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أعلنت رئيس مجلس أمناء المبرة 
الخليفية ســـمو الشـــيخة زين بنت 
خالـــد آل خليفة، عن إطالق المبرة 
7 منـــح دراســـية باســـم المغفور له 
بـــإذن هللا تعالـــى صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان 
آل خليفة )طيـــب هللا ثراه(، ضمن 
برنامـــج “رايات” للمنح الدراســـية، 
مؤكـــدة ســـموها أن المبـــادرة مـــن 
تخليـــًدا  تأتـــي  الخليفيـــة  المبـــرة 
لذكـــرى األميـــر خليفـــة بن ســـلمان 
آل خليفـــة، الذي كان الداعم األول 
والموّجه لمؤسسة المبّرة الخليفية 
منـــذ إنشـــائها، وتعد المبـــرة إحدى 

ثمار توجيهات ورؤى سمّوه.
ِوقالت ســـموها، فـــي تصريحات لـ 
“البـــالد” على هامش إطالق المبرة 
الخليفية للمنـــح إن المبادرة تأتي 
الســـمو  صاحـــب  لذكـــرى  تخليـــدا 
الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان 
آل خليفـــة )طيـــب هللا ثـــراه( الذي 

خدمـــة  فـــي  األعلـــى  مثلنـــا  كان 
المواطنين.

وأضافـــت ســـموها: إننـــا نؤمن بأن 
جميـــع مـــا حققنـــاه مـــن منجـــزات 
وأهـــداف وخدمـــات هـــي بفضـــل 
من هللا عز وجـــل ثم بفضل عناية 
ورعايتـــه  هللا(  )رحمـــه  ســـموه 
المتواصلة للمؤسســـة، مشيرة إلى 
أن مؤسســـة المبرة الخليفية التي 
األولـــى  خطواتهـــا  منـــذ  حظيـــت 
بدعـــم ال محـــدود مـــن المغفـــور له 
بـــإذن هللا صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
ستبقى دوًما وفية لكل توجيهاته 

السديدة.

منــح األميــر خليفــة بـن سلمــان 
تخليـــد لذكـــرى رجـــل العطـــاء

جاللة الملك مستقبال وزير الداخلية السعودي

المنامة - بنا

أكــد عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، اعتــزازه 
بالعالقــات األخويــة التاريخيــة الراســخة التــي تجمــع مملكــة البحريــن والمملكــة 
العربيــة الســعودية وقيادتيهمــا وشــعبيهما الشــقيقين، مثمًنــا جاللتــه المواقــف 
المشــرفة للمملكة العربية الســعودية الشــقيقة بقيادة خادم الحرمين الشــريفين، 
الداعمــة لمملكــة البحريــن، والتي تأتــي تجســيًدا للروابط التاريخيــة القائمة على 

مبادئ األخوة والتضامن الوثيق بين البلدين الشقيقين على مر التاريخ.

جـــاء ذلك خالل اســـتقبال جاللـــة الملك 
فـــي قصر الصخير، أمس، وزير الداخلية 
صاحـــب  الســـعودية  العربيـــة  بالمملكـــة 
الســـمو الملكـــي األميـــر عبـــد العزيـــز بـــن 
ســـعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود 

بمناسبة زيارته للبالد.
وأشـــاد جاللـــة الملـــك بالجهـــود الطيبـــة 
ألخيه عاهل المملكة العربية الســـعودية 
الشـــريفين  الحرميـــن  خـــادم  الشـــقيقة 
الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيز آل ســـعود 

في توثيـــق أواصر العالقـــات البحرينية 
للمملكـــة  الريـــادي  وبالـــدور  الســـعودية، 
العربية السعودية الشـــقيقة في ترسيخ 
والســـالم  واالســـتقرار  األمـــن  دعائـــم 
فـــي المنطقـــة والحفـــاظ علـــى مصالـــح 

ومقدرات دولها وشعوبها.
فـــي  الراهنـــة  األوضـــاع  بحـــث  وجـــرى 
اإلقليميـــة  والمســـتجدات  المنطقـــة 
باإلضافـــة إلـــى القضايـــا ذات االهتمـــام 

المشترك.

