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رسائل “الوجوه المحبوبة” تحشد للتطعيم
على الرغم من أن مجموع حاالت كورونا المســـجلة في األيام 
الماضية تجاوزت حاجز األلف، لكن ثمة أمر “مطمئن ومبشر”، 
وهـــو ذلـــك اإلقبـــال الكبير على أخـــذ التطعيم مـــن المواطنين 
والمقيمين ممن تجاوزوا 18 عاًما، ومنهم بالتأكيد كبار الســـن 

الذيـــن وفرت لهم الدولة تســـهيالت لتلقي اللقـــاح في المراكز 
الصحية، ومشهد اإلقبال بدا واضًحا في مركز البحرين الدولي 
للمعـــارض، والـــذي يمكن استشـــعاره مـــن الخارج. وتشـــاركت 
المهندســـة عبيـــر اليوســـف وأحمـــد عمـــران “رجل أعمـــال” في 
فكرة أن الوجوه المحبوبة حين ترســـل الرســـائل إلى المجتمع 

فإن لها أبلغ األثر في توجه الناس للتطعيم.

رئيـــس  العهـــد  ولـــي  تـــرأس 
صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الســـمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمد آل خليفـــة اجتماع 
 376 التنســـيقية  اللجنـــة 

والذي ُعقد عن ُبعد.
واطلعـــت اللجنة التنســـيقية 
علـــى الموضوعـــات المتصلة 
بآليات تطوير وتعزيز البنية 

التشريعية والقانونية.
وتابعـــت اللجنة مســـتجدات 
تنفيذ المبـــادرات التطويرية 

لهيئة الكهرباء والماء.
آخـــر  اللجنـــة  واســـتعرضت 
مـــع  التعامـــل  مســـتجدات 
COV� كورونـــا  (فيـــروس 

.)ID�19

“التنسيقية” تتابع مستجدات مبادرات تطوير “الكهرباء”
اللجنة تبحث برئاسة سمو ولي العهد رئيس الوزراء آليات تطوير البنية التشريعية والقانونية

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية

عقـــد وزيـــر الداخليـــة الشـــيخ راشـــد 
بـــن عبـــد هللا آل خليفة، مســـاء أمس 
وعبر تقنية االتصال المرئي، اجتماعا 
مـــع وزيـــر األمـــن الداخلـــي بالواليات 
أليخانـــدرو  األميركيـــة  المتحـــدة 
مايـــوركاس، وذلـــك بمشـــاركة الفريق 
طارق بن حســـن الحسن رئيس األمن 
العـــام والشـــيخ عبدهللا بن راشـــد آل 
خليفـــة ســـفير مملكـــة البحريـــن لدى 
الواليات المتحدة. وتم بحث الســـبل 
الكفيلـــة بتطويـــر التعاون والتنســـيق 
الداخلـــي وبنـــاء  األمـــن  فـــي مجـــال 
التعـــاون  القـــدرات بجانـــب مشـــاريع 

األمـــن  مجـــال  فـــي  المســـتقبلية 
حفـــظ  فـــي  يســـهم  بمـــا  الســـيبراني، 
المشـــتركة  الجهـــود  وتطويـــر  األمـــن 
لمواجهة التحديـــات األمنية الراهنة.  
وتقـــدم الجانـــب األميركـــي بمقتـــرح 
توقيـــع مذكرتي تفاهم بيـــن البلدين، 
تتعلق األولى بتبـــادل المعلومات في 
مجال األمن الســـيبراني، فيما تتناول 
بالبشـــر  االتجـــار  مكافحـــة  الثانيـــة 
وتبادل الخبرات في هذا الشـــأن. كما 
تم خـــالل االجتمـــاع، بحـــث عدد من 
الموضوعـــات والمســـائل األمنية ذات 

االهتمام المشترك.

تبادل المعلومات مع أميركا في األمن السيبراني

المنامة- وزارة الداخلية

16 صفحة - 210 فلوس

رئيس “المبّرة الخليفية”: األمير الراحل مثلنا األعلى في خدمة المواطنين

انطالق منح دراسية باسم األمير خليفة بن سلمان

المنامة- بنا

الخليفيـــة  المبـــرة  مؤسســـة  عقـــدت 
اجتماًعا افتراضًيا إيذاًنا بتدشـــين منح 
دراســـية مقدمة باســـم صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل 
خليفة )رحمه هللا(، في ســـياق الســـعي 
لبنـــاء شـــراكة مجتمعيـــة مـــع مختلـــف 

المؤسسات.
أقيـــم االجتماع برئاســـة رئيس مجلس 
أمنـــاء مؤسســـة المبّرة الخليفية ســـمو 
الشـــيخة زيـــن بنـــت خالـــد آل خليفـــة، 
الملكيـــة  الكليـــة  رئيـــس  وبمشـــاركة 
للجراحين في إيرلندا - جامعة البحرين 
الطبيـــة ســـمير العتوم، ونائـــب الرئيس 
األكاديمـــي لـــدى الجامعـــة البريطانيـــة 
فـــي البحرين جولي كـــروس، والرئيس 
المؤسس رئيس مجلس أمناء الجامعة 
األهلية عبـــدهللا الحواج، ورئيس مركز 
الدراســـات األكاديمية بمعهـــد البحرين 
للدراســـات المصرفيـــة والماليـــة رجـــاء 

بوجيري. 
 كمـــا حضـــر االجتمـــاع أيضـــًا ممثلـــون 

عـــن جامعـــة بانجـــور وجامعـــة لنـــدن، 
إلـــى جانـــب منتســـبي مؤسســـة المبرة 
الخليفيـــة ممثـــالً فـــي كل مـــن المديـــر 
التنفيـــذي صبا ســـيادي، ورئيس قســـم 
رايات للمنح الدراسية التابع للمؤسسة 

نورة بن هندي. 
وقالـــت رئيـــس مجلس أمناء مؤسســـة 
المبّرة الخليفية سمو الشيخة زين بنت 
خالـــد آل خليفـــة: أود شـــكر الجامعات 
الشـــريكة علـــى تعاونهـــم ودعمهم لهذه 
المبـــادرات، والتـــي تصـــب فـــي تحقيق 
مســـاعينا لتمكيـــن الشـــباب البحرينـــي، 
تحقيـــق  أجـــل  مـــن  فرصهـــم  وتعزيـــز 

يتوافـــق  بمـــا  األكاديميـــة،  أحالمهـــم 
أفضـــل  لـــدى  ورغباتهـــم  ميولهـــم  مـــع 
المؤسســـات الدراســـية علـــى مســـتوى 
المملكة من خالل برنامج “رايات للمنح 
تخليـــًدا  المبـــادرة  وتأتـــي  الدراســـية”، 
لذكـــرى صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة )طيـــب 
هللا ثـــراه(، الـــذي كان مثلنـــا األعلى في 
خدمـــة المواطنيـــن، ونؤمن بـــأن جميع 
وأهـــداف  منجـــزات  مـــن  حققنـــاه  مـــا 
وخدمات هي بفضـــل من هللا عز وجل 
ثـــم بفضـــل عنايـــة ســـموه رحمـــه هللا 

ورعايته المتواصلة للمؤسسة.

سمو الشيخة زين بنت خالد  تترأس اجتماًعا افتراضًيا إيذاًنا بتدشين المنح الدراسية
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وزير الداخلية يعقد اجتماًعا مع وزير األمن الداخلي بالواليات المتحدة األميركية

نجم الطائرة جاسم النبهان في ذمة اهللروحاني يلوح: التخصب بنسبة 90 %
مع استئناف المفاوضات  «

النووية في فيينا، لّوح الرئيس 
اإليراني حسن روحاني بأن 
بالده بإمكانها أن تخصب 

اليورانيوم بنسبة 90 %، وهي 
النسبة التي تمكن من إنتاج 

سالح نووي.

بعد صراع طويل مع مرض  «
السرطان، توّفي العب 

منتخبنا الوطني ونادي 
المحرق السابق للكرة 

الطائرة والمدرب الوطني 
جاسم النبهان أمس عن عمر 

ناهز الـ 39 عاًما.
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)04(

سعيد محمد من السنابس

12



المنامة - وزارة الداخلية

استقبل وزير الداخلية الفريق أول الشيخ 
راشـــد بن عبدهللا آل خليفة، أمس ســـفير 
اليابان لدى مملكة البحرين هيديكي إيتو، 
بمناسبة انتهاء فترة عمله، بحضور رئيس 

األمن العام الفريق طارق الحسن.
وأعرب وزير الداخلية عن شكره وتقديره 
لجهود الســـفير اليابانـــي ودوره في تعزيز 
العالقـــات الثنائيـــة المتميزة بيـــن البلدين 

الصديقيـــن، والتـــي أســـهمت فـــي زيـــادة 
المجـــاالت،  كل  فـــي  المشـــترك  التعـــاون 

متمنًيا له التوفيق والنجاح.
من جهته، عّبر السفير الياباني عن تقديره 
لمـــا لقيـــه من تعـــاون مـــع وزارة الداخلية، 
أســـهم في إنجـــاح مهمـــات عملـــه، متمنًيا 
لمملكة البحرين وشعبها مزيًدا من التقدم 

واالزدهار.

وزير الداخلية: السفير الياباني عزز التعاون المشترك

الجمعة 16 أبريل 2021 - 4 رمضان 1442 - العدد 4567

محمد بن مبارك يشيد بجهود السفير الياباني

“الداخلية” و“األمن الداخلي األميركي”: تدعيم التعاون لمواجهة التحديات

“الخارجية” تشيد بيقظة “الدفاع الجوي السعودي”

أعـــرب نائـــب رئيـــس مجلس الـــوزراء 
آل  مبـــارك  بـــن  محمـــد  الشـــيخ  ســـمو 
ســـموه  وتقديـــر  شـــكر  عـــن  خليفـــة، 
لجهـــود الســـفير هيدييكي ايتـــو أثناء 
لـــدى  اليابـــان  لبـــالده  ســـفيًرا  عملـــه 
مملكـــة البحرين وإســـهامه في تطوير 
وتعزيـــز عالقـــات الصداقـــة والتعـــاون 
بيـــن البلدين الصديقيـــن في المجاالت 
المختلفـــة. جـــاء ذلـــك في لقاء ســـموه 
عبـــر االتصـــال المرئـــي بالســـفير ايتـــو 
بمناســـبة انتهـــاء فتـــرة عملـــه ســـفيًرا 
لبـــالده لـــدى مملكة البحريـــن، إذ تمنى 

له التوفيق فيما يوكل إليه من مهمات 
فـــي خدمة بلـــده الصديق. مـــن جانبه، 
عبـــر الســـفير هيديكي ايتو عن شـــكره 

بـــن  محمـــد  الشـــيخ  لســـمو  وتقديـــره 
مبـــارك آل خليفـــة، ولكل مـــا وجده من 
تعـــاون من كل المســـؤولين أثناء عمله 

واإلســـهام فـــي نجـــاح مهمتـــه، متمنًيا 
لمملكـــة البحريـــن مزيـــًدا مـــن التقـــدم 

والنماء في ظل قيادتها الحكيمة.

راشـــد  الشـــيخ  الداخليـــة  وزيـــر  عقـــد 
بـــن عبـــد هللا آل خليفـــة، مســـاء أمس 
وعبر تقنية االتصـــال المرئي، اجتماعا 
مـــع وزيـــر األمـــن الداخلـــي بالواليـــات 
أليخانـــدرو  األميركيـــة  المتحـــدة 
مايـــوركاس، وذلـــك بمشـــاركة الفريـــق 
طارق بن حســـن الحســـن رئيس األمن 
العـــام والشـــيخ عبـــدهللا بـــن راشـــد آل 

خليفـــة ســـفير مملكـــة البحريـــن لـــدى 
الواليات المتحدة.

وأشـــاد الوزيـــر، فـــي بدايـــة االجتماع، 
بالعالقـــات المتميزة التي تجمع مملكة 
البحرين والواليات المتحدة والحرص 
المتبـــادل علـــى تطويرهـــا، بمـــا يدعـــم 
منوهـــا  الصديقيـــن،  البلديـــن  مصالـــح 
إلى أهميـــة العمل على تعزيز التواصل 
وتبـــادل التجـــارب والخبـــرات األمنية 

وتفعيل مذكـــرات التفاهم التي وقعها 
الجانبان لتعزيز التعاون المشترك.

وقد تـــم بحث الســـبل الكفيلة بتطوير 
التعـــاون والتنســـيق في مجـــال األمن 
بجانـــب  القـــدرات  وبنـــاء  الداخلـــي 
فـــي  المســـتقبلية  التعـــاون  مشـــاريع 
مجال األمن الســـيبراني، بما يسهم في 
حفظ األمن وتطوير الجهود المشتركة 
لمواجهـــة التحديـــات األمنيـــة الراهنة. 

بمقتـــرح  األميركـــي  الجانـــب  وتقـــدم 
توقيـــع مذكرتـــي تفاهـــم بيـــن البلدين، 
تتعلـــق األولـــى بتبـــادل المعلومات في 
مجـــال األمن الســـيبراني، فيما تتناول 
الثانية مكافحة االتجار بالبشر وتبادل 

الخبرات في هذا الشأن.
كما تم خالل االجتماع، بحث عدد من 
الموضوعـــات والمســـائل األمنيـــة ذات 

االهتمام المشترك.

مــمــلــكــة  خـــارجـــيـــة  وزارة  ــت  ــ ــ دان
قيام  بشدة  واستنكرت  البحرين 
ــة  ــيـ ــوثـــي اإلرهـــابـ مــيــلــيــشــيــا الـــحـ
ــران بــإطــالق 4  ــ الــمــدعــومــة مــن إي

طـــائـــرات مــســيــرة )مــفــخــخــة(، و5 
مدينة  باتجاه  باليستية  صواريخ 
ــعــربــيــة  ــكــة ال ــمــمــل ــي ال ــزان فــ ــ ــي جــ
السعودية الشقيقة، في محاوالت 
عـــدائـــيـــة مــمــنــهــجــة الســـتـــهـــداف 
الــمــدنــيــيــن والــمــنــشــآت واألعـــيـــان 

المدنية.
بجاهزية ويقظة  الوزارة  وأشادت 
ــوات الـــدفـــاع الــجــوي  ــ وكـــفـــاءة قـ
الــتــي تمكنت  ــســعــودي  ال الــمــلــكــي 
مــن اعــتــراض وتــدمــيــر الــطــائــرات 
الباليستية،  والصواريخ  المسيرة 

البحرين  مملكة  وقــــوف  مــؤكــدة 
ــع شــقــيــقــتــهــا الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة  مـ
ــســعــوديــة، ودعــمــهــا فـــي كـــل ما  ال
ــة  ــ ــن إجـــــــــراءات رادعـ تـــتـــخـــذه مــ
ضــد مــن يــحــاول الــمــســاس بأمنها 

واستقرارها وسالمة أراضيها.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الخارجية

سمو الشيخ محمد بن مبارك في لقاء عبر االتصال المرئي بالسفير هيدييكي ايتو

وزير الداخلية يتحدث في االجتماع

المنامة - وزارة الداخلية

أكـــد محافظ الشـــمالية علـــي العصفور 
بيـــن  االســـتراتيجية  الشـــراكة  أهميـــة 
المحافظـــة وجمعيـــة ســـيدات األعمال 
والمشـــاريع  المبـــادرات  تبنـــي  فـــي 
المشـــتركة في مجـــال دعم المـــرأة في 
التنميـــة الوطنيـــة، معرًبـــا عـــن فخـــره 
واعتـــزازه بإســـهامات جمعية ســـيدات 
األعمـــال في تمكين المـــرأة في ريادات 

األعمال.
جـــاء ذلك لدى تســـلمه كتـــاب “20 عاًما 
من النجاح” من رئيســـة جمعية سيدات 
مـــن  وعـــدد  جناحـــي  أحـــالم  األعمـــال 
عضوات الجمعيـــة، حيث يوثق الكتاب 
الذي تم تدشـــينه تحت رعاية المجلس 
األعلى للمرأة أبرز نشـــاطات وإنجازات 
علـــى  عاًمـــا   20 مـــرور  بعـــد  الجمعيـــة 

تأسيسها.
وأعـــرب المحافـــظ العصفـــور عن فخره 

واعتزازه لما يحتويه الكتاب من قصص 
ونجاحات تبرز تقـــدم المرأة البحرينية 
فـــي ظل العهد اإلصالحي لجاللة الملك 
عاهـــل البـــالد، مشـــيًدا بـــدور الجمعيـــة 
فيمـــا وصلت إليه المـــرأة البحرينية في 
التمكيـــن بكافـــة القطاعـــات واألعمـــال، 
اإلنجـــازات  بمســـيرة  الجمعيـــة  مهنًئـــا 

خالل العشرين عاما الماضية.
مـــن جانبهـــا، أعربـــت جناحـــي عـــن بالغ 

شـــكرها للمحافظة الشمالية لدورها في 
التعـــاون والتنســـيق مـــع الجمعيـــة فـــي 
كافـــة المناســـبات الوطنيـــة، مســـتذكرة 
العـــام  للجمعيـــة  المحافظـــة  اســـتقبال 
الجمعيـــة  أن  إلـــى  وأشـــارت   .2018
تتطلـــع إلى تحقيـــق مزيد مـــن التعاون 
تنفيـــذ  فـــي  الشـــمالية  المحافظـــة  مـــع 
المبادرات التي تخـــدم المرأة واألعمال 

التطوعية.

محافظ الشمالية يتسلم كتاب “20 عاًما من النجاح”

العصفـــور: “20 عاًمـــا مـــن النجـــاح” بطالتـــه نســـاء ناجحـــات

المرأة البحرينية تساهم بمسيرة التنمية

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

البحريـــن  هيئـــة  رئيســـة  اســـتقبلت 
للثقافـــة واآلثـــار الشـــيخة مـــي بنـــت 
محمـــد آل خليفة في “الركن األخضر” 
بمدينـــة المحـــّرق امس، ســـفير مملكة 
المتحـــدة  الواليـــات  لـــدى  البحريـــن 
األميركية الشيخ عبدهللا بن راشد آل 

خليفة.
وأشـــادت الشـــيخة مي بنت محمد آل 
خليفـــة بجهـــود الشـــيخ عبـــد هللا بـــن 
راشـــد آل خليفة في تعزيـــز العالقات 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  مـــا  الثنائيـــة 
والواليـــات المتحـــدة، مؤكـــدة أهميـــة 
تعـــاون مختلـــف الجهـــات مـــن أجـــل 
الترويج للصورة الثقافية والحضارية 

للمملكة. 
كما أشارت إلى أن التواصل الحضاري 
ما بيـــن البحرين والواليـــات المتحدة 
أثمـــر علـــى مـــدى الســـنوات الماضيـــة 

فعاليات ونشاًطا متنوًعا أثرى الحراك 
الثقافي المحلي.

الشـــيخ  الســـفير  توجـــه  جانبـــه،  مـــن 
عبـــد هللا بن راشـــد آل خليفة بالشـــكر 
إلى رئيســـة الهيئة علـــى الجهود التي 
تبذلها في سبيل بناء جسور التواصل 
اإلنســـاني مـــا بيـــن المملكـــة ومختلف 

دول العالم، مؤكًدا أن تنمية العالقات 
مـــع الواليـــات المتحـــدة من شـــأنه أن 
يغني مختلـــف جوانب العمل الثقافي 
اســـتعداده  والحضـــاري، كمـــا وأبـــدى 
الدائـــم للتعـــاون مـــع الهيئة مســـتقباًل 
المســـاحة  تعزيـــز  شـــأنه  مـــن  فيمـــا 

الثقافية المشتركة ما بين البلدين.

الشيخة مي بنت محمد مستقبلة الشيخ عبدالله بن راشد

مـــي بنـــت محمـــد: التواصـــل الحضـــاري أثمـــر نشـــاًطا متنوًعا

تقوية الجسور الثقاقية مع أميركا

“مفتشو التأمينات” يؤدون القسم القانوني أمام وزير المالية
ــدار ــ ــت ــ ــزم لـــتـــأديـــة الـــمـــهـــام بـــكـــفـــاءة واق ــ ــع ــ ــد ال ــديـ ــجـ تـ

أدى 18 مفتشـــًا مـــن الهيئـــة العامـــة 
للتأمين االجتماعي القسم القانوني 
واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر  أمـــام 
الوطني الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفة 
آل خليفـــة صبـــاح أمـــس مـــن خالل 
تنفيـــذًا ألحـــكام  المرئـــي،  االتصـــال 
القـــرار رقـــم )8( لســـنة 2021 الصادر 
عنه بشـــأن نـــدب عدد مـــن موظفي 
الهيئـــة العامـــة للتأميـــن االجتماعي 
علـــى  التفتيـــش  بأعمـــال  للقيـــام 
منشـــآت أصحاب العمـــل الخاضعين 
لقانـــون التأميـــن االجتماعي.ووجـــه 
الوطنـــي  واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر 
أهميـــة  فيهـــا  أكـــد  للمفتشـــين،  كلمـــة 

مســـتويات  بأعلـــى  مهامهـــم  تنفيـــذ 
ضمـــن  والمهنيـــة،  والدقـــة  األمانـــة 

األطر واألحكام التـــي حددها القانون 
لمنشـــآت أصحـــاب العمـــل الخاضعين 

لقانون التأمين االجتماعي في مملكة 
البحريـــن، منوهـــًا بأهمية الـــدور الذي 
فـــي  المنتدبـــون  المفتشـــون  يؤديـــه 
تعزيـــز دور قانون التأمين االجتماعي 
وقراراتـــه لضمـــان االلتـــزام بـــه حرصًا 
مـــن  األطـــراف  جميـــع  حقـــوق  علـــى 
أصحـــاب العمـــل والعمـــال، وتأديتهـــم 
المســـؤوليات المناطة بهم بكل كفاءة 
واقتدار ســـعيًا للحفـــاظ على مصلحة 
المواطنيـــن، داعيـــًا فـــي الوقـــت ذاته 
بـــأن يتجدد العـــزم دومـــًا ألداء المهام 
بكل تفان وإخالص لتحقيق األهداف 
المنشـــودة بمـــا يدعم مســـيرة النهضة 

والبناء في مملكة البحرين.

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد

المنامة - مكتب رئيس هيئة الطاقة المستدامة

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل رئيـــس هيئة الطاقة المســـتدامة 
عبدالحســـين ميرزا بمكتبه بمرفأ البحرين 
المالـــي ســـفير المملكـــة المتحـــدة المعتمد 
درامونـــد  رودي  البحريـــن  مملكـــة  لـــدى 
االقتصـــادي  التطويـــر  ملحـــق  ترافقـــه 

بالسفارة إيمان العليوات.
وقـــدم ميـــرزا عرًضا مرئًيا عـــن اإلنجازات 
التي تحققت في قطاع الطاقة المتجددة 
وكفـــاءة الطاقة فـــي مملكـــة البحرين في 
ظـــل توجيهات القيادة الرشـــيدة، وســـلط 
الضـــوء علـــى أهمية تعزيـــز التعـــاون بين 

الـــدول الصديقـــة، وناقـــش آفـــاق التعاون 
الخبـــرات  تبـــادل  وفـــرص  المشـــترك 
الطاقـــة  مشـــاريع  فـــي  واالســـتثمارات 
المتجددة وكفاءة الطاقة، خصوصا طرح 
الفرص االســـتثمارية للشركات البريطانية 
للمســـاهمة في مشاريع الطاقة المستدامة 

في المملكة. 
ترحيًبـــا  البريطانـــي  الســـفير  وأبـــدى 
واستعدادا من الجانب البريطاني لتوسعة 
مجـــاالت  فـــي  المشـــترك  التعـــاون  آفـــاق 

الطاقة المستدامة على كافة األصعدة.

ألقـــت شـــرطة المباحث الجنائيـــة باإلدارة 
العامـــة للمباحث واألدلـــة الجنائية القبض 
علـــى امرأة أجنبيـــة )47 عامًا( لممارســـتها 
مهنة الطـــب دون الحصول على ترخيص 
بذلك. وأوضحـــت اإلدارة العامة للمباحث 
واألدلـــة الجنائيـــة أنـــه فـــي إطـــار تنفيـــذ 
القانـــون وبعـــد ورود معلومـــات فـــي هـــذا 

الشـــأن، فقـــد تـــم القيـــام بعمليـــات البحث 
والتحـــري بالتنســـيق مـــع الهيئـــة الوطنية 
لتنظيم المهـــن والخدمات الصحية والتي 
المذكـــورة  مـــكان  تحديـــد  عـــن  أســـفرت 
والقبـــض عليهـــا والتحفـــظ علـــى األدوات 
اتخـــاذ  وتـــم  المســـتخدمة،  واألدويـــة 

اإلجراءات القانونية الالزمة.

البحرين تعرض على بريطانيا االستثمار في الطاقة

“المباحث” تقبض على امرأة تمارس الطب دون ترخيص

مفتشو الهيئة العامة للتأمين االجتماعي يؤدون القسم القانوني أمام الوزير

اتفاق مرتقب بشأن األمن السيبراني ومكافحة االتجار بالبشر



الخليفيـــة  المبـــرة  مؤسســـة  عقـــدت 
اجتماًعـــا افتراضًيـــا إيذاًنـــا بتدشـــين 
منـــح دراســـية مقدمة باســـم صاحب 
بـــن  خليفـــة  األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
ســـلمان آل خليفـــة )رحمـــه هللا(، فـــي 
ســـياق السعي لبناء شراكة مجتمعية 

مع مختلف المؤسسات.
أقيم االجتماع برئاسة رئيس مجلس 
أمناء مؤسســـة المبّرة الخليفية سمو 
الشـــيخة زين بنـــت خالـــد آل خليفة، 
الملكيـــة  الكليـــة  رئيـــس  وبمشـــاركة 
جامعـــة   - إيرلنـــدا  فـــي  للجراحيـــن 
العتـــوم،  ســـمير  الطبيـــة  البحريـــن 
لـــدى  األكاديمـــي  الرئيـــس  ونائـــب 
الجامعـــة البريطانيـــة فـــي البحريـــن 
جولـــي كـــروس، والرئيس المؤســـس 
رئيس مجلس أمناء الجامعة األهلية 
مركـــز  ورئيـــس  الحـــواج،  عبـــدهللا 
الدراسات األكاديمية بمعهد البحرين 
للدراســـات المصرفية والمالية رجاء 

بوجيري.
 كمـــا حضـــر االجتماع أيضـــًا ممثلون 
عـــن جامعـــة بانجـــور وجامعـــة لندن، 
إلى جانب منتســـبي مؤسســـة المبرة 
الخليفيـــة ممثـــاً في كل مـــن المدير 
ورئيـــس  ســـيادي،  صبـــا  التنفيـــذي 
قســـم رايات للمنـــح الدراســـية التابع 

للمؤسسة نورة بن هندي.
أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  وقالـــت 
ســـمو  الخليفيـــة  المبـــّرة  مؤسســـة 
الشـــيخة زين بنـــت خالـــد آل خليفة: 
أود شـــكر الجامعـــات الشـــريكة علـــى 
تعاونهـــم ودعمهـــم لهـــذه المبـــادرات، 
والتـــي تصب فـــي تحقيق مســـاعينا 
لتمكيـــن الشـــباب البحرينـــي، وتعزيز 

فرصهـــم من أجـــل تحقيـــق أحامهم 
األكاديميـــة، بمـــا يتوافق مـــع ميولهم 
ورغباتهـــم لـــدى أفضـــل المؤسســـات 
المملكـــة  مســـتوى  علـــى  الدراســـية 
للمنـــح  “رايـــات  برنامـــج  مـــن خـــال 
الدراســـية”، وتأتـــي المبـــادرة تخليًدا 
لذكرى صاحب الســـمو الملكي األمير 
خليفـــة بن ســـلمان آل خليفـــة )طيب 
هللا ثـــراه(، الذي كان مثلنا األعلى في 
خدمـــة المواطنين، ونؤمن بأن جميع 
مـــا حققنـــاه مـــن منجـــزات وأهـــداف 
وخدمـــات هـــي بفضـــل مـــن هللا عـــز 
وجل ثـــم بفضل عناية ســـموه رحمه 

هللا ورعايته المتواصلة للمؤسسة.
الكليـــة  رئيـــس  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن 
 - إيرلنـــدا  فـــي  للجراحيـــن  الملكيـــة 
جامعة البحرين الطبية سمير العتوم 
عـــن ســـعادته بتوقيـــع اتفاقيـــة ِمَنح 
باســـم صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة، وأكد 
تطلعه لاســـتمرار في تطوير وتعزيز 
العاقات المشـــتركة وتوســـيع ُســـبل 

التعاون مع المؤسسة.
رئيـــس  المؤســـس  الرئيـــس  وأكـــد 
األهليـــة  الجامعـــة  أمنـــاء  مجلـــس 
عبـــدهللا الحـــواج أن صاحب الســـمو 

الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان آل 
خليفـــة كان خيـــر قـــدوة، فقـــد وجـــه 
الشـــعب للمضـــي ُقدًمـــا تحـــت رايـــة 
قيادته الحكيمـــة، ومن أهم الدروس 

المســـتفادة مـــن حياته؛ حـــب الوطن 
واإلخاص لشعبه.

الدراســـات  مركـــز  رئيـــس  وأكـــدت 
األكاديمية بمعهد البحرين للدراسات 
المصرفيـــة والمالية رجـــاء بوجيري، 
التـــزام المعهـــد بدعـــم أهـــداف ورؤى 
مؤسســـة المبـــّرة الخليفية، وأشـــارت 
إلـــى أن الجهـــود تأتـــي بالتوافـــق مع 
أهـــداف البرامـــج األكاديميـــة التابعة 

له.
وأعربـــت بوجيـــري عن مـــدى اعتزاز 
معهد البحرين للدراســـات المصرفية 
والمالية بالعاقـــة الوثيقة مع “المبّرة 

المعهـــد  تطّلـــع  وأكـــدت  الخليفيـــة”، 
للمشاركة إلى مزيد من المبادرات مع 

المؤسسة في السنوات المقبلة.
مـــن جهتهـــا، أشـــادت نائـــب الرئيـــس 
األكاديمـــي لدى الجامعـــة البريطانية 
في البحرين جولي كروس، بالمبادرة 
التي تمنح الطـــاب فرصة االنخراط 
فـــي العالـــم الحقيقي قبـــل تخرجهم 
مما ُيســـاهم بتأســـيس أجيال جاهزة 
للتوظيـــف الفـــوري. كمـــا أنهـــا تتطلع 
لتوســـيع نطـــاق الدراســـة بالجامعـــة 
ليشمل مزيدا من الطاب البحرينيين 

الموهوبين.

المنامة- بنا

انطالق منح دراسيـة باسـم األميـر خليفـة بن سلمـان
ــة المواطنيـــن ــي خدمـ ــى فـ ــا األعلـ ــل كان مثلنـ ــر الراحـ ــة”: األميـ ــّرة الخليفيـ رئيـــس “المبـ
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الجفير - جمعية الصحفيين البحرينية

تقدمت جمعية الصحفيين بخالص 
نقابـــة  إلـــى  والمواســـاة  التعـــازي 
وجميـــع  المصرييـــن  الصحفييـــن 
الزمـــاء فـــي جمهوريـــة مصر في 
وفـــاة المغفـــور له بـــإذن هللا تعالى 
الكاتـــب الصحافي مكرم أحمد عن 
عمـــر يناهـــز 86 عامًا، بعد مســـيرة 
حافلة بالعمـــل الصحافي الميداني 
داخـــل مصـــر وخارجهـــا، وبرحيله 
فقدت األمة العربية صحافيا نابها 

وكاتبا مفوها.
الصحافـــة  فقيـــد  “أن  وأوضحـــت 
لـــه  العربيـــة مكـــرم محمـــد أحمـــد 
مواقف مشـــهودة في جميع قضايا 
أمتـــه العربيـــة واإلســـامية، وكان 
جنديا يشار إليه بالبنان في الدفاع 
عـــن كل مـــا يحفـــظ لبـــاده عزتهـــا 
وكرامتها وأمنها واستقرارها، وقد 
تتلمذ على يديه المئات من الشباب 

الذي أســـهموا في تطـــور الصحافة 
المصريـــة عبـــر الحقـــب المختلفة، 
وكان دائما فـــي الصفوف األمامية 
المتقدمـــة بالوقـــوف مـــع الشـــعب 
وفـــي الدفاع عن المكتســـبات وقد 
اشـــتهر الفقيـــد بصابتـــه ومهنيته 
العالية، تغمده هللا بواســـع الرحمة 

والمغفرة”.
وقالـــت رئيســـة الجمعيـــة عهديـــة 
أحمـــد “إن فقيـــد الصحافـــة الكبير 
يعتبر مـــن اإلهرامات المصرية في 
عالمنا العربي في مجال الصحافة 
حيـــث صـــال وجـــال فـــي ميادينها 
ألكثـــر مـــن ســـتة عقود مـــن الزمان 
بدأها في نهاية الخميســـينات بعد 
تخرجه من الجامعة مباشرة محررا 
بصحيفـــة األخبـــار، وبعدهـــا انتقل 
إلى مؤسســـة األهـــرام العريقة، ثم 
مديـــرا لمكتبها بالعاصمة الســـورية 

دمشق، ثم مراسا عسكريا باليمن 
العام 1967، وذلك قبل أن يتســـلم 
رئاسة قسم التحقيقات الصحافية 
بصحيفـــة األهـــرام، والتـــي تـــدرج 
فيهـــا حتى وصل لمنصب مســـاعد 
رئيـــس التحرير ثم مديـــرا لتحرير 

األهرام”.
شـــغل  الفقيـــد  “أن  إلـــى  وأشـــارت 
مناصـــب إدارية بارزة عدة، إذ كان 
نقيبا سابقا للصحافيين، والرئيس 
الســـابق للمجلـــس األعلـــى لإلعام 
فـــي مصـــر واألميـــن العـــام التحاد 
الصحافييـــن العـــرب، وفـــي العـــام 
1980 شـــغل مكـــرم منصب رئيس 
مجلـــس إدارة مؤسســـة دار الهال 
المصـــور  مجلـــة  تحريـــر  ورئيـــس 
العـــام  مـــن  الصحافييـــن  ونقيـــب 
1989 حتى العام 1991 ومن العام 

.”1991

ــة ــة العربيـ ــد الصحافـ ــاة فقيـ ــزي بوفـ ــن” تعـ “الصحفييـ
مكــرم أحمــد اشتهــر بصالبـة مواقفــه

المنامة - بنا

نعى وزير اإلعام علي الرميحي ببالغ الحزن واألسى 
 الكاتب الصحافي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس 
األعلـــى لتنظيم اإلعام  الســـابق فـــي جمهورية مصر 
العربية الشقيقة، الذي وافته المنية صباح أمس عن 
عمر  يناهز 86 عاًما، بعد صراع مع المرض، ومســـيرة 

مشرفة في خدمة الصحافة واإلعام  العربي.  
وأكـــد أن األســـرة الصحافيـــة واإلعاميـــة المصريـــة 
والعربية فقدت بوفاة الكاتب  الصحافي الكبير مكرم 
محمد أحمد رمًزا من رموز الصحافة الوطنية والفكر 
المســـتنير  وأحـــد أعـــام العمـــل اإلعامي المســـؤول، 
مســـتذكًرا مواقفـــه التاريخيـــة على مـــدى أكثر من  6 
عقـــود فـــي الدفـــاع عن وطنـــه وقضايا أمتـــه العربية 
واإلسامية، لدى قيادته لنقابة  الصحفيين والمجلس 
األعلى لتنظيم اإلعام في مصر واتحاد الصحافيين 

العرب  والعديد من الصحف والمجات المصرية. 
وأعرب وزير اإلعام عن خالص التعازي  والمواســـاة 

إلى أســـرة مكـــرم محمد أحمـــد، رحمـــه هللا، وعائلته 
الكريمـــة، داعًيا  هللا تعالى أن يتغمده بواســـع رحمته 
ومغفرتـــه وأن يســـكنه فســـيح جناتـــه ويلهـــم أهلـــه 

 وذويه الصبر والسلوان. “إنا لله وإنا إليه راجعون”.

ــى غــــيــــاب مــــكــــرم أحـــمـــد ــعـ ــنـ الـــرمـــيـــحـــي يـ
فقيد الصحافة رمز من رموز اإلعالم المسؤول

سمو الشيخة زين بنت خالد  تترأس اجتماعا افتراضيا إيذانا بتدشين المنح الدراسية

الحواج: األمير 
خليفة بن سلمان 
خير قدوة وعلمنا 

حب الوطن

مكرم محمد أحمد



علـــى الرغـــم مـــن أن مجمـــوع حـــاالت 
كورونا المسجلة خالل األيام الماضية 
تجـــاوزت حاجـــز األلف.. أعلـــى أو أقل 
قلياًل، لكـــن ثمة أمر “مطمئن ومبشـــر”، 
وهـــو ذلـــك اإلقبـــال الكبيـــر علـــى أخذ 
المواطنيـــن  جانـــب  مـــن  التطعيـــم 
الثامنـــة  تجـــاوزوا  ممـــن  والمقيميـــن 
عشرة عاًما، ومنهم بالتأكيد كبار السن 
الذيـــن وفـــرت لهـــم الدولـــة تســـهيالت 
لتلقـــي اللقـــاح فـــي المراكـــز الصحيـــة، 
ومشـــهد اإلقبال بـــدا واضًحا في مركز 
والـــذي  للمعـــارض،  الدولـــي  البحريـــن 
يمكـــن استشـــعاره مـــن الخـــارج، حيث 
تمتد طوابير السيارات وتكتظ مواقف 
المحيطـــة  والمســـاحات  الســـيارات 

بالقادمين للحصول على التطعيم.

عدم االلتفات للمعلومات المغلوطة

وأبلـــغ الطبيـــب ســـلمان شـــعبان “مركز 
البحريـــن الدولي للمعـــارض” البالد بأن 
هـــذا اإلقبـــال لـــه دالالت كبيـــرة أهمهـــا 
حرص الناس علـــى مكافحة الجائحة، 
ذلـــك أن هنـــاك ترتيبـــات  إلـــى  أضـــف 
يقوم بها جميـــع العاملين، ومهما بلغت 
األعـــداد واإلقبـــال فلن تجـــد أي زحام 
أو تعطـــل أو تأخيـــر، فمـــا بيـــن ســـاعة 
ونصـــف الســـاعة إلـــى ســـاعتين، يتـــم 
تغطية العدد األكبر بكل راحة وسهولة 
ويسر، أما فيما يتعلق بالتطعيم فنحن 
نرى أن وعـــي الناس له أهم دافع وهنا 
نرى الناس مـــن المواطنين والمقيمين 
يتوافدون لتلقي التطعيم، أما بالنسبة 

المعلومـــات  يتابـــع  أو  يشـــكك  لمـــن 
والبيانـــات التي تأتي من هنا وهناك أو 
من خالل وسائل التواصل االجتماعي 
أو المواقـــع وتبـــث الخـــوف في نفوس 
الناس من التطعيم فأقول لهم أن بالدنا 
مملكة البحريـــن الغالية قدمت “كل ما 
يلـــزم لحمايـــة النـــاس الذين يعيشـــون 
فـــي هذا الوطـــن”، وأن الفريق الوطني 
لمكافحة فيروس كورونا يضم قامات 
طبية علميـــة ومهنية وخبرات لهم من 
العلـــم أكثر مني ومنك، فلذلك ال يجب 
االلتفات إلـــى المعلومات المغلوطة بل 
والمبادرة ألخذ التطعيم حتى نتشارك 

جميًعا في سالمة وطننا.

رسائل مؤثرة من الوجوه المحبوبة

وتشـــاركت المهندســـة عبيـــر اليوســـف 
وأحمـــد عمران “رجـــل أعمال” في ذات 
الفكـــرة، وهـــي أن الوجـــوه المحبوبـــة 
حين ترســـل الرسائل إلى المجتمع فإن 
لها أبلغ األثر في توجه الناس للتطعيم، 
فالرســـائل والتصريحـــات القادمـــة من 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بن حمد آل خليفة ومن أعضاء الفريق 
الوطنـــي كالطبيـــب منـــاف القحطانـــي 
والطبيبة جميلة السلمان والمسؤولين 
رأســـهم  وعلـــى  الصحـــة  وزارة  فـــي 

الوزيـــرة، بـــل حتى الرســـائل والمقاطع 
التي نســـتلمها مـــن العاملين الصحيين 
ومتطوعيـــن  وممرضيـــن  أطبـــاء  مـــن 
تحث على التطعيم، فهذه لها أثر كبير 
في النفـــس والنـــاس أصبحت تحرص 
أكثـــر مـــن قبـــل علـــى تلقـــي التطعيـــم، 
وبالتأكيـــد، كان لإلجـــراءات الحازمـــة 
أثر في توجه الناس، إال أن األثر األكبر 
هـــي الجهود التـــي نراها ومـــا تقوم به 
مملكـــة البحريـــن وهـــذا يحســـب فـــي 

رصيدنا كبلد تتميز في كل شيء.

ال داعي لتخويف اآلخرين

ويدعـــو المواطـــن أحمـــد عـــارف إلـــى 

عـــدم الخـــوف أو تخويف اآلخرين من 
التطعيـــم، فنحن جئنا وتلقينا التطعيم 
أهلنـــا  والمنـــة وشـــجعنا  الحمـــد  وللـــه 
وأصدقاءنا ألننا نريد بالدنا سالمة من 
كل شر ونريد للناس الصحة والعافية، 
ويتفق معه في الرأي المواطن حسين 
األمـــور  بـــأن  يستبشـــر  الـــذي  محمـــد 
علـــى  الحصـــول  وأن  بخيـــر  ســـتكون 
التطعيـــم يعنـــي أن األوضاع ســـتكون 

أفضل بتعاون الجميع.
ويـــرى المتطـــوع محمـــد التميمـــي أن 
األفضـــل للجميـــع هو أن يبـــادروا ألخذ 
التطعيـــم، ونحـــن نعيش شـــهر رمضان 
المبـــارك وهنـــاك من يخطـــط للنزهة أو 

الســـفر أو التجول في أيـــام عيد الفطر 
المبـــارك جعلـــه هللا مـــن أبـــرك األعيـــاد 
بســـالمة الجميع، فالبـــد أن يبادر وكما 
تتزايـــد  إصابـــات  أعـــداد  هنـــاك  نـــرى 
وتسجيل وفيات، وكل ذلك يلزمنا بأن 
نبادر جميًعا ألخذ التطعيم حتى نحمى 

أنفسنا ونحمي أسرنا ومجتمعنا.

خطوات في غاية التنسيق

ولفت عدد مـــن المواطنين والمقيمين 
إلـــى أن العمـــل منظم بشـــكل كبير في 
الكبائـــن  وتوزيـــع  التطعيـــم  قاعـــات 
متلقـــي  اســـتقبال  مـــن  بـــدًءا  وكذلـــك 
الرســـائل النصية وعرضهـــا على فريق 
االســـتقبال، يتـــم توجيـــه الجمهور إلى 
قاعـــة االنتظـــار وانتظار منـــاداة الرقم 
إلكترونًيـــا وتحديد الكبائن المخصصة 
للتطعيـــم الـــذي تـــم اختيـــاره مســـبًقا، 
ويشدد الطبيب سلمان شعبان على أن 
يبـــادر من لم يتلَق التطعيم للتســـجيل 
من خالل الموقع اإللكتروني أو تطبيق 
مجتمـــع واع ليكـــون رقًما مشـــارًكا في 

تحصين المجتمع.

رسائل “الوجوه المحبوبة” تؤثر في القلوب وتحشد للتطعيم ضد “كورونا”
ــون أخــــــــــذوا قــــــرارهــــــم وشــــجــــعــــوا اآلخــــريــــن ــ ــم ــ ــي ــ ــق ــ ــون وم ــ ــنـ ــ ــواطـ ــ مـ

فريق استقبال متلقي الرسائل النصية إحدى قاعات مركز البحرين الدولي للمعارض
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أعلن مستشفى البحرين التخصصي عن نجاح مركزه المتخصص في القلب )أبولو للقلب( في إجراء 200 عملية قسطرة 
ناجحة، وذلك في غضون 7 أشــهر فقط، وذلك منذ افتتاحه ألول مختبر قســطرة للقلب في القطاع الخاص، وذلك في 

ديسمبر من عام 2019.

يأتي ذلك في وقت يواصل مستشفى 
البحرين التخصصي جهوده المتعلقة 
برعايـــة القلـــب فـــي القطـــاع الخاص، 
خصوصًا مع زيادة اعتماد المواطنين 
علـــى  ســـواء  حـــد  علـــى  والمقيميـــن 
الرعايـــة الصحيـــة فـــي المملكة حتى 
ال يتجنبوا التعرض لخطر الســـفر في 

ظل انتشار الجائحة.
المنتـــدب  العضـــو  قـــال  جهتـــه،  مـــن 
فـــي مستشـــفى البحريـــن التخصصي 
“انتشـــار  عرداتـــي  قاســـم  الدكتـــور 
الوبـــاء العالمـــي )كوفيـــد 19( أدى إلى 
ارتفـــاع فـــي حـــاالت الســـكتة القلبيـــة 
بشـــكٍل ملحـــوظ، لـــذا قام مستشـــفى 

البحريـــن التخصصـــي بالتركيـــز على 
تقديـــم رعاية طبية ذات جودة عالية 
المواطنيـــن  مـــن  كل  بثقـــة  وجديـــرة 
تخفيـــف  بهـــدف  وذلـــك  والمقيميـــن، 
الضغـــط عـــن القطـــاع العـــام للرعايـــة 
الصحية بمســـاعدة الخبراء الدوليين 

لدينا”.
وأضـــاف “إنـــه ألمـــر بالـــغ األهميـــة أن 
نوفر الرعاية الطارئة الالزمة للمرضى 
الذين يعانون من النوبات القلبية، لذا 
يسعى أطباء أمراض القلب التداخلي 
فـــي مستشـــفى البحريـــن التخصصي 
إلـــى تقديـــم عـــالج ســـريع للحصـــول 
علـــى نتائج ســـريرية أفضـــل، وتمكننا 

مـــن الحفاظ على ســـرعتنا منذ لحظة 
وصـــول المريـــض وحتى بـــدء العالج 
النوبـــات  البالـــون لمعالجـــة  وتركيـــب 
المعاييـــر  تتجـــاوز  بســـرعة  القلبيـــة 

العالمية”.
ولفـــت إلـــى أن هذا اإلنجـــاز يعد دليالً 
على مدى تقدمنـــا في الرعاية الطبية 
في مملكـــة البحرين، ونحن فخورون 
التأثيـــر  علـــى  قـــادًرا  كان  المركـــز  أن 
وبشـــكل إيجابـــي علـــى المجتمـــع من 
خـــالل جهـــوده لضمان مســـتقبل أكثر 
أماًنـــا وأكثـــر صحـــة لهـــؤالء المرضى 

المعرضين لمخاطر عالية”.

حاالت الطوارئ

 مـــن جانبـــه، قـــال أخصائـــي أمـــراض 
القلب التداخلي عبد العزيز محمد إن 
مملكـــة البحرين تعد من الـــدول التي 
تنتشـــر فيهـــا أمراض القلب ومشـــاكل 
األوعيـــة الدمويـــة، وقـــد زادت هـــذه 
األمـــراض بشـــكل ملحـــوظ فـــي ظـــل 

انتشار الوباء العالمي )كوفيد 19(.

وذكـــر أن العديـــد مـــن مرضـــى القلب 
يتعالجـــون  زالـــوا  مـــا  البحريـــن  فـــي 
باألدويـــة فقـــط، فـــي حيـــن حاجتهـــم 
إلجراء العديد من الخدمات كتصوير 

األوعية التاجية والقسطرة.
ولفت إلـــى أن المرضـــى الذين تعافوا 
لديهـــم   )19 )كوفيـــد  عـــدوى  مـــن 
احتمـــاالت أعلـــى مـــن غيرهـــم لخطر 
اإلصابة بأمراض القلب، ولكن التأخير 

فـــي الوصـــول إلـــى خدمـــات أمـــراض 
القلب التداخلي يزيد األمر تعقيًدا.

وقـــال إن فريـــق أمـــراض القلـــب فـــي 
مستشـــفى البحريـــن التخصصـــي لـــم 
يتردد في التعامل مع حاالت الطوارئ 
القلبيـــة الحادة خالل الجائحة، بل تم 
تقديـــم أكبـــر قـــدر ممكن مـــن الرعاية 
والمساعدة. ولفت إلى أن المستشفى 
أخذ فـــي االعتبار العـــبء االقتصادي 
المعيشـــي  الوضـــع  علـــى  المترتـــب 
للمواطنيـــن والمقيمين، ولذلك ســـعى 
المستشفى الســـتيعاب مرضى القلب 
بأســـعار معقولـــة والهـــدف مـــن ذلـــك 
هـــو توفيـــر رعاية قلبيـــة شـــاملة، بما 
يمنـــح المجتمـــع فرصة أقـــوى للتغلب 
علـــى هذه األوقـــات الصعبة من خالل 
الوصـــول إلـــى رعايـــة صحيـــة عاليـــة 
الجودة اعتاد الناس مسبًقا للسفر من 

أجل الحصول عليها.

ــر ــه أش  7 ــال  ــ خـ نـــاجـــحـــة  قـــســـطـــرة  ــة  ــي ــل ــم ع  200 ــري  ــجـ يـ “الـــتـــخـــصـــصـــي” 

الجائحــة ترفع حاالت السكتـــة القلبيــة في البحريــن

سعيد محمد من السنابس

سيد علي المحافظة

الصخير - جامعة البحرينالصخير - جامعة البحرين

اســـتضافت جامعـــة البحريـــن نحـــو 
متوقـــع  وطالبـــة  طالـــب   3000
تخرجهـــم مـــن الثانويـــة العامـــة في 
يوم إرشادي للتعريف بالتخصصات 
شـــاركت  المطروحـــة،  والبرامـــج 
وعماداتهـــا  الجامعـــة  كليـــات  فيـــه 

ومراكزها.
منصـــة  عبـــر   - الطلبـــة  واطلـــع 
علـــى   - تيمـــز  مايكروســـوفت 
التخصصات والبرامـــج المتاحة في 
جامعـــة البحريـــن، وكل مـــا يحتـــاج 
تخصـــص،  كل  فـــي  الطالـــب  إليـــه 
العمـــل  الدراســـة، ومجـــاالت  ومـــدة 
تخرجهـــم،  حيـــن  المســـتقبلية 
باإلضافـــة إلى الخدمات واألنشـــطة 

التي توفرها عمادة شؤون الطلبة.
وتهـــدف جامعـــة البحرين مـــن وراء 
اليـــوم اإلرشـــادي إلى تعريـــف طلبة 
الثانويـــة العامـــة المتوقـــع تخرجهم 
بأهم البرامـــج المتوافرة وما يحتاج 

إليـــه ســـوق العمـــل مـــن تخصصـــات 
جامعـــة  فـــي  دراســـتها  يمكـــن 
البحريـــن، وحتـــى يكونـــوا على بينة 
مـــن التخصصـــات التـــي هـــم بصـــدد 
اختيارها لمرحلة الدراسة الجامعية.

خريجيهـــا  البحريـــن  جامعـــة  دعـــت 
إلـــى  الماضيـــة  األربـــع  للســـنوات 
الكتـــل  سلســـلة  تقنيـــة  اســـتخدام 
 Blockchain ( المســـماة بلوك تشـــين
( للحصـــول على شـــهاداتهم وإفادات 

تخرجهم من الجامعة.
الرقميـــة  الشـــهادة  فائـــدة  وتكمـــن 
 )Blockchain( الكتـــل  ربـــط  بتقنيـــة 
 - المختلفـــة  الجهـــات  إمكانيـــة  فـــي 
مـــن   - العمـــل  وجهـــات  كالجامعـــات 
االعتمـــاد،  بيانـــات  مـــن  التحقـــق 
األكاديميـــة  الشـــهادات  ومصداقيـــة 
التـــي تمنحهـــا أيـــة كليـــة أو جامعـــة 
إلكترونيًا، كما يمكن مشاركة الشهادة 
الرقميـــة بشـــكل عـــام مع أي شـــخص 

على وسائل التواصل االجتماعي.
الســـجالت  وجـــود  إلـــى  باإلضافـــة 
الرسمية في متناول الطلبة وال حاجة 
لطلـــب نســـخة أصليـــة مـــن الجامعـــة 
فـــي كل مـــرة للتقديـــم في مؤسســـة 
فيمكـــن  العمـــل،  جهـــة  أو  تعليميـــة 
إرســـال شـــهادة الجامعة الرقمية عبر 
البريد اإللكتروني أو الرسائل النصية 
أو إضافة رابط في السيرة الذاتية أو 
على “لينكد إن” للتحقق بكل سهولة.

علـــى  الحصـــول  للطلبـــة  ويمكـــن 
شـــهاداتهم عبـــر البريـــد اإللكترونـــي، 
وحفظهـــا في تطبيـــق الهاتـــف اآلمن 
الـــذي صمـــم خصيصـــًا   )Blockcert(
البحريـــن  جامعـــة  شـــهادة  لتلقـــي 
ومشـــاركتها.  وتخزينهـــا  الرقميـــة 
وباإلمـــكان الحصـــول علـــى الشـــهادة 

الرقميـــة فـــي ثـــالث خطـــوات ســـهلة 
تتمثل في: تنزيـــل التطبيق المجاني 
جامعـــة  وإضافـــة  الهاتـــف،  علـــى 
البحريـــن كجهـــة إصـــدار، ثـــم إضافة 

الشهادة إلى التطبيق.
ويتيـــح التطبيـــق حفـــظ العديـــد من 
الشـــهادات مـــن مختلف المؤسســـات 
فـــي مـــكان واحـــد، في مجلـــد خاص 
قابـــل  وغيـــر  مشـــفر  بشـــكل  مؤمـــن 
للتزوير، وال يمكن ألحد الوصول إليه. 
وبذلـــك يصبح الطالب هو المســـؤول 
األول عـــن إدارة التطبيق والتأكد من 
حفـــظ كلمـــة المـــرور في مـــكان آمن، 
وفي حال أضاع الطالب كلمة المرور، 
فال بد من االتصـــال بالجامعة إلعادة 

إصدار الشهادة الرقمية.

اليوم اإلرشادي عبر منصة مايكروسوفت تيمز

جامعة البحرين تؤكد إمكان ربط الوثائق مع جهات العملجامعة البحرين ترشدهم لتخصصات سوق العمل المطلوبة
استخراج شهادات وإفادات التخرج باستخدام “بلوكتشين”توقع تخرج 3 آآلف طالب من الثانوية



الوداعي لـ “^”: إلقاء المخلفات “عشوائًيا” يهدد البيئة واإلنسان
مقلقة ظـــاهـــرة  ــر  ــي ــخ ال ــة  ــج ــح ب رمـــضـــان  فـــي  الـــطـــعـــام  فـــضـــات  رمــــي 

صـــرح عضو المجلـــس البلدي الشـــمالي، 
ممثل الدائرة االولى ســـيد شـــبر ابراهيم 
الوداعي، بشأن العقوبات الالفتة بقانون 
النظافة وما هي المخالفة التي يقع فيها 
النـــاس كثيـــرا، بـــأن الحديـــث في شـــأن 
العقوبـــات التي يحددهـــا قانون النظافة 
العامة رقم 10 لســـنة 2019م يدفعنا الى 
ضـــرورة التوقـــف عنـــد واقـــع المخالفات 
األكثـــر حضـــورًا والتـــي هـــي فـــي حاجة 
إلـــى االهتمـــام ودراســـة أســـباب الزيادة 
فـــي حاالتهـــا والمتطلبـــات  المتصاعـــدة 
الفعليـــة فـــي معالجتهـــا لتمكيـــن فاعلية 
القانـــون في الحـــد من تصاعد مســـتوى 
المحيـــط  تلويـــث  فـــي  الســـلبية  آثارهـــا 

البيئي لإلنسان.
وأشـــار الوداعي إلى أن اإلخالل بمعايير 

األكثـــر  الظاهـــرة  هـــي  العامـــة  النظافـــة 
حضـــورًا، المقلقـــة اجتماعيًا ومؤسســـيًا، 
وهـــي الحالـــة التـــي يمكن االرتـــكاز على 
مؤشـــرات واقعها في تحديد أثر فاعلية 
والمنـــع  الـــردع  فـــي  القانونيـــة  األدوات 
مـــن عدمـــه، وفوائـــد األدوات التوعويـــة 
والتنويريـــة فـــي بناء ثقافة المســـؤولية 
الذاتية في تعزيز واقـــع االلتزام بقواعد 
القانون في العالقة السليمة دون الحاجة 
إلى استخدام أدوات الجبر القانوني في 
فـــرض االلتـــزام بقواعـــد القانون وفرض 
العقوبـــات وتحميل المســـؤولية للحفاظ 

على النظافة العامة.
“البـــالد”  لــــ  تصريحـــات  فـــي  وأوضـــح 
حـــاالت  مســـتوى  تصاعـــد  مشـــكلة  أن 
المخالفـــات في عـــدم االلتـــزام بالحفاظ 
علـــى النظافـــة العامـــة نـــرى أنهـــا ســـبب 
بضـــرورة  الوعـــي  ضعـــف  فـــي  مباشـــر 

االلتـــزام بقواعـــد الحفاظ علـــى النظافة 
ظاهـــرة  وشـــيوع  والالمبـــاالة  العامـــة، 
الكسل في وسط قطاع ليس بسيطًا في 
المجتمع، وأن ذلك يشـــكل ســـببًا رئيســـًا 
فـــي رمـــي المخلفـــات فـــي غيـــر األماكن 
المخصصـــة لهـــا، وذلـــك مـــا نشـــهده في 
كميـــات مخلفـــات البنـــاء المتزايـــدة في 
البحريـــن، ومخلفـــات  مختلـــف مناطـــق 
حظائـــر الحيوانـــات التي يجـــري القاؤها 
الفضـــاء،  واألراضـــي  الطرقـــات  فـــي 
التـــي  المنزلـــي  االســـتخدام  ومخلفـــات 
ترمـــى فـــي الطرقـــات واألماكـــن العامة، 
ومخلفـــات االســـتخدام الشـــخصي التي 
تتـــرك فـــي الحدائـــق العامة والســـواحل 
واألراضـــي الفضـــاء، أو التـــي ترمـــى من 
المركبات فـــي الطرقات، هذه المخالفات 
هـــي األكثـــر ضـــررًا علـــى صحة الســـكان 
بســـبب تلويث المحيط البيئي لالنســـان 

المتمثـــل فـــي تحويـــل بعـــض األراضـــي 
المملوكة إلى مكب للمخلفات والتســـبب 

في اإلخالل بقواعد النظافة العامة.
وذكـــر الوداعي، أن معالجة أســـباب هذه 
المشـــكلة هـــي أكثـــر إلحاحًا مـــع دخولنا 
فـــي شـــهر رمضـــان المبـــارك ومـــا يرافقه 
من شـــيوع ظاهرة اإلســـراف في تنظيم 
الموائـــد الرمضانيـــة ممـــا يتســـبب فـــي 
تصاعـــد مســـتوى ظاهرة رمـــي فضالت 
الطعام فـــي األماكن العامـــة بحجة فعل 
الخيـــر في إطعـــام الطيـــور والحيوانات 
النظافـــة  قانـــون  أن  مبينـــا،  الســـائبة، 
العامـــة حـــدد بشـــكل حصري فـــي المادة 
)5( النفايـــات وحصرهـــا فـــي المخلفـــات 
بجميع أنواعها السائلة أو الصلبة أو شبه 
الصلبـــة، كالقمامة والفضـــالت واألوراق 
المـــراد التخلـــص منهـــا، وميـــاه الصـــرف 
واآلالت  المركبـــات  وهيـــاكل  الصحـــي، 

منهـــا،  أجـــزاء  أو  ومكوناتهـــا  األخـــرى 
والطيـــور النافقـــة والحيوانـــات وروثها، 
ومخلفات أعمال البناء والهدم، واألتربة 
والنباتـــات واألشـــجار والمصانع وغيرها 
التـــي يترتـــب علـــى وضعهـــا فـــي غيـــر 
األماكـــن المخصصـــة لهـــا أضـــرار صحية 
أو بيئيـــة أو حرائـــق أو اإلخـــالل بمظهـــر 
المدينة أو القرية أو المنطقة أو الحي أو 

نظافتها أو يعرقل حركة السير.
وقـــال، باالرتـــكاز علـــى قواعـــد القانـــون 
فإن المشـــرع حظر إلقـــاء المخلفات في 
غيـــر االماكـــن المخصصة لهـــا وحدد في 
المـــادة ) 12 ( طائفـــة مـــن العقوبات على 
من يخالـــف أحكامه المحددة في المواد 
)7,6,4,3,2( بفرض غرامة ال تقل عن 50 
دينارا وال تزيد على 300 دينار، ومعاقبة 
مـــن يخالـــف أحـــكام المـــواد )9,8,5( من 
القانون بغرامة ال تقل عن 500 دينار وال 

تزيد على 1000 دينار.
 وختاما، تساءل الوداعي، هل إن مجرد 
إصـــدار القانـــون وفـــرض العقوبات يفي 
بالغـــرض فـــي معالجـــة مشـــكلة اإلخالل 
بقواعد النظافة العامة والحد من ظاهرة 
وفـــرض  للمخلفـــات  العشـــوائي  الرمـــي 
االلتـــزام فـــي التقيد بما يحـــدده القانون 
من إجـــراءات قانونيـــة رادعـــة لمخالفة 
االســـتراتيجي  الســـؤال  ذلـــك  أحكامـــه، 
الـــذي هو فـــي حاجة إلـــى إجابة وينتظر 
االجـــراء الفعلـــي لتأكيـــد أثـــره االيجابي 
فـــي تحقيـــق اإلنجـــاز الفعلي فـــي صون 

المحيط البيئي لإلنسان من التلوث.

سيد شبر الوداعي

local@albiladpress.com
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“الخط االخضر” تتصدى لتعديات البيئة
وصحية نظيفة  ببيئة  التمتع  في  اإلنسان  حقوق  التزامات  تعزيز  القطان: 

أعلنـــت الناطـــق اإلعالمـــي لجمعيـــة 
البحريـــن لمراقبـــة حقـــوق اإلنســـان 
نعيمة المحجوبي تأســـيس الجمعية 
البيئيـــة  األخضـــر”  “الخـــط  للجنـــة 

برئاسة سميحة القطان.
وبهـــذه المناســـبة، صرحت ســـميحة 
القطـــان لــــ ”البـــالد” بـــأن مـــن أهداف 
عـــن  والدفـــاع  تعزيـــز  هـــي  اللجنـــة 
الحقـــوق البيئة ونشـــر الوعي البيئي 
ومواجهـــة أي تعديـــات تتعـــرض لها 

البيئة. 
وأضافـــت القطـــان أنه مـــن األهداف 
الرئيســـة للخـــط األخضـــر البحريني 
اإلنســـان  حقـــوق  التزامـــات  تعزيـــز 
المتعلقـــة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة 
وتشـــجيع  ومســـتدامة،  وصحيـــة 

أفضل الممارسات الستخدام حقوق 
اإلنسان في صنع السياسات البيئية 
وحماية المجتمع مـــن مضار التلوث 
لالهتمـــام  المجتمـــع  واســـتقطاب 
بالبيئـــة مـــن أجـــل خلـــق رأي بيئـــي 
يســـاعد فـــي صنـــع قـــرارات تحمـــي 

البيئـــة والمجتمع بالبحريـــن وكذلك 
االنضمام إلى شبكات بيئية خليجية 
ودوليـــة للعمـــل علـــى تعزيـــز الوعي 
البيئـــي لدى أفـــراد المجتمـــع وجعل 
أولويـــات  ضمـــن  البيئيـــة  القضايـــا 
نحـــو  الجـــاد  والســـعي  المســـؤولين 
إيجاد الحلول للمشاكل البيئية التي 

يعاني منها المجتمع.
كما تسعى إلى إيجاد آلية تنسيق مع 
منظمات المجتمع المدني البحرينية 
التي من ضمن أهدافها حماية البيئة 
والمشاركة مع المنظمات في مؤتمر 
)االفتراضـــي( يـــوم األرض الخميس 

25 أبريل الجاري.

سميحه القطان

الرفاع - بلدية الجنوبية

أعلنـــت بلديـــة المنطقـــة الجنوبيـــة 
عن توفير كراســـي ذات مواصفات 
بالطاقـــة  بألـــواح  تعمـــل  عاليـــة 
الشمسية في مواقع عدة بالمنطقة 
الجنوبيـــة، بدعـــم مـــن شـــركة نفط 

البحرين )بابكو(.
وأوضحت البلدية أن هذه الكراسي 
ســـيتم توفيرها قريًبا في 6 مواقع 
والمماشـــي  العامـــة  كالحدائـــق 
واألســـواق وغيرهـــا، وهي كراســـي 
مظللـــة ذات مقاعد أســـمنتية تعمل 
بألواح الطاقة الشمســـية، وتتضمن 
إنـــارة LED ونقطـــة USB لألجهزة 

الذكية.
وأكـــدت البلديـــة أن هـــذه الخطـــوة 
تعـــد ضمـــن اســـتراتيجيتها الهادفة 
إلـــى تحقيـــق التنميـــة المســـتدامة 
األمثـــل  االســـتغالل  خـــالل  مـــن 
مـــن  والطاقـــة،  الطبيعيـــة  للمـــوارد 

أجـــل تحقيـــق خدمـــات ذات جودة 
عاليـــة توفـــر الرضا العـــام للجمهور 
من خـــالل الشـــراكة المجتمعية مع 

القطاع الخاص.
وتقدمت بلديـــة المنطقة الجنوبية 
إلـــى شـــركة نفـــط  بجزيـــل الشـــكر 
تفضلهـــا  علـــى   “ “بابكـــو  البحريـــن 
بدعـــم هـــذا المشـــروع، الـــذي يعـــد 
مـــن المشـــاريع الرائـــدة فـــي خدمة 

المجتمع.

تشغيل كراسي حدائق “الجنوبية” بالطاقة الشمسية

المنامة - وزارة الخارجية

مملكـــة  خارجيـــة  وزارة  دانـــت 
البحريـــن بشـــدة الهجـــوم اإلرهابي 
الذي اســـتهدف مطار أربيل الدولي 
بجمهورية العراق الشقيقة، في عمل 
إرهابي جبان ينتهك القانون الدولي 
اإلنســـاني، مؤكـــدة تضامـــن مملكـــة 
البحريـــن مـــع العـــراق الشـــقيق فـــي 

ما تتخـــذه الحكومة مـــن إجراءات 
للحفاظ على أمن واســـتقرار العراق 
وحماية سيادته ومصالحه، مشددة 
علـــى ضرورة إدانة المجتمع الدولي 
لهـــذه األعمال اإلرهابية اآلثمة التي 
تســـتهدف زيـــادة التصعيد وزعزعة 

أمن واستقرار العراق الشقيق.

“الخارجية” تدين بشدة الهجوم اإلرهابي على مطار أربيل

المنامة - هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  أكـــد 
المعلومـــات والحكومـــة اإللكترونيـــة 
محمد القائد ما توليه مملكة البحرين 
مـــن اهتمام وحرص مســـتمر لمواكبة 
وتعزيـــز  التكنولوجيـــة  التطـــورات 
المقومـــات  بجميـــع  الرقميـــة  البيئـــة 
واألساســـيات الداعمة لها؛ لما تشكله 
مـــن دور محوري ومهـــم في مواصلة 
الدفـــع بعجلـــة التنميـــة االقتصاديـــة، 
مشـــيًرا إلى حـــرص مملكـــة البحرين 
على االســـتمرار في استحداث مزيد 
مـــن األنظمـــة اإللكترونيـــة الجديـــدة 
التي تعمل وفق أسس ومعاير معينة 
بما يســـهم في تطويـــر كفاءة وجودة 
الخدمات الحكومية المتاحة للجميع. 
ولفت القائد إلى أن التوجهات الحالية 
لمملكـــة البحريـــن تســـتهدف تســـريع 
وتيرة التحول الرقمي لدعم التحول 

اإللكترونـــي للخدمـــات والمدفوعات 
الحكوميـــة مـــن خالل توفيـــر قنوات 
للتحصيـــل  بديلـــة  إلكترونيـــة  دفـــع 
النقدي، وســـيتم بناًء على ذلك، وبعد 
موافقـــة مجلس الوزراء في جلســـته 
التي عقدت أخيرا برئاسة ولي العهد 
رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
إلكترونيـــة  محفظـــة  اســـتحداث 

لخدمـــات دفع المعامـــالت الحكومية 
إلكترونًيا لألفراد والشركات. 

العمليـــات،  علـــى  للرقابـــة  وبالنســـبة 
فقـــد نـــوه القائـــد بأنـــه ســـيتم تفعيل 
علـــى  اإللكترونيـــة  المحفظـــة  هـــذه 
النحو الذي يتماشـــى مع كل المعايير 
مصـــرف  عـــن  الصـــادرة  الرقابيـــة 
البحرين المركزي فيما يخص االلتزام 
األمـــوال  غســـل  مكافحـــة  بمعاييـــر 
وتمويل اإلرهاب وإجـــراءات معرفة 
العميل، إضافـــًة إلى إتاحتها خيارات 

عدة ميسرة لتعبئتها إلكترونًيا.
وأكـــد القائـــد الـــدور الـــذي تضطلع به 
جميع الجهات واألطراف لتنفيذ هذه 
الـــذي  بالشـــكل  المبـــادرة وتوظيفهـــا 
يســـهم فـــي مواكبـــة التطـــورات لكل 
المجـــاالت بمـــا يعـــود بالنفـــع والنماء 

لصالح الوطن والمواطن.

محمد القائد

ــول الــرقــمــي ــحـ ــتـ ــرة الـ ــ ــي ــ بـــهـــدف تـــســـريـــع وت
استحداث محفظة إلكترونية لخدمات دفع المعامالت الحكومية

النفيعـــي،  )إبراهيـــم  النـــواب  تقـــدم 
خالـــد بـــو عنـــق، زينـــب عبـــد األميـــر، 
محمـــد بـــو حمـــود، ممـــدوح الصالـــح( 
أخيـــًرا باقتـــراح برغبة بشـــأن إنشـــاء 
مستشـــفى ومركـــز متخصـــص لعالج 

مرضى السكلر ومرضى التوحد.
وأشارت المذكرة اإليضاحية للمقترح 
إلـــى أنـــه: نصـــت المـــادة )13/ب( مـــن 
الدســـتور على أنه لـــكل مواطن الحق 
فـــي الرعاية الصحيـــة، وتعني الدولة 
وســـائل  وتكفـــل  العامـــة،  بالصحـــة 
مختلـــف  بإنشـــاء  والعـــالج،  الوقايـــة 
والمؤسســـات  المستشـــفيات  أنـــواع 
لألفـــراد  يجـــوز  وبأنـــه  الصحيـــة، 
أو  مستشـــفيات  إنشـــاء  والهيئـــات 
مســـتوصفات أو دور عـــالج بإشـــراف 

من الدولة، ووفقا للقانون.

وأضافت: جـــاءت إحصـــاءات وزارة 
الصحـــة عـــن مرضـــى الســـكلر للفترة 
مـــن )2013 - 2019( هـــي 6025 منهم 
2951 ذكـــورا و3074 إناثا، كما يوجد 
أعـــداد كبيرة من مرضـــى التوحد في 

مملكة البحرين.
باالقتـــراح  “تقدمنـــا  النـــواب  وقـــال 

برغبـــة المذكـــور حيث تتمثـــل فكرته 
في إنشـــاء مستشـــفى ومركـــز لعالج 
مرضى الســـكلر ومرضـــى التوحد في 
مملكة البحرين بالشـــراكة مع القطاع 
الخاص، على أن تتحمل الدولة عالج 
المرضـــى من المواطنيـــن البحرينيين 
الكاملـــة  الرعايـــة  لتوفيـــر  مجاًنـــا، 
للمرضى. ومن شـــأنه أن يكـــون رائًدا 
في منطقة الخليج والشرق األوسط؛ 
يمتـــاز  التـــي  الكبيـــرة  للخبـــرة  نظـــًرا 
بهـــا األطبـــاء البحرينيـــون فـــي عالج 
مرضـــى الســـكلر والخبـــرات الكبيـــرة 
فـــي مجـــال عـــالج مرضـــى التوحـــد. 
وســـيحقق للمملكة وجهة الستقطاب 
المرضـــى من خـــارج البحرين للعالج، 
إذ إن المملكـــة لديها الخبرات الكبيرة 
فـــي عـــالج مرضـــى الســـكلر وعـــالج 

مرضى التوحد.

يســتقطب المراجعيــن مــن الخــارج للعالج فــي البحرين
مستشفى ومركز لمرضى السكلر والتوحد

“تحقيق اإلسكان” تصوغ االستنتاجات
الحكومة عــلــى  لعرضها  الــتــوصــيــات  ــن  م عـــدد  عــلــى  ــق  ــواف ــت ال

ــدت لـــجـــنـــة الــتــحــقــيــق  ــقــ عــ
معايير  بــشــأن  الــبــرلــمــانــيــة 
للطلبات اإلسكانية،  التوزيع 
ــدات  ــوحــ ــ وتــكــلــفــة بـــنـــاء ال
اإلسكانية، ومراعاة الشروط 
الفنية في تصميم الوحدات 
النواب،  بمجلس  اإلسكانية، 
ــس، اجــتــمــاعــهــا  ــ ــاح أمــ ــبـ صـ
ــتــاســع، فــي دور االنــعــقــاد  ال
من  الثالث،  العادي  السنوي 
الفصل التشريعي الخامس، 
عبر االتصال المرئي، برئاسة 
النائب  اللجنة  رئيس  نائب 
عمار قمبر، وبحضور النواب 

أعضاء اللجنة.

اطلعت  االجــتــمــاع  وخـــالل 
ــرة  ــ ــذك ــى مــ ــ ــل ــة، عــ ــ ــن ــجــ ــ ــل ــ ال
بشأن  الــقــانــونــي  المستشار 
ــات  ــاجـ ــتـ ــنـ ــتـ ــراح االسـ ــ ــ ــت ــ ــ اق
ــمــبــدئــيــة  ــات ال ــرحـ ــتـ ــقـ ــمـ والـ
بـــخـــصـــوص مــــحــــاور عــمــل 

اللجنة. 
ــلــجــنــة،  ــم اســـتـــعـــرضـــت ال ــ ث
اإلســــكــــان  وزارة  ردود 
ــنــهــائــيــة بـــشـــأن عـــــدٍد من  ال

االستفسارات.
صياغة  من  اللجنة  وانتهت 
التوافق  وتم  استنتاجاتها، 
ــدٍد مــن الــتــوصــيــات  عــلــى عــ

لعرضها على الحكومة. لجنة التحقيق النيابية في اإلسكان 

القضيبية - مجلس النواب



طالبــت شــخصيات شــاركت فــي مؤتمر “اإلســام ديــن الرحمــة واألخوة والمســاواة، 
تضامن جميع األديان ضد التطرف” الذي أقيم بدعوة من اللجنة اإلســامية العالمية 
الــوزراء  للدفــاع عــن منظمــة مجاهــدي خلــق والمقاومــة اإليرانيــة برئاســة رئيــس 
الجزائــري األســبق أحمــد غزالــي، بإســقاط نظــام المالــي الفاشــي مــن قبــل المقاومة 

اإليرانية وانتفاضة الشعب اإليراني.

وتحـــدث فـــي المؤتمـــر الـــذي شـــاركت فيه 
شخصيات بارزة من 40 دولة بينهم أعضاء 
فـــي مجلـــس النـــواب البحرينـــي، الرئيســـة 
للمقاومـــة  الوطنـــي  للمجلـــس  المنتخبـــة 
اإليرانية مريم رجوي، من مقر إقامتها في 

منطقة أوفير سور واز الفرنسية. 

خسائر بشرية

وفـــي حديثها عـــن جائحـــة كورونـــا، قالت 
رجـــوي “اليـــوم غّيـــر الوباء وجـــه كثير من 
الـــدول، لكـــن حالة إيـــران مختلفة. يســـعى 
النظـــام الحاكـــم إليـــران عمـــًدا إلـــى إليقاع 
خســـائر بشـــرية ضخمة لمنع االحتجاجات 
الشـــعبية. واســـتخدمت دكتاتورية الماللي 
فيـــروس كورونا كـــدرع لصـــد االنتفاضات 
لدرجـــة أن المرشـــد األعلـــى للماللـــي علـــي 
خامنئـــي أعلن حظًرا على شـــراء اللقاحات 
مـــن الواليات المتحدة وبريطانيا وفرنســـا. 
ويغـــض الماللـــي الطـــرف عـــن تحذيـــرات 
لمواجهـــة  المختصيـــن  األطبـــاء  وطلبـــات 
فيروس كورونـــا وتقليل الوفيات. مع 250 
ألـــف حالـــة وفاة من بين 85 مليون نســـمة، 
يوجد في إيـــران أعلى عدد من القتلى في 
العالـــم، بعد الواليـــات المتحـــدة والبرازيل. 
ويتحمـــل خامنئي المســـؤولية النهائية عن 

حصيلة القتلى الهائلة”.

القنبلة النووية

وشددت على حقيقة أن قرار النظام األخير 
بتخصيب اليورانيوم إلى 60 % هو خطوة 

أخرى نحو امتالك أسلحة نووية.
 واضافت رجوي “ تتعرض حياة الكثير من 
اإليرانيين في شهر رمضان للدمار كل يوم، 
بســـبب األســـعار المرتفعـــة ومختلـــف أنواع 
الحرمـــان حيـــث يعاني ماليين األشـــخاص 
مـــن البطالـــة. ومـــن ناحيـــة أخـــرى، امتنـــع 
خامنئـــي عـــن إنفـــاق حتى جـــزء ضئيل من 
تريليونات الدوالرات مـــن أصوله لمكافحة 
فيـــروس كورونـــا ولتوفيـــر الصحـــة العامة 
والرعاية الصحية. الشـــعب اإليراني يواجه 
في الواقع وحشـــين في آن واحد: فيروس 

فاشية الماللي وفيروس كورونا”.
وبمقارنـــة إســـالم منظمـــة مجاهـــدي خلـــق 
بإســـالم الماللي، شـــددت رجـــوي بالقول إن 
“الســـمة الخاصـــة لإلســـالم التـــي نؤمـــن بها 
هـــي أنـــه ديمقراطـــي. هذا اإلســـالم يعترف 
بحقوق مختلف المذاهـــب والطوائف. اآلن 
دعونـــا نرى مدى اختالف إســـالم مجاهدي 
خلـــق عـــن ما يزعـــم الماللـــي الحاكمون في 
الماللـــي  لإلســـالم؟  تفســـيرهم  أنـــه  إيـــران 
يهدمون مساجد ســـنية في إيران. يمنعون 
بناء مســـاجد ســـنية في طهران. لقد حولوا 
مســـاجد الشـــيعة الى مراكز تجسس وقمع. 

إنهم يغلقـــون ويدمرون أماكن العبادة التي 
مثـــل  الشـــيعية،  المذاهـــب  لمختلـــف  تتبـــع 

الدراويش الجونابادي”.
وتابعت “لقد فرضوا اضطهاًدا مزدوًجا على 
إخوتنا األكراد والعرب والتركمان والبلوش، 
وحرموهـــم من حقوقهم. في الواقع، ماللي 
إيـــران الحاكمـــون ال يحترمـــون الشـــيعة أو 

السنة أو أي حياة بشرية في هذا الشأن”.

كره النساء

للمجلـــس  المنتخبـــة  الرئيســـة  وأضافـــت 
لـــم  “طالمـــا  اإليرانيـــة:  للمقاومـــة  الوطنـــي 
تتـــم اإلطاحة بنظـــام الماللي، فلـــن يتخلى 
عـــن القمـــع والتمييـــز الديني وكره النســـاء. 
ولـــن يتخلـــى عـــن تدخالتـــه وجرائمـــه في 
دول الشـــرق األوســـط ألنه يعتمد على هذه 
السياســـات في بقائه. ولكن هناك حل لهذه 

الكارثة المشـــؤومة التي رهنـــت أقدار دول 
الشـــرق األوسط وتشـــكل أكبر تهديد للسلم 
واألمن العالميين، ويتمثل في إسقاط نظام 
الماللي الفاشـــي من قبل المقاومة اإليرانية 
واليـــوم،  اإليرانـــي.  الشـــعب  وانتفاضـــة 
نهضـــت منظمـــة مجاهـــدي خلـــق والشـــعب 
اإليراني وأبنائهم الشـــجعان إلســـقاط حكم 

ديكتاتورية الماللي”.
 وزادت “يفتقر الماللي الحاكمون في إيران 
إلـــى قيمـــة الكرامـــة اإلنســـانية ومؤشـــرها 
والتـــي يؤكـــد عليهـــا القـــرآن، متســـائلة “أال 
مـــن  الهـــدف  أن  العالميـــن  يؤكـــد كالم رب 

الصیام هو التقوى؟”.
واختتمـــت حديثهـــا قائلـــة: باســـم الشـــعب 
والمقاومة اإليرانية، أحث جميع المســـلمين 
المناهضيـــن للتشـــدد، وجميـــع دول أوروبـــا 
والشرق األوســـط، على الوقوف إلى جانب 

الشـــعب اإليراني وكفاحه إلســـقاط النظام. 
إن هـــذا النضال مـــن أجل إقامـــة جمهورية 
ديمقراطيـــة تعدديـــة ســـيجعل مـــن الممكن 
التعايـــش الســـلمي والتســـامح بيـــن أتبـــاع 

الديانات والمذاهب المختلفة.

محاربة الدكتاتورية

فيمـــا خاطـــب غزالـــي المؤتمـــر قائـــالً: “إن 
محاربـــة الدكتاتوريـــة لـــن تخـــدم الشـــعب 
اإليراني فحسب، بل أيضًا شعوب المناطق 
المجـــاورة. المقاومـــة اإليرانيـــة توفر بديالً 
للديكتاتوريـــات. هـــذه هي الســـمة الخاصة 
هائلـــة  خبـــرة  لديهـــا  اإليرانيـــة.  للمقاومـــة 
وقدمت تضحيات كبيرة للشـــعب اإليراني، 
حتى أولئك الذين ليســـوا إيرانيين يتمنون 
النجـــاح لهـــذه القضيـــة النبيلـــة وهـــذا هـــو 
السبب في أننا نعتبرها قضيتنا المشتركة”.

البرلمـــان  فـــي  فتـــح  حركـــة  زعيـــم  وقـــال 
الفلســـطيني عزام األحمد،”ســـنقف معا ضد 
قـــوى الظالم التي تنشـــر الدمار في الشـــرق 
األوســـط. نحـــن نحترم شـــعب إيـــران الذي 
قـــدم تضحيـــات كثيـــرة مـــن أجـــل حريتـــه 
ويواصـــل القتـــال. ال يســـتطيع الماللـــي أن 
يحرمـــوا الناس من أحالمهم. نحن ندعمكم 
وندعـــم أصدقاءنـــا مـــن الشـــعب اإليرانـــي 
لتحقيـــق األمـــن والقيم النبيلـــة التي تمثلها 

منظمة مجاهدي خلق”. 

اإلسالم السياسي

فيما ســـأل الوزير األردني الســـابق والسفير 
“لمـــاذا يقـــوم  العمـــوش  إيـــران بســـام  فـــي 
النظام اإليراني بقتل السوريين والعراقيين 
واليمنيين؟ هذا ليس اإلسالم. نريد حكومة 
مدنيـــة تعمـــل مـــن أجـــل الشـــعب ال تســـرق 
منهم. نحن بحاجة إلى تقاســـم السلطة في 
البالد. إنهم يســـتخدمون اإلسالم للسيطرة 

على الناس وهذا غير مقبول”.

 مضطهدو الشيعة

من جهته، أكـــد خبير السياســـة الخارجية، 
للمجموعـــة  المشـــارك  العـــام  واألميـــن 
فـــارس  وليـــد  األطلســـي  عبـــر  البرلمانيـــة 
إنهـــم  الشـــيعة.  حامـــي  ليـــس  “النظـــام 
مضطهدو الشـــيعة. بعد كل هذه العقود من 
إراقـــة الدمـــاء، كيـــف نقول إن هـــذا النظام 
يمثـــل اإلســـالم؟ يجب أن نســـاعد في فهم 
الحقائق علـــى األرض. يعرف معظم الناس 
فـــي المنطقة خطـــورة هذا النظـــام. نتمنى 
أن تنجـــح حركة المقاومـــة هذه في إحالل 

السالم واالستقرار في المنطقة”.

دعوات إلسقاط نظام الماللي على يد المقاومة اإليرانية
ـــران ـــم طه ـــد بجرائ ـــان” التندي ـــن األدي ـــي “تضام ـــاركين ف ـــاطرون المش ـــون يش ـــواب بحريني ن

البحرين التزمت بالقضاء على العنف ضد المرأة
ــاالت ــحـ ــف الـ ــل ــت ــخ ــد ومـــتـــابـــعـــة م ــرصـ ــات وإحـــــصـــــاءات لـ ــانـ ــيـ ــدة بـ ــ ــاع ــ ــة”: ق ــبـ ــعـ ــشـ “الـ

أكــدت الشــعبة البرلمانيــة لمملكــة البحريــن أن المملكــة التزمــت بالقضــاء 
على العنف ضد المرأة، وجميع أشــكال التمييز والعنف األســري، من خال 
تدشــين اإلســتراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف األســري، والتي 
دشــنها المجلــس األعلــى للمرأة برئاســة قرينة ملك الباد رئيســة المجلس 
األعلــى للمــرأة صاحبــة الســمو الملكــي األميــرة ســبيكة بنــت إبراهيــم آل 

خليفة.

الشـــعبة  مشـــاركة  فـــي  ذلـــك  جـــاء 
البرلمانية في الحوار اإلســـتراتيجي 
البرلمانـــي الدولي حـــول العنف ضد 
النســـاء والفتيـــات خـــالل “كورونـــا”، 
البرلمانـــي  االتحـــاد  نظمـــه  والـــذي 
الدولـــي يوم أمـــس )األربعاء(، حيث 
مثل الشعبة البرلمانية ابتسام محمد 
صالـــح الـــدالل رئيـــس لجنة شـــؤون 
المـــرأة والطفـــل بمجلـــس الشـــورى، 
وأحمـــد مهـــدي الحداد رئيـــس لجنة 

حقوق اإلنسان بالمجلس.
البرلمانيـــة  الشـــعبة  واســـتعرضت 
المـــرأة  بهـــا  تقـــوم  التـــي  الجهـــود 

البحرينيـــة ضمـــن الفريـــق الوطنـــي 
للتصـــدي لجائحـــة كورونـــا )كوفيـــد 
الصفـــوف  فـــي  وتواجدهـــا   ،)19
األماميـــة للتصـــدي للجائحة، مؤكدة 
أن النســـاء البحرينيـــات في مختلف 
مواقـــع العمل قدمَن نموذًجا مشـــرًفا 
بإســـهامات وعطـــاء كبيرين يجّســـد 
دورهـــن المحوري فـــي نهضة ونماء 

المجتمع.
وفـــي الســـياق ذاتـــه، أكدت ابتســـام 
الـــدالل وأحمـــد الحـــداد، أن مملكـــة 
مـــن  العديـــد  اتخـــذت  البحريـــن 
الخطـــوات إلنهـــاء العنـــف األســـري، 

وتعـــد البحرين مســـاهًما رئيســـًا في 
العنـــف  لمكافحـــة  الدوليـــة  الجهـــود 
ضد المـــرأة بفضل نمو العالقات بين 
المجلـــس األعلى للمرأة ولجنة األمم 

المتحدة للمرأة.
وأوضـــح ممثـــال الشـــعبة البرلمانيـــة 
أن مملكـــة البحريـــن دشـــنت برنامج 
قاعـــدة بيانـــات وإحصـــاءات للعنف 
األســـري، يهـــدف إلى رصـــد ومتابعة 

مختلـــف حـــاالت العنف األســـري من 
خـــالل منصـــة إلكترونيـــة متطـــورة 
للعنـــف  موحـــد  بيانـــات  لســـجل 
والتغيرات في وضع المرأة المعتدى 

عليها.
وأكـــد ممثـــال الشـــعبة البرلمانيـــة أن 
فـــي تمكيـــن  أســـهم  البرنامـــج  هـــذا 
الجهـــات المعنيـــة مـــن التقـــدم فـــي 
العنـــف، وتســـهيل  متابعـــة  حـــاالت 

إلـــى الخدمـــات الصحيـــة  الوصـــول 
التـــي  واالجتماعيـــة  والنفســـية 
تقدمها مؤسســـات الدولة، مشـــيرين 
إلى أن هـــذا البرنامج ســـيعمل أيًضا 
علـــى تعزيز اإلســـتراتيجية الوطنية 
للنهـــوض بالمـــرأة البحرينية -2013
2022 ومســـاهمات وزارة الداخليـــة 
المجتمـــع  ومنظمـــات  والمســـؤولين 
المدنـــي والشـــركاء اإلعالمييـــن في 

مكافحة العنف األسري.
الجهـــود  تضافـــر  أن  إلـــى  وأشـــارا 
والعمـــل المشـــترك، أثمـــر عن إنشـــاء 
مرتبطـــة  مشـــتركة  بيانـــات  قاعـــدة 
بجميع األطراف المعنية، موضحين 
أطلقـــت  البحريـــن  مملكـــة  أن 
لحمايـــة  الوطنيـــة  االســـتراتيجية 
المـــرأة مـــن العنـــف األســـري، وذلـــك 
التزاًما باألهداف السبعة عشر للتنمية 
المســـتدامة، وتحديدا الجزء الثاني 
مـــن الهدف الخامس، وهـــو “القضاء 

على جميع أشـــكال العنف ضد جميع 
المجاليـــن  فـــي  والفتيـــات  النســـاء 
العـــام والخاص، بمـــا في ذلك حقوق 
باألشـــخاص،  واالتجـــار  اإلنســـان، 
واالعتـــداء الجنســـي وأنـــواع أخرى 
مـــن االســـتغالل”، حيث تـــم تصميم 
هذه اإلســـتراتيجية لتأميـــن وتعزيز 
حقوق المـــرأة البحرينيـــة ومكافحة 
جميع أشـــكال العنـــف ضدها، وتلبية 
متطلبـــات المـــرأة البحرينية )-2013

األســـري  االتصـــال  وتعزيـــز   )2022
والمجتمعي.

كمـــا أكـــدت ابتســـام الـــدالل وأحمـــد 
الحداد أن السلطة التشريعية تدعم 
وتســـاند كافة القضايا والتشـــريعات 
التي تسهم في تعزيز حقوق المرأة، 
مـــن مختلـــف  لهـــا  وتشـــكل حمايـــة 
أشـــكال العنف والتمييـــز، األمر الذي 
يعتبـــر مســـؤولية وطنيـــة مشـــتركة 

بين الجميع.

القضيبية - مجلس الشورى

أحمد الحدادابتسام الدالل

local@albiladpress.com

الجمعة 16 أبريل 2021 - 4 رمضان 1442 - العدد 4567
06

“تكافؤ الفرص” بالبوليتكنك تناقش تطبيق مركز دعم المرأة
عقــدت لجنــة تكافــؤ الفرص بكلية البحريــن التقنية )بوليتكنك البحرين( برئاســة القائم بأعمال 
الرئيــس التنفيــذي الشــيخ علــي بــن عبدالرحمن آل خليفــة، اجتماعها عن بعد، أمس، وناقشــت 
فيــه إمــكان تطبيــق مركــز دعــم المرأة الــذي أطلقه المجلس األعلــى للمرأة مؤخــًرا، إضافة إلى 
عــدد مــن المواضيــع التي تختص بالمــرأة البحرينية العاملة فــي البوليتكنك، خصوًصا في ظل 

األوضاع الراهنة.

البـــالد  اللجنـــة توجيهـــات عاهـــل  ثمنـــت  كمـــا 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة إلى تطبيق نظام العمل من المنزل لألم 
العاملـــة في الـــوزارات والهيئات والمؤسســـات 
الحكوميـــة، مؤكـــدة أن البوليتكنـــك كانـــت من 
أولـــى المؤسســـات التـــي بـــادرت بتنفيـــذ هـــذه 
التوجيهات السامية، مراعاة منها لالحتياجات 
الرعايـــة  مـــن  العاملـــة  األســـرية وتمكيـــن األم 
المنزليـــة ألبنائها خالل الفتـــرة المؤقتة إليقاف 
الدراســـة وتقديًرا لدور األم وإسهاماتها، حيث 
أثبتـــت المـــرأة أو األم العاملة ثباتهـــا وجدارتها 

فـــي  وتضحياتهـــا  األمـــور،  زمـــام  قيـــادة  فـــي 
مواجهـــة الجائحـــة مـــن خـــالل العمـــل وتربيـــة 

األبناء وتعليمهم في آن واحد.
إلـــى ذلك، أكد الشـــيخ علي حـــرص البوليتكنك 
للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس  جهـــود  دعـــم  علـــى 
برئاســـة صاحبة الســـمو الملكي األميرة سبيكة 
بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة قرينـــة عاهـــل البالد 
المفدى مـــن أجـــل تعزيز حضور وتقـــدم المرأة 
البحرينيـــة فـــي شـــتى المجـــاالت، مشـــيًرا إلى 
أهميـــة الخطـــط الوطنيـــة والبرامـــج النوعيـــة 
التـــي يقدمها المجلس األعلـــى للمرأة، ومتابعة 

تفعيل النموذج الوطني للتوازن بين الجنســـين 
في التنمية وتحقيق هذا التوازن في سياسات 
المجلـــس  بمبـــادرة  مشـــيًدا  الدولـــة.  وبرامـــج 
تدشـــين تطبيق “مركز دعم المـــرأة” الذي يوفر 
كافـــة االستشـــارات والمتابعـــات التـــي يقدمها 
وســـهولة  وبيســـر  واحـــد  مـــكان  فـــي  المركـــز 

باللغتين العربية واالنجليزية.
رغـــم  وعلـــى  أنـــه  إلـــى  علـــي  الشـــيخ  وأشـــار 
التحديـــات التـــي يواجهها العالم بأســـره، إال أن 
البوليتكنك استطاعت أن تثبت مكانتها وتيسر 
جميـــع عملياتهـــا بشـــكل طبيعي، وذلـــك بفضل 
التقنيـــات الحديثـــة المعتمدة منذ نشـــأة الكلية 

ومنهـــا التعليـــم االفتراضي وتقنيـــات التواصل 
عن بعد، ويسعدنا أن ننتهز هذه الفرصة لنعرب 
عـــن جزيـــل شـــكرنا وتقديرنـــا  لجهـــود كوادرنا 
األكاديميـــة واإلداريـــة مـــن اإلنـــاث، الالتـــي لم 
يتوانين في بذل كل طاقاتهن في ســـبيل سير 
العملية التعليمية بكل ســـهولة ويســـر وفاعلية، 
ونحن على أتم االستعداد للوقوف إلى جانبهن 
متـــى ما احتجـــن ألية مســـاعدة، مؤكًدا حرص 
اإلدارة التنفيذيـــة في البوليتكنك على حصول 
المرأة البحرينية في الكلية على جميع حقوقها، 
وإتاحـــة الفرصة لها للوصـــول إلى المكانة التي 
تســـتحقها، وتســـهيل جميـــع اإلجـــراءات التـــي 
تمكنهـــا تحقيـــق ذاتهـــا وأهدافهـــا، معرًبـــا عـــن 
فخـــره واعتـــزازه بـــدور المـــرأة البحرينيـــة في 
البوليتكنـــك فـــي نهضـــة الكلية، ومـــا تمثله من 
مدرســـة في صنع اإلنجازات التي أسهمت فيما 

حققته مملكة البحرين من تقدم وازدهار.

مدينة عيسى - بوليتكنك البحرين

جانب من االجتماع

محرر الشؤون المحلية
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يواجـــه علي خامنئي وضًعا مثيًرا للشـــفقة ال يضاهـــى بأية فترة من فترات 
حكمـــه، إذ كان قد قطع على نفســـه وعـــًدا منذ فترة طويلـــة بقدوم حكومة 
إســـامية فتية إلى الســـلطة لحل جميع مشـــاكل نظامه، وكلمـــا مضى قدًما 
بممارساته إلى مرحلة حرجة، كلما جر لجام الثوار في الصراع على السلطة 
بما يســـر القلـــب مؤقًتا وأحالهم إلى هـــذه المدينة الفاضلـــة الوهمية، واآلن، 
كلمـــا اقتربنا من موعد مســـرحية االنتخابـــات، ال يوجد أي خبر عن الترويج 
لانتخابـــات، وال أثـــر للمتنافســـين الملفتيـــن للنظـــر والمرشـــحين الجذابين 
المســـتحقين للترشـــح الذيـــن يمكننـــا أن نضفـــي بهـــم رونًقا على مســـرحية 

االنتخابات الراكدة، ليس إال.
ويصـــارع نظام المالـــي برمته أزمة تطلق عليها إحـــدى الصحف الحكومية 
اســـم “أزمة الثقـــة”... والجدير بالذكـــر أن أزمة الثقة تؤثر علـــى الجميع منذ 
فترة طويلة، وتحظى المؤسســـات السياســـية والسياســـيون بأدنى مستوى 
مـــن ثقـــة الرأي العام، حيث لـــم يعد أبناء الوطن يهتمـــون كثيًرا باالدعاءات 

والشـــعارات، وال يشـــيدون بالخطـــاب الوهمـــي، فالحقيقـــة هـــي أن يوتوبيا 
العقليـــة الجماعية للمجتمع اإليرانـــي وصلت إلى الحضيض، لذلك ال یلتفت 
النـــاس إلـــى الوعود المتقلبة التي ال أمل فيهـــا”. )صحيفة “ابتكار”، 10 أبريل 

.)2021

ويقلب خامنئي األوراق مقدًما ويحرقها ويبتعد، ومن المثير للسخرية أن  «
بعض المخادعين في الحملة االنتخابية المثيرة لالشمئزاز اتخذوا خطوات 

غريبة للتظاهر بأنهم مقبولون، فعلى سبيل المثال، أقحم شخص نفسه في 
االنتخابات يدعى عزت الله ضرغامي، والذي كان يترأس هيئة اإلذاعة والتلفزة 

البغيضة لسنوات عديدة رافًعا شعارًا انتخابًيا نصه “خبز، سكن، حرية”، وادعى 
شخص آخر كان يشغل منصب وزير الدفاع، أنه مستقل ويرشح نفسه لخدمة 
الوطن، وكان الذي يدعي أنه نسخة طبق األصل من الحكومة اإلسالمية الفتية 

مختلًسا وال فائدة منه، وال يتالعبون كثيًرا ببعضهم البعض في هذه الجولة 
من مسرحية اإلصالحيين المزيفين. “مجاهدين”.

نظام مير محمدي

مقاطعة انتخابات نظام الماللي وأزمة الثقة )1(

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

للتواصل: 17111483

ال شيء مثلك في هذا الكون
مـــن يحـــاول أن يقلد غيـــره ويتصرف علـــى غير طبيعته ســـيحكم على 
نفســـه بالنفي والغربة، بل ســـيكون بمثابة من يزرع األهوال في طريقه 
دون أن يعلم، وهناك حكمة جميلة للفيلسوف الهندي “سادغورو” هي “ال 
شيء مثلك في هذا الكون.. قف أمام الريح على طبيعتك وال ترتجف”، 
وقـــال هيرمان هيســـه “مـــن يطل اآلن مـــن ذاك اإلطار هو أنـــت وال أحد 

غيرك”.
ويحدثنـــا دايل كارنيغي أن اإلنســـان يعيش ضمن حـــدوده، وهو يمتلك 
قوى مختلفة ال يحاول عادة استخدامها، بمعنى.. نحن جميعا لدينا هذه 
المقـــدرات، فلنحاول أال نضيع أية ثانية في القلق ألننا لســـنا كاآلخرين. 
أنت حديث في هذا العالم، ولم يخلق مثلك أبدا، ولن يخلق مثلك تماما 
ثانيـــة، يخبرنـــا علـــم الوراثة أنك تكونـــت نتيجة اتحاد أربعة وعشـــرین 
کروموسوم من والدك مع أربعة وعشرین کروموسوم من والدتك، هذه 

الثمانية واألربعون کروموسوما تؤلف ما يحدد ما سترثه.

عندمـــا بـــدأ تشـــارلي تشـــابلن صنع األفـــام، ألـــح المنتج أن يقلـــد ممثا 
كوميديا ألمانيا كان مشهورا آنذاك، لكن تشارلي تشابلن رفض أن يكون 
ســـوى نفســـه، وكانت لبوب هوب تجربة مماثلة، إذ أمضى ســـنوات في 
التمثيل االستعراضي، ولم ينجح إال عندما بدأ في التمثيل بشخصيته، 
وعندما بدأت ماري مارغريت ماكبرايد التمثيل، حاولت أن تكون ممثلة 
کومیدیا إيرلندية وفشـــلت، وعندما حاولت أن تكون ذاتها وهي الفتاة 
الريفيـــة البســـيطة من میســـوري، أصبحت مـــن ألمع نجـــوم اإلذاعة في 

نيويورك. 
وقرأت ذات يوم أن الممثل الهندي الكبير “دليب كومار” الذي يعد أحد  «

أساطير السينما الهندية كان يقلد أحد الممثلين في بداية حياته، لكنه عندما 
التقى بصديق طفولته الفنان راج كابور نصحه بأن يسلك طريقه لوحده وال 

يقلد أحدا، فإن كان موهوبا سينجح، وإن كان غير موهوب حتما سيفشل 
وعليه اختيار مهنة أخرى غير التمثيل، وبالفعل اعتمد دليب كومار على 

نفسه ورسم شخصيته كما هي وتسلق سلم الشهرة والمجد بسرعة البرق.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

اِح على حظـــه، المتبرم من  “أنـــا ابُن البطة الســـوداء”، “أنا ســـيُء الحظ”، لزمـــة النوَّ
وضعـــه علـــى الـــدوام.. هـــذا النوع من البشـــر قد تصادفه فـــي مكان عملك، وِبئســـًا 
لـــك إْن كان زميلـــك ومجـــاورًا لمكتبك، بل إنه قـــد يكون فردًا مـــن عائلتك الكبيرة 
ومصـــدرًا للبـــؤس والنكـــد والنزاعات في المناســـبات العائلية المختلفـــة، أنَت بألِف 

خير ِإن لْم يكْن قريبًا جدًا كأن يكون زوجًا أو ابنًا أو ابنة!
نـــادُب حظه يربط كلَّ ُمجريات حياته بفكرِة “ســـوء الحظ”، فـــإن ُأغِلَق الباُب على 
يده، فهو من سوء حظه، وإْن سقطْت ملعقُة الطعام من يده ولوثْت مابَسه، فذلك 

ِه، وإن ذهبْت الترقيُة لغيره فهو حُظُه السيء با شك. من سوِء حظِّ
ال يفتُأ يتبرُم من وضعه في العمل، ومن عدم حصولِه على تقدير رئيسه وِحرمانِه 
مـــن الترقيات والحوافز، وقد يكرُر هذه الشـــكوى بشـــكٍل يومـــي، ال بل يكررها في 
اليوم أكثر من مرة، حتى تصيَخ األســـماُع من ذاِت الكلمات التي تحِفُر في اآلذان 
وتســـتقرُّ فـــي الدماغ، وتســـبُب إزعاجـــًا وصداعـــًا ال ينتهي قد يصرفـــك عن عملك 
ُط  ويعكـــُر مزاجـــك وُيقلـــُل إنتاجيتـــك، هذه الشـــكاوى التي ُتفـــرُز طاقًة ســـالبًة ُتثبِّ
ان”؛ فيشعرون هم أيضًا بقلِة ُفرِصهم  الحافَز للعمل لدى المحيطين “بالحنَّاِن، الطحَّ
للنجـــاح وحاجِتهـــم للتقديـــر. فـــي المنـــزل أيضا قـــد يكون النـــادُب لحظـــه مصدرًا 
للخافـــات العائليـــة، حين ينـــدب الرجُل حَظُه فـــي الدنيا دوَن أْن ُيحِرَك ســـاكنًا أو 
يجتهد في تطوير نفســـه والنهوض بحاِل ُأسرته لألفضل، وينطبُق األمُر ذاته على 

انـــة التي ال تتوقـــف عن تدويِر ذات الطاحونِة التـــي ُتقارُن فيها حالها  المـــرأِة الطحَّ
البائس بحال جارتها أو أختها األفضل منها حظًا كما تدعي.

هذا النوع من الناس يضطُرَك إلخفاِء نجاحاِتك وإقصاِئه من الدعوات للمناســـبات 
الخاصـــة والعامـــة كي ال ُيقارَن حاله بحالك ويشـــعَر بالحقد تجاهـــك ويعزَف على 
ُأذنيـــَك المقطوعَة النشـــاز ذاتهـــا التي تحفُظها “كم أنَت محظـــوظ.. ليس مثلي أنا، 
ال حظَّ لي”. ينشـــأ هذا الشـــعوُر لدى المتبرم من حاله على الدوام من عدم شـــعورِه 
بالرضا والقناعة، فهو يضُع سقفًا أعلى من التوقعات لحياته، في حين أنه ال يعمُل 
علـــى تحقيـــق توقعاته تلك بالتخطيط ورســـِم األهداف والعمـــل الدؤوب من أجل 

بلوِغ الغاية. 

وقد يكون اعتراُف الفرد بمستوى ُقدراته التي ال يستطيع تجاوزُه ُمعينًا له على  «
االقتناع بحظوظِه في هذه الدنيا. فإذا استطاَع “جراهام بيل” )المحظوظ( 

اختراَع الهاتف، فذلك ال يعني أنني )لست محظوظا( ألني ال أستطيع اختراَع 
جهاٍز ما ألني لست عبقريًا مثله. مقارنُة حياتنا بحياِة اآلخرين التي نعتبرها 

مثالية، قد ُتسِقُطنا في وهِم الفشل وسوِء الحّظِ وانعداِم الفرص، وُتغِرُقنا 
في حالٍة من الُنكراِن للعطايا اإللهية الكثيرة التي ال نستشعرها ونحن نندُب 

حظوَظنا وُنوِبُخ ذواَتنا.

هدى حرم

ٌت على قيِد الحياة ِه ميِّ نادُب حظِّ

بين رمضانين...
قديمًا كنا نستشـــعر قدوم هذا الشـــهر المبارك بأجوائه الروحانية 
التـــي تحـــس أنها طاغية على جميع مناحي الحيـــاة، بدًءا بأفراح 

الصغار وإيمانيات الكبار وانتهاء بحلويات األمهات.
متعـــة روحية نفتقدها اليوم، حيث ئاتـــي رمضان ؤارواح عزيزة 
غادرتنـــا قبل أن يعود لنا هذا الشـــهر الكريم، غابت شمســـهم رغم 
حاجتنـــا لهم، فعا ال نشـــعر بمرارة فقدان األحبـــة إال بعد غيابهم، 
ســـنبقى نســـترجع ٔاحلى اللحظات ؤاجمل الذكريات التي جمعتنا 

بهم وال نملك غير الدعاء لهم بالرحمة والمغفرة.
رمضـــان األمس موســـم التطهر مـــن الذنوب، أما اليـــوم فهناك مع 
األســـف الشـــديد مـــن أضاعـــوا الطريـــق بيـــن اللهو والســـباق نحو 
الشهوات حتى صدق فيهم أنه ليس لهم من الصيام سوى الجوع 
والعطش، والمحزن أن بعض الدراسات تذكر أن استخدام أدوات 

التواصل االجتماعي يزيد في رمضان بنسبة كبيرة!
لكن في خضم كل هذه السلبيات مازلنا نرى البعض يتنافس في  «

الطاعات والصدقات والتقرب إلى الله، ما يشعرنا أن رمضان ذاك 
الذي افتقدناه مازال بوجودهم يعيش بيننا. ليتنا نتعظ فقد يكون 

هذا آخر رمضان لنا، فلننظر كيف سنستثمره قبل فوات األوان. 
ختاما أهنئ وأبارك لألمة العربية واإلسالمية حلول شهر رمضان 
المبارك أعاده الله علينا وعلى الجميع بالخير واليمن والبركات، 

ودعواتنا أن تزول الغمة عاجال ليس آجال.

fatin.hamza@gmail.com

فاتن حمزة

شهر رمضان... شهر العطاء
لشـــهر رمضـــان منزلـــة عظيمـــة من بين أشـــهر الســـنة الهجرية، 
وأيامـــه أنقى األيام، ولياليه أفضل الليالي واســـتثمارها أفضل 
اســـتثمار، حيث يأتي منها الربح العظيم، واســـتثمار الشهر في 
قراءة القرآن وفعل الخيرات، والعطاء جزء من استثمار المال 
والثروة وإنفاقها في سبيلها المنشود، وال يكون العطاء بمقدار 
مـــا يعطيه اإلنســـان للمحتاج بـــل في معانيـــه وأهدافه، فالمال 
الذي منحه هللا لإلنســـان يكون ُمســـتخلًفا فيـــه، وفائدته تعود 
لجميـــع النـــاس، فيأخـــذ اإلنســـان منه بقـــدر حاجتـــه الحياتية، 
وقســـٌم منـــه للمجتمـــع ويصـــل للفقـــراء والمحتاجيـــن، وهـــذا 
ليـــس تفضـــا منـــه بل هـــو حٌق عليـــه لآلخريـــن، كما فـــي قوله 
ـــاِئِل َواْلَمْحُروِم”  تعالـــى “َوالَِّذيـــَن ِفي َأْمَوالِِهْم َحـــقٌّ َمْعُلوٌم * لِلسَّ
ـــــ المعـــارج 24، 25. وندرك من هـــذه اآلية وغيرهـــا من اآليات 
فـــي قـــول اإلمام “علـــي بن أبي طالـــب” ــ عليه الســـام )أن هللا 
فرض في أموال األغنياء أقوات الفقراء، فما جاع فقيٌر إال بما 
متع به غني(. إن العطاء الدائم ُيقرب اإلنســـان من ربه ونفســـه 
ومجتمعـــه، وأن يكـــون العطـــاء موجها فقط إلـــى المحتاجين 
إليه دون غيرهم، وبقدر الحاجة دون تقتير وال إسراف، وبنية 
اإلنفـــاق فـــي وجـــه هللا ال التباهـــي والمفاخرة بهـــا، والعطاء ال 
يكون في شهر رمضان فقط بل يكون عطاء دائما لمن يحتاج 
ســـواء مـــن أمـــوال الصدقة أو الـــزكاة، ومهما كان قـــدر العطاء 
فإنه ُيضيف الصفاء والتجرد على النفس والنهج الســـديد في 
التصـــرف بالمال، وأن يكون مـــن أفضل األموال وُيعطى بدون 

من أو أذى.
وقبل بدء شهر رمضان تسابقت الجمعيات والمبرات الخيرية  «

وأهل الخير والجود باالستعدادات لفعل الخير، فاإلعالنات 
تمأل الشوارع تحث الناس على العطاء والمساهمة في فعل 

الخيرات، وقبل زمن كورونا كانت مبادرات إفطار صائم تمأل 
المساجد والمآتم وفي الشوارع والطرقات قبل وقت اإلفطار. 
والعطاء يتنوع بين توزيع الماجلة واألموال واإلفطار. والعطاء 
يشمل كذلك، عالج المرضى الفقراء والتكفل باأليتام واألرامل 

وتعليم الطلبة المحتاجين أو تزويجهم، والعطاء ُيغني المحتاج 
عن ذل سؤال الغير.  إن العطاء مظهر من مظاهر الجود ألهل 

البحرين الغنية بفعل الخيرات في الشهر الفضيل وغيره، سواء 
بالعطاء الفردي أو الجمعيات الخيرية المنتشرة بجميع مناطق 

البحرين.

عبدعلي الغسرة
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CR2021 -51121  ٕاعالن رقم
 تنازل – عن المحل التجاري

تقدم ٕالينا السيد احمد عبدالكريم مكي عيسى الكوفي بطلب تحويل 
المحل التجاري التالي ٕالى السيدة زينب احمد محمد عيد

فعلــى كل مــن لديــه ٔاي اعتــراض قانونــي التقــدم ٕالــى اإلدارة خــالل 
خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ اإلعــالن بكتــاب مرفقــا بــه مــا يعــزز 

اعتراضه .
االسم التجاري: بيت الجودة لالستشارات

رقم القيد: ١-81963

القيد   126726 - 1
التاريخ   2021-04-15

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة     -  إدارة التسجيل
إعالن رقم   0000   لسنة 2021

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة افاك للتكنولوجيا شركة تضامن بحرينية

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بأنــه قــد تقــدم إليها 
الســادة اصحــاب شــركة افــاك للتكنولوجيــا شــركة تضامــن بحرينيــة المســجلة 

بموجب القيد رقم 126726 - 1 طالبين تغيير االسم التجاري
من افاك للتكنولوجيا شركة تضامن بحرينية

الى أنجوم للتجارة شركة تضامن بحرينية
فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن

2021/4/14
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
  CR2021 -62086   إعالن رقم

تنازل عن المحل التجاري  

تقدمــت إلينــا المعلــن ادنــاه: فوزيه عيــد عبدهللا يوســف اليعقوب بطلــب تحويل 
المحل التجاري التالي إلى مشتاق احمد ولي محمد مامدين محمد فعلى كل من 
لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما من تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم القيد : 1-66333

االسم التجاري : خدمات محمود موسى للسيارات

15/4/2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة     -  إدارة التسجيل

  CR2021  -   63434   إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقدم ٕالينا السيد المعلن ٔادناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض 
قانونــي التقــدم ٕالــى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما من تاريــخ . اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه
اســـــــم التاجـــــــــــر: فيصل عدنان احمد احمد مبارك الضليعي

االسم التجاري الحالي: هلتى كلورى للتجارة
االســـــم التجـــاري الجديد: هلثي كالوري لخدمات التوصيل

قيد رقم: 6-77024

القيد:82825
التاريخ : 2021/04/14

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم 82825 لسنة 2021
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدمت إليها 
الســيد/ ناصــر باســم يعقــوب الحمــر المالك رود نت )مؤسســة فردية( والمســجلة 
بموجــب القيــد رقــم 82825 طالبــا تحويــل المؤسســة الفرديــة إلــى شــركة ذات 
مســئولية محــدودة برأســمال وقــدره 1000 دينــار ، لتصبــح الشــركة مملوكــة من 

السيد: ناصر باسم يعقوب يوسف الحمر

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم     لسنة 2021
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة ايفر سترونغ للمقاوالت  شركة تضامن بحرينية

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
السيد /  نادر عبد الكرم سلمان المذوب باعتباره المصفي القانوني لشركة شركة 
ايفــر ســترونغ للمقــاوالت  شــركة تضامــن بحرينيــة ،المســجلة كشــركة تضامــن 
بحرينيــة بموجــب القيــد رقــم 1 - 125388 ، طالبــا إشــهار إنتهــاء أعمــال تصفيــة 
الشــركة تصفيــة اختياريــة و شــطبها من الســجل التجاري، و ذلــك . وفقا ألحكام 

قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم   48501   لسنة 2021
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة رامكوم لإلنشاء ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيد / محمــود خالد محمــود رصاصباعتباره المصفي القانوني لشــركة رامكوم 
لإلنشاء ذ.م.م،المسجلة كشركة شركة ذات مسئولية محدودة بموجب القيد رقم 
139320 ، طالبا إشــهار إنتهاء أعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية و شطبها 
مــن الســجل التجــاري، و ذلــك وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة الصــادر 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 .

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة     -    إعالن بحل وتصفية شركة
   شركة إي و إم  للعقارات ذ.م.م   

 سجل تجاري رقم 132542

بنــاء علــى قــرار الشــركاء في شــركة إي و إم  للعقارات ذ.م.م  ، المســجلة بموجب 
القيــد رقــم 132542 بتصفية الشــركة اختياريــا وتعيين مكتب الســادة / كابيتال 

إمباكتّ ذ.م.م مصفيا للشركة.
  بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقا لنص المــادة 325 من 
قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم )21( لعــام 
2001، وعمــال بنــص المادة 335 من قانون الشــركات يدعــو المصفي جميع دائني 
الشــركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمســتندات الالزمة، خالل 15 يوم 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
alialaradi@hotmail.com   عنوان المصفي: كابيتال إمباكت ذ.م.م

 36667629  

القيد  139710     -   التاريخ  14 - 4 – 2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل

إعالن رقم   000   لسنة 2021
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها الســيده منى علي 
غريب عبدهللا المالكه ل حال طيبة للعسل والتمور (مؤسسة فردية) والمسجلة بموجب القيد رقم 
139710 طالبا تحويل المؤسسة الفردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 500 

دينار ، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1 -منى علي غريب عبدهللا           2 -خالد خليفة محمد الغانم

3 -عبدالحميد خالد خليفة الغانم              4 -عبدالعزيز خالد خليفة الغانم 
لتصبح تحت اسم تجاري شركة حال طيبة للعسل والتمور ذ.م.م

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

ٕاعالن بحل و تصفية شركة 
شركة روحي تشييد المباني ذ م م

سجل تجاري رقم 124009

بناء على قرار الشــركاء في شــركة روحي تشييد المباني ذ م م المسجلة بموجب 
القيد رقم 124009 ، بتصفية الشركة اختياريا و تعيين السيد / قاسم علي مظهر 

حسين خادم حسين خدابخش مصفيا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي ٔان ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 من 
قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم )21( لعــام 
2001، و عمال بنص المادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دأيني 
الشــركة ٕالى تقديم مطالباتهم ٕاليه، مدعومة بالمســتندات الالزمة، خالل 15 يوم 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:

SAIDAQASIM2016@GMAIL.COM    -    )+973( 34324605 

تاريخ: 2021/04/14
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة     -    إدارة السجل التجاري

CR2021- 61579 إعالن رقم
تنازل– عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن أدناه ورثة المرحوم: ايوب عبدهللا جاسم سوار بطلب تحويل 
المحل التجاري التالي: إلى السيد/ السيدة: ياسر ايوب عبدهللا جاسم سوار

 فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر 
يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

رقم القيد             االسم التجاري
1-6884                مغسلة غرناطة

3-6884                المغسله الذهبيه
4-6884                مغسلة ايوب سوار

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

الجمعة 16 أبريل 2021 - 4 رمضان 1442 - العدد 4567 08



Vacancies Available
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

  INSULATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.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 

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 

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 

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 

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

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

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17227206  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.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 

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

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

PAL PAL GENERAL TRADING Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34199522  or  SALMAN.SABRI8477@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

AL SUHBA REAL ESTATE CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17776338  or  ONLINEFAKHROO@YAHOO.COM 

AVENUES CONSTRACTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17300011  or  JAFFAR.SABBA@HOTMAIL.COM 

ALI MOHAMMAD JAMAL RASHT 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17230410  or  MAHMOODILLEMSANY.SALEH68@GMAIL.COM 

Almurbati auto services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33445448  or  HANIALMURBATI@GMAIL.COM 

MICRO HARD INFORMATION SYSTEMS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17294620  or  impres@gmail.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 

Beard Trimmer Saloon 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 39874614  or  BALAL_AMAN@HOTMAIL.COM 

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

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

Firdous star auto spare parts 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33171722  or  QAMARMOHAMMAD84@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

Shamal electro mechanical contracting company WLL 
has a vacancy for the occupation of

  AIR-COND. SHEET-METAL INSTALLER 
 suitably qualified applicants can contact

 33348546  or  yaqoobi@hotmail.com 

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

  DESIGNER(INTERIORS) 
 suitably qualified applicants can contact

 77006661  or  JALIL@DESIGNGRAFIX.COM 

GHAREEB EXPRESS RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact

 66648111  or  SAMIALMULLA15@GMAIL.COM 

APOLLO WELDING & FABRICATION 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39120178  or  antakia2@gmail.com 

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

  EXECUTIVE EMPLOYEE 
 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 

Manhaten city contracting co wll 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17760191  or  MANHATENGROUP@HOTMAIL.COM 

TITUS CONSTRUCTION AND TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39411822  or  nooraaljalahma@hotmail.com 

GENETECH SERVICES Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 13691113  or  YASEENSABT@HOTMAIL.COM 

ALJAMEEL CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact
 17213003  or  JAMEEL@AL-FAWZ.COM 

I - fix 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36363633  or  MAHMOOD.HILAL@GMAIL.COM 

Clean and green services 
has a vacancy for the occupation of

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

MIRACLE CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33330363  or  MAHMOODESA151@YAHOO.COM 

ESTERAHT AL QADHI CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33999975  or  AAMER6060@GMAIL.COM 

SHADOWTECH FURNITURE WORKSHOP W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17456268  or  SHADOWTECHADV@GMAIL.COM 

TAKE CARE PUBLIC UTILITY CLEANING CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17230908  or  TAKECAREBAHRAIN@GMAIL.COM 

GULF INTERNATIONAL CENTER FOR LEGAL BUSINESS SOLUTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  LEGAL CONSELLOR 
 suitably qualified applicants can contact

 77341888  or  MOHD_BR@HOTMAIL.COM 

BOROOJ ALSALAM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36444518  or  ZUHAR.MAKKI@GMAIL.COM 

CAFE LILOU W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17710271  or  hrvp@alghalia.com 

REHAN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33312408  or  AFRIDI.CONSTRUCTION@GMAIL.COM 

Al Adil Super Market Co Wll 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17295879  or  HASSAN@ARABASIAN.COM 

FATTO 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17710271  or  hrvp@alghalia.com 

GOLDEN ROCK GYM 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 34386811  or  WADICOM2010@HOTMAIL.COM 

BALLOONS CORNER TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33593752  or  MRS_IMTIAZ08@HOTMAIL.COM 

AJYAD GATE TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39825254  or  qatham.bh@gmail.com 

AL BANNAY HEART AND BLOOD PRESSURE CENTER 
has a vacancy for the occupation of

  CUSTOMER SERVICES COORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39669406  or  ABDULLARAHED@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

AL MARZOOQ CATRING SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17786040  or  MARZOOQBAKERY@GMAIL.COM 

NAAZ AL NOOR CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33118767  or  NAAZKHAN.12334@GMAIL.COM 

MAQ ENGINEERING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 38284128  or  ABDULLAALQAISI17@GMAIL.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

  MECHANICAL HELPER 
 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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786828  or  YASMEEN@ALTAWFEEK.NET 

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 

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 

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 

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 

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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

Pisgah Cleaning Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39655253  or  GEORGE2099@GMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

UM FARYAL CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33395223  or  GTR.ZX300@GMAIL.COM 

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

  CARPENTER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 33346825  or  ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM 

Professional Boxes Carpentry 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contact

 39633812  or  YUSUF.BUTI@PROBOXES.BH 

Combitec Contracting Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17631690  or  MOHD_AKTER@YAHOO.COM 

Shahi Transport W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33612244  or  SHAHIIMAN@HOTMAIL.COM 

Ammar artistic  touch for contracting 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 37260331  or  taj6mali@gmail.com 

Hi-Smart Juice WLL. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34662731  or  REDA.BUALI@GMAIL.COM 

Grand Swiss -Bel Hotel W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 33337783  or  ALMATAWA848@GMAIL.COM 

Grand Swiss -Bel Hotel W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 33337783  or  ALMATAWA848@GMAIL.COM 

Grand Swiss -Bel Hotel W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 33337783  or  ALMATAWA848@GMAIL.COM 

Grand Swiss -Bel Hotel W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 33337783  or  ALMATAWA848@GMAIL.COM 

JAWAHER GULF GARAGE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DIESEL MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 35581314  or  JAWAHERGULF.CO@GMAIL.COM 

AATMA FOR VEHICLES REPAIR COMPANY - BAHRAINI PARTNERSHIP OWNED B 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 13363390  or  RAJEEVREGHU1984@GMAIL.COM 

Thai Corner Ladies Saloon 
has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 39655545  or  germanquality.bh@gmail.com 

MAMA JOZ PIZZA W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 66660031  or  MAMAJOZPIZZA@GMAIL.COM 

UM AHMED TO SELL USED GOODS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17811323  or  MNASIR5659@GMAIL.COM 

Seamen Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17000297  or  hussainch435@gmail.com 

NEW MEDICAL EQUIPMENTS W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33111251  or  ABDELMONEM222222@GMAIL.COM 

ALMUNTAZAH MARKETS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17346000  or  hr@ALMEER.COM.BH 

ALMEER DISTRIBUTION 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17346000  or  hr@ALMEER.COM.BH 

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 

ABDULLATIF EBRAHIM ALTHAWADI 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17259566  or  THAWADIB@BATELCO.COM.BH 

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

  WELDER AND FLAME-CUTTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

ELITE BUILDING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39456022  or  MOFAZZAL888@GMAIL.COM 

ALAZHAR CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17702454  or  mohdnew28@gmail.com 

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

Pebbles Gate Cleaning 1 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33330363  or  MAHMOODESA151@YAHOO.COM 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 13109226  or  CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

LILOU ARTISAN PATISSERIE 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17710271  or  hrvp@alghalia.com 

UM WAQAS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36333817  or  WAQASNAWAB@LIVE.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 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 36574740  or  admin@enmabh.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

ZAGHAMI TRADING W L L 
has a vacancy for the occupation of
  TECHNICAL PROJECT MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact
 33778205  or  zgmoperations@gmail.com 

V CARE FOODSTUFFS TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 34168877  or  HIGHLIFEBAHRAINFK@GMAIL.COM 

PERFECT ASIAN INTERIOR Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39950146  or  LALSUMAN28@GMAIL.COM 

MOHAMMED MUHANNA JASIM 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 35609260  or  MUHANAJASIM1@GMAIL.COM 

TOSH TOSHIN KITCHEN s.p.c owned by JEHAD JASIM ALWARDI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 77474444  or  JALWARDI62@GMAIL.COM 

Excel Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 33002898  or  Ali_abdulla86@outlook.com 

Salon allison 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact
 32223861  or  BUTAHERT@GMAIL.COM 

ISLAMABAD FOR MARKETING CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33506093  or  AQEEL.RAWALIA@GMAIL.COM 

ANOWAR HOSSAIN ISHAQUE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33945238  or  BE0717542@GMAIL.COM 

AL SHADOOD GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36424614  or  ALMOBDEA.200@GMAIL.COM 

RAJ BHOJ RESTAURANT AND CATERING 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 36450005  or  TEACHEER12@GMAIL.COM 

GEO STAR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 39749565  or  INFO@GEOSTARCONSTRUCTION.COM 

SUMMER CLOUD BUILDINGS CLEANING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 33707031  or  JASSIMRADIANCE@GMAIL.COM 

THE VERMINATOR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 38800485  or  INFO@VERMINATORBH.COM 

COSTPLAN CONSTRUCTION AND ADVERTISING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36725023  or  SHAREEFBAPU5@GMAIL.COM 

AL ANSARI MAINTENANCE AND REPAIR OF MOTOR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33872338  or  TALIBZO6TURBO@GMAIL.COM 

FASTWAY FOR SUPPORT SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77998654  or  SURESHNP68@YAHOO.COM 

BAHRAIN SOCIETY FOR CHILDREN WITH BEH. & COMM. DIFFICULTIES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17730960  or  AUTISM@BATELCO.COM.BH 

EBRAHIM MANSOOR AHMED ALQAIDOOM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39692610  or  ALQAIDOOMBAH@GMAIL.COM 

JABER ABDULLA EBRAHIM ASHOORI(ALMUSTANAD/10892) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17683357  or  JASSIMDOCUMENTS@GMAIL.COM 

ALAZHAR CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17702454  or  mohdnew28@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 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

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

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17501000  or  ORIENTAL@ORIENTALPRESS.COM 

P HARIDAS SONS COMANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17708189  or  layla@haridasp.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785353  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785353  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

A J M KOOHEJI GROUP BSC CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17403304  or  lmra@AJMKOOHEJI.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 
 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 

ALALAWI FACTORIES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700008  or  GET@AL-ALAWI.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17590097  or  ALSHAAB@BATELCO.COMM.BH 

ALMANARTAIN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17590097  or  ALSHAAB@BATELCO.COMM.BH 

AL RUMAIHI SERVICE STATION 
has a vacancy for the occupation of

  FUEL STATION ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17727200  or  rumcosa@yahoo.com 

ORIENTAL GOLDSMITH WORKSHOP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER(JEWELLERY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17258181  or  bhavesh_patania@yahoo.co.in 

ALMOOSAWI TRADING & ELECTRICAL CONTRACTING B.S.C.C 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 172700000  or  sadeeiq@yahoo.com 

Delmon Ready Mixed Concrete & Products Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABORATORY TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17725075  or  yousif@aanass.net 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

Basma Security 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

ALAHLAM TECHNICAL & CONSTRUCTION SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785335  or  HAMED_996@HOTMAIL.COM 

ALSABAH CONSTRUCTION CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17714015  or  info@alsabahconstruction.com 

AL RAMZ FOOD STUFF 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39891385  or  ADEL_MOHD_BH@HOTMAIL.COM 

ALABRAAJ EXPRESS RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

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

ALABRAAJ EXPRESS RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

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

AL Hoty Analytical Services W L L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17727450  or  A.JABBAR@BFCCWLL.COM 

ALABAA WATER 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39913300  or  ALRAYAN.HALL@GMAIL.COM 

ALKAWTHER JUICE & ICE CREAM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39444207  or  MISHQAB-BAH@HOTMAIL.COM 

JASMI’S CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17588787  or  lmra@jasmis.com 

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

  INVENTORY SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17116223  or  khadija.jamsheer@arg.com.bh 

Fayyad Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 39308889  or  CHIRMAN@GSTGULF.COM 

Udupis For Packing Food Stuff 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 32236588  or  HUHUN888@YAHOO.COM 

AXA INSURANCE (GULF) BSC (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (DEPARTMENT) 
 suitably qualified applicants can contact

 66328101  or  RECRUITMENT-BAHRAIN@AXA-GULF.COM 

CONCORD INTERNATIONAL SERVICES CO S P C 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17832244  or  admin_pers@alkhalidiagroup.com 

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

  SHOVEL OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17705050  or  tahaabdulla@mister-machine.com 

ALSEKRI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17874874  or  MALSEKRI@GMAIL.COM 

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

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 66399355  or  KHALIDAR@KAR-GROUP.COM 

ALKHAYYAM UPHOLSTERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39422808  or  DORABAH19@GMAIL.COM 

DOHA GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 39663707  or  AMOOL.ALSHUWAIKH@GMAIL.COM 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17738333  or  khalid@awalgulf.com.bh 

CB&I Nass Pipe Fabrication W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

RELAX CORNER CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39150170  or  ALJBIRIOFFICE@GMAIL.COM 

Golden Falcon Cars 
has a vacancy for the occupation of

  UPHOLSTERER 
 suitably qualified applicants can contact

 66622200  or  goldenfalcon.bh@gmail.com 

Sayed Al Biryani Restaurant. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877098  or  HHH2006HH@HOTMAIL.COM 

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 

SOUTH GATE CONSTRUCTION AND CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 77061717  or  YKHALFAN@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39941114  or  H.SALEM@DC.BH 

ALJAMARAT CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 39711623  or  ALJAMARATC@GMAIL.COM 

WARF CONSTRUCTION EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 33355009  or  warfce@gmail.com 

ALJOOD ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39969896  or  moisa1214@gmail.com 

AL KHUWAITER EXCAVATON EST 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39456969  or  UMZAAL1975@GMAIL.COM 

AURA GLOBAL GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39994963  or  a.nabi@msn.COM 

NINETY EIGHT FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 37727322  or  DOOMER_999@HOTMAIL.COM 

ADVANCED PERSONAL COMPUTER 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17233371  or  NSPCADVANCE@GMAIL.COM 

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(DATA PREPARATION MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com.biz 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36515502  or  UMMUHAMMED926@GMAIL.COM 

Nazwa Saloon 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 39213668  or  NAZOOA@GMAIL.COM 

Sana Aluminium Workshop 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39411003  or  EBEX15@GMAIL.COM 

AL LORD CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33272878  or  Loayna79@gmail.com 

BAHRAIN POLYMERS & STEEL FACTORY W L L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17786348  or  BPOLYMER@BATELCO.COM.BH 

QUALITY FRIED CHICKEN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17001555  or  BPOLYMER@BATELCO.COM.BH 

HESTON INTERNATIONAL COMPNAY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR FOR WORK PLANNING 
 suitably qualified applicants can contact
 17537742  or  Recruitment.bh@heston.net 

SwISS BELHOTEL SEEF W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 39169696  or  hrmsbse@swiss-belhotel.com 

SwISS BELHOTEL SEEF W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39169696  or  hrmsbse@swiss-belhotel.com 

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

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 17745060  or  SEEMA77.GOV@GMAIL.COM 

CHELSEA CONSTRUCTION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BUILDING GLAZIER 
 suitably qualified applicants can contact

 77037999  or  amcbh@ash-bee.com 

ALKUWAITI FOR ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17672254  or  alkuwaiti74@gmail.com 

MY BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39614800  or  TALAL.ALMADANI@GMAIL.COM 

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

  HAIRDRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 17814777  or  HAMAN74@GMAIL.COM 

PARAMOUNT AUTO GARAG DOORS 
has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17410204  or  mariam@paramountdoorsco.com 

METRO PLASTIC INDUSTRIES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17458191  or  HANI.HAMAD@EWA.BH 

ALMAKEENA BUILDING CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17232630  or  princealmakeena@gmail.com 

ALHADAR BUILDING MATERIALS EST. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17777971  or  SAIFSAADMOHAMEDALDOSERI@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39655626  or  HANI.ALNOSAIF@GMAIL.COM 

VILLAGIO SALON 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contact
 33299991  or  BOSSCO99@GMAIL.COM 

JALAL SCHINDLER LIFTS & ESCALATORS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17536956  or  RASHID_BUALI@JALAL.COM 

JALAL SCHINDLER LIFTS & ESCALATORS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17536956  or  RASHID_BUALI@JALAL.COM 

ALAALI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17566444  or  alaalico@batelco.com.bh 

Nesma Studio Fashions 
has a vacancy for the occupation of

  EMBROIDERER(HAND) 
 suitably qualified applicants can contact

 39662647  or  K_ALFADHEL@HOTMAIL.COM 

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

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17296415  or  DAWN.JACOB@THEJUSCORP.COM 

ALASKARIAN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39834432  or  AKHONNA@GMAIL.COM 

Basma Security 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

ELLIAN SALON BEAUTY 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33355855  or  AMOOOL.86@HOTMAIL.COM 

Hawar Auto Services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17740120  or  hawarauto@gmail.com 

MAGIC SWEET WATER & ICE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33000041  or  HASH2H2@GMAIL.COM 

MOHAMMAD KHALID TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

  SALES WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17231939  or  MKAS.TRADING@GMAIL.COM 

BU MAJED SMITHERN &WELDING WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39849116  or  ASAD-69@HOTMAIL.COM 

Precious Stones car airconditioner repair 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 13654477  or  SWEETBIRD717@HOTMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39941114  or  H.SALEM@DC.BH 

PINK ROSE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 32227775  or  pinkrose.bahrain2014@gmail.com 

Blue Sky Line Interior Design And Carpentry 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR(CURTAINS) 
 suitably qualified applicants can contact

 39464260  or  ISAALAWADHI7@GMAIL.COM 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17382228  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

Alshula gas 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33660766  or  LEFLOWERBH@GMAIL.COM 

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

  DIESEL MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  hrheadoffice@mcsix.me 

Diamond square contracting 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36990555  or  BUHIJI1024@HOTMAIL.COM 

PROPEL CONSULT LIMITED WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17382265  or  marwa@PROPELCONSULT.COM 

NEXANTECA LIMITED BRANCH OF A FOREIGN COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT (INDUSTRY) 
 suitably qualified applicants can contact

 39284930  or  THEINRICH@NEXANTECA.COM 

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

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

Morocco nights ladies beauty saloon 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33335052  or  JAMEELA_0711@ICLOUD.COM 

USMANS on way cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33704554  or  USMAN_DC@YAHOO.COM 

Auburn contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33014809  or  gm@naztcc.com 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

FOOD LAND RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 33686863  or  BSSA999@HOTMAIL.COM 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 13109226  or  CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17554430  or  INFO@CONTRATECH-BH.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17554430  or  INFO@CONTRATECH-BH.COM 

YALLA CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17770313  or  JEHAD.ANC@HOTMAIL.COM 

EMIRATES INTERIORS - PARTNERSHIP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 16161600  or  MUNIRSIDDIQ@GMAIL.COM 

Cafe Lilou 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 34399991  or  hrvp@alghalia.com 

ISA TOWERS CONTRACTING AND CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR (SITE) 
 suitably qualified applicants can contact

 36633480  or  essatowers@gmail.com 

Bilqees Bakery 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17280049  or  UMHAMAD76@YAHOO.COM 

AD Global Trading Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39403963  or  ALM_WSHOP@YAHOO.COM 

FOOD WORLD W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66677333  or  FOODWORD.WLL@GMAIL.COM 

WHITE VELVET TAILORING AND EMBROIDERY - Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36388878  or  ISATHEKING2@GMAIL.COM
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نجم الطائرة البحرينية جاسم النبهان في ذمة اهلل
ــان ــ ــرطـ ــ ــسـ ــ ــد صـــــــــــراع طــــــويــــــل مـــــــع مـــــــــرض الـ ــ ــعـ ــ بـ

بعـــد صـــراع طويـــل مـــع مـــرض الســـرطان، توّفـــي العـــب 
منتخبنـــا الوطنـــي ونادي المحرق الســـابق للكـــرة الطائرة 
والمدرب الوطني جاســـم النبهان أمس الخميس عن عمر 

يناهز الـ 39 عاًما.
النبهـــان يعتبـــر أحد ألمع نجـــوم الكرة الطائـــرة البحرينية 
وحقق العديد من البطوالت الخليجية والعربية سواء مع 
المنتخبات الوطنية أو نادي المحرق، كما أنه حقق العديد 
مـــن األلقاب المحلية مع نادي المحـــرق، كما لعب مع نادي 
النجمـــة، قبـــل أن يتجـــه لعالم التدريب قبل عدة ســـنوات 
وكانت آخر محطاته مع نادي بني جمرة في موسم 2019 

– 2020 عندما قاد الفريق األول للبقاء بدوري األضواء.
ويعتبـــر جاســـم النبهـــان من أبـــرز الالعبين على مســـتوى 
الكرة الطائرة الذين خاضوا تجارب احترافية في الخارج 
حيث لعب مع نادي العربي وكاظمة الكويتيين والشـــباب 
والعين اإلماراتيين، كما خاض تجارب احترافية في عدة 
دول أوروبية مثل اليونان وإيطاليا وإســـبانيا ليكون أول 

العب بحريني يحترف في أوروبا على مستوى اللعبة.
ويعـــد النبهان واحًدا من أبرز نجـــوم الجيل الذهبي للكرة 
الطائرة البحرينية الذين برزوا منذ مطلع األلفية الجديدة 
وذاع صيته على مســـتوى الخليج والوطن العربي بفضل 
إمكاناتـــه الفنيـــة المتميـــزة، وبوفـــاة النبهـــان فقـــد ودعت 
أسرة الكرة الطائرة أحد أبرز نجومها الذين أثروا الساحة 
الرياضية بعطائهم بعدما ساهم النبهان في تحقيق العديد 

من اإلنجازا على المستوى الخليجي والعربي للبحرين.
مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي نعـــت الفقيـــد وعبـــر الكثير 
من الرياضيين والعبي ومنتســـبي الكـــرة الطائرة وزمالء 
الالعب عن حزنهم العميق لرحيل النبهان وهو في مقتبل 
العمـــر مشـــيدين بعطائه ومســـيرته المتميـــزة في مالعب 

الكرة الطائرة.
ورغـــم رحلة العالج التي قضاها النبهان في ألمانيا للعالج 
مـــن الســـرطان إال أن المرض قد ســـيطر عليـــه لينتقل إلى 
جـــوار ربه بعد مســـيرة حافلة بالعطـــاء.. رحم هللا فقيدنا 
الشـــاب جاســـم النبهان وأسكنه فســـيح جناته وألهم أهله 

جاسم النبهانالصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

أوضح رئيس نادي المعامير رضي أمان أن شـــهر مايو المقبل سيشهد فتح 
بـــاب الترشـــح لرئاســـة وعضوية مجلـــس إدارة النـــادي للـــدورة االنتخابية 
2021 – 2024، وليس عقد اجتماع الجمعية العمومية وإجراء االنتخابات.

جـــاء ذلـــك خالل االتصـــال الهاتفي الـــذي أجراه أمـــان مع “البالد ســـبورت” 
لتوضيـــح المعلومـــات الواردة في الخبر المنشـــور في عـــدد أمس الخميس 

الذي حمل عنوان “انتخابات المعامير الشهر المقبل”.
وأضـــاف أمـــان “بناًء على الخطـــاب الوارد إلينا من وزارة شـــؤون الشـــباب 
والرياضة فإننا ســـنفتح باب الترشـــح للرئاســـة والعضوية خالل شهر مايو 
المقبل، وأما بخصوص موعد االنتخابات فإن ذلك يعتمد على إنهاء جميع 
اإلجراءات التي تتخذها الوزارة من خالل التدقيق على أسماء المرشحين 
واعتمادهـــم بحســـب اإلجـــراءات المعتادة ومن ثـــم تتم موافاتنـــا بالموعد 

النهائي الذي سيتم إعالنه فوًرا ألعضاء الجمعية العمومية..”.
وذكـــر أمـــان أنـــه تلقى العديد مـــن االتصاالت مـــن قبل بعض أهالـــي القرية 
وأعضاء الجمعية العمومية يستفســـرون منه عن صحة الخبر وأوضح لهم 
أن االنتخابات لم يتم تحديد موعدها وإنما فتح باب الترشـــح فقط سيتم 

خالل الشهر المقبل وسيتم اإلعالن الرسمي عن الموعد المحدد الحًقا.
وكان أمان أكد لـ “البالد ســـبورت” رغبته في إعادة الترشـــح مجدًدا لرئاسة 
النـــادي ومـــن المتوقـــع أن تشـــهد االنتخابات منافســـة ســـاخنة علـــى مقعد 

الرئاسة والعضوية.

فتح باب الترشح النتخابات المعامير الشهر المقبل

الجمعة 16 أبريل 2021 - 4 رمضان 1442 - العدد 4567

الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  رعايـــة  تحـــت 
لألعمـــال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب 
الملكـــي  لالتحـــاد  الفخـــري  الرئيـــس 
ســـمو  القـــدرة  وســـباقات  للفروســـية 
خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر  الشـــيخ 
تتواصل منافســـات بطولـــة المغفور له 
بإذن هللا تعالى سمو الشيخ فيصل بن 
حمـــد آل خليفة لجمـــال الخيل العربية 
األصيلـــة على ميدان االتحاد الرياضي 
العســـكري بالرفـــة بتنظيم مـــن االتحاد 

الملكي للفروسية وسباقات القدرة. 
 وأعرب رئيس اللجنة المنظمة للبطولة 
خالـــد أحمـــد عن شـــكره وتقديـــره إلى 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
للبطولـــة ودعـــم  ســـموه  رعايـــة  علـــى 
بجميـــع  المتواصـــل  ســـموه  واهتمـــام 
الخيـــل  جمـــال  بطـــوالت  فعاليـــات 
الوقـــت  ذات  فـــي  مشـــيًدا  العربيـــة، 
بدعـــم واهتمام ســـمو الشـــيخ عيســـى 
بـــن عبـــدهللا آل خليفة رئيـــس االتحاد 

الملكي للفروسية وسباقات القدرة.
وصـــول  أن  أحمـــد  خالـــد  وأوضـــح 
البطولة إلى النسخة 12 داللة واضحة 
علـــى النجاحات الكبيرة التي شـــهدتها 
البطولـــة في الســـنوات الماضية، مبيًنا 
والمـــالك  والمربيـــن  االســـطبالت  أن 
يولـــون اهتماًمـــا خاًصـــا وكبيـــًرا لهـــذه 
البطولـــة التـــي دائًمـــا ما تكـــون مثيرة 
وعـــروض  عاليـــة  مســـتويات  وتشـــهد 

مميزة من المشاركين.
 وأشـــار خالـــد أحمـــد حســـن أن اللجنة 
المنظمة حرصت على إنهاء الترتيبات 
المناســـبة  الظـــروف  وتهيئـــة  مبكـــًرا 
للمشـــاركين الذين سيظهرون بمستوى 
يليـــق بالبطولـــة مـــن خـــالل امتالكهـــم 
ألفضـــل الجيـــاد التي ســـتظهر بأناقتها 
وجمالهـــا خـــالل العروض فـــي كل فئة 
مـــن  البطولـــة  أن  موضًحـــا  البطولـــة، 
المؤكد أن تكون مثيرة في ظل امتالك 

المشاركين لنخبة من الجياد المميزة.
وأضـــاف خالـــد “حرصنـــا علـــى تنظيم 
مختلف البطوالت هذا الموســـم 2020 
-  2021، وهذه البطولة ســـتكون ختاما 
مميزا لموســـم مليء باإلثـــارة والندية 
فـــي بطوالت جمـــال الخيـــل، حيث إن 

جميع البطوالت الســـابقة شهدت إثارة 
ونديـــة وتطورا كبيرا لدى المشـــاركين 
ونحن حريصون على دعم المشاركين 
من خـــالل هذه البطـــوالت التي تصب 
جمـــال  رياضـــة  تطـــور  مصلحـــة  فـــي 

الخيل”.
 وتابـــع خالـــد “نحـــرص بعـــد ختـــام كل 
بطولة االطالع على التقارير المرفوعة 
من اللجان واللجنة المنظمة، حيث إنها 
تســـاهم فـــي تطـــور البطـــوالت، ونحن 
ســـعداء بما وصلت إليـــه رياضة جمال 
الخيـــل في المملكة وهذا ينعكس على 
المشـــاركات البحرينية الخارجية التي 
حققـــت نجاحات وإنجازات كثيرة في 

الفترة الماضية”.

بطولة متطورة 

أكـــد علي محمد من مربـــط النوادر، أن 
رياضـــة جمال الخيـــل العربية األصيلة 
التطـــور  نحـــو  ثابتـــة  بخطـــى  تســـير 
اإلنتـــاج  مكانـــة  وتأكيـــد  واالزدهـــار 
البحرينـــي وهـــو مـــا كان واضًحـــا فـــي 

البطوالت السابقة.
 وأشـــار إلى أن تنظيـــم بطوالت جمال 
الخيـــل لـــه فائـــدة كبيـــرة لالســـطبالت 
والمـــالك والمربيـــن وأيًضـــا العارضين، 
حيـــث تجمعهـــم البطوالت تحـــت قبة 
واحدة لعرض جماليات الجياد وتؤكد 
االهتمام الكبير من االسطبالت والمالك 

والمربين في اإلنتاج البحريني.
وأوضح أن بطولة سمو الشيخ فيصل 
الخيـــل  بـــن حمـــد آل خليفـــة لجمـــال 
العربيـــة شـــهدت منافســـات قويـــة في 

النسخ السابقة ودائًما ما تكون اإلثارة 
حاضرة فيها، مبيًنا أن النسخة الحالية 
البطولـــة  مكانـــة  تأكيـــد  مـــن  ســـتزيد 

الغالية.

مشاركة واسعة

أشار مالك مربط النسيم نسيم عبدهللا 
إلى أن المربط حريص على المشـــاركة 
الواســـعة فـــي مختلف بطـــوالت جمال 
ســـمو  بطولـــة  وأن  العربيـــة،  الخيـــل 
الشـــيخ فيصـــل بن حمـــد آل خليفة لها 
طابـــع خـــاص لـــدى الجميـــع ودائًمـــا ما 

تشهد حضورا كبيرا من المشاركين.
 وقـــال “عطًفـــا علـــى نتائجنا الســـابقة، 
نواصـــل  بـــأن  الكبيـــرة  الثقـــة  لدينـــا 
على حصـــد المراكـــز األولى، نـــدرك أن 
المنافســـة قويـــة وأن الجميـــع يمتلـــك 
جيادا مميزة وقدمت مستويات بارزة 
في عروضها خالل البطوالت الســـابقة 

ولكن نطمح أن نترك بصمتنا دائًما في 
كل البطوالت”.

وأضاف “الشـــك أن اســـتمرارية تنظيم 
البطـــوالت ســـتنعكس باإليجـــاب علـــى 
المشـــاركين وســـيعطيهم الحافز الكبير 
لمواصلـــة التألـــق، ونحـــن نقـــدم للجنة 
المنظمة الشكر والتقدير على جهودهم 
الكبيرة واستمرارية تنظيم البطوالت”.

جهود جبارة

أشـــاد محســـن علي مـــن مربـــط الليال 
للفروســـية  الملكـــي  االتحـــاد  بجهـــود 
وســـباقات القدرة برئاسة سمو الشيخ 
عيســـى بن عبـــدهللا آل خليفة واللجنة 
المنظمة لبطوالت جمال الخيل العربية 
األصيلة فـــي تنظيم بطـــوالت منوعة، 
مبيًنا أن هذه البطوالت لها انعكاســـات 
وتخـــدم  الجميـــع  علـــى  إيجابيـــة 
المشـــاركات البحرينية الخارجية التي 

حققت نجاحات كبيرة ونتائج مميزة.
 وأوضـــح أن مربـــط الليـــال دائًمـــا مـــا 
يكـــون حضـــوره مميـــزا فـــي البطوالت 
عبر حصد المراكز المتقدمة والمنافسة 
بقـــوة، مبيًنا أن هذه النســـخة ســـتكون 
أكثـــر إثـــارة ونديـــة ومـــن المؤكـــد أن 
تشـــهد منافسة مشتعلة ومفتوحة بين 
الجميـــع خصوصـــا أنها ســـتكون ختاما 

لموسم شهد إثارة كبيرة.
 وأعـــرب عـــن تقديـــره لجهـــود اللجنـــة 
المنظمـــة فـــي توفيـــر كل االحتياجات 
تهيئـــة  علـــى  وحرصهـــم  للمشـــاركين 
الظـــروف لتقديم أفضـــل العروض في 
جميـــع الفئات، متمنًيا كل التوفيق لكل 

المشاركين.

منافسات اليوم

ســـتبدأ المنافســـات اليـــوم الجمعة في 
تمـــام الســـاعة التاســـعة مســـاًء بإقامة 
بطولـــة األمهـــر عمر ســـنة، وأمهـــر عمر 
ســـنتين، وأمهر عمر 3 سنوات، وأفحل 
عمـــر 4 - 6 ســـنوات، وأفحـــل عمـــر 7 
سنوات فما فوق، وبعدها إقامة بطولة 
األمهـــر )عمر ســـنتين وثالث ســـنوات(، 
المنافســـات بإقامـــة  علـــى أن تختتـــم 

بطولة األفحل.

خبرة كبيرة

وتضـــم اللجان خبـــرة كبيرة في مجال 
رياضة جمـــال الخيل العربية األصيلة، 
اللجـــان،  اعتمـــاد مختلـــف  تـــم  حيـــث 
وتضم لجنة االنضباط محمد محســـن 
)جمهورية مصر العربية(، ومن البحرين 

محمـــد صالح وعبـــاس الجبل ومحمد 
البيطـــري  الطبـــي  والطاقـــم  دادهللا، 
محمـــد صـــالح وأحمـــد ضيـــف، ومدير 
الســـاحة حميد مرزوق ومساعده علي 
جميل، والمعتمـــدون والمفوضون هم: 
مســـعود شـــجاعي وعلي ميـــرزا وأنور 

حميد وإبراهيم الكامل وعلي غلوم.
 ومسؤولو االسطبالت علي زين الدين 
وحســـين هاشـــم، ومدققـــي التداخيل 
جيهانكير رستومجي وراديكا ساثيان، 
والنتائـــج إلينـــا فيجناتو وكريســـتوفر 
لورينزيتـــي،  وروبيرتـــو  ميشـــيل 

والمحاسبة محمود حسن الخاتم.

فحص كورونا

للفروســـية  الملكـــي  االتحـــاد  حـــرص 
إجـــراء  علـــى  القـــدرة  وســـباقات 
فحوصات كورونا للمشاركين واللجان 
والحـــكام فـــي بطولة المغفـــور له بإذن 
هللا تعالـــى ســـمو الشـــيخ فيصـــل بـــن 
حمـــد آل خليفة لجمـــال الخيل العربية 

األصيلة.
 وأجـــرى االتحاد الفحوصـــات في مقر 
االتحاد، حيث شهد حضورا واسعا من 

المشاركين.
وتأتـــي هذه الخطوة فـــي إطار اهتمام 
وحـــرص االتحـــاد علـــى تطبيـــق جميع 
والتعليمـــات  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 
الصـــادرة من الجهات الرســـمية، حيث 
حرص في الفترة الماضية على إجراء 
الفحوصات فـــي جميع البطوالت التي 
ينظمهـــا ومنها مســـابقات القدرة وقفز 

الحواجز.

إجراء فحوصات كورونامن منافسات جمال الخيل  خالد أحمد

سمو الشيخ ناصر بن حمد 

تغطية - اللجنة اإلعالمية

اهتمـام خـاص لبطولـة فيصـل بن حمـد لجمال الخيل
ــل الـــيـــوم ــواصـ ــتـ ــال تـ ــمـ ــجـ ــد.. وعـــــــروض الـ ــ ــم ــ ــن ح ــ ــر ب ــاصـ ــة نـ ــ ــاي ــ تـــحـــت رع
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 15 الجولـــة  منافســـات  الجمعـــة  تنطلـــق 
لـــدوري ناصر بن حمد الممتـــاز لكرة القدم 
للموســـم الرياضـــي 2020 - 2021، وذلـــك 
بإقامة 3 مباريات عند 10 مســـاًء. ويلعب 
البســـيتين مع الرفاع على استاد البحرين 
الوطنـــي، المنامة مع المالكية على اســـتاد 
مـــع  البديـــع  الرياضيـــة،  خليفـــة  مدينـــة 
النجمة على اســـتاد الشيخ علي بن محمد 
آل خليفـــة. وتســـتكمل مباريـــات الجولـــة 
يـــوم الســـبت الموافـــق 17 أبريـــل الجاري، 
إذ ســـيلتقي الرفـــاع الشـــرقي مـــع األهلـــي 

والمحرق مع الحد.
ويشـــير ترتيب الدوري حالًيـــا إلى صدارة 
نادي الرفاع برصيد 37 نقطة، يليه الرفاع 
الشـــرقي وصيًفا برصيد 28 نقطة، المنامة 
ثالًثـــا برصيـــد 26 نقطـــة، المحـــرق رابًعـــا 
برصيـــد 20 نقطـــة، ثـــم الحـــد 18 نقطـــة، 
 ،12 المالكيـــة   ،13 النجمـــة   ،17 األهلـــي 
البديع 11، والبســـيتين فـــي المركز األخير 
برصيـــد 9 نقـــاط. ويتصدر الئحـــة ترتيب 
الهدافين العب المنامـــة مهدي عبدالجبار 
برصيد 9 أهـــداف، ثم العب الرفاع مهدي 
حميدان 8 أهداف، العب الرفاع الشـــرقي 

محمد الرميحي 7 أهداف.
وتعتبـــر جولـــة اليـــوم األولـــى فـــي شـــهر 
رمضـــان المبارك، وتلعـــب جميع المباريات 

في ذات التوقيت )10 مساًء(.
وبالعودة إلى المبـــاراة األولى، فإن الرفاع 
يسعى لتحقيق فوز جديد يقربه من حسم 
اللقب، إذ ســـتكفيه بعد ذلك نقطة واحدة 
مـــن 3 مباريـــات أو تعثـــر الرفاع الشـــرقي 
بالتعادل أو الخسارة غًدا في مباراته أمام 
األهلي؛ لحســـم الدرع، أما البســـيتين فإنه 
برغب في تحقيق الفوز لالبتعاد عن شبح 
الهبـــوط إلـــى دوري الدرجـــة الثانية. يقود 
الفريقين مدربان وطنيان: عدنان إبراهيم 

مـــع البســـيتين وعلي عاشـــور مـــع الرفاع. 
المنامـــة  يهـــدف  الثانيـــة،  المبـــاراة  وفـــي 
مركـــز  علـــى  الشـــرقي  الرفـــاع  لمزاحمـــة 
الوصافـــة حينما يلتقي بالمالكية الســـاعي 
للهروب من منطقة الخطر. ويشـــرف على 
المنامـــة المـــدرب الســـوري هيثـــم جطـــل 
والمالكيـــة المـــدرب موســـى مبـــارك. وفي 
بلقـــاء  اإلثـــارة  الثالثـــة، تشـــتعل  المبـــاراة 
علـــى مراكـــز الهبـــوط واالبتعـــاد عنهـــا، إذ 
يســـعى كل فريق لفوز سيبعده عن اآلخر، 
خصوًصا بعد سلســـلة التعثـــرات المتتالية 
للفريقين. يقود الطرفين مدربان وطنيان: 
هشـــام الماحوزي مع البديع وخالد تاج مع 

النجمة.

فريق البسيتين

فريق المالكية

فريق النجمة

فريق الرفاع

فريق المنامة

فريق البديع

انطــالق الجولــة 15 لدوري ناصــر بــن حمــد الممتــاز
ـــر ـــن الخطــ ـــروب مــ ـــي للهــ ـــن الســاعــ ـــي البسيتيــ ـــدرع يالقــ ـــن الـ ـــراب مــ ـــاع لالقتــ الرفــ

على مدار األشهر القليلة الماضية، بنى خصما الوزن الخفيف أمين أيوب وأحمد 
 .BRAVE CF 50 أمير منافسة مستمرة كان من المفترض أن ُتحسم نتائجها في

لم يكـــن األمـــر كذلك، حيث انســـحب 
أميـــر بســـبب اإلصابة. ومـــع ذلك، فإن 
الخصومـــة بيـــن كال الُمقاتلين امتدت 
بعيًدا خارج القفـــص، وصواًل إلى ليلة 
بطولة BRAVE CF 50، حيث تنافس 
أيـــوب، وفاز في نزال ليس على لقب. 
مـــن الجديـــر بالذكر أن أيـــوب لم يكن 
هو الخصم الحقيقي إلى أمير، والذي 
الُمقاتـــل  الثـــأر مـــن  إلـــى  كان يتطلـــع 
بريديتـــور”  “ذي  كليتـــون  البرازيلـــي 
ســـيلفا، والـــذي تشـــارك معـــه بتاريـــخ 
 ،BRAVE CF 11 دمـــوي منـــذ بطولـــة
والتـــي فـــاز فيها ســـيلفا فيـــه بالضربة 
القاضية بالجولة الثانية. وبعد عام من 

هـــذا النزال، اســـتطاع ســـيلفا أن يفوز 
الخفيـــف  للـــوزن   BRAVE CF بلقـــب 
على حســـاب ُمواطنـــه البرازيلي لوان 
تـــم  ســـيلفا،  فـــوز  وبعـــد  ســـانتياغو. 
تسمية أيوب كأول خصم له لُمنافسته 
 BRAVE CF علـــى اللقـــب وذلـــك فـــي
بالهجـــوم علـــى  أميـــر  قـــام  44، وقـــد 
ولكـــن  الـــوزن.  ســـيلفا خـــالل عمليـــة 
خطـــط أميـــر تبخرت بســـبب خســـارة 
ســـيلفا ضد أيوب، وهو مـــا دفع األول 
هنـــاك،  ومـــن  الثانـــي.  الســـتهداف 
تطورت الخصومة لُمستويات جديدة 
بســـبب ما يتبادالنه من تعليقات على 
االجتماعـــي  بالتواصـــل  حســـاباتهما 

والُمقابالت. أتيحـــت الفرصة لكل من 
أيوب وأمير لتســـوية خصومتهما في 
BRAVE CF 50، لكـــن األخيـــر تلقـــى 
أخبـــاًرا مؤســـفة ألنـــه كان بحاجة إلى 
االنســـحاب من المباراة بســـبب إصابة 
فـــي الرقبـــة والكتـــف. ونتيجـــة لذلك، 
صعـــد مشـــربجون روزيبـــوف للقفص 
وأخـــذ مكان أميـــر لمواجهة أيوب في 
نـــزال وزن 74 كيلوغراما، حيث خرج 
البطل الفرنسي منتصًرا بإجماع لجنة 
أيـــوب فـــي منتصـــف  التحكيـــم. كان 

االحتفـــال عندمـــا جـــاء أميـــر بشـــكل 
مفاجـــئ من العـــدم ودخل فـــي تبادل 
لفظي ساخن. على الرغم من أن األمن 
والمسؤولين داخل المكان تمكنوا من 
تخفيـــف حـــدة التوتـــر، إال أن األمر لم 
ينته بعد. وقال أيوب في هذا الصدد: 

اآلن،  كثيـــرا.  يتحـــدث  أميـــر  “أحمـــد 
يجـــب أن يكون رجالً ويفعل ما يقول 
إنه يريد أن يفعله بي. لقد ألغى القتال 
بســـبب اإلصابة. لقـــد تعرضت إلصابة 
منذ أسبوعين، لكنني لم أنسحب مثل 
أحمـــد أميـــر “. وأضـــاف: “علـــى الرغم 

مـــن إصابتـــي، مـــا زلـــت أقاتـــل ألننـــي 
بطـــل عالمـــي فـــي BRAVE CF للوزن 
الخفيف. لدي اســـم وســـمعة يجب أن 

أحميها”. 
فـــي غضون ذلـــك، قلل أمير من شـــأن 
مؤهـــالت أيوب كمنافـــس، معتقًدا أن 
لديـــه ما ألن ينتـــزع اللقب منه. وقال: 
“كنـــت أتوقع منه )أيـــوب( أداًء أفضل 
بكثيـــر، لكـــن كان أداؤه ســـيًئا للغايـــة 
ضـــد خصم لـــم يكن يعلـــم بالنزال منذ 
فتـــرة طويلـــة. هـــل هـــذا مـــا تســـميه 
بطـــال؟ إذا قاتلنـــي كمـــا كان أداؤه في 
قتاله األخير، فلن يكون البطل اليوم”. 
أقاتلـــه،  “أعـــدك عندمـــا  أميـــر:  وتابـــع 
بســـلوكه  أذكـــره  “ســـوف  ســـأحطمه”. 
وســـائل  علـــى  الغريـــب  الصبيانـــي 
التواصل االجتماعي. انتهى الحديث. 

أعدك بأنني سأضربه وأخذ حزامه”.

اللجنة اإلعالمية

منــافســة مستمـــرة فــي الـــوزن الخـفـيـــف

أحمد أمير أمين أيوب
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فخـــرالديـــن يطلــب نــزاال ضــد المعلـم
فــي بطــولـة “BRAVE CF” الـ 51

ليتســـت”  “ذا  محمـــد  أّن  يبـــدو 
فخرالديـــن قـــد أصابـــه االنزعـــاج من 
أحاديـــث محّمـــد ســـعيد المعلـــم التي 
يرّوجهـــا، بعد أن تـــّم إلغاء نزالهما في 
بطولـــة BRAVE CF الـ 50. ويبدو أّن 
انزعاجه قـــد دفعه ألن ُيطالب بإعادة 
 BRAVE جدولـــة النـــزال فـــي بطولـــة
CF الــــ 51 التـــي تـــم إعالُنهـــا مؤّخرًا، 
والتي ســـُتقام في بيالروسيا في الـ4 

من يونيو. 
بـــدا االنزعـــاج  ومـــن األســـاس، فقـــد 
واضحـــًا علـــى ســـعيد المعّلـــم عندمـــا 
اضطـــّر فخرالديـــن ألن ُيلغـــي قتالُهما 
الــــ50   BRAVE CF بطولـــة  خـــالل 
بدوافـــع صّحية. وقد اســـتخدم بطل 
الـــوزن الثقيـــل الخفيـــف البـــّث الحي 
ليتكّلـــم عن وجهة نظـــره فيما حصل، 

وســـائل  باســـتخدام  قـــام  ثـــّم  ومـــن 
مـــن  ليســـخر  االجتماعـــي  التواصـــل 

خصمه. 
بعد ذلـــك، قام بطل الوزن المتوّســـط 
فخرالديـــن ومعجبيه بالرد على ذلك، 
ســـاخرين مـــن المعّلـــم، ذلـــك مـــا أّدى 
بخصومِتُهما إلى مستوًى جديد ُكّليًا. 
أمـــا اآلن، فـــإن البطـــل اللبنانـــي ُيريد 
أن ُيصّفـــي هذا النـــزاع داخل القفص، 
وأمـــام أعيـــن الجميـــع، فـــي مينســـك 

ببيالروسيا. 
ومـــن خالل حســـابه في االنســـتغرام، 
منّظمـــة  ليتســـت”  “ذا  طالـــب  فقـــد 
BRAVE CF بأن تقوم بتنظيم القتال 
بينـــه وبين ســـعيد المعّلم، وقـــال بأّنُه 
في غاية االســـتعداد ألن “ُيسكت هذا 
المهـــّرج” وذلك بعد الحديث الســـاخر 
الـــذي الـــذي داَر بيـــن الُمقاتليـــن فـــي 

األيـــام التـــي تلـــت إلغـــاء نزالهمـــا في 
بطولة BRAVE CF الـ 50. 

وقـــال فخرالديـــن: “لقد حـــان الوقت 
لخوض النزال ضّد ســـعيد المعّلم، كي 

ُأسكت هذا المهّرج، لألبد”. 
وسُتقام بطولة BRAVE CF الـ50 في 
بيالروســـيا، التي ستكون الدولة رقم 

22 من ناحية اســـتضافة هذا الحدث، 
للمنّظمة األســـرع نمّوًا في عالم فنون 
هـــذه  وســـتمّثل  الُمختلطـــة.  القتـــال 
 BRAVE CF البطولـــة عـــودة بطولـــة
إلـــى القارة األوروبّية، بعد انتهاء أربع 
فعالّيـــات ُأقيمـــت كجـــزء من سلســـلة 

مملكة الكومبات.

فخرالدين والمعلم

اللجنة اإلعالمية

لكـــرة  األول  الفريـــق  العـــب  غـــادر 
القدم بنادي االتفاق حسين توفيق، 
أبريـــل   15 الخميـــس  المستشـــفى، 
الجاري، وذلك بعـــد اإلصابة القوية 
التـــي تعرض لها خـــالل لقاء فريقه 
مع ســـترة، اإلثنيـــن الماضي، ضمن 
ختام منافســـات الجولة 14 لدوري 

الدرجة الثانية.
وكان حسين توفيق قد اشترك في 
لعبة قويـــة مع حارس نادي ســـترة 
علي المالكي، األمر الذي أســـفر عن 
إصابـــة قوية في صدره اســـتدعت 
نقلـــه باإلســـعاف إلـــى المستشـــفى، 
خصوًصـــا مع شـــعوره بصعوبة في 
لالعـــب  أن تجـــرى  قبـــل  التنفـــس، 
فـــي  شـــاملة  فحوصـــات  األشـــول 
مجمـــع الســـلمانية الطبـــي وإدخاله 
تحـــت المعاينـــة، فـــي حيـــن تماثل 

الالعب للشـــفاء وغادر المستشفى 
الخميس.

ويعتبر حســـين توفيق من األعمدة 
األساســـية فـــي الفريـــق االتفاقـــي، 
كما أنـــه العب في صفوف منتخبنا 
اللحـــاق  لـــه  يتوقـــع  األولمبـــي، وال 
بالمباراة المقبلة لناديه أمام الحالة 
في الجولة 15 يوم اإلثنين المقبل.

االتفاقي حسين توفيق يغادر المستشفى

بين أمين أيوب 
وأحمد أمير في 
BRAVE بطولة

أحمد مهدي

حسين توفيق

أحمد مهدي

لقاء القاع يجمع 
البديع مع النجمة

رغبة المنامة في 
الوصافة أمام 

المالكية لالبتعاد 
عن الهبوط
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سنعود إلى التزاماتنا فوًرا حال عودة واشنطن إلى االتفاق النووي

روحاني يلوح بإمكان تخصيب اليورانيوم بنسبة 90 %

مــع اســتئناف المفاوضــات النوويــة فــي فيينــا، لــّوح الرئيــس اإليرانــي حســن 
روحاني بأن بالده بإمكانها أن تخصب اليورانيوم بنســبة 90 %، وهي النســبة 

التي تمكن من إنتاج سالح نووي.

ــخــمــيــس،  وقــــــال روحــــانــــي أمـــــس ال
الرسمي  الــتــلــفــزيــون  نقلها  كلمة  فــي 
ــســابــق أيـــضـــًا كــان  ــي: “فـــي ال ــ ــران ــ اإلي
 ،%  60 بنسبة  التخصيب  بــإمــكــانــنــا 
نقوم  أن  يمكننا  أردنــــا،  إذا  والـــيـــوم، 
بالتخصيب بنسبة 90 %، لكننا قررنا 
قنبلة  عن  نبحث  وال  بوعدنا،  االلتزام 

نووية”.
مخاوف  عن  التعبير  “تم  أضــاف:  كما 
المتحدة من  والــواليــات  ــا  ــ أوروب فــي 
أننا في إيران بدأنا التخصيب بنسبة 
60 % ما يعني أن نكون قادرين على 
الوصول إلى 90 % )عتبة االستخدام 
ــدة لــكــن هــذا  ــ ــعــســكــري( دفــعــة واحـ ال
النووية  “أنشطتنا  أن  مــؤكــدًا  خــطــأ”، 
على  لــلــحــصــول  نــســعــى  وال  ســلــمــيــة 

القنبلة الذرية”.

إلى ذلك اعتبر روحاني أنه “ال توجد 
طــريــقــة أخــــرى لـــلـــواليـــات الــمــتــحــدة 
والـــدول األخــرى في االتــفــاق النووي 
 2231 ــقــرار  ــل ل ــكــامــل  ال االمــتــثــال  إال 
ــوويــة”، مـــشـــددًا: “إذا  ــن واالتــفــاقــيــة ال
األمر  لن يستغرق  فعلوا ذلك مباشرة 
وقــتــًا طــويــاً حــتــى نــعــود إلـــى جميع 

التزاماتنا”.
وخاطب الواليات المتحدة بشكل غير 
مباشر قائاً: “في اليوم الذي تعودون 
ــى الــتــزامــات االتــفــاق الــنــووي،  فيه إل
سنعود إلى التزاماتنا فورًا ولن تكون 
 %  3.67 مــن  أكــثــر  التخصيب  نسبة 
وقتها  وسيتوقف  لالتزامات،  وفــقــًا 
 ،”% و60   %  20 بنسبة  التخصيب 
الفتًا: “إذا عدتم إلى جميع التزاماتكم، 

سنعود إلى جميع التزاماتنا كذلك”.

الهادفة  المفاوضات  انتهت  ذلك،  إلى 
ــدولــي حــول الملف  إلنــقــاذ االتــفــاق ال
ــــي فـــي فــيــيــنــا أمــس  ــران ــ الـــنـــووي اإلي
الخميس وسط “انطباع عام إيجابي” 
بحسب مــا أعــلــنــت روســيــا بــعــد أيــام 
ــران  ايـ تستعد  وفــيــمــا  التصعيد  مــن 
تصل  بنسبة  الــيــورانــيــوم  لتخصيب 
االتفاق  60 %. اجتمعت أطراف  إلى 

والصين  وبريطانيا  وفرنسا  )المانيا 
مــدى ساعتين  على  وايـــران(  وروسيا 

قبل استئناف المحادثات التقنية.
النمسا  ــدى  ل الــروســي  السفير  ــار  وأشـ
ــي تــغــريــدة  ــوف فـ ــانـ ــيـ مــيــخــائــيــل أولـ
إلــى “انــطــبــاع عــام ايــجــابــي” قــائــا إن 
“انتهى” وسيتبعه “عدد من  االجتماع 

اللقاءات غير الرسمية”.

طهران/فيينا ـ وكاالت

الرئيس اإليراني حسن روحاني

بيروت ـ أ ف ب

طالب الرئيس اللبناني ميشال عون 
وكيل  لقائه  أثــنــاء  الخميس  أمــس 
للشؤون  األميركي  الخارجية  وزيــر 
الــســيــاســيــة ديــفــيــد هــيــل، إســرائــيــل 
حقل  في  التنقيب  في  العمل  بعدم 
يعتبرها  بحرية  منطقة  فــي  نفطي 

لبنان متنازع عليها. 
الــذي يقوم منذ األربعاء  وأكــد هيل 
اللبنانيين  المسؤولين  على  بجولة 
من جهته، أن باده مستعدة لتسهيل 
استئناف مفاوضات ترسيم الحدود 

البحرية بين لبنان وإسرائيل.
واعـــتـــبـــر عــــون أنــــه “يـــحـــق لــلــبــنــان 

لمصلحته  ــا  وفــًق مــوقــفــه  يــطــّور  أن 
الــدولــي  الــقــانــون  وبــمــا يتناسب مــع 
مطالًبا  الدستورّية”،  لألصول  ووفًقا 
لترسيم  “بــاعــتــمــاد خــبــراء دولــيــيــن 
ــي،  ــ ــدول ــ ــا لـــلـــقـــانـــون ال ــ ــًق ــ الـــخـــط وف
وااللتزام بعدم القيام بأعمال نفطّية 
أو غــازّيــة وعـــدم الــبــدء بــأي أعمال 
تــنــقــيــب فـــي حــقــل كـــاريـــش وفــي 
الماضي،  والعام  المحاذية”.  المياه 
رسمًيا  وهما  وإسرائيل،  لبنان  عقد 
ــوالت مــن  ــ ــرب، 3 جــ ــ ــة حــ ــالـ فــــي حـ
برعاية  المباشرة  غير  المفاوضات 

الواليات المتحدة واألمم المتحدة.

لبنان يطالب إسرائيل بعدم التنقيب في حقل نفطي

أنقرة - وكاالت

أمس  التركي  الخارجية  وزيــر  أعلن 
الخميس أن وفدا تركيا سيتوجه إلى 
“تطبيع”  لمناقشة  مايو  مطلع  مصر 
بــدأت  الــتــي  البلدين  بين  الــعــاقــات 

تتحسن بعد سنوات من التوتر.
ــال مـــولـــود جـــاويـــش أوغـــلـــو في  وقــ
مــقــابــلــة عــلــى مــحــطــة “إن تـــي فــي” 
مصر  مــن  دعــوة  “عقب  التلفزيونية 
هناك  إلــى  وفــد  تركيا، سيذهب  إلــى 

في بداية مايو”. 
“سنناقش علنا سبل تطبيع  وأضــاف 

عاقاتنا”.
نائب  الــوفــد  يقود  أن  المنتظر  ومــن 

ــر الـــخـــارجـــيـــة حـــســـب مــا  ــ ــ وزي
اوغلو  جاويش  به  صــرح 

لــلــقــنــاة، كــمــا انـــه من 
المتوقع أن يتناول 
ملفات  عدة  اللقاء 
حـــســـاســـة أبـــرزهـــا 

المسلمين  األخــــــوان  مـــن  الــمــوقــف 
ــيــن  ــم مـــعـــارضـــيـــن مــصــري ــيـ ــلـ ــسـ وتـ

متورطين في العنف واإلرهاب.
الــقــنــاة عــن اوغــلــو  ــاء نقلت  ــعـ واألربـ
قـــولـــه: إن فــصــا جـــديـــدا يــبــدأ في 
أنـــقـــرة مـــع مــصــر وإن من  عـــاقـــات 
كبار  مــســؤولــون  يــجــري  أن  المنتظر 
لم  حين  في  مباحثات،  البلدين  من 
تستبعد إمكانية تبادل الزيارات بين 

القيادتين المصرية والتركية.
وفي الشهر الماضي، قالت تركيا: إنها 
استأنفت االتصاالت الدبلوماسية مع 
التعاون  من  مزيدا  تريد  وإنها  مصر 
بــعــد ســنــوات الــتــوتــر مــنــذ إطــاحــة 
ــعـــب الـــمـــصـــري بــالــرئــيــس  ــشـ الـ
الراحل محمد مرسي المنتمي 
المسلمين  لجماعة اإلخوان 
ــا من  ــان مــقــرب ــذي كــ ــ ــ وال

أنقرة.

وفد تركي يزور مصر مطلع مايو لتطبيع العالقات

عواصم ـ أ ف ب

دبي ـ العربية نت

الخميس  أمــس  بايدن  جو  األميركي  الرئيس  حكومة  أعلنت 
دبلوماسيين   10 وطرد  روسيا  ضد  مالية  عقوبات  سلسلة  عن 
االنتخابات  في  والتدخل  معلوماتية  هجمات  على  ردا  روس 
قالت  بالمقابل،  موسكو.  إلى  نسب  الذي   2020 العام  الرئاسية 
إن  زاخاروفا:  ماريا  الروسية  الخارجية  وزارة  باسم  المتحدثة 
الرد على العقوبات األميركية الجديدة “ال مفر منه”، وإن الوزارة 

استدعت السفير األميركي لدى موسكو جون سوليفان. 
وقالت في تصريحات متلفزة “الواليات المتحدة ليست مستعدة 
األقطاب  متعدد  عالًما  هناك  بــأن  الموضوعية  الحقيقة  لقبول 

يستبعد الهيمنة األميركية.. ال مفر من الرد على العقوبات”.
وقال البيت األبيض في بيان إن رئيس الواليات المتحدة وقع 
مرسوما يتيح معاقبة روسيا مجددا بشكل يؤدي إلى “عواقب 
استراتيجية واقتصادية.. إذا واصلت أو شجعت تصعيد أعمالها 

المزعزعة لاستقرار الدولي”.
األمــيــركــيــة  الــخــزانــة  ــمــرســوم، منعت وزارة  ال هـــذا  إطـــار  فــي 
المؤسسات المالية األميركية من الشراء المباشر لسندات خزينة 

تصدرها روسيا بعد 14 يونيو المقبل.
وفرضت عقوبات أيضا على 6 شركات تكنولوجيا روسية متهمة 

بدعم أنشطة القرصنة التي تقوم بها استخبارات موسكو.
كما فرضت الخزانة األميركية عقوبات على 32 كيانا وشخصا 
الواليات  الرئاسية في  االنتخابات  “التأثير على  بتهمة محاولة 
المتحدة العام 2020” باسم الحكومة الروسية كما أضاف البيت 

األبيض.
واستراليا،  وبريطانيا  وكندا  األوروبــي  االتحاد  مع  وبالتنسيق 
أشخاص   8 على  عقوبات  أيضا  األميركية  الحكومة  فرضت 
وكيانات “شريكة في احتال شبه جزيرة القرم والقمع المستمر 

فيها”.

عن  اليمنيين  المعلمين  نقابة  كشفت 
 3500 أكــثــر مــن  رصــد مقتل وإصــابــة 
الــحــوثــي  ميليشيا  ــدي  أيــ عــلــى  مــعــلــم 
على  انقابها  منذ  خال ست سنوات، 
السلطة الشرعية عام 2014 حتى اآلن. 
وتعرض 1579 معلمًا وإداريًا في قطاع 
الحوثيين،  أيــدي  على  للقتل  التعليم 
من  و1497  مــدرســة،  مدير   81 بينهم 
صــادر  حــديــث  تقرير  وفــق  المعلمين، 
معلمًا   2642 تعرض  كما  النقابة.  عــن 
إلصابات مختلفة على أيدي الميليشيا، 
مستديمة.  إعــاقــات  بعضها  عــن  نــتــج 
الحوثي،  إلى ذلك أصدرت ميليشيات 
بحق  إعــدام  قـــرارات  التقرير،  بحسب 

النزيلي  سعد  بينهم  المعلمين،  من   10
نقيب المعلمين بأمانة العاصمة، وخالد 
 8 إلــى  إضــافــة  مــدرســة،  النهاري مدير 
ــك بــعــد أن قامت  طـــاب آخــريــن، وذلـ
بهم في معتقاتها.  باختطافهم والزج 
الحوثيين  ارتــكــاب  التقرير  وثــق  كما 
621 حــالــة اخــتــطــاف وإخــفــاء قسري 
 14 مقتل  إلــى  إضافة  المعلمين،  بحق 
معلمًا تحت التعذيب في أقبية سجون 
الحوثي  ميليشيا  وتسببت  الميليشيا. 
بعد  معلم  ألــف   20 مــن  أكــثــر  بتهجير 
تــعــرضــهــم لــلــتــهــديــدات والــمــاحــقــات، 
ومنازلهم  أعمالهم  لترك  اضطرهم  ما 
محافظات  إلـــى  والـــنـــزوح  ــهــم،  وأقــارب

إلى ذلك  أخرى لضمان أمن سامتهم. 
 60 ــب  ــ روات بقطع  الــحــوثــيــون  تسبب 
القطاع  فــي  العاملين  إجمالي  مــن   %
ــبــالــغ عــددهــم 290 ألــف  ــوي، وال ــتــرب ال
مــوظــف ومــوظــفــة، مــع العلم أنــهــم لم 

سبتمبر  منذ  رواتــبــهــم  على  يحصلوا 
االنقاب  أدى  التقرير،  ووفــق   .2017
الحوثي إلى حالة من الفقر المدقع في 
منهم  البعض  دفــع  المعلمين،  صفوف 

لانتحار بسبب ضيق العيش.

الرئيس األميركي جو بايدن

عناصر من الحوثيين في صنعاء

رًدا على هجمات معلوماتيــة والتدخل في االنتخابات األميركية
واشنطن تعلن عقوبات ضد موسكو واألخيرة تتوعد الرد

جرائم حوثية مرعبة بحق المعلمين.. تعذيب وإعدام وتهجير

أربيل - أ ف ب

تــعــرض مــطــار ابــريــل الــدولــي فــي إقليم 
يتمركز  حيث  الــعــراق،  شمال  كردستان 
بطائرة  لهجوم  أمــيــركــيــون،  عسكريون 
‘تــي.إن.تــي’ شديدة  مسيرة تحمل مــادة 
االنفجار، بحسب بيان صادر عن داخلية 
اإلقــلــيــم شــبــه الــمــســتــقــل أوضــحــت فيه 
لــم يسفر عــن ســقــوط ضــحــايــا لكنه  أنـــه 
بينما  المباني،  بأحد  مادية  أضرارا  ألحق 
لتحديد  متواصلة  التحقيقات  تـــزال  ال 
وهــذا  المسّيرة.  انــطــاق  ومــكــان  مصدر 
الهجوم هو األحدث ويشكل منعطفا في 
الهجمات على القوات األميركية، حيث لم 
لهجمات  القوات  تلك  أن تعرضت  يسبق 
آخر  فصا  يشكل  كما  مسيرة.  بطائرات 
من فصول التوتر بين الواليات المتحدة 
وإيران في العراق، حيث تتهم واشنطن 
موالية  عــراقــيــة  ميليشيات  بــاســتــمــرار 
ومصالحها  قواتها  باستهداف  لطهران 

ــعــراقــيــة. وقــالــت وزارة  فــي الــســاحــة ال
الداخلية في إقليم كردستان، إن “أسباب 
دوي االنفجار الذي ُسمع في مطار أربيل 
مسّيرة”،  طــائــرة  فعل  عــن  ناتج  الــدولــي 
موضحة أنه “بعد التحقيق والمتابعة من 
دوي  أسباب  حول  المعنية  الجهات  قبل 
االنفجار  صــوت  أن  تبين  فقد  االنفجار، 
مــادة  تحمل  مــســّيــرة  طــائــرة  بفعل  كـــان 
مستهدفة  االنفجار،  شديدة  تــي.إن.تــي 

الدولي في  التحالف  لقوات  بذلك مركزا 
يوقع  لم  الحظ  “لُحسن  مضيفة  المطار”، 
وقال  األرواح”.  في  خسائر  أي  االنفجار 
محافظ أربيل أوميد خوشناو إن الهجوم 
بشرية”.  أو  مادية  أضــرار  عن  يسفر  “لــم 
وفـــي أعــقــاب الــهــجــوم، أغــلــقــت الــقــوات 
األمنية كّل مداخل مطار أربيل، وفق ما 
أفاد شهود في المكان، لكن المحافظ أكد 

استمرار الرحات الجوية.

القوات األميركية في العراق تتعرض لمزيد من الهجمات

لم يسفر عن أضرار مادية أو بشرية والتحقيقات ما تزال متواصلة
هجوم بطائرة مسّيرة على القوات األميركية في مطار أربيل

كابول ـ أ ف ب

األميركي  الخارجية  وزيــر  وصــل 
انتوني بلينكن أمس الخميس إلى 
معلنة  غير  زيــارة  في  أفغانستان 
األفغانية  الحكومة  على  ليعرض 
كل  لــســحــب  بـــايـــدن  إدارة  خــطــة 
ــوات األمــيــركــيــة بــحــلــول 11  ــقـ الـ
ــرى الــعــشــريــن  ــذكـ ســبــتــمــبــر فـــي الـ

لهجمات 2001.
األفغاني  الرئيس  بلينكن  ويلتقي 
أشــرف غني فضا عن مسؤولين 
أفغانستان  في  مقرهم  أميركيين 
الرئيس  إعــان  في  معهم  للبحث 
ــاء أن الــوقــت  ــعـ جــو بــايــدن األربـ

“لوضع حد ألطول  قد حــان 
حـــــــــــــرب خــــاضــــتــــهــــا 

الواليات المتحدة” 
ــا  ــهـ ــخـ ــاريـ ــي تـ ــ ــ ف
ــــوشــــرت  وقـــــــد ب
 11 بعد هجمات 

سبتمبر 2001.
سيأتي رحيل الجنود األميركيين 
بعد أشهر من الموعد النهائي في 
عليه  المنصوص  مايو  من  األول 
ــاق الــــذي تــوصــل إلــيــه  ــفـ فـــي االتـ
الرئيس السابق دونالد ترامب مع 
 ،2020 فبراير  في  طالبان  حركة 
ــت الــمــفــاوضــات بين  فــيــمــا وصــل
كــابــول والــمــتــمــرديــن إلـــى طريق 
مــســدود ومـــا مــن مــؤشــر إلـــى أن 

العنف سيتراجع.
وسيبدأ سحب 2500 جندي أميركي 
مــا زالـــوا موجودين فــي الــبــاد في 
األول من مايو تزامنا مع انسحاب 
األطلسي.  شــمــال  حلف  قـــوات 
وفـــي اإلجـــمـــال، تــضــم مهمة 
ــســي  ــال األطــل ــمـ حـــلـــف شـ
“الــدعــم الــحــازم” 9600 

عسكري من 36 بلدا.

بلينكن يزور أفغانستان لمناقشة االنسحاب العسكري
طوكيو ـ أ ف ب

الياباني إلى  الــوزراء  يتوجه رئيس 
زعيم  أول  سيصبح  إذ  واشــنــطــن، 
مع  انــفــراد  على  لــقــاء  يعقد  أجنبي 
اليوم  بايدن  جو  األميركي  الرئيس 
تــهــيــمــن على  أن  يــرجــح  الــجــمــعــة، 
ــدول أعــمــالــه الـــمـــخـــاوف بــشــأن  ــ جـ

الصين.
ويأمل يوشيهيدي سوغا في إعادة 
التأكيد بعد عهد ترامب على تحالف 
ــدا مــع واشــنــطــن  ــيــابــان الــقــوي جـ ال
والسماح للبلدين بتنسيق مواقفهما 
تجاه الصين التي تصبح أكثر حزما 

على الساحة الدولية.
عقده  المقرر  االجتماع  ويــأتــي 

زيــارة  بعد  الجمعة  الــيــوم 
أميركيين  مسؤولين 

بـــــارزيـــــن الـــيـــابـــان 
فـــي مـــــارس وقــمــة 
لـــزعـــمـــاء الــتــحــالــف 

الـــربـــاعـــي، الـــــذي يــضــم الـــواليـــات 
والهند  وأستراليا  واليابان  المتحدة 

في الشهر نفسه أيضا.
ــوم على  ــقـ ــة وتـ ــحـ ــة واضـ ــالـ ــرسـ والـ
الظهور جبهة واحدة في وجه بكين، 
فـــي وقـــت تــتــزايــد فــيــه الــمــخــاوف 
بشأن نشاطاتها العسكرية خصوصا 
البحرية منها، ووضع حقوق اإلنسان 

في هونغ كونغ وشينجيانغ.
ُيــعــتــبــر قـــرار البيت  وفـــي طــوكــيــو، 
ــي أن تــكــون  الــمــتــمــثــل فـ ــض  ــيـ األبـ
الــــدعــــوة األولـــــــى لـــزعـــيـــم أجــنــبــي 
على  “عامة  أنه  إلى سوغا  موجهة 
تعطي  الــمــتــحــدة  ــــواليــــات  ال أن 
ــرق آســـيـــا أولـــويـــة قــصــوى  شــ
بحسب  دبلوماسيتها”  فــي 
رئـــيـــس مــعــهــد “فـــوريـــن 
إنستيتيوت”  بوليسي 

كونيهيكو مياكي.

رئيس الوزراء الياباني أول زعيم أجنبي يلتقي جو بايدن
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تـوريــــــد علــــف دجــــاج بيـــــــاض بـ 479 ألـــف دينــــار

لتوفير 71 حارس أمن لوزارة العمل

جلســـة  فـــي  شـــركات   10 تنافســـت 
مجلس المناقصـــات والمزايدات أمس 
علـــى مناقصة لـــوزارة العمـــل والتنمية 
االجتماعيـــة لتوفيـــر 71 حـــارس أمـــن 
شـــهًرا،   30 لمـــدة  للـــوزارة  بحرينـــي 
وكان أقـــل عطـــاء لشـــركة جـــي فـــور 
اس ســـيكيور سلوشـــنز البحرين بنحو 
بقرابـــة  وأكبرهـــا  دينـــار،  ألـــف   597.1

999.8 ألف دينار.
كما تنافســـت شـــركتان علـــى مناقصة 
للشركة العامة للدواجن لتوريد 2,925 
طـــن علـــف دجـــاج بيـــاض، وكان أقـــل 
عطـــاء بنحو 479.4 ألف دينار لشـــركة 
بقرابـــة  وأكبرهـــا  للدواجـــن،  دلمـــون 

501.3 ألف دينار.
وتـــم إجماال، فتـــح 8 مناقصات تابعة لـ 
7 جهـــات حكومية بإجمالي 47 عطاء، 
فـــي حين تم تعليق عطـــاء وحيد تابع 
لمناقصـــة واحـــدة. وبلـــغ مجمـــوع أقل 
العطـــاءات المقدمـــة نحـــو 1.5 مليون 

دينار.
لهيئـــة  مناقصتيـــن  المجلـــس  وفتـــح 
الكهرباء والماء، أولهما لوحدة المصهر 
الخطـــوط  فـــي  لالســـتخدام  الطـــردي 
الكهربـــاء  توزيـــع  بشـــبكة  الهوائيـــة 
تنافســـت عليهـــا شـــركتان وكان أقلهـــا 

بنحو 2.2 ألف دينار، والثانية لتحديث 
الجـــزء الخـــاص بنقـــل الكهربـــاء فـــي 
الخطة الرئيسية للهيئة تنافست عليها 

7 شركات بعطاءات فنية.
كمـــا فتـــح المجلـــس مناقصة لشـــؤون 
وشـــؤون  األشـــغال  بـــوزارة  األشـــغال 
البلديات إلعـــادة تهيئة مدرســـة مريم 
بنت عمران االبتدائية للبنات، تنافست 
أقـــل عطـــاء  4 شـــركات، وكان  عليهـــا 
لشـــركة المؤيد للمقاوالت بنحو 250.4 
ألف دينـــار، وأكبرها بقرابة 377.4 ألف 

دينار.
تهيئـــة  إعـــادة  المشـــروع  ويتضمـــن 
مدرســـة مريـــم بنت عمـــران االبتدائية 
للبنات والتي تعتبر من إحدى المدارس 
فـــي  تأسيســـها  تـــم  التـــي  التاريخيـــة 
العـــام 1948 بمنطقـــة المحـــرق لتوفير 

خدمـــات تعليمية إلـــى 470 طالًبا، وتم 
إخـــالء المدرســـة فـــي الوقـــت الحالي 
نظًرا للحالة اإلنشـــائية للمدرسة والتي 
تعتبـــر غيـــر ســـالمة لالســـتعمال. لذلك 
فـــإن نطـــاق العمل يشـــتمل على جميع 
األعمال اإلنشـــائية والمعمارية، إضافة 
إلـــى األعمال الميكانيكيـــة والكهربائية 
بهدف تمديد العمر االفتراضي للمباني 
حيـــث  المدرســـة،  داخـــل  المتواجـــدة 
يشـــمل ذلك إجراء االختبارات الالزمة 

للتأكد.
وفتح المجلس مناقصة لوزارة المالية 
لتوفيـــر 3 استشـــاريين لتطويـــر ودعم 
اإللكترونيـــة  والتطبيقـــات  األنظمـــة 
بالـــوزارة، تنافســـت عليهـــا 13 شـــركة 
وكان أقـــل عطـــاء لشـــركة آي وورلـــد 
كونكت بنحو 67.3 ألف دينار، وأكبرها 

بقرابة 163.3 ألف دينار.
ووفـــق وصـــف المناقصة، فقـــد طلبت 
الوزارة تقديم عروض إلى ســـير ذاتية 
لـ 3 استشـــاريين )محلـــل أنظمة واثنان 
لشـــغل وظيفـــة مطـــوري أنظمـــة( ذوي 
خبـــرة ومهـــارات متقدمـــة فـــي تطوير 
وســـيتولى  عاميـــن.  لمـــدة  األنظمـــة 
وتطويـــر  دعـــم  مهمـــة  االستشـــاريين 
اإللكترونيـــة  والتطبيقـــات  األنظمـــة 
الفنيـــة  التقنيـــات  أحـــدث  باســـتخدام 
الداعمة لخدمة الحوســـبة الســـحابية، 
إضافـــة إلـــى تمكيـــن الفريـــق الحالـــي 
التقنيـــات  وبأحـــدث  المهـــارات  بأهـــم 
وأطر العمل في مجال تطوير األنظمة 

والتطبيقات.
وفتح المجلس مناقصة لوزارة شؤون 
الشباب والرياضة لتوقيع عقد الصيانة 
العامة للمنشـــآت التابعة للوزارة وذلك 
 4 عليهـــا  تنافســـت  ســـنوات،   3 لمـــدة 
شـــركات، وكان أقل عطـــاء بنحو 48.9 

ألف دينار لشركة داداباي للمقاوالت. 
المجلـــس  فتـــح  ذلـــك،  إلـــى  إضافـــة 
مناقصـــة لبورصـــة البحريـــن للتأميـــن 
الحيـــاة  علـــى  والتأميـــن  الصحـــي 
لموظفـــي البورصـــة، تنافســـت عليها 5 
شركات تم تعليق عطاء أحد الشركات 
وكان أقل عطاء بنحو 77.7 ألف دينار.

أخبار متفرقة

“سينيكو”: الوضع الحالي ال يشجع على دخول سوق جديدة

1.2 مليون سهم حجم التداول ببورصة البحرين

فخــــــرو: “نتفليكــــس” و“ديـــزنــــــي” أكبــــر تهــديــــــد لـــدور السينمـــا

صــفــقــة  62 خـــــال  ــن  ــ م ــار  ــ ــن ــ دي ألـــــف   362.9 ــة  ــم ـــ ــي ــق ب

قال رئيس مجلس إدارة شركة البحرين 
للســـينما “ســـينيكو”، وهـــي أكبـــر مشـــغل 
لصـــاالت الســـينما فـــي البحريـــن عصـــام 
فخرو “إن الوضع الحالي ال يشـــجع على 

دخول السوق السعودية”.
أن  اإلدارة  مجلـــس  رئيـــس  وأوضـــح 
الشـــركة فتحت صالتي عرض سينمائي 
تلبيـــة  لغـــرض  اإلمـــارات؛  دولـــة  فـــي 
فـــي  الســـينما  دور  تشـــغيل  متطلبـــات 
الســـعودية، لكن الوضع الحالي ال يشجع 

على دخول السوق السعودية.
وأشـــار إلـــى أن منصات بـــث األفالم عبر 
االنترنـــت مثـــل “نتفليكـــس” و “ديزنـــي” 
تشـــكل أكبـــر تهديـــد لمســـتقبل صناعـــة 

السينما.
ويأتـــي حديث فخـــرو في الوقـــت الذي 
ال تـــزال فيـــه صـــاالت الســـينما الداخلية 
فـــي البحرين مغلقـــة وســـط اإلجراءات 
االحترازية لمكافحة وباء “كوفيد – 19”، 

الذي شـــكل ضربة موجعة لدور الســـينما 
فـــي المملكـــة والمنطقة، كمـــا زاد اإلقبال 
على منصات بث األفالم على االنترنت.

وأبلغ فخرو مســـاهمي الشـــركة، بحسب 
محضر اجتمـــاع الجمعية العمومية لهذا 
العام الذي نشـــرته الشـــركة قبل يومين، 
أن الشـــركة تقوم اآلن بإعـــادة التفاوض 
بشـــأن شروط تشـــغيل دور الســـينما في 
مجمع المراسي التجاري، كما أنها تبحث 

عن فرص في المستقبل.
وكان فخـــرو يجيـــب على ســـؤال توجه 
به ممثل شركة البحرين للترفيه العائلي 
أحمـــد جناحي بخصـــوص ارتفـــاع حدة 
فـــي  الســـينما  صناعـــة  فـــي  المنافســـة 
البحرين وبشـــأن خطط الشركة الفتتاح 

دور سينما في السعودية.
والرئيـــس  المنتـــدب  العضـــو  وقـــال 
التنفيذي للشركة أحمد راشد “إن السوق 

واعـــدة  إمكانـــات  أظهـــرت  الســـعودية 
شـــديدة،  المنافســـة  لكـــن  البدايـــة  فـــي 
المجمعـــات  معظـــم  الحكيـــر  تمتلـــك  إذ 
ومراكز التســـوق فـــي الســـعودية، وهي 
تحـــت  الســـينما  دور  بتشـــغيل  تقـــوم 
العالمـــة التجارية “Muvi” فـــي مراكزها 
التجاريـــة”. كمـــا وقعـــت شـــركة فوكس 
المجمعـــات  باقـــي  علـــى  إيجـــار  عقـــود 
التجاريـــة مما يتـــرك مجـــاال ضئيالً جدا 
دخلـــت  لـــو  حتـــى  “ســـينيكو”،  لشـــركة 
الشركة في السوق السعودية فإنه ليس 
مـــن المؤكد أن يكون ذلـــك مربحًا إال إذا 
ســـنحت الفرصـــة بوجودهـــا فـــي مجمع 

جدير باالستثمار فيه.
وبخصوص ســـينما الســـيارات أو الهواء 
فـــي  تنجـــح  لـــم  أنهـــا  أوضـــح  الطلـــق، 
غيـــر  الجويـــة  الظـــروف  ألن  البحريـــن 
مواتية لتشـــغيل دور ســـينما فـــي الهواء 
الطلق، مشيرا إلى أن الشركة ليس لديها 
خيار سوى إعادة استئناف دور السينما.

أقفـــل مؤشـــر البحرين العام يـــوم أمس الخميس 
عنـــد مســـتوى 1,475.48 بارتفـــاع وقـــدره 2.75 
نقطـــة مقارنـــة بإقفالـــه يـــوم األربعـــاء، فـــي حين 
أقفـــل مؤشـــر البحريـــن اإلســـالمي عند مســـتوى 
612.88 بانخفـــاض وقـــدره 1.13 نقطـــة مقارنـــة 

بإقفاله السابق.
وتداول المســـتثمرون 1.16 مليون سهم، بقيــــمة 
إجـمــــالية قدرها 362.93 ألـــف دينار، تم تنفيذها 
المســـتثمرون  ركـــز  إذ  صفقـــة،   62 خـــالل  مـــن 
تعامالتهم على أسهم قطاع الصناعة والتي بلغت 
قيمة أســـهمه المتداولة 164.29 ألف دينار، أي ما 

نســـبته 45.27 % مـــن القيمـــة اإلجمالية للتداول 
وبكــــمية قدرها 310 أالف ســـهم، تم تنفيذها من 

خالل 10 صفقات.
وجاءت المنيـــوم البحرين )ألبا( في المركز األول 
إذ بلغـــت قيمـــة أســـهمها المتداولـــة 164.29 ألف 
دينـــار، أي ما نســـبته 45.27 % من إجمالي قيمة 
األســـهم المتداولة وبكمية قدرها 310 ألف سهم، 

تم تنفيذها من خالل 10 صفقات.
أمـــا المركـــز الثانـــي فـــكان إلي بـــي إم تيرمينالـــز 
البحريـــن بقيمـــة قدرهـــا 61.32 ألـــف دينـــار، أي 
مـــا نســـبته 16.90 % مـــن إجمالي قيمة األســـهم 

المتداولـــة وبكميـــة قدرهـــا 48.11 ألف ســـهم، تم 
تنفيذها من خالل 5 صفقات.

وجاءت شركة البحرين لالتصاالت )بتلكو( بقيمة 
قدرهـــا 39.40 ألـــف دينـــار، أي مـــا نســـبته 10.86 
% مـــن إجمالـــي قيمة األســـهم المتداولة وبكمية 
قدرهـــا 70.87 ألف ســـهم، تـــم تنفيذها من خالل 

9 صفقات.
وتم يوم أمس تداول أســـهم 13 شـــركة، ارتفعت 
أســـعار أســـهم 5 شـــركات، فـــي حيـــن انخفضـــت 
أسعار أسهم 5 شركات، وحافـظت بقية الشركات 

على أسعار اقفاالتها السابقة.

أحمد راشد عصام فخرو

المنامة - بورصة البحرين

فـــي  النفـــط  أســـعار  صعـــدت 
أمـــس،  الصباحيـــة،  التعامـــالت 
مدفوعـــة  شـــهر،  ذروة  قـــرب 
بمؤشـــرات علـــى زيـــادة الطلـــب 
العالمـــي علـــى الخـــام، خصوصـــا 
لدى الواليـــات المتحدة المصنفة 
كأكبر مستهلك للنفط في العالم.

ت.غ(،   07:38( الســـاعة  وعنـــد 
لخـــام  اآلجلـــة  العقـــود  صعـــدت 
برنـــت  العالمـــي مزيـــج  القيـــاس 
تســـليم يونيـــو بنســـبة 0.1 % أو 
دوالرا   66.64 إلـــى  ســـنتات   6
للبرميـــل، أعلى مســـتوى منذ 18 

مارس الماضي.

أسعار النفط تصعد قرب ذروة شهر

بلغـــت صـــادرات تركيا مـــن المنســـوجات المنزلية، فـــي الربع 
األول من العام الجاري 708 ماليين و522 ألف دوالر.

وبحسب بيانات من اتحاد مصدري أولوداغ )UiB( الخميس، 
فـــإن صـــادرات تركيـــا مـــن المنســـوجات المنزليـــة فـــي يناير 
ومـــارس 2021، وصلـــت إلـــى 171 دولـــة ومنطقـــة ذاتيـــة.

وأظهرت البيانات ارتفاع قيمة صادرات المنســـوجات بنسبة 
19.60 % في الربع األول من 2021، مقارنة مع الفترة نفسها 

من العام 2020.

تركيا: 708 ماليين دوالر صادرات المنسوجات المنزلية

قـــال المستشـــار المالـــي لرئيـــس 
الـــوزراء العراقـــي مظهـــر صالح، 
أمـــس، إن ديون بـــالده الداخلية 
مليـــار   113 تبلـــغ  والخارجيـــة 
دوالر  مليـــار   40 منهـــا  دوالر، 
دول   8 لصالـــح  معلقـــة  ديـــون 
منذ ثمانينات وتســـعينات القرن 

الماضي.
وأضاف صالح أن “ديونا خارجية 
بســـبب  تراكمـــت  العـــراق  علـــى 
داعـــش،  تنظيـــم  علـــى  الحـــرب 
وأخـــرى بســـبب مشـــاريع تنموية 
قدمتهـــا صناديـــق عالميـــة بقيمة 

23 مليار دوالر واجبة الدفع”.

113 مليار دوالر.. ديون العراق الداخلية والخارجية

أظهـــرت بيانـــات الهيئـــة العامـــة لإلحصـــاء الســـعودية، أمس، 
ارتفـــاع مؤشـــر الرقـــم القياســـي ألســـعار المســـتهلك )معـــدل 
التضخـــم(، لشـــهر مارس 2021، بنســـبة 4.9 %، مقارنة بشـــهر 
مـــارس 2020، بينمـــا يقـــل عن معدلـــه في شـــهر فبراير 2021 

البالغ 5.2 %.
وقالـــت الهيئة: إنه يالحظ أن مؤشـــر الرقم القياســـي ألســـعار 
المستهلك ال يزال يعكس زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5 

% إلى 15 % التي بدأ تطبيقها في يوليو 2020.

معدل التضخم بالسعودية يرتفع 4.9 % في مارس

نزل الـــدوالر األميركي إلى أدنى 
مســـتوى فـــي 4 أســـابيع مقابـــل 
العمـــالت الرئيســـة األخرى أمس 
عائـــدات  تراجـــع  مـــع  الخميـــس 
الشـــهر  ارتفاعهـــا  بعـــد  الخزانـــة 
الماضـــي، إذ يزداد المســـتثمرون 
اقتناعا بأن مجلـــس االحتياطي 
االتحادي ســـيبقي أسعار الفائدة 

متدنية لبعض الوقت.
الـــذي  الـــدوالر،  وتراجـــع مؤشـــر 
األميركيـــة  العملـــة  أداء  يتتبـــع 
مقابل 6 عمالت أخرى، إلى أدنى 
مســـتوى منذ 18 مارس مســـجال 
91.535 فـــي الجلســـة األوروبية 
قبل أن يتعافى ليصبح مســـتقرا 

باألساس عند 91.590.

الدوالر ينزل إلى أدنى مستوى في 4 أسابيع

قالـــت معاهد اقتصادية بـــارزة أمس الخميـــس، إن االقتصاد األلماني 
ربما انكمش 1.8 % على أساس فصلي في الشهور الثالثة األولى من 
العام الجاري؛ بســـبب قيود كوفيد - 19، معدلة توقعها المشترك للنمو 

في أكبر اقتصاد في أوروبا.
وتتوقـــع المعاهد اآلن نمو الناتـــج المحلي اإلجمالي 3.7 % هذا العام، 

في خفض حاد عن توقعها السابق لنمو 4.7 %.

اقتصاد ألمانيا انكمش 1.8 % بالربع األول

دعـــت منظمـــة الصحـــة العالميـــة فـــي الذكـــرى المئـــة الكتشـــاف 
األنســـولين إلى بيع العالج الذي تنتجه بشـــكل أســـاس 3 شركات 
دوائيـــة بأســـعار معقولـــة فـــي مواجهـــة العـــبء المتزايـــد لمرض 

السكري في العالم.
وأطلقت المنظمة في هذه الذكرى ميثاًقا عالمًيا ضد داء السكري 
يهدف إلى الحد من مخاطر اإلصابة به، وتمكين جميع األشخاص 
الذين يعانونه من الحصول على العالج والرعاية بأسعار معقولة.

“الصحة العالمية” تدعو لخفض أسعار األنسولين
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علي الفردان

“طيران الخليج”: استبدال 50 % من األميال للسفر
2022 مـــــــــارس  ــى  ــ ــت ــ ح الـــــعـــــرض  مـــــــدة  ــد  ــ ــدي ــ ــم ــ ت

أطلقت طيران الخليج، عرضها السنوي الستبدال 50 
% مـــن األميـــال مع تمديد مـــدة العرض حتـــى نهاية 
شـــهر مـــارس 2022، وإتاحة الحجز حتـــى 30 يونيو 
2021؛ إذ ســـيتمكن أعضـــاء برنامج “فالكـــون فالير” 
مـــن حجز تذاكرهم إلى وجهاتهم المفضلة عن طريق 

استبدال 50 % فقط من األميال المطلوبة.
 ســـيكون هـــذا العـــرض - وهـــو العـــرض المفضل لدى 
أعضاء برنامج “ فالكون فالير” - متاًحا للحجز حتى 

نهاية شـــهر يونيو 2021 وللســـفر فـــي أي وقت حتى 
نهاية شـــهر مـــارس 2022 على جميع وجهات شـــبكة 
طيـــران الخليج وفي كل من درجتـــي الصقر الذهبي 

والدرجة السياحية.
وكانـــت الناقلـــة الوطنيـــة قـــد قامـــت أخيـــًرا بتمديد 
صالحية سياســـة التغييـــرات غير المحدودة دون أي 
رســـوم إضافية حتى 31 مايو 2021، وذلك استجابة 

لتأثير الوضع العالمي على خطط السفر.

المنامة - طيران الخليج
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العام  في  البحرين  في  الفرج  الكويتي خالد  والشاعر  األديب  أقام 
 1927 1929، وتولى سكرتارية المعارف ثم تولى في العام التالي 

سكرتارية بلدية المنامة التي تأسست في سنة 1919.
وقام الفرج بزيارات مختلفة في األعوام 1910 و1917، وأقام في 

البحرين في هذه الزيارة لبضعة أشهر.
وخــالــد الــفــرج هــو شــاعــر وأديــــب ومـــؤرخ 
الدواسر،  من  المناديل  من  طــراد  آل  من 
 ،1905 العام  في  للهند  مــرة  ألول  سافر 
للتجارة،  بومبي  فــي  والـــده  يقيم  حيث 
وعاد للكويت وتعلم في مدارسها وأهمها 
ثم   ،1912 في  تأسست  التي  المباركية 
غادر الكويت إلى الهند. وفي 
كاتبا  عمل   1918 سنة 
التجار  بعض  لدى 
الــكــويــتــيــيــن في 
وزار  بـــومـــبـــاي، 
الـــبـــحـــريـــن فــي 
وعــمــل   1912
مـــــــــدرســـــــــا فـــي 
الـــــــــــهـــــــــــدايـــــــــــة 

الخليفية.

خالد الفرج يقيم في البحرين

محرر مسافات

الرميثي : لكل جيل ناسه وأهله ولكن يبقى زمن “لوول” هو األجمل
أشكر “^” لدورها الكبير في إبراز الفنان البحريني وتسليط الضوء على أنشطته 

أكد الفنان خليل الرميثي أن عادات شهر رمضان “لوول” تختلف عن هذا الزمن، ففي السابق كانت البيوت تستعد للشهر الفضيل منذ 
فترة طويلة وبأجواء مختلفة وذات طعم خاص، فاالستعدادات تكون قبل نحو أسبوعين، إذ تجتهد األمهات في إعداد الكثير من 

األطباق الشعبية المعروفة في البحرين، مثل: خبز “الرقاق” و “اللفاف” و “اللقيمات” و “قرص الطابي” وغيرها من األطباق.

اختفـــت  التـــي  المظاهـــر  ومـــن 
خـــروج  هـــي  أيضـــا  اليـــوم 
“الفرجـــان” مهللين بقدوم شـــهر 
الشـــعبية  باألهازيـــج  رمضـــان 
مثـــل “حياك هللا يـــا الرمضان يا 

بوالقرع والبيديان”. 
أمـــا عـــن األلعـــاب التـــي كانـــوا 
يمارســـونها فـــي شـــهر رمضان، 
لعبتهـــم  أن  الرميثـــي  فأوضـــح 
المفضلة كانت صناعة “الطيران 
والطبول” من مادة النشا وعلب 
المســـحر  وتقليـــد  “النيـــدو”، 
والفـــرق الشـــعبية التـــي كانـــت 
آنـــذاك.  البحريـــن  بهـــا  تشـــتهر 
وهـــذه الصورة لم تعد موجودة 
اليوم، إذ ال نجد األطفال الذين 
يصنعـــون “الطيـــران والطبـــول” 
الشـــعبية  األهازيـــج  ويـــرددون 
المتعلقـــة بشـــهر رمضـــان، كمـــا 
أن غالبيـــة البيوت لـــم تعد مثل 
الســـابق في طريقة استعدادها 
لشـــهر رمضان، ففي ذلك الزمن 
الجميل - حســـب الرميثي - كنا 
نشـــم رائحة قدوم شهر رمضان 
قبل دخوله بفترة طويلة، وربما 
ورتمهـــا  الحيـــاة  طبيعـــة  هـــذه 

السريع.
ومـــن المؤكـــد أن أبنـــاء الجيـــل 
القادم سيكون وضعهم مختلفا 
وطريقـــة  “زماننـــا”  عـــن  أيضـــا 
رمضـــان،  لشـــهر  اســـتعدادهم 
فلـــكل جيل ناســـه وأهله، ولكن 
يبقـــى زمن “لوول” هـــو األجمل 

واألروع وال يمكن تكراره أبدا.
أمـــا عن برنامجه وكيف يقضيه 

في شهر رمضان، فبين الرميثي 
كان  كورونـــا  جائحـــة  قبـــل  أن 
جميـــع أفراد العائلـــة “يتفطرون 
فـــي البيـــت العـــود”، أمـــا اليـــوم 
وبحكم االحترازات والتعليمات 
فاقتصـــر التجمـــع علـــى العائلـــة 

الصغيرة.
وشـــدد على أهمية أخـــذ اللقاح 

وعـــدم  اإلجـــراءات  واتبـــاع 
التهاون، فشعب البحرين شعب 
واع وملتـــزم وبتكاتـــف الجميع 

ستعود الحياة إلى طبيعتها.
وتابع الرميثي “وبهذه المناسبة 
بالرحمـــة  أدعـــو  المباركـــة 
والمغفـــرة إلـــى أخـــي وصديقي 
الغالـــي وحبيب الجميـــع الفنان 

هللا(  )رحمـــه  الغريـــر  علـــي 
وأســـكنه فســـيح جناتـــه، والـــى 
أحبائنـــا  مـــن  المتوفيـــن  كل 
جريـــدة  وأشـــكر  وأصدقائنـــا، 
“البـــاد” على دورهـــا الكبير في 
إبراز الفنان البحريني وتسليط 
الضوء علـــى مختلف أنشـــطته 

وأعماله، ومساندته باستمرار.
يذكر أن الفنـــان خليل الرميثي 
ســـيطل علـــى جمهـــوره طـــوال 
شهر رمضان عبر مسلسل “بنات 
مســـعود”، مـــن تأليـــف يوســـف 
إبراهيم، وإخراج عمر إبراهيم. 
ويشـــارك فـــي بطولتـــه عدد من 
علـــي،  جمعـــة  منهـــم:  النجـــوم 
شـــيماء ســـبت، أحمـــد العنوان، 
منصور الفيلي، جمال الردهان، 
العلـــي  ســـلوى بخيـــت، هيفـــاء 

وآخرون.
وتـــدور قصـــة المسلســـل حـــول 
مســـعود وبناتـــه الاتي تقع لهن 
العديد من المشاكل في الحياة، 
الكبـــرى  شـــقيقتهن  وتحـــاول 
الحفاظ عليهـــن ورعاية والدها 

في نفس الوقت.
 ونشـــر الرميثـــي مقطـــع فيديو 
تصويـــر  مـــن  عودتـــه  بعـــد 
المسلســـل موجًها شـــكره لدولة 
اإلمـــارات و”أبوظبـــي لإلعـــام” 
الخليجـــي  الفنـــان  دعـــم  علـــى 
وطاقـــم عمـــل “بنات مســـعود”، 
وعلى رأســـهم مؤسســـة ظبيان 
لإلنتاج الفنـــي والمنتج والفنان 

سلطان النيادي.

اللهم قوني فيه على 
إقامة أمرك وأذقني فيه 

حالوة ذكرك واوزعني 
فيه ألداء شكرك بكرمك 
واحفظني فيه بحفظك 

وسترك يا أبصر 
الناظرين.
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أحداث بـحرينيـة

المقادير:

• كوبان ونصف طحين جميع االستعماالت
• ملعقة شاي بيكينغ بودر

• ملعقة شاي بيكينغ صودا
• ملعقة شاي دارسين مطحون

• ملعقة شاي ملح
• ملعقة زنجبيل 

• ملعقة شاي جوز الطيب مطحون
• 3 أصابع زبدة كاملة

• كوب سكر بني
• كوب سكر أبيض

• 3 بيضات 

• 2 ملعقة شاي فانيال 
• كوب ماء

• 8 - 10 جزرات متوسطة الحجم مبشورة 
)تقريبا 3 أكواب(

 الطريقة:

• سخني الفرن إلى 350 درجة. واحضري 3 
قوالب كيك مستديرة بالزبدة مقاس 9 بوصات 

يها بورق زبدة، وانثري الدقيق في القالب.  ثم غِطّ

• اخفقي الدقيق مع البيكنج بودر وصودا الخبز 
والقرفة والملح والزنجبيل وجوزة الطيب.

• اخفقي الزبدة والسكر األبيض والبني 
بالخالط على سرعة متوسطة حتى تصبح شاحبة 

ورقيقة.

• اضيفي البيض، واحدة تلو األخرى، واضربيها 
جيًدا بعد كل إضافة لمدة 3 دقائق.

• اضيفي الفانيليا والماء والجزر. اضربي حتى 
يتجانس جيًدا، حوالي دقيقتين. 

• قللي السرعة إلى منخفضة، وأضيفي خليط 
الدقيق.

• ضعي الخليط في أحواض جاهزة وقسميها 
بالتساوي.

• حركي القوالب بشكل نصف دائرة بعد مرور 
15 دقيقة واتركيها حتى يصبح لونها بنًيا ذهبًيا 

ويخرج العود الخشبي في المركز نظيًفا، حوالي 

30 دقيقة. اتركيه يبرد في القالب على رف سلكي 

لمدة 15 دقيقة. مرري سكيًنا حول حواف الكيك 

للفك، واقلبي الكعك على الرف. اقلبي الجانب 

األيمن ألعلى، واتركيه يبرد تماًما لمدة ساعة.

مع الشيف
 فجر المنصوري

كعكة الجزر

محرر مسافات

العمـــل فـــي اإلذاعة له متعـــة خاصة، 
بهـــذه الكلمات تحـــدث الفنان المتميز 
وصاحـــب المواهـــب المتعـــددة ناصر 

السعدون إلى “الباد”. 
الجـــزء  فـــي  أن مشـــاركته  وأوضـــح 
الخامـــس مـــن المسلســـل الكوميـــدي 
الشـــعبي “يوميـــات أم ســـحنون” مـــن 
المحطات المهمة في مشواره الفني، 
خصوصا وأنه شارك في جميع أجزاء 
المسلســـل وكان أحـــد أعمـــدة نجاحه 
مســـتذكرا  العمـــل،  فريـــق  بقيـــة  مـــع 
قبـــل  المسلســـل  مـــن  األول  الجـــزء 
سنوات عديدة، حيث لم يخطر على 
بال أحد حينها أن يســـتمر المسلســـل 

لغاية اليوم في جزئه الخامس.
وأضاف الســـعدون “طبيعة المشاركة 
عـــن  إذاعـــي تختلـــف  فـــي مسلســـل 
المشـــاركة في عمل تلفزيوني، العمل 

اإلذاعي أصعب بكثير من التلفزيون، 
ألنه يتطلب قراءة جيدة وفي الوقت 
نفســـه عيش الدور ومـــن ثم نقله إلى 
يقـــوم  اإلذاعـــي  فالممثـــل  المســـتمع، 
بمهتميـــن، األولـــى القـــراءة الســـليمة 
والثانية تقمص الدور بشـــكل ســـليم، 
عكـــس ممثل التلفزيـــون الذي يطلب 

منه حفظ الدور فقط والتمثيل”.

السعدون: العمل اإلذاعي أصعب بكثير من التلفزيون
انتهـــت الفنانـــة ســـارة البلوشـــي مـــن 
فـــي  الحلقـــات  مـــن  عـــدد  تصويـــر 
مسلسل “المسباح 2” على قناة احمد 
شـــريف بــــ “اليوتيـــوب” مـــع نخبة من 
الفنانين. ونشـــرت البلوشـــي بوســـتر 
حلقـــة حملت عنـــوان “حكاية فطوم” 
تظهـــر فيهـــا وهـــي على كرســـي ومن 

خلفها مرآة كبيرة.
 “المســـباح 2” يشـــارك فيـــه مجموعة 
منهـــم: حســـن  الفنانيـــن  مـــن  كبيـــرة 
محمد، فوز الشرقاوي، محمد بوسعد، 
رشـــدان،  ســـامي  الـــدرزي،  عبـــدهللا 
جعفر التمار، يوســـف بوهلول، محمد 
ومـــن  الـــدرازي،  عبـــدهللا  الســـليطي، 
إخـــراج علـــي النجـــار، وإشـــراف عام 

محمد السليطي.
 ويناقش المسلسل العديد من القضايا 
االجتماعيـــة الهادفة ويحمل رســـائل 
إيجابية، وحصد البرومو التشـــويقي 
لمسلســـل “المســـباح” أكثر من مليون 

“اليوتيـــوب”  علـــى منصـــة  مشـــاهدة 
في أقل من 24 ســـاعة، ونشـــرت عبر 
“إنســـتغرام” صورة الملصـــق الدعائي 
الرســـمي للمسلســـل الذي ظهـــر عليه 

معظم أبطال المسلسل.

البلوشي وحكاية فطوم في “المسباح”



فاطمة جمعة: تربيت أن أكون قوية وأال أنسى أمي فكانت “ماما في الجنة”
فتـــاة ذات 9 ســـنوات، اختبـــرت األلم في 
ســـن مبكـــرة، حيـــن أراد هللا أن يختبـــر 
قـــوة صبرها وتحملها فأخذ منها والدتها. 
أبـــت أن تســـتلم لأللـــم فحولـــت معانـــاة 
الفقـــد إلى قصـــة إلهام وصبـــر، فأصدرت 
قصتهـــا األولـــى “مامـــا فـــي الجنـــة”. إنها 
الطفلة فاطمة جعفـــر طالبة في المرحلة 
االبتدائيـــة، التـــي أصدرت أخيـــًرا قصتها 
الحقيقية بعنوان “ماما في الجنة”، وهذه 

قصتها:
 حدثينا قليًل عن “ماما في الجنة”. «

“مامـــا في الجنة” هي قصتـــي الحقيقية، 
الجنـــة قبـــل فتـــرة،  إلـــى  فأمـــي ذهبـــت 
وتركتني فجأة ولم تكن مريضة. شـــعور 
الفقـــد هـــو شـــعور مؤلـــم كثيـــًرا ولكنـــي 
محظوظة ألن لـــدي 3 أمهات، ماما بتول 
فـــي  هـــي  واآلن  أنجبتنـــي  التـــي  وهـــي 
الجنـــة، ولدي ماما ســـيدة وهـــي ترعاني 
كثيـــًرا وتحبني أنا وأختـــي لدرجة كبيرة 
جـــًدا وهي تكون جدتـــي، ولدي ماما في 
األرض وهـــي ماما زينب التي تشـــجعني 
وتلهمنـــي ودائًما بجانبي وتســـاندني. أنا 
تربيـــُت أن أكـــون قوية وأال أنســـى أمي. 
مـــن األطفـــال يتعلمـــون ســـورة  العديـــد 
اختبـــار  فـــي  ينجحـــوا  حتـــى  الفاتحـــة 
تســـميع الســـورة، ولكن أنا تعلمتها قبلهم 

كي أقرأها على روح ماما بتول.
كيف  «

ساعدتك الكتابة 
في التخلص 

والتفريغ من مشاعر 
األلم؟

منـــُذ أن رحلت ماما بتول 
وأســـرتي معـــي، إذ علموني 
بأعمـــال  معهـــا  أتواصـــل  أن 
الخير، وذات يـــوم كنُت حزينة 
فـــي  جـــًدا ألن مامـــا ال تزورنـــي 
الحلم وكنُت مشتاقة لها كثيًرا، ووجدُت 

نفســـي أكتب قصتي، ثم فكرت أن أنشـــر 
القصة حتى أتبرع بالمبلغ الذي ســـأجنيه 
مـــن نشـــر القصـــة مـــن أجـــل مامـــا، ولكي 
أســـاعد األطفال الذيـــن مثلي في تخطي 
وجعهم، ولكن ما حدث فاق التوقعات، إذ 
تلقيت العديد من الرســـائل على حسابي 
فقـــدوا  أطفـــال  مـــن  “االنســـتغرام”  فـــي 
أمهاتهم، ويخبروني أن قصتي ساعدتهم 
فـــي التعامل مـــع حزنهـــم، بعدهـــا هدفي 
أصبـــح أكبـــر وهو أن أصل لعـــدد أكبر من 
األطفـــال وأهديهـــم قصتي. كنـــُت خائفة 
من ردة فعل الناس وأن يكســـروني، لكن 
ردود فعلهـــم كانـــت جميلة جـــًدا وتلقيت 

رسائل تشجيع عديدة.
 “فهمت الحًقا أن من نحبهم ال  «

يموتون فهم يبقون في داخلنا 
أحياء”.. كيف تشعرين بوجود والدتك 

حولك؟

كمـــا أخبرتـــك ســـابًقا كنت مشـــتاقة لماما 
وكانـــت ال تزورنـــي فـــي الحلم، بعد نشـــر 
قصتي وتواصلي مع العديد من األطفال 
الذيـــن فقدوا أمهاتهم حلمُت بماما، وهي 
ســـعيدة وقـــد أهدتنـــي فـــي الحلـــم جـــرة 
عســـل لي وألختي وأخبرتني أنها سعيدة 
بما قمُت بـــه وبهذا تحققت نهاية القصة. 
نحن ال ننســـى األشـــخاص الذيـــن نحبهم 
حيـــن يموتـــون، فنبقـــى نتواصـــل معهـــم 
بأعمـــال الخير وبهذا بقاؤهـــم معنا يكون 
أبدًيـــا، وأنا أعلم أن األمهات دائًما يدعون 

ألبنائهم حتى وهم في الجنة، وأنا أشـــعر 
بذلـــك وأتذكرهـــا من خالل ألبـــوم الصور 

وما تركته لنا من ذكريات.
 - ماذا تستطيعين أن تقولي لمن  «

يعاني من الفقد؟

أقـــول لـــه كـــن قوًيـــا، مهمـــا حـــدث فاللـــه 
موجـــود، وأقـــول أيًضا ال تنســـى الموتى 
أبًدا وتصدق لهم وادعو لهم دائًما، وبأنك 
ســـتتعلم فـــي هـــذه الحيـــاة أســـرع مـــن 
بقيـــة األطفـــال؛ ألن األلـــم يجعلنـــا نفتش 
عـــن طرق كـــي نتجـــاوزه وبالتالي فنحن 
نتعلم درًســـا جديًدا في الحياة. تجاوزوا 
األلـــم بما تســـتطيعون ســـواء بالكتابة أو 

بالتحدث مع شخص إيجابي.
- ما دافعك من الكتابة؟ «

كتبُت ألنني أعتبر أن األلم يمكن تجاوزه 
بالكتابة.
- ما حلمك المستقبلي؟ «

ال نســـتطيع إلغاء األلم فـــي الحياة ولكن 
نستطيع تجاوزه، أصبح حلمي بعد كتابة 
القصة وبعد أن قرأت العديد من الرسائل 
هـــو أن أســـاعد جميـــع األطفـــال فـــي أن 

يتجاوزوا األلم.
مع من تم التعاون في رسم القصة؟ «

مع الرســـامة المبدعة زهراء الشـــهركاني. 
زهراء رســـمت تفاصيـــل دقيقة عني في 

القصـــة مثـــل حبـــي لألندومـــي، ونظـــارة 
جدتـــي، والشبشـــب الـــذي أرتديـــه. لقـــد 

جعلت القصة مثالية برسوماتها.
- لمن تقولين شكًرا، ولماذا؟ «

أقـــول شـــكًرا لكل من ســـاعدني خصوًصا 
أســـرتي الرائعـــة. إلـــى ماما ســـيدة وماما 
زينـــب وجميـــع خاالتـــي وبابـــا، والكتـــاب 
صوتًيـــا  تشـــجيًعا  لـــي  أرســـلوا  الذيـــن 
ومنظمة الطفل العالمية كذلك ساندتني. 
وإلـــى جميـــع من يكتب لي على حســـابي 
في “االنستغرام” وأقول لهم أنني أحبكم 

كثيًرا.

للفنان والمبدع حياة خاصة تختلف كثيرا 
خشبة  على  أو  الكاميرا  أمــام  حياته  عن 
المسرح  في  أو  الكاميرا  فأمام  المسرح، 
يعيش في عالم مؤقت قد يستمر ساعات 
العالم  هــذا  عــن  ينفصل  ثــم  ومــن  قليلة 
في  سواء  وطبيعته  حقيقته  إلى  ويعود 

المنزل مع أسرته أو مع أصدقائه.
سنتعرف  األسبوعية،  الــزاويــة  هــذه  فــي 
وسندخل  الفنانين  حياة  كواليس  على 
طرح  عبر  الخاصة  حياتهم  دهاليز  إلــى 
مــجــمــوعــة مــن األســئــلــة الــغــريــبــة والــتــي 
تالمس شخصيتهم وطبيعتهم الحقيقية 
وليس أمام الشاشة في عالمهم المؤقت، 
أسئلة معدة خصوصا للتسلل إلى أرضهم 

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

كان بودي أن أكون ملحنا، لكي أتمكن من 
التعبير عن مشاعري.

لو كنت في طائرة تهوي من السماء  «

وال مجال إلنقاذها وطلب منك كلمة.. 
ما هي ولمن؟

لن يكون هناك أنسب وأحوج للناس من 
وبأعلى  للجميع  سأقول  الشهادة،  كلمة 

صوت تشهدوا.
ما الذي يبكيك، وما الذي يضحكك؟ «

وكــبــار  ــال  الـــرجـ ــوع  دمــ يبكيني 
موقف  أي  ويضحكني  السن، 

الظل  خفيف  شخص  من 
وعـــفـــوي يــمــتــلــك ســرعــة 

سمير  مــثــل  ــبــديــهــة  ال
غـــانـــم فـــي مــســرحــيــة 

“المتزوجون”.
لو كنت مسؤوال،  «

ما المهرجان الذي 
ستسعى بكل الطرق 

لتنظيمه؟

ــر مـــهـــرجـــانـــا  ــكــ ــ ــت ــ ــأب ســ
لــلــمــســرح االجــتــمــاعــي 
يـــطـــعـــم  أن  ــرط  ــ ــشــ ــ ــ ب

ــوم الـــكـــومـــيـــديـــا  ــجــ ــ ــن ــ ب
والدراما المحبوبين. 

هل تقرأ كتابا قبل النوم، وأي الكتب  «
تستهويك؟

لم أعتد على قراءة الكتب قبل النوم، ولو 
لزم األمر فأفضل رواية أو شعر رومانسي 

ال يخلو من الطرافة.
لو خرج إليك المارد من القمقم وقال إنه  «

سيحقق لك 3 أمنيات.. ما هي؟

سأطلب من المارد أن يسعد 
خلق هللا ويشفيهم ويحقق 
أمانيهم كالزواج والوظيفة 
ــعـــالج دون  والــســكــن والـ

مذلة وتوسل ألحد. 
 هل تجيد الطبخ،  «

وأي األطباق تبدع فيها؟

ولو  إطــالقــا،  الطبخ  أجــيــد  ال 
كــنــت طــبــاخــا الخــتــرت طبخ 
األكــــــــــــالت الـــبـــحـــريـــة 
ــقــــوع  “قــــــبــــــاقــــــب، صــ
روبيان، ميد، مچبوس 

هامور والصالونة”. 
لو كانت لدينا “آلة  «

الزمن” الشهيرة التي تتيح 

لنا السفر عبر األزمنة، أي األزمنة التي 
ستختار أن تذهب إليها وتعيش فيها؟

لــن أقـــول زمـــن الـــبـــداوة والــصــحــراء وال 
فيه  زمنا  سأختار  بل  الغريبة،  الكواكب 
من  يخلو  أن  دون  والراحة  الرفاهية  كل 

جمال الطبيعة وهدوئها وسكينتها. 
أي الحيوانات تخاف منها؟ «

ــوان وأكـــثـــرهـــم  ــ ــي ــو أقـــبـــح وأقـــــــذر حــ هــ
اشمئزازا، وال أحب حتى ذكر اسمه لكي ال 
أتخيل شكله فقد يأتيني في الحلم وهو 

الجرذ أو الفأر. 
ما أسوأ طعام أكلته على اإلطلق؟ «

مثل:  أحبها،  ال  الجديدة  األكــالت  أغلب 
بالبشاميل،  ماكرونا  عنب،  ورق  البيتزا، 
قائمة  بالسبانخ،  المعجنات  المحاشي، 
وبالذات  السريعة  المطاعم  من  األكــالت 

“الهامبرجر”.
 لو كنت شبحا.. ستطارد من ولماذا؟

وادعو  ظالم  كل  سأطارد  شبًحا  كنت  لو 
له بالرحمة والمغفرة حتى يرد الحق لكل 

من ظلمهم.

أسامة الماجد

عبداهلل ملك: لو كنت شبًحا سأطارد كل ظالم وأدعو له بالرحمة والمغفرة
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كواليس حياتهم

صحتك

ما الذي اختلف علينا في شهر رمضان مع الجائحة؟ رمضان يف الغرب

عالمًيـــا  مســـًحا   ”TGM Research“ أجـــرت 
شـــمل 9612 مشـــارًكا )20 - 28 مـــارس( في 
17 دولة، وجاءت النتائج أن أكثر من 68 % 
من المسلمين ستتأثر استعداداتهم وأيامهم 

الرمضانية بسبب فيروس كورونا.
النتائج الرئيسة من المسح تقول:

• تأثـــر 68 % مـــن المســـلمين برمضـــان 
بسبب فيروس كورونا.

• 2 مـــن كل 3 مســـلمين ســـيزيدون مـــن 
عبادتهم خالل شهر رمضان.

• مـــا يقـــرب مـــن 62 % سيســـتخدمون 

تطبيقـــات أو مواقع إســـالمية محددة خالل 
شـــهر رمضان لمســـاعدتهم علـــى التنقل في 

هذه الفترة.
• 20 % فقـــط سيســـافرون بالتأكيد إلى 
مســـقط رأســـهم لقضـــاء شـــهر رمضـــان مـــع 
أســـرهم. ومن المحتمل أن يؤجل 45 % من 
هؤالء االستعدادات حتى اللحظة األخيرة.

• 34 % ســـينفقون المزيـــد علـــى هدايـــا 
رمضان هذا العام.

• 1 من أصل 4 سيســـعى بشكل استباقي 
للحصول على عروض ترويجية وخصومات 

خاصة بشهر رمضان.
أعاد الوباء تشـــكيل الطريقة التي يســـتقبل 

بهـــا المجتمـــع المســـلم للشـــهر الكريـــم، وفي 
مواجهـــة الجائحـــة تأثـــرت بـــال شـــك العديد 
هـــذا  التقليديـــة  الرمضانيـــة  األنشـــطة  مـــن 
العـــام، فغالبيـــة المســـلمين ســـيتغيبون عـــن 
صـــالة التراويـــح 63 % ووقـــت اإلفطار 65 
% مع األصدقاء واألقارب، وســـتزيد الهدايا 
التقليدية للعيد والنفقـــات المتعلقة بالطعام 
مقارنة بالعام الســـابق، وكشف المسح أن ما 
يقـــرب مـــن 40 % من المســـلمين ســـينفقون 
المزيد على الطعام والشـــراب لشـــهر رمضان 

.2021
وســـيتم زيـــادة تنـــاول الطعـــام فـــي المنزل، 
وسيتم إعداد وجبات أقل في المنزل حيث 

إلـــى  متزايـــد  بشـــكل  المســـتهلكون  يســـعى 
الراحـــة، و 32 % ســـيطلبون الطعـــام خـــالل 
شـــهر رمضان، وســـيصبح الهاتـــف المحمول 

هو الجهاز المفضل لطلبات الطعام.
وســـيكون العام 2021 عام التحول بالنســـبة 
للكثيرين، ويمثل فرصة إلعادة التعيين وفًقا 
للمســـح. ويعتقـــد 6 من كل 10 أشـــخاص أن 
العام 2021 ســـيكون أفضـــل بكثير من العام 
2020. وتـــم ترجيح النتائج ألخـــذ التركيبة 
الســـكانية للبلد الذين تتـــراوح أعمارهم بين 
18 - 50 عاًمـــا في االعتبار ونشـــر في موقع 

.”einnews.com“

الكربوهيــدرات  أنــه منخفــض  البطيــخ  يتميــز عصيــر 
والسعرات الحرارية، إضافة لغناه باأللياف واألحماض 
األمينيــة والكاروتينويــد خصوصــا فــي شــهر رمضــان، 
كما يعد البطيخ مصدرا مهما لفيتامين أ وسي، إضافة 

إلى الفوائد التالية:
المائي  محتواه  ساعد  الجسم:  سوائل  على  الحفاظ   -  1
الجسم  في  اإللكتروليت  توازن  على  الحفاظ  في  العالي 
ويمنع  العطش  ويـــروي  بالشبع،  الشعور  الجسم  ويمنح 

الجفاف. 
للطاقة  معزز  فــوري  كمشروب  يعمل  للطاقة:  مصدر   -  2
والمغنيسيوم،   A وفيتامين   C فيتامين  على  الحتوائه 
من  وتــزيــد  بالطاقة  الخاليا  تــغــذي  الــتــي  العناصر  وهــي 

قوتها.
3 - طرد السموم: يساعد المحتوى العالي من البوتاسيوم 
الكلى  البطيخ على تحسين وظائف  المعدني في عصير 
وتصفية حمض البوليك الزائد والسكر والسموم األخرى 

الموجودة في الدم.
4 - تحسين الهضم: يعزز 
و  C فيتامين  مــن  كــل 
لألكسدة  المضادين   A
ــة مــــن  ــ ــ ــويـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــحـ ــ ــ الـ
الميكروبيوم الجيد 
ــعـــاء، ما  فــي األمـ
ــد فـــي  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ يـ
تـــــحـــــســـــيـــــن 
عـــــمـــــلـــــيـــــة 
ــم،  ــضــ ــهــ ــ ال
ويــســاعــد 
بين  لليكو ا
الـــــــمـــــــوجـــــــود فـــي 
العصير أيًضا في عالج العديد 
الهضمي  الــجــهــاز  مــشــاكــل  مــن 

مثل االنتفاخ.
5 - الوقاية من ضربات الشمس: 
عملية  ــبــطــيــخ  ال عــصــيــر  يــحــفــز 
الجسم  حـــرارة  لتلطيف  الــتــعــرق 
وإحداث التوازن المنحل بالكهرباء 
الماء.  على  العالي  محتواه  بسبب 
عصير  فــي   C فيتامين  ويــســاعــد 
المناعة وتقوية  البطيخ على تعزيز 

الجسم.
ــرارة الــجــســم: نــظــًرا  ــ 6 - خــفــض حـ
الحتوائه على نسبة عالية من الماء 
كما  للجسم.  مهدًئا  تأثيًرا  ويوفر 
ويحمي  الليكوبين  مركب  يفيد 
ــة بـــحـــروق  ــ ــاب الـــبـــشـــرة مــــن اإلصــ

الشمس.

عصير البطيخ في رمضان

ترجمة: طارق البحار

  وديعة الوداعي 
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“عالج سحري لالكتئاب”.. علماء يكتشفون السر الرائع للفطر
في  يوجد  مخدرا  مركبا  أن  إلــى  حديثة  دراســة  توصلت 
لالكتئاب، وبنفس فعالية  الفطر قد يكون “عالجا سحريا” 
األدوية العادية المضادة للمرض الذي يعاني بسببه كثيرون 

حول العالم.
ــات العالجية  بــيــن اإلمــكــان بــريــطــانــيــون  بــاحــثــون  وقــــارن 
دواء  وبــيــن  الــفــطــر،  فــي  الــمــوجــود  “سيلوسيبين”  ــمــادة  ل
يعانون  59 شخصا  لدى  لالكتئاب،  المضاد  “إسكيتالوبرام” 

اكتئابا متوسطا   إلى شديدا، وذلك على مدار 6 أسابيع.
ــدوا أنـــه رغـــم انــخــفــاض درجــــات االكــتــئــاب لـــدى من  ووجــ
تناولوا المادة والدواء، فإن االنخفاض كان بسرعة وحجم 
أكبر لدى أولئك الذين تناولوا “سيلوسيبين” الموجودة في 

الفطر.
ومع ذلك، فقد حذر الباحثون من أن المقارنة الرئيسية بين 
تكن  لم  “إسكيتالوبرام”،  االكتئاب  ومضاد  “سيلوسيبين” 
تجارب  إجــراء  يستدعي  الذي  األمر  إحصائية،  داللة  ذات 
إذا  للتحقق ما  المرضى ولفترة أطــول،  أكبر من  على عدد 
كان المركب الفطري يمكن أن يكون أفضل أو أكثر فاعلية 

من مضادات االكتئاب المعروفة.
نيوز” وصحيفة  “سكاي  نقلتها شبكة  تصريحات  وبحسب 
كارهارت  روبــن  الدكتور  قــال  البريطانيتان،  ميل”  “ديلي 

هاريس، رئيس مركز أبحاث التخدير في إمبريال كوليدج 
في  الدراسة  هذه  أهمية  “تتمثل  الدراسة:  قاد  الذي  لندن 
يكون  أن  يمكن  السيلوسيبين  عــالج  بــأن  الــنــاس  تعريف 

أفضل من أدوية أكثر شيوعا مضادة لالكتئاب”.
األدوية  علم  في  المختص  نات،  ديفيد  البروفيسور  وقال 
“يتراكم  لندن:  كوليدج  إمبريال  في  والعصبية  النفسية 
التأثير خالل حوالي 30 إلى 40 دقيقة، وبعد ذلك، بالنسبة 
لمعظم الناس، يمتد تأثير المادة لحوالي 3 إلى 4 ساعات”.

وفقا للدراسة التي نشرت في مجلة “نيو إنغالند جورنال 
عولجوا  الــذيــن  األشــخــاص  أظــهــر  فقد  ميديسين”،  أوف 
بالمتعة  الشعور  على  الــقــدرة  فــي  تحسنا  بالسيلوسيبين 
والتفكير  القلق  أكبر في  وانخفاضا  المشاعر،  والتعبير عن 

في االنتحار، وزيادة مشاعر الرفاهية.

ــات  ــغــاب أكــــد نـــائـــب مـــديـــر وكـــالـــة ال
أمس  سخالين،  منطقة  في  والصيد 
الــخــمــيــس، أن دبـــا اقــتــحــم مــدرســة 
بين  الذعر  مثيرا  قرية سخالين  في 

السكان.
وقـــال دانــيــال دوداريــــف: “ظــهــر هذا 
الـــدب فــي الــمــدرســة يــوم االثــنــيــن.. 
المراقبة  تحت  الــغــابــات  أبقينا  ــذا  ل
ذلك  منذ  اختفى  لكنه  والسيطرة. 
الحين وظهر الدب صباح الخميس. 

حيث قام خبراء الصيد بتعقبه”.
وأضاف دوداريــف: “ في حال  ظهر 
الدب مرة أخرى في القرية، سنضطر 
عليه،  النار  إطــالق  قــرار  اتخاذ  إلــى 

ألنه يمثل تهديًدا”.
ــمــراقــبــة يــوم  ووثـــقـــت كـــامـــيـــرات ال
ــيــن الـــمـــاضـــي، اقــتــحــام الـــدب  ــن االث
المدرسة في قرية شيبونينو الواقعة 
في الساحل الجنوبي الغربي لجزيرة 
ساخالين حيث قام أحد رجال األمن 

في المبنى بإخافته.

دب يقتحم إحدى المدارس 
في جزيرة روسية

أصبح قط رئيسا لمركز شرطة في محافظة توياما اليابانية ألنه ساعد في 
إنقاذ شخص.

وكان رجل قد سقط في حفرة تصريف في الحي، العام الماضي، وجلس 
رأوا  – وبعدها  له  انتبهوا  الماء:  وبدأ يحدق في  الحافة  القط كوكو على 
الرجل. حصل كوكو على بدلة الشرطة وقبعة. تمكن القط أيًضا من التعامل 
مع المستندات ووضع ختم شخصي على األوراق. في اليوم التالي، تمت 

إقالة كوكو.

قـــط يـصـبــــح رئيًســا لـمــركــــز 
الشـرطـــــة فــــي اليابـــان

كشميري يصلي في مسجد بمدينة سريناغار خالل 
اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

من  االستفادة  إلى  تايواني  شاب  لجأ 
ثغرة قانونية في قانون العمل ببالده 
من أجل الحصول على إجازة مدفوعة 
الثمن، غير أن ذلك كان بطريقة شاقة.

الـــشـــاب الــتــايــوانــي الــــذي يــعــمــل في 
زوجته  يطلق  أن  قــرر  ببالده  مصرف 
الزواج بها  ليعاود  انتهاء إجازته،  فور 
مباشرة مرة أخرى ليكرر حالة الطالق 

والزواج أربع مرات خالل شهر.
فحصل على 32 يوما كإجازة مدفوعة 
الثمن بحسب قانون العمل في البالد.

خطة الشاب واجهت مشاكل من عمله 
حــيــث رفـــض الــمــصــرف منحه إجـــازة 
المضي  للمرة األولى فقرر  بعد طالقه 
بخطته وقدم طلب إجازة ثالث مرات 

عبر مكتب العمل.
اعتبر  الــقــضــيــة،  فــي  التحقيق  وبــعــد 
يخالف  لــم  الــشــاب  بــأن  العمل  مكتب 
قدرها  غرامة  بفرض  وقــام  القوانين، 
700 دوالر على صاحب عمله، بحسب 

.timesnownews ما نقل موقع

تزوج 4 مرات في شهر 
ليحصل على إجازة مدفوعة

ــعــاصــمــة  ــلـــديـــة ال عـــلـــقـــت بـ
األردنـــــــيـــــــة عـــــّمـــــان أمــــس 
الخميس علًما أردنًيا بطول 
2132 مترا في أحد شوارع 
بالمئوية  احــتــفــاال  المدينة 
المملكة،  لتأسيس  األولـــى 
وســعــيــا لــدخــول مــوســوعــة 

غينيس لألرقام القياسية.
وُعلق العلم األردني الطويل 
بمنطقة  الستين  شــارع  في 
الجزء  في  الراقية  عبدون 
ــان، وهــو  ــ ــّم الـــغـــربـــي مـــن عــ
وعرض  مترا   2132 بطول 

6 أمتار.
المدينة  مــديــر  نــائــب  وقـــال 
في  االجــتــمــاعــيــة  للتنمية 
أمــانــة عــّمــان الــكــبــرى حاتم 
دخول  إلى  “نسعى  الهمالن 
علم  بــأطــول  غينيس  عــالــم 
ــتــاريــخ  ــر ال ــي عــلــى مـ ــ ــ أردن
ــلـــم فــي  ــكـــون أطـــــــول عـ ــيـ لـ
“رمزية  إلــى  وأشــار  العالم”. 

ســيــاســيــة” يــرتــديــهــا الــعــدد 
 21 الــرقــم  يــرمــز  إذ   ،2132
إعــالن  تــاريــخ   1921 للعام 
األمير عبدهللا األول حينها 
“تــــأســــيــــس إمــــــــــارة شــــرق 
هــو   32“ فـــيـــمـــا  األردن”، 
ويرمز  مـــارس(  مــن  )الثاني 
مدينة  إلــى  وصوله  لتاريخ 

عّمان”.
ويبدأ العلم في بداية شارع 
الــســتــيــن بــالــمــثــلــث األحــمــر 
ــاعــيــة في  ــســب والــنــجــمــة ال
ــوان  ــدرج األلـ وســطــه، مــع تـ
مـــن األعـــلـــى إلــــى األســفــل 
أسود فأبيض فأخضر، على 

مدى الشارع.

ــى أن  ــ ــمـــالن إلـ ــهـ وأشـــــــار الـ
العلم  صنعت  عــّمــان  أمــانــة 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع مــؤســســات 
ــول  ــدخــ ــ ــة ســـعـــيـــا ل ــ ــاصـ ــ خـ
موسوعة غينيس، بالتزامن 
بمئوية  المملكة  احتفال  مع 
الدولة وتزامنا مع يوم العلم 

في 16 ابريل.

األردن يسعى لدخول “غينيس” بـ “أطول علم في العالم”

فتيات فلسطينيات يرتدين أقنعة الوجه بسبب جائحة فيروس كورونا، 
يقرأن القرآن خالل شهر رمضان المبارك، في مدينة غزة )أ ف ب(

تعرضت عائلة أسترالية تقيم في 
بوالية سيدني  مومسمان  مدينة 
بــعــدمــا فوجئت  لــمــوقــف مــفــزع، 
بــوجــود ثعبان حــي داخــل كيس 
طــعــام عـــبـــارة عـــن ســلــطــة خس 
اشترتها من متجر “ألدي” الشهير.
ــت: “كــانــت  ــ وقــــال أكــســانــدر وايـ
لسانها  وتــخــرج  تتحرك  األفــعــى 
هو  لسانها  الــواقــع  فــي  الصغير.. 
بدودة  ليست  أنها  أخبرني  الــذي 

عمالقة”.
كنت  صريحا،  “ألكـــون  وأضـــاف: 

سأكون أكثر راحة مع الدودة”.
ــاء تــفــريــغ  ــ ــن ــ ــر الـــثـــعـــبـــان أث ــهـ وظـ
الــمــنــزل، حيث  فــي  البقالة  مـــواد 

إنــقــاذ  بمنظمة  الــعــائــلــة  اتــصــلــت 
الــحــيــاة الــبــريــة، الــتــي أكـــدت أن 
هذه األفعى هي أحد أكثر أنواع 
في  والعدوانية  السامة  الثعابين 

أستراليا.
ــي 20  وبــلــغ طـــول األفــعــى حــوال
تنام  كــانــت  أنــهــا  ويــبــدو  سنتمر، 
ــي عـــبـــوة الـــخـــس في  ــدوء فـ ــهـ بـ
خزانة البقالة المبردة في السوبر 

ماركت.
الصغير  الثعبان  إن  وايــت  وقــال 
أمضى  فــقــد  ــدا”،  جــ “لطيفا  كـــان 
بعض  نيت  أميلي  وزوجــتــه  هــو 
ــت خـــــالل تــــصــــويــــره، فــي  ــوقــ ــ ال

انتظار مساعدة الخبراء.

عائلة تعثر على ثعبان حي في وجبة طعام جاهزة

تـــعـــرض نـــائـــب كــنــدي 
خالل  محرج  لموقف 
ــمــجــلــس  اجــــتــــمــــاع ل
ــرى عــبــر  ــ الـــعـــمـــوم جــ

اإلنترنت.
وظــهــر الــنــائــب ولــيــام 
يمثل  الــــذي  آمـــــوس، 
بــلــديــة بــونــتــيــاك، في 

النائب وهو  التي تم تداولها  اللقطات  الكيبيك، عاريا خالل االجتماع. وأظهرت 
إلكترونية  برسالة  اعتذارا  آمــوس،  وقــدم  عاريا.  وكيبيك،  كندا  علمي  بين  يقف 
في  لزمالئي  بصدق  “أعــتــذر  فيها  جــاء  والــتــي  المؤسف،  الخطأ  بسبب  لزمالئه 
مجلس العموم، تم تشغيل بث الفيديو عن طريق الخطأ بينما كنت أرتدي مالبس 
العمل بعد الجري”. وأضاف آموس، بأن ذلك لن يتكرر مرة أخرى. وحث زمالءه 

في البرلمان على توخي الحذر بالقرب من الكاميرا وميكرفون الكمبيوتر.

نائب كندي يظهر عارًيا في اجتماع عبر اإلنترنت الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:
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