
ما نسبته 68.74 % من القيمة اإلجمـالية 
مليون   2.03 قــدرهــا  وبكمية  لــلــتــداول 

سهم، تم تنفيذها من خالل 28 صفقة.
المركز  فــي  المتحد  األهــلــي  البنك  جــاء 

المتداولة  أسهمه  قيمة  بلغت  إذ  األول 
408.55 ألف دينار، أي ما نسبته 43.65 
المتداولة  األسهم  قيمة  إجمالي  من   %
تم  ســهــم،  مليون   1.59 قــدرهــا  وبكمية 

تنفيذها من خالل 13 صفقة.
البحرين  لبنك  فكان  الثاني  المركز  أمــا 
الوطني بقيمة قدرها 231.71 ألف دينار، 
أي ما نسبته 24.76 % من إجمالي قيمة 

األسهم المتداولة وبكمية قدرها 388.14 
 10 تنفيذها مــن خـــالل  تــم  ألـــف ســهــم، 

صفقات.
المالية  وجاءت مجموعة جي اف اتش 
أي  ــار،  ــن دي ألـــف   141.04 قــدرهــا  بقيمة 
قيمة  إجمالي  من   %  15.07 نسبته  ما 
 2.15 قدرها  وبكمية  المتداولة  األسهم 
مليون سهم، تم تنفيذها عبر 13 صفقة.

ــة والـــتـــجـــارة  ــاعـ ــنـ ــصـ تـــــــرأس وزيـــــــر الـ
أعمال  الزياني،أمس،  زايــد  والسياحة، 
االجــتــمــاع الــخــامــس والــثــالثــون للجنة 
ــوزارة  ــ االقــتــصــاديــة الــمــشــتــركــة بــيــن الـ
الذي  البحرين،  وصناعة  تجارة  وغرفة 
إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس  بــحــضــور  ُعـــقـــد 
سمير  البحرين  وصناعة  تــجــارة  غرفة 
ــــاس وعـــــدٍد مـــن أعـــضـــاء الــلــجــنــة من  ن
الــجــانــبــيــن، وذلـــك لبحث عـــدد من  كــال 

الـــمـــوضـــوعـــات ومــســتــجــدات الــحــركــة 
ــي مــمــلــكــة  الــصــنــاعــيــة والـــتـــجـــاريـــة فــ

البحرين.
ــزيــانــي على  ــد ال وأثـــنـــاء االجــتــمــاع، أكـ
ووزارة  الــحــكــومــة  ــم  دعــ اســـتـــمـــراريـــة 
ــتــجــارة والــســيــاحــة لكافة  الــصــنــاعــة وال
الــخــطــوات والــمــبــادرات والــجــهــود التي 
ــغــرفــة بــمــا يــصــب فـــي صــالــح  تــبــذلــهــا ال
االقتصاد الوطني، مؤكًدا في هذا الصدد 
حرص وزارته دائًما لتعزيز عالقاتها مع 
الغرفة بما ينعكس إيجاًبا على مصلحة 

البحرين  ومصلحة  الوطني  االقــتــصــاد 
عموما.

الموضوعات  من  جملة  استعراض  وتم 
التجارة  إدارة  مــبــادرة  بينها  من  والتي 
للتنسيق  الصناعية  والملكية  الخارجية 
ــداد فــعــالــيــات تــوعــويــة حــول  بــشــأن إعــ
أهمية حماية الملكية الفكرية، و تقديم 
مــقــتــرح مـــشـــروع تــوحــيــد إجــــــراءات 
مجلس  دول  فـــي  ــتـــجـــاري  الـ ــســجــل  ال
التعاون الخليجي، كما تم تقديم عرض 
المعنية  الـــمـــبـــادرات  بــشــأن  تــوضــيــحــي 

بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
إلى  إضافة  التجاري،  القطاع  الستفادة 
عـــدد مــن الــمــوضــوعــات ذات االهــتــمــام 
فـــي مصلحة  يــصــب  الـــــذي  ــمــشــتــرك  ال

القطاع التجاري في البحرين.
من جهته، أعرب ناس عن تقديره البالغ 
والسياحة  والــتــجــارة  الصناعة  لـــوزارة 
على كافة الجهود التي تبذلها في سبيل 
وتحقيق  الوطني  باالقتصاد  االرتــقــاء 
الموقرة  الحكومة  واستراتيجيات  رؤى 

في هذا الجانب.

المنامة - بورصة البحرين

المنامة - الصناعة والتجارة

السيف - التكافل الدولية

أطــلــقــت شــركــة الــتــكــافــل 
الدولية تغطيتها التأمينية 
المنزلية  بالعمالة  الخاصة 
تتضمن  والـــتـــي  )عـــنـــايـــة( 
ــات  ــدمــ ــخــ ــ ــن ال ــ عـــــــــددا مــ
التي  األســاســيــة  الصحية 
لتناسب  صممت خصوصا 
ــات الــصــحــيــة  ــاجـ ــيـ ــتـ االحـ
المنزلية  للعمالة  ــيــة  األول

ومن في حكمهم. 
وصرحت رئيس االكتتاب 
الصحي  التكافل  ــرة  ــدائ ب
والـــعـــائـــلـــي ريـــمـــا نـــــوروز، 
عــــلــــى هـــــامـــــش إطــــــالق 
هــذه  أن  )عــنــايــة(  تغطية 
العمالة  تــشــمــل  الــتــغــطــيــة 
حكمها  في  ومــن  المنزلية 
والطباخين  كــالــســواقــيــن 
والزراعيين وغير ذلك من 
المنزلية  الــمــســاعــدة  مهن 
ــم تـــصـــريـــح  ــهــ ــ ــدي ــ ــن ل ــمــ مــ
ــل ســـــــاري الــمــفــعــول  ــمـ عـ
وإقــــامــــة قـــانـــونـــيـــة عــلــى 
وتشتمل  المملكة،  أرض 
على  التأمينية  التغطية 
مقارنة  استثنائية  منافع 
األخرى  الصحية  بالبرامج 
ــة األمــــــــــــراض  ــ ــي ــطــ ــغــ ــ ــت كــ
التي  ــراض  واألمــ المزمنة 
ــم تــشــخــيــصــهــا مــســبــًقــا  ــ ت
ــعــالج. كــذلــك  ــل وتــخــضــع ل
تــتــيــح الــتــغــطــيــة إضــافــة 
ــات أخــــــرى كــعــالج  ــدمــ خــ
النظر.  وفــحــص  األســنــان 
وتـــبـــلـــغ تــغــطــيــة تــكــالــيــف 

 5,000 التأمينية  الــعــالج 
ــتــــراك  ــابـــل اشــ ــقـ ديــــنــــار مـ
ــوي بــمــبــلــغ  ــ ــن تـــأمـــيـــنـــي ســ
48 ديــنــارا مــع اإلضــافــات 
وقد  األخـــرى.  االختيارية 
ليشمل  الغطاء  تعزيز  تــم 
الوطن  إلى  الرفات  إعــادة 
الطبيعية  الوفاة  في حالة 
عن  ــنــاجــمــة  ال الـــوفـــاة  أو 

الجراحة )ال قدر هللا(.
وتــــوفــــر هـــــذه الــتــغــطــيــة 
الــرعــايــة الــصــحــيــة مــزايــا 
العاملين  لجميع  خدماتية 
الطلب  لتلبي  المنازل  في 
النوع  هــذا  على  المتنامي 
التأمينية،  التغطيات  من 
التغطية  هـــذه  تــؤمــن  إذ 
ــة لــلــعــامــلــيــن في  ــحــمــاي ال
المنازل من جميع االخطار 
مهنتهم  بــــأداء  المتعلقة 
ألرباب  البال  راحة  وتوفر 

العمل.

“التكافل” تطلق تغطية تأمينية للعمالة المنزلية

إلقامــة مركــز “BlissLab by Nasser“ في مشــروع الليوان

“عقارات السيف” و “صيدليات ناصر” توقعان اتفاقية تأجير

وقعــت شــركة عقــارات الســيف، اتفاقيــة تأجيــر مــع مجموعة صيدليــات ناصر 
إلقامــة مركــز “بليســاب ناصــر“ )BlissLab by Nasser( فــي مشــروع الليوان، 
وهــو أحــد المشــروعات الواعــدة التــي ُتطورهــا الشــركة بمنطقــة الهملــة فــي 

المحافظة الشمالية.

وســيــقــع مــركــز “بــلــيــســالب نــاصــر“ في 
صيدليات  لمجموعة  التابع  الــلــيــوان، 
مربًعا.  متًرا   188 مساحة  على  ناصر، 
ــًزا  ــركـ ــر “بــلــيــســالب نـــاصـــر” مـ ويــعــتــب
ــا  ــًي وغــذائ تجميليا  طــبــًيــا  صــيــدالنــيــا 
المنتجات  بتوفير  يختص  متكامل 
ــال الــتــجــمــيــل  ــجـ ــات فــــي مـ ــدمــ ــخــ ــ وال
والــتــغــذيــة والــصــحــة والــصــيــدلــة، وتم 
تصميمه لتلبية احتياجات الحريصين 
على اتباع أسلوب حياة صحي مبني 
على  والحفاظ  السليمة  التغذية  على 
يعرض  البشرة، حيث  الجمال وصحة 
ــن الــمــنــتــجــات  ــة مــ ــعــ مــجــمــوعــة واســ
األوروبية والعالمية الفريدة من نوعها، 
واألطعمة الصحية العضوية والنباتية 
جانب  ــى  إل الجلوتين،  مــن  والخالية 
مجموعة كبيرة من المكمالت الغذائية 
واألعشاب  والمعادن  الفيتامينات  من 

“بليسالب” مفهوم  الوقائية.  واألغذية 
طورته سلسلة صيدليات ناصر الرائدة 

في البحرين. 
وقال الرئيس التنفيذي لشركة عقارات 
السيف أحمد يوسف “نحن مسرورون 
ناصر  صيدليات  بمجموعة  بالترحيب 

الغذائي  التجميلي  الطبي  ومــركــزهــا 
المتكامل في مشروع الليوان. سيكون 
نوعية  إضــافــة  نــاصــر  بليسالب  مــركــز 
للمشروع بفضل ما يقدمه من مفهوم 
الشخصية،  للعناية  وشــامــل  مبتكر 
باستقطاب  اهتمامنا  يترجم  ما  وهــو 
أفضل العالمات التجارية التي تغطي 
المجتمع  مــكــونــات  كــافــة  مــتــطــلــبــات 
المنتجات  أرقى  والسياح من  المحلي 

الطبية والغذائية والتجميلية”.
ــاف يــوســف “فـــي الـــوقـــت الـــذي  ــ وأضـ
تكتمل فيه المالمح الرئيسة لمشروع 
الليوان، نواصل سعينا الحثيث لجذب 
مزيد من األسماء الرائدة في قطاعات 
إلى هذه  والترفيه  والضيافة  التجزئة 
نوعها  من  الفريدة  العقارية  األيقونة 
والتي  الشمالية،  المحافظة  قلب  في 
وموقعه  استخداماتها  بتعدد  تمتاز 
المميز في منطقة الهملة، مما سيجعله 
ــن االســـتـــجـــمـــام  قــبــلــة الـــبـــاحـــثـــيـــن عــ

مع  األوقـــات  أبــهــج  وقــضــاء  والترفيه 
األحبة واألصدقاء”. 

بــدورهــا، قــالــت أمــيــرة فـــوزي عويس 
كبير الصيادلة ومدير فروع صيدليات 
االتفاقية  هــذه  توقيع  “يــســّرنــا  نــاصــر 
)بليسالب  الــجــديــد  مــركــزنــا  الفــتــتــاح 
وقع  لقد  الليوان.  مشروع  في  ناصر( 
كنتيجة  الــمــشــروع  هــذا  على  الــخــيــار 
طبيعية للمميزات التي يملكها وموقعه 
االســتــراتــيــجــي الـــذي يــخــدم أهــدافــنــا 
من  أكبر  شريحة  لخدمة  التوسع  في 
في  الجديد  فرعنا  وسيكون  العمالء. 
الليوان امتداًدا لقصة نجاحنا العريقة 
والصيدلة  بالصحة  العناية  قطاع  في 
ومؤسسات  الصيدليات  أهــم  كإحدى 
الرعاية الصحية على مستوى المملكة 
عاًما. وسنسعى جاهدين   25 مّر  على 
ــــى تــرســيــخ  فـــي الــمــرحــلــة الــمــقــبــلــة إل

ريادتنا في هذا القطاع”.

المنامة - عقارات السيف

دبي - أف ب

“النقد” يتوقع تعافي دول 
التطعيم المبكر بالمنطقة 2022

تــوّقــع صــنــدوق النقد الــدولــي أمــس أن 
ــتــي بـــدأت  ــدول ال ــ تــعــود اقـــتـــصـــادات الـ
في  كورونا  فيروس  ضد  مبكرا  تلقيحا 
إلى  إفريقيا  وشــمــال  األوســـط  الــشــرق 
المقبل،  العام  الوباء  قبل  ما  مستويات 
للنمو في  تــوقــعــاتــه  ــع  رفـ بــعــدمــا  ــــك  وذل
الصندوق:  وقــال   .2021 لعام  المنطقة 
في  اإلجــمــالــي  المحلي  الــنــاتــج  نــمــو  إن 

المنطقة سيبلغ 4 % هذا العام.

البد من إعادة النظر بالمادة 188 بقانون الشركات التجارية رقم )28( لسنة 2020
Û  لطالمــا ســعت مملكة البحريــن وبتوجيهات من حضرة

صاحــب الجاللــة ملــك البالد المفدى ألن تكون ســباقة 
دائما في ســن وتحديث القوانين في شــتى المجاالت. 
كما أن مجلس الوزراء الموقر برئاســة صاحب الســمو 
الملكــي ولــي العهــد رئيــس مجلس الــوزراء يهدف من 
خالل سن هذه القوانين وتحديثها إلى كل ما من شأنه 
رفــع مكانــة وســمعة وتنافســية هــذه المملكــة الغاليــة 
بيــن دول المنطقــة والعالــم أجمــع. كما ال يســعنا ســوى 
اإلشــادة بمــا يقــوم به ســعادة وزير الصناعــة والتجارة 
لتنفيــذ  وإخــالص  جــد  بــكل  يعمــل  الــذي  والســياحة 
التجاريــة  بالقطاعــات  الخاصــة  التطلعــات  مختلــف 
والصناعيــة والســياحية، والتــي تعتبــر جــزًءا ال يتجزأ 

من النشاط االقتصادي في مملكة البحرين. 
Û  ومن هذا المنطلق، فقد صدر في الربع األخير من العام

2020 تعديــالت علــى بعــض أحــكام قانــون الشــركات 
التجاريــة والــذي بموجبها تمت إضافــة ومراجعة عدد 
مــن مــواد هذا القانــون. وهذه المراجعة شــملت المادة 
رقــم 188 مــن قانــون الشــركات التجاريــة رقــم )28( 
لســنة 2020. وكما نعلم فإن الهدف من ســن وتحديث 
هــذه القوانيــن هو مواكبــة التطور والتغيــر ليس فقط 
على المســتوى المحلي ولكن على المســتوى االقليمي 

والدولي. 
Û  وقد نصت المادة )188( من قانون الشــركات التجارية

رقــم )28( لســنة 2020 علــى أن “يبيــن نظـــام الشــركة 
طريقة تحديد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة، 
حيــث ال يجــوز تقديــر مجمــوع هــذه المكافــآت بأكثــر 
مــن 10 % من صافي الربـــح بعـــد خصــم االحتياطات 
القانونيــة وتوزيــع ربــح ال يقــل عــن 5 % مــن رأســمال 

الشــركة المدفــوع، كمــا يجوز للجمعيــة العامة أن تقرر 
صْرف مكافأة ســنوية لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة 
ـــق فيهــا الشــركة أرباًحــا أو  فــي الســنوات التــي ال تحقِّ
ع فيهــا أرباًحا على المســاهمين  الســنوات التــي ال تــوزِّ
بشــؤون  المعِنـــي  الوزيــر  ذلــك  علــى  يوافــق  أن  علــى 
التجــارة، ويجب أن يشــتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى 
الجمعيــة العامــة على بيان شــامل لكل مــا حصل عليه 
رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة كلٌّ علــى حــدة خالل 
السنة المالية من رواتب ومكافآت ونصيب في األرباح 
وغيرهــا،  ومصروفــات  تمثيــل  وبــدل  حضــور  وبــدل 
وبيــان مــا قبضــوه بوصفهــم موظفيــن أو إدارييــن أو 
نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية أو أية أعمال 
أخرى. كما يجب أن يشــتمل التقرير المذكور اإلفصاح 
عــن مكافــآت أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة كلٍّ على حدة، 

بما في ذلك أية رواتب ومنافع ومزايا وأسهم”.
Û  ونالحظ من خالل نص المادة أعاله أن هذا التحديث

يهــدف بدرجــة كبيــرة مــن خــالل اإلفصــاح التفصيلي 
إدارة  ومجلــس  التنفيذيــة  اإلدارة  ومزايــا  لرواتــب 
الشــركة المســاهمة للمزيــد مــن الشــفافية لرفــع مكانــة 
بــأن  مملكــة البحريــن دوليــا. إال أنــه البــد أن نوضــح 
تغييــر نــص المــادة أعــاله بإضافــة 3 كلمــات فقــط هي 
“كل على حدة”، قد يسهم بتغيير كلي في كم ونوعية 
وحساســية المعلومات المفصــح عنها. فبالتغيير أعاله 
الجمعيــة  إلــى  المقــدم  التفصيلــي  اإلفصــاح  ســيكون 
العامــة محــدًدا باســم شــخص معيــن والمكافــأة التــي 
ذلــك  علــى  وقــس  تحديــدا،  الشــخص  هــذا  اســتلمها 
أعضــاء مجالــس اإلدارات وأعضــاء اإلدارة التنفيذيــة 
كافــة. وفي ظل انتشــار الهواتف الذكية واالســتخدام 

الكثيــف لقنوات التواصل االجتماعي وســرعة انتشــار 
أي خبــر أو معلومــة، فــإن أســماء ومكافــآت أعضــاء 
مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة ســوف تنتشــر فــي 

كل حدب وصوب وبسرعة البرق. 
Û  ومــن المؤكــد أن اإلفصــاح التفصيلــي عــن المكافــآت

للشــركات العامــة التــي تعــد مكونــا واحــدا فقــط مــن 
مكونات النشاط االقتصادي البحريني سوف يضع هذا 
القطاع في موقف ال يحسد عليه، حيث إن هذا النوع 
التفصيليــة ســوف يضــر بتنافســية  مــن اإلفصاحــات 
الســوق المحليــة والخليجية في اســتقطاب الكفاءات 
اإلداريــة، نظــًرا لمحدودية ســوق توظيــف التنفيذيين 
فــي البحريــن وخارجهــا والتــي يتنافس فيهــا الجميع، 

فضال عن انتهاك خصوصياتهم للشركات المنافسة.
Û  إضافــة إلــى ذلــك، فــإن مثل هــذا اإلفصــاح التفصيلي 

قد يخلق خالفات اجتماعية بعرضه معلومات شديدة 
الخصوصيــة ال يحــق ألحــد االطــالع عليهــا وال حتــى 
أقــرب المقربيــن، مــا قــد يفتح المجــال للمقارنــات بين 
أفــراد األســرة الواحــدة. ونظــًرا لتمتع مملكــة البحرين 
بخصوصيتهــا فــي كثيــر مــن األمــور والتــي ال يمكــن 
هــذه  بيــن  أخــرى، ومــن  بلــدان  أو  بمناطــق  مقارنتهــا 
الخصوصيــات هــو صغــر حجمهــا ومن ثــم خصوصية 
الوضع االجتماعي بها، األمر الذي ال يترك مجاال لنشــر 
مثل هذه النوعية من المعلومات. وكذلك فإن من بين 
مــن  التنفيذيــة  واإلدارات  اإلدارات  مجالــس  أعضــاء 
هــم مــن غير البحرينيين وهــذا اإلفصاح قد يخلق لهم 
بعض الخالفات مع عوائلهم باألخص في بلدهم األم.

Û  وإنــه ممــا ال شــك فيــه هــو أن هــذا اإلفصــاح ال يخــدم
الشــركة وال موظفيهــا، كما أنه قــد يخلق جو عمل غير 

صحــي بيــن المســتويات اإلدارية المختلفــة، إذ إنه قد 
المســاواة  للمقارنــات والتظلــم وعــدم  المجــال  يفتــح 
وأمــور أخــرى قــد تعيــق عمــل وإنتاجيــة الموظفيــن 

ونشاط وأداء الشركة.
Û  كما قد يكون للمادة 188 من قانون الشركات التجارية

واإلفصاحــات المطلوبــة، تأثيــرات على قانــون حماية 
 ،2018 العــام  فــي  والــذي صــدر  الشــخصية  البيانــات 
حيــث إن اإلفصــاح باســم ومكافــأة مديــر تنفيــذي أو 
عضــو مجلــس إدارة، والتي تمثل بيانات شــخصية قد 

ينتهك قانون حماية البيانات الشخصية لألفراد.
Û  لــكل هــذه األســباب ولجملــة األضــرار التــي ســتترتب

علــى تطبيق مثــل هذه اإلفصاحــات التفصيلية نتمنى 
أن يعــاد النظــر في هــذه المادة والتي لــن تخدم قطاع 
الشــركات العامــة بــل أنهــا قــد تعيــق عملهــا، كمــا أنهــا 
لــن تخــدم تنافســية ســوق التوظيــف فــي المملكــة بل 
ستســهم في عرقلتها. مع العلم أن كل هذه المعلومات 
الجهــات اإلشــرافية  لــدى  التفصيليــة متوافــرة دائمــا 

والرقابية. 
Û  يذكر أنه ال يتم تطبيق مثل هذه اإلفصاحات في بقية

القطاعات االقتصادية العاملة في مملكة البحرين، وال 
في دول الخليج وال في الكثير من دول العالم.

* رئيـــس مجلـــس اإلدارة 
بنــــك البحــــرين والكـــويت 
الشركة البحرينية الكويتية للتأمين

مـــراد عـــلي مـــراد

ريما نوروز

أحمد يوسف



اســـتقبلت مجموعة السيارات األوروبية، 
الحصـــري  والمـــوزع  المســـتورد  وهـــي 
الدفعـــة  والندروفـــر  جاكـــوار  لســـيارات 
األولى من سيارتي “الندروفر ديفندر 90” 
الفريدة و”جاكوار E-Pace” االستثنائية. 
إبداعـــات  آخـــر  تعتبـــران  والســـيارتان 
وهمـــا  الندروفـــر،  جاكـــوار  مجموعـــة 
متوافرتـــان اآلن فـــي معـــرض الســـيارات 
األوروبيـــة فـــي ســـترة، إذ يمكـــن للعمالء 
ســـواء  حـــد  علـــى  الســـيارات  ومحبـــي 

الحضور واالستمتاع بتجربة مميزة.
وتجمـــع ســـيارة “الندروفـــر ديفنـــدر 90” 
بيـــن الحـــس الحداثـــي الخـــالب واألداء 
غير المســـبوق. ويعـــد هذا الطـــراز المعاد 
يفتتـــح  زال  ال  إنجـــاًزا  كلًيـــا  تصميمـــه 
آفاًقـــا جديـــدة يزيـــد مجموعـــة الندروفر 
الكالســـيكية تألًقا. إن هذا الطراز الجديد 
يتميـــز بأنـــه ســـيعجب محبـــي ســـيارات 
الديفندر وعشاق مركبات الـ SUV، ويعود 

الفضـــل في ذلـــك إلى تصميمهـــا الداخلي 
ومنظرهـــا  المريحـــة  وســـعتها  البديـــع، 

الجذاب.
وفـــي تعليق لـــه على الطـــرازات الجديدة 
العـــام  المديـــر  مســـاعد  قـــال  المميـــزة، 
آنـــدي  األوروبيـــة  الســـيارات  لمجموعـــة 
وولـــي “يســـعدنا وصـــول ســـيارة “ديفندر 
90” المذهلـــة إلى معارضنا، هذه الســـيارة 
تجمـــع ما بيـــن التصميـــم الجـــريء وآخر 

منقطـــع  واألداء  المتوافـــرة  التقنيـــات 
النظيـــر، ما يجعلها أحد أفضل الســـيارات 
والتضاريـــس  الطـــرق  تجـــوب  التـــي 

الطبيعية”.
وأضـــاف “أمـــا “SUV E-Pace” العصريـــة 
والتـــي تتفرد بهندســـة مالمحها اآلســـرة، 
فتعـــد تمثيـــال ألرقـــى المســـتويات غيـــر 
المسبوقة في صناعة وتصميم السيارات 

األنيقة والفاخرة بجانب األداء الفعال”.

اإلســـالمي  البحريـــن  بنـــك  أطلـــق 
ابتكاراتـــه  أحـــدث  أخيـــًرا   )BisB(
الرقميـــة بعنـــوان “رواد المســـتقبل”، 
وهـــو حســـاب للدفـــع غيـــر النقـــدي 
مخصـــص لألبنـــاء والبنـــات، يمنـــح 
متابعـــة  إمكانيـــة  األمـــور  أوليـــاء 
وإدارة مدفوعـــات أبنائهـــم وبناتهم 
طريـــق  عـــن  إجراؤهـــا  يتـــم  التـــي 
الدفـــع  ُمســـبقة  بطاقـــة  اســـتخدام 
وأساور اليد وتطبيق الهاتف النقال 

والموقع اإللكتروني.
األبنـــاء  أمـــور  أوليـــاء  وســـيتمكن 
والبنـــات الذيـــن تتـــراوح أعمارهـــم 
بيـــن 7 و 18 عاًمـــا من فتح حســـاب 
ألبنائهـــم وبناتهـــم وإصـــدار بطاقـــة 
مســـبقة الدفع للشـــراء فـــي المتاجر 
وعبـــر اإلنترنت، والتـــي تتميز بأنها 
قريـــب  االتصـــال  بتقنيـــة  مـــزودة 
الحـــل  يوفـــر  كمـــا   .”NFC“ المـــدى 

المذكور خيار الحصول على ســـوار 
اليـــد للدفع بشـــكل أســـهل وأســـرع، 
إذ ســـيتلقى األهل إشـــعاًرا في حال 
إتمام عملية الدفع عبر رسالة نصية.  
الرئيـــس  قالـــت  المناســـبة،  وبهـــذه 
التنفيذي للخدمات المصرفية دالل 
أحـــدث  إطـــالق  “يســـعدنا  الغيـــص 
حلولنـــا المبتكرة “رواد المســـتقبل”، 
وهي خدمة غير نقدية سهلة وآمنة 
من شأنها أن تشجع األبناء والبنات 
على تعلم فن إدارة أموالهم وزيادة 
واالســـتقاللية  المســـؤولية  حـــس 
لديهـــم، وأيضـــًا ُتنمـــي فيهـــم ثقافة 
وذلـــك  صحيـــح،  بشـــكل  التوفيـــر 
تحت إشراف أولياء أمورهم الذين 
ســـينعمون براحة البال، إذ سيتمكن 
اســـتخدام  مـــن  وبناتهـــم  أبناؤهـــم 
هـــذه الخاصيـــة للدفع فـــي مختلف 
األماكن: كدفع الرسوم المدرسية أو 

شـــراء الكتب أو للشـــراء عن طريق 
المواقـــع اإللكترونيـــة. ويأتـــي ذلك 
كجـــزء مـــن جهـــود البنك الســـاعية 
إلـــى تصدر طليعـــة عمليـــة التحول 
الرقمي في القطاع المالي، وتخطي 
المألوف عن طريق اعتماد ابتكارات 
الزبائـــن  تجربـــة  لتعزيـــز  متقدمـــة 
وذلك بغية االرتقـــاء بمعايير العمل 

المصرفي في مملكة البحرين”.

دالل الغيص

عيسى كواليت

بمعرض الســيارات األوروبية المســتورد والموزع الحصري والبنـــات لألبنـــاء  المخصـــص  النقـــدي  غيـــر  للدفـــع 
وصول “الندروفر ديفندر 90” و“جاكوار E-Pace”“البحرين اإلسالمي” يطلق حساب “رواد المستقبل”
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إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

البحريـــن  رويـــال  يســـر مستشـــفى 
الدكتـــور  انضمـــام  عـــن  اإلعـــالن 
عيســـى كواليـــت، استشـــاري طـــب 
الكلى، لفريـــق الخبراء الطبيين في 

المستشفى.
الدكتـــور كواليت معتمـــد من البورد 
جامعـــة  مـــن  تخـــرج  األميركـــي 
تكســـاس فـــي ســـان أنطونيـــو العام 
2002. وعـــاد إلى األردن، إذ شـــارك 
العربيـــة  فـــي تأســـيس المجموعـــة 
شـــغفه  شـــجعه  الكلـــى.  لرعايـــة 
بالتدريـــس علـــى كتابة ونشـــر كتب 
حـــول بروتوكـــوالت زراعـــة الكلـــى، 
إضافة إلى نشـــر مقاالت في مجال 
أمراض الكلـــى المزمنة وشـــارك مع 
زمالئـــه في كتابة بحث علمي نشـــر 
عالميـــا حـــول كيفيـــة التعامـــل مـــع 
مرضى غســـيل الكلى خالل جائحة 

الكوفيد - 19. 
وساعدت المجموعة العربية لرعاية 
الكلـــى التـــي يديرهـــا، فـــي إنشـــاء 
لتوفيـــر  تعليميـــة مصممـــة  برامـــج 
للصحـــة  شـــاملة  اســـتراتيجيات 
العامة لتعزيـــز صحة الكلى. تمكنوا 

مـــن إنشـــاء برنامج زراعـــة كلى في 
الذيـــن  للمرضـــى  خصوصـــا  األردن 
يعانون مـــن وجود أجســـام مضادة 
عالية. كما ساعد في إنشاء برنامج 
زراعـــة كلـــى ناجـــح فـــي المنطقـــة 
الشرقية بالمملكة العربية السعودية 
)مستشـــفى ســـعد – الخبر(. الدكتور 
الوقايـــة  فـــي  متخصـــص  كواليـــت 
الكلـــى  اضطرابـــات  مـــن  والعـــالج 
الحـــادة والمزمنـــة خصوصا مرضى 
والســـكري،  الـــدم  ضغـــط  ارتفـــاع 
إضافـــة إلى إجـــراء خزعـــات الكلى 
وغســـيل الكلـــى وتقييـــم ومتابعـــة 

مرضى زراعة الكلى.

كواليت “استشاري الكلى” ينضم لـ “رويال البحرين”

أكـــد رئيس جامعة العلوم التطبيقية غســـان عـــواد أن الجامعة 
حريصة على تعظيم مبدأ الشراكة المجتمعية في كافة أعمالها 
كجـــزء مـــن التزامها تجـــاه المجتمع لتعزيز دورهـــا في تحقيق 
الخدمـــة المجتمعيـــة ونشـــر مضامينها بيـــن المهتمين وتثقيف 
النـــاس حيـــال العمـــل التطوعـــي والمجتمعـــي. وأشـــاد رئيـــس 
الجامعة بالمحتوى والمضامين التي جاءت بها وثيقة محافظة 
العاصمـــة للعمـــل التطوعـــي، على هامـــش تكريـــم الجامعة من 
قبل محافظ محافظة العاصمة الشـــيخ هشـــام بن عبدالرحمن 
آل خليفـــة، فـــي المركـــز الثاني عـــن القطـــاع التعليمـــي تقديًرا 
لدورهـــا ومشـــاركتها في تنفيـــذ البرامج التطوعيـــة للمحافظة 
فـــي العـــام 2020. وصرح رئيـــس الجامعة أن مبـــادرة الجامعة 
في المشاركة باألعمال التطوعية التي تنفذها مختلف الجهات 
الحكوميـــة واألهليـــة بالبحرين تعكس المســـؤولية المجتمعية 
العاليـــة لديهـــا ولدى منتســـبيها نحـــو المجتمـــع، والحرص على 
دعـــم الجمعيـــات والمؤسســـات التـــي تعنـــى بتعزيـــز مضامين 
خدمـــة المجتمع. كما أكد رئيس الجامعة أن مشـــاركة الجامعة 
فـــي البرامج التطوعية التـــي تنفذها محافظـــة العاصمة يأتي 

تأكيًدا على دعم ومسانده الجامعة للعمل التطوعي والخيري، 
إذ تولي اهتماًما كبيًرا لفعاليات خدمة المجتمع وتحرص دائًما 
علـــى التواصل مع المؤسســـات والمراكز الوطنية التي تنشـــط 
فـــي هـــذا المجـــال للوصـــول إلـــى تحقيـــق التنميـــة المجتمعية 
الشـــاملة. وثمـــن عـــواد بكل التقديـــر واالعتزاز جهـــود محافظ 
محافظـــة العاصمة الشـــيخ هشـــام بـــن عبدالرحمـــن آل خليفة 
فـــي دعـــم الفعاليـــات المجتمعيـــة والحـــرص على تعزيـــز مبدأ 
خدمة المجتمع عبر البرامـــج المتنوعة التي ترعاها المحافظة 

لتسليط الضوء على أهمية األعمال التطوعية.

عواد: تكريم “التطبيقية” يعكس المسؤولية المجتمعية للجامعة
إشادة بمضامين وثيقة محافظة العاصمة للعمل التطوعي

إطـــالق  عـــن  الســـالم  مصـــرف  أعلـــن 
“دانـــات  لبرنامـــج  الجديـــدة  الجوائـــز 
للتوفير” لعام 2021، إذ ُيقدم المصرف 
واســـعة  مجموعـــة  الكـــرام  للعمـــالء 
ومتنوعة من الجوائـــز النقدية القّيمة 
على مـــدار العام، إضافة إلـــى الجائزة 
الكبـــرى وهي عبـــارة عن فيـــال فاخرة 
وراتـــب شـــهري بقيمـــة 10,000 دينار 

بحريني لمدة عام كامل.
واســـتمراًرا في سعيه لتقديم مميزات 
مصرفيـــة تلبـــي احتياجـــات العمـــالء، 
بفـــرص  المصـــرف  عمـــالء  ســـيحظى 
كبيرة للفوز بجوائز يومية بقيمة 300 
دينـــار، إضافـــة إلـــى 5 جوائز شـــهرية 
تبلـــغ كل واحـــدة منهـــا 10,000 دينار، 
و5 جوائـــز شـــهرية عبـــارة عـــن راتـــب 
شـــهري بقيمـــة 1,000 دينـــار لمدة عام 

كامل.
وفـــي حديثـــه عـــن الجوائـــز الجديدة 
لبرنامـــج “دانات للتوفيـــر”، قال رئيس 
الخدمـــات المصرفيـــة لألفـــراد، محمد 
بوحجي “يســـعدنا اإلعالن عن إطالق 
“دانـــات  لبرنامـــج  الجديـــدة  الجوائـــز 
للتوفيـــر” لعـــام 2021، الـــذي نقدم من 
خاللهـــا لعمالئنا فرًصا عديـــدة للتأهل 
والفـــوز بجوائـــز نقديـــة قّيمـــة، حيـــث 
إننا في مصرف الســـالم نســـعى لتلبية 
احتياجـــات وتطلعات عمالئنـــا الكرام 
الجوائـــز  أفضـــل  بمنحهـــم  بالتزامنـــا 
والعروض المتميزة التي تكافئهم على 
ثقتهم ووالئهم للمصرف. ونسعى عبر 
هـــذا البرنامـــج للتشـــجيع علـــى ثقافة 
التوفير واالستثمار، بجانب الُمساهمة 
فـــي تغييـــر حيـــاة العمـــالء لألفضـــل، 

وقـــد قمنا أيًضا بتخصيص ســـحوبات 
حصريـــة للعمـــالء الذيـــن لـــم يحظـــوا 
بفرصـــة الفـــوز معنـــا حتـــى اآلن. ومن 
هذا المنطلق، نتشـــرف بدعوة الجميع 
حســـاب  فـــي  باالســـتثمار  للمبـــادرة 
“دانـــات للتوفير” للحصول على فرص 

للفوز بالجوائز القّيمة لهذا العام”.

“الكبــرى” فيال فاخــرة وراتب شــهري بـ 10 ألــف دينار
“السالم” يطلق جوائز “دانات للتوفير”2021

نحاســي بلــون  المتأللــئ  الداكــن  األزرق  بالذهــب  مطليــة 

ساعة “LITTLE LANGE 1 MOON PHASE” رائعة الجمال

تتألق آالف النجوم الصغيرة على المينا األزرق الداكن لساعة “LITTLE LANGE 1 MOON PHASE”  ذات اإلطار المصنوع من الذهب 
األبيــض. إنهــا مطليــة بالذهــب األزرق الداكــن الــذي يتــأأل بلون نحاســي. ويدور قمــر ذهبي أبيض بدقــة على طول مســاره تحت تاريخ 

النغيه األيقوني الكبير. وفي اإلصدار الثاني، تتضمن مجموعة الحافة 56 قطعة ألماس تخلق إطاًرا مشًعا للمينا الجذاب.

إن االفتتان بليلة مشرقة مضاءة بالقمر، 
LIT- “هو بالضبط فكرة الساعة الجديدة 

”TLE LANGE 1 MOON PHASE
ومـــا يــلــفــت األنـــظـــار هـــو الــمــيــنــا الفضي 
األزرق  الــذهــب  بتدفق  المطلي  الصلب 
ــتـــأللـــئ؛ حـــيـــث تــســتــحــضــر  ــمـ الــــداكــــن الـ
ليلية  سماء  المتأللئة  النحاس  جزيئات 
مرصعة بالنجوم. حيث األرقام الرومانية 
و9   6 و   3 الساعة  ــام  أرقـ على  المطبقة 
على  الساعة  عالمات  إلى  إضافة   ،12 و 
الذهب  من  مصنوعة  بينهم  نجمة  شكل 
عقارب  مثل  تــمــاًمــا  بــالــروديــوم  المطلي 
الساعة. يتردد صدى اللون الداكن للمينا 

من خالل التاريخ الكبير والقرص القمري 
بنجومه  األبــيــض  الــذهــب  مــن  المصنوع 
اإلصــدار  ففي  نجًما.   628 عــددهــا  البالغ 
رائعة  قطع  ذات  ماسة   56 تزين  الثاني، 
حافة اإلطـــار مــن الــذهــب األبــيــض بقطر 

36.8 ملم.
وتجلى مزيج أنيق من الجاذبية الجمالية 
 LITTLE LANGE 1“ ساعة  في  والدقة 
MOON PHASE” مع عرض على أطوار 
 122.6 لمدة  دقيًقا  ليظل  ُيحسب  القمر 
الــخــلــود القصير،  بــعــد هـــذا  عـــاًمـــا. فــقــط 
القمرية  الــدورة  عن  االنحراف  سيضيف 
االقترانية ما يصل إلى يوم واحد، بشرط 

أن تعمل هذه الساعة دون انقطاع 
ــدة. وبــشــكــل أكــثــر  ــمــ ــ ــتــلــك ال ل

واقعية، قد يكون التصحيح 
مــن حين آلخر  ضــرورًيــا 
ثابتة  الساعة  ظلت  إذا 
لفترة طويلة من الوقت. 

ــُمــصــحــح بين  ال ويــســمــح 
بــتــحــديــث   8 و   7 ــة  ــاعـ ــسـ الـ

كما  وســهــولــة.  بسرعة  الــشــاشــة 
أيًضا  الموجود  المصحح  ويعمل 
 11 10 و  الساعة  بين  في اإلطــار 

على تقديم التاريخ الكبير يوًما بعد 
يوم.

“ نسيج” و“اإلثمار” تبرمان اتفاقية لتطوير مدرسة دولية
مــربــع ــر  مــت  17,500 مــســاحــة  ــى  ــل “ع ــا  ــي ــون ــم “دل قــلــب  فـــي 

أعلنت كل من شـــركة نسيج، إحدى 
شـــركات التطويـــر العقـــاري الرائـــدة 
اإلثمـــار  شـــركة  و  البحريـــن  فـــي 
للتطويـــر – المطـــور الرئيس لجزيرة 
دلمونيا – عن توقيع اتفاقية شراكة 
يتم بموجبها تطوير مدرســـة دولية 
خاصـــة فـــي قلـــب جزيـــرة دلمونيـــا 
على مســـاحة تقدر بحوالي 17,500 
متـــر مربع. ووقـــع اتفاقية الشـــراكة 
في مقر شـــركة اإلثمـــار للتطوير في 
بالعاصمـــة  المالـــي  البحريـــن  مرفـــأ 
المنامـــة كل مـــن الرئيـــس التنفيذي 
لشركة اإلثمار للتطوير محمد خليل 
الســـيد، والمدير العام لشركة نسيج 
أحمـــد الحمـــادي، بحضـــور ممثليـــن 
عـــن الطرفين من الشـــركتين وأفراد 

اإلدارة التنفيذية.
وبهذه المناسبة، صّرح السيد “يسّرنا 
اإلعـــالن عن هـــذه االتفاقيـــة والتي 
ســـتبدأ األعمال اإلنشـــائية فيها في 
العاجـــل، إذ ينســـجم هـــذا  القريـــب 
مجموعـــة  مـــع  النوعـــي  المشـــروع 
المشـــاريع التطويريـــة التـــي تشـــكل 
المخطـــط الرئيس لجزيـــرة دلمونيا، 
القطاعـــات  كافـــة  تغطـــي  والتـــي 
والترفيهيـــة  والصحيـــة  الســـكنية 
والتجارية، ويعتبر القطاع التعليمي 
إحدى المميزات التطويرية الرئيسة 
المدرســـة  ســـتكون  الجزيـــرة،  فـــي 
إضافـــة جديـــدة تعـــزز مـــن تكامـــل 

المشاريع في الجزيرة. 
مـــن جانبـــه، قـــال الحمـــادي “تعتبـــر 

المدرســـة الدولية الخاصة المشروع 
الســـابع في مملكة البحرين والثالث 
في منطقة المحرق بالنسبة لنسيج، 
قطـــاع  بأهميـــة  الشـــركة  وتؤمـــن 
التعليـــم الحيـــوي، إذ سيســـاهم هذا 
المشـــروع الجديد فـــي تعزيز مكانة 

البحريـــن التعليميـــة؛ كونـــه إضافـــة 
نوعيـــة إلـــى باقـــة مشـــاريع نســـيج 
التطويرية ومحفظتها االســـتثمارية 
المتنوعة والتي تستهدف االستثمار 
مـــن  األساســـية  الجوانـــب  فـــي 

المجتمع”.

محمد بوحجي 
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على حافة األرض.. “يعبدون” األمير فيليب ويودعونه بالنحيب
بدأت قبيلة يوهنانين التي تعيش في جزيرة نائية بالمحيط 
الهادي، حدادها الذي سيســتمر ألســابيع، على األمير فيليب، 
زوج الملكــة إليزابيــث الثانيــة ملكــة بريطانيــا، حيــث يعتقــد 

أفرادها أن الراحل يمّثل “إلههم”.
وعرفــت القبيلــة التــي تقطــن جزيــرة تانــا بخبــر وفــاة األمير 
حدادهــم  ليبــدأوا  قريــب،  منتجــع  مــن  امــرأة  مــن  فيليــب، 

ونحيبهم على الراحل.
وحســبما نقلــت صحيفــة “ديلــي ميــل” البريطانيــة عــن ماري 
نيري، التي تعمل محاســبة في منتجع “وايت غراس أوشن”، 
فــإن رجــال القبيلــة أصيبــوا بصدمــة لمــا ســمعوا الخبــر، ولــم 

يصدقوا في بادئ األمر وفاة األمير.
وعلــى الفــور جــرى إيقــاف كافــة األعمــال التــي كان رجــال 
القبيلــة يقومــون بها، واجتمعوا عند زعيمهم تشــارلي، إذ بدأ 
أفــراد القبيلــة بــأداء مــا يعــرف بـــ “النحيــب الجنائــزي”، وهي 
عادة منتشرة في الجزيرة، تمارس عند الشعور بحزن عميق، 

يمكن أن تستمر ألسابيع.
عددهــم  البالــغ  القبيلــة،  أفــراد  حــرص  الزمــن،  مــن  ولعقــود 
كــي  ألجلــه،  والصــاة  فيليــب،  األميــر  “عبــادة”  علــى   ،400
يحمــي المحاصيــل الزراعيــة الخاصــة بهــم، علمــا أن الراحــل 
لــم يــزر الجزيــرة علــى اإلطــاق. ويعتقــد أن إيمــان ســكان 

القبيلــة بفيليــب يرجــع إلــى العــام 1974، عندما رافــق األمير 
الملكــة إليزابيــث الثانيــة في زيارة على ظهــر اليخت الملكي 
البريطانــي، فكان في اســتقبالهما في مينــاء “بورتا فيا” في 
الجانــب الجنوبــي مــن جزيــرة فاتي، جــاك نيفا، أحــد قدامى 
المحاربيــن فــي الحــرب العالمية الثانية، لكــن الملكة وزوجها 
لــم ينــزال إلــى الجزيــرة في تلــك الزيــارة واســتقبا المرحبين 
بهم من أبناء الجزيرة وتبادال الهدايا معهم على ظهر اليخت.
ونظــرا لاحتــرام الــذي كان نيفــا يحظــى بــه مــن قبل ســكان 
الجزيــرة، فقــد اقتنعــوا بمــا أخبرهــم بــه أن “فيليــب إلــه وأنه 
يتحدر من أرواح أجداد شعب تانا”، وأنه “حارس الجزيرة”.

توصل فريق من العلماء إلى أن االبتعاد عن عادة يمكن أن يطيل العمر بمقدار 28 عاما. الدراسة التي أشرف عليها علماء من معهد 
كارولينسكا في السويد، توصلت إلى أن االمتناع عن تناول الكحول يمكن أن يطيل العمر.

راقب العلماء وعلى مدار 20 متوسط العمر لمدمني الكحول في كل من الدنمارك والسويد وفنلندا، لمعرفة تأثير الكحول، إذ ارتفع 
معدل الوفيات بين أفراد هذه الفئة لعوامل تتعلق بشرب الكحول. وفي المتوسط انخفض متوسط العمر المتوقع إلى 28 سنة.

االبتعــاد عــن الكحــول يطيــل العمــر 28 عامــا

فلسطيني يعرض فوانيس ومواد زينة أخرى الستقبال شهر رمضان، في بلدة خان يونس جنوب قطاع غزة )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

مــن  رجــا  أخيــرا،  تمســاح،  صيــد  ســاعد 
اكتشــاف مصير كابه التي كان قد فقدها 
قبل 24 عاما، وذلك عن طريقة المصادفة.
بطــول  كبيــرا  تمســاحا  اصطيــاده  وبعــد 
يحــّول  أن  ماكنلــي،  نيــد  قــرر  قدمــا،   12
صيــده إلــى نقانق، وذلك مــن خال مطعم 
متخصص بمثل هذه األعمال في كارولينا 
فــي  العاملــون  شــرع  وعندمــا  الجنوبيــة. 
تقطيــع التمســاح اكتشــفوا وجــود لوحات 
معدنيــة كالتــي توضــع على رقبــة الكاب، 

وتتضمن معلومات المالك، لاتصال به في حال ضياع تلك الحيوانات.
ونقلــت صحيفــة “ديلــي ســتار” البريطانيــة عــن كلوديا كــوردراي، صاحبــة المطعم 
قولهــا “التهــم التمســاح أكثــر مــن كلــب، ولكــن ظلــت بعــض اللوحــات المعدنية في 

معدته رغم مرور سنوات، وكانت أرقام هاتف ظاهرة عليها”.

مفاجأة ببطن تمساح.. تفك لغًزا عمره 24 عاما

القبيلة أعلنت الحداد على األمير فيليب

الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

03:56
 11:38 

 

03:09
06:00
07:30 

ماذا أقول له؟!
Û  بــدأ مسلســله المعهــود قائــًا: تّصور أنه بعد شــهرين أكون قد أكملت تســع ســنوات

مــن الخدمــة مــع هــذه المؤسســة دون الحصــول حتــى علــى وظيفــة رئيــس قســم 
رغــم الجهــود المضنيــة التى بذلتها خــال هذه الفترة!. قاطعتــه ببرود الفت: وهل 
حّققــت أو ســاهمت جهــودك تلك في تطور العمل في المؤسســة؟ نظر إلّي بشــيء 
مــن االســتغراب وهــو يحــاول التحكــم فــي نبــرات صوته: هــل بدأنا في الســخرية 

والتهكم؟
Û  بصــوت هــادئ وبــذات البــرود أجبتــه: معــاذ هللا! كنــت أريــد أن أتعّرف علــى نتائج

جهودك التي وصفتها بالمضنية تلك وأثرها في تطوير العمل!. قاطعني بحّده هذه 
المرة قائًا: أنت تعرف تماًما ما قصدته!. الجهود التي قصدتها كانت عدد المرات 
التــي قابلــت فيها المســئولين طلًبا للترقية!. قاطعته متســائًا: ولــم تنجح جهودك 
تلــك فــي الحصــول علــى مبتغاك!. لمــاذا؟ أجابني على الفــور، إنه الحظ الســيئ أو 

عدم تقدير المسئولين!. 
Û  قلت لصاحبي المتذّمر: الحظ يا أخي هو التقاء التحضير مع الفرصة. هكذا يقول

خبراء اإلدارة. ماذا حققت خال تلك السنوات غير التذمر؟ قاطعني بحدة قائًا: 
لم آِت إليك طالًبا للنصائح أو تقييم أدائي. وأنا أعلم منك في هذه األمور.

Û  قلــت لصاحبــي محاواًل إنهاء هذا اللقاء: يقول أحد خبراء اإلدارة: يســتطيع جميع
الناس أن يكونوا نوابغ لو لم يكونوا كســالى!. ما رأيك؟ هل قمت بتغيير ســلوكك 

السلبي؟ هل حاولت تحسين سجل انضباطك الوظيفي؟
Û  نظر إلى صاحبي والغضب يتطاير من عينه: وقال: ال أدري ماذا حصل لك اليوم؟

فأنت لست الشخص الذي أعرفه! لن تراني بعد اآلن!!
Û  ســيدي القــارئ يقــول عالــم االدارة زيــج زيجلــر: “الشــخصية ببســاطة هــي عــادة

اســتمرت فتــرة طويلــة”. فعــًا وهذا ينطبــق على شــخصية صاحبنا المتذمــر دائًما 
فقــد أصبــح معروًفا في المؤسســة بالشــخص المتذّمر الذي ينشــر الطاقة الســلبية 
والــذي يتقــن فنــون التهــرب مــن المســؤولية. مــا رأيــك ســيدي القارئ فــي تعريف 

زيجلر للشخصية؟
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االثنين 
12 أبريل 2021 

29 شعبان 1442

األربعاء 21 ابريل
مجلس عائلة كانو

موضوعات اقتصادية ومساهمات العائالت 

التجارية بمبادرات المسؤولية االجتماعية

االثنين 19 ابريل

مجلس عائلة البحارنة
التعايش والتسامح

االثنين 26 ابريل

مجلس أبناء الوجيه المرحوم 
يوسف بن عبدالوهاب الحواج

قضايا تعليمية وأكاديمية

ترقبوا موضوعات شيقة 
أيضا مع مجالس أخرى

الحيــاة  غبــار  الــروح  عــن  يمســح  “الفــن 
اليوميــة” كمــا قــال بابلــو بيكاســو.. وفــي 
سوريا، وفي ظل ظام الحرب والجائحة، 
ال تزال شمس اإلبداع الفني تشرق هناك، 
علها تمســح أو تخفف عــن األرواح عتمة 
الصــراع وآثاره الُمدمرة، وتبعث برســائل 

“جمال” تتحدى قبح المشهد.
ولفتت نازك العلي )21 عاًما( األنظار إليها 
مــع تــداول صورها عبــر مواقــع التواصل 
االجتماعــي، وهــي تقــدم رقصــات الباليه 
في شــوارع مدينــة القامشــلي، وتفاوتت 
ردود الفعــل بين منبهرين بجمال الصورة 
وروعــة األداء، وآخريــن منتقديــن كــون 
الواقعــة غريبــة عليهــم بشــكل كبير وهي 
األولــى مــن نوعهــا بشــوارع المدينــة، مــا 
التــي  قبــل صاحبتهــا  مــن  جــرأة  تطلــب 

واجهت ذلك كتحٍد عليها أن تكسبه.
وأرادت عاشقة الباليه أن تتحدى  «

الصعوبات كافة، ما بين الحرب ووباء 
كورونا، وتجعل العالم يشاهد ذلك، وكيف 

أن السالم ممكن.

رسالة سالم برقصة باليه.. فتاة سورية تتحدى الحرب