جاللة الملك: مواقف الشقيقة المشرفة والداعمة للبحرين تجسد الروابط التاريخية

دور ريادي للسعودية في ترسيخ األمن والسالم بالمنطقة
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جاللة الملك مستقبال وزير الداخلية السعودي

المنامة - بنا

أكــد عاهــل البــالد صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، اعتزازه بالعالقات األخوية التاريخية الراســخة التي تجمــع مملكة البحرين والمملكة 
العربية السعودية وقيادتيهما وشعبيهما الشقيقين، مثمًنا جاللته المواقف المشرفة للمملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، 

الداعمة لمملكة البحرين والتي تأتي تجسيًدا للروابط التاريخية القائمة على مبادئ األخوة والتضامن الوثيق بين البلدين الشقيقين على مر التاريخ.

جـــاء ذلـــك خـــالل اســـتقبال جاللـــة الملك 
في قصـــر الصخير، أمس، وزيـــر الداخلية 
بالمملكة العربية السعودية صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر عبـــد العزيز بن ســـعود بن 
نايـــف بن عبـــد العزيز آل ســـعود بمناســـبة 
زيارتـــه للبالد، إذ نقل إلـــى جاللته تحيات 
وتقديـــر أخيه خـــادم الحرمين الشـــريفين 
الملـــك ســـلمان بـــن عبـــد العزيز آل ســـعود 

عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، 
وصاحب الســـمو الملكـــي األمير محمد بن 
سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد 
نائـــب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، 
وتمنياتهما الطيبة لشـــعب مملكة البحرين 

دوام التقدم والرخاء.
كما هنأ ســـموه، جاللة الملك بحلول شـــهر 
رمضان المبارك، راجًيا هللا العلي القدير أن 

يعيـــده على جاللته وعلى مملكة البحرين 
وشـــعبها الكريم بالخير واليمن والبركات. 
ورحـــب صاحـــب الجاللة بصاحب الســـمو 
الملكـــي وزيـــر الداخلية الســـعودي، وكلفه 
بنقـــل تحياتـــه إلـــى أخيه خـــادم الحرمين 
الشـــريفين وصاحـــب الســـمو الملكي ولي 
عهـــده وتمنيات جاللته الخالصة للشـــعب 
الرفعـــة  مـــن  مزيـــدا  الشـــقيق  الســـعودي 

واالزدهـــار والتقـــدم، منوهـــا، بأهمية مثل 
هـــذه الزيـــارات األخويـــة التي تســـهم في 
توطيد التعاون والتنســـيق المشـــترك بين 

البلدين الشقيقين.
وأشـــاد جاللتـــه بالجهـــود الطيبـــة ألخيـــه 

خـــادم الحرميـــن الشـــريفين فـــي توثيـــق 
أواصـــر العالقـــات البحرينيـــة الســـعودية، 
العربيـــة  للمملكـــة  الريـــادي  وبالـــدور 
الســـعودية الشـــقيقة فـــي ترســـيخ دعائـــم 
األمن واالســـتقرار والســـالم فـــي المنطقة 

ومقـــدرات  مصالـــح  علـــى  والحفـــاظ 
اللقـــاء،  فـــي  وجـــرى  وشـــعوبها.  دولهـــا 
المنطقـــة  فـــي  الراهنـــة  األوضـــاع  بحـــث 
والمســـتجدات اإلقليميـــة باإلضافـــة إلـــى 

القضايا ذات االهتمام المشترك.

جاللــة الملــك: مواقــف الشــقيقة المشــرفة والداعمــة للبحرين تجســد الروابــط التاريخية

دور ريادي للسعودية في ترسيخ األمن واالستقرار بالمنطقة

السعودية العمق االستراتيجي وعامل أساس لالستقرار
ــرى يمـــس البحريـــن ــقيقة الكبـ ــا يمـــس الشـ ــوزراء: مـ ــد رئيـــس الـ ــمو ولـــي العهـ سـ

أكد ولي العهد رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفة أن مملكة البحرين مستمرة 
ترســـيخ  نحـــو  الثابتـــة  خطاهـــا  فـــي 
التاريخيـــة  األخويـــة  العالقـــات  أطـــر 
العربيـــة  المملكـــة  مـــع  المتجـــذرة 
السعودية الشـــقيقة بما يعّزز التنسيق 
المتقـــدم ويحقق مزيًدا من المنجزات 
المشـــتركة  الـــرؤى والتطلعـــات  وفـــق 
التـــي تحظـــى برعاية واهتمـــام عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد 
بن عيســـى آل خليفة، وعاهل المملكة 
خـــادم  الشـــقيقة  الســـعودية  العربيـــة 
الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان بن 
عبدالعزيـــز آل ســـعود. جـــاء ذلك لدى 
لقاء ســـموه في قصر الصافرية مساء 
أمس، وزير الداخلية بالمملكة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األميـــر عبد العزيز بن ســـعود 
بـــن نايـــف بـــن عبـــد العزيز آل ســـعود، 
بحضـــور رئيـــس الهيئـــة العليـــا لنـــادي 
راشـــد للفروسية وســـباق الخيل سمو 

الشـــيخ عيسى بن ســـلمان بن حمد آل 
خليفة، ووزير الداخلية الشـــيخ راشد 
بن عبـــدهللا آل خليفة، ووزيـــر المالية 
واالقتصـــاد الوطنـــي الشـــيخ ســـلمان 
بن خليفة آل خليفة، وســـفير المملكة 
البحريـــن  لـــدى  الســـعودية  العربيـــة 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلطان 
بـــن أحمـــد بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود، 
حيـــث رّحـــب ســـموه بزيـــارة صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير عبـــد العزيز بن 

ســـعود بـــن نايف بـــن عبـــد العزيـــز آل 
سعود إلى بلده الثاني مملكة البحرين، 
كمـــا نقل صاحب الســـمو الملكي وزير 
الداخلية بالمملكة العربية الســـعودية 
إلـــى ســـموه تحيـــات وتقديـــر خـــادم 
الحرمين الشـــريفين وولي العهد نائب 
رئيـــس مجلس الـــوزراء وزيـــر الدفاع 
بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية صاحب 
بـــن  محمـــد  األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
ســـلمان بن عبدالعزيز آل ســـعود، فيما 

حّمله ســـموه تحياته لخادم الحرمين 
الشريفين وولي عهده.

وخـــالل اللقـــاء تـــم بحـــث عـــدٍد مـــن 
المشـــترك  االهتمـــام  ذات  القضايـــا 
ومناقشة المستجدات على الساحتين 
اإلقليمية والدولية، حيث أشاد سموه 
العربيـــة  للمملكـــة  المحـــوري  بالـــدور 
الســـعودية في خدمـــة قضايا األمتين 
العربيـــة واإلســـالمية ومـــا تمثلـــه من 
واإلقليمـــي،  العربـــي  لألمـــن  مرتكـــٍز 

مؤكـــًدا ســـموه أن مـــا يمس الشـــقيقة 
الكبرى يمس البحرين، مشـــيًرا إلى أن 
المملكة العربية الســـعودية هي العمق 
االســـتراتيجي وعامـــل أساســـي مهم 
لالســـتقرار فـــي المنطقـــة واالقتصـــاد 
وزيـــر  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن  العالمـــي. 
الداخلية بالمملكة العربية الســـعودية 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الشـــقيقة 
األميـــر عبدالعزيز بن ســـعود بن نايف 
بـــن عبـــد العزيز آل ســـعود عن شـــكره 
وتقديره لصاحب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء على ما 
لقيـــه مـــن حفاوة االســـتقبال وحســـن 
الضيافة، التي عكست متانة العالقات 
والشـــعبين  البلديـــن  بيـــن  الثنائيـــة 
الشـــقيقين، متمنًيـــا لمملكـــة البحريـــن 
دوام االزدهـــار والنمـــاء. وأقـــام ولـــي 
العهـــد رئيـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفة، مأدبة إفطـــار تكريًما لصاحب 
الســـمو الملكـــي األمير عبـــد العزيز بن 
ســـعود بـــن نايـــف بـــن عبدالعزيـــز آل 

سعود والوفد المرافق.

المنامة- بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

بعـــث ملك البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة وولـــي العهد رئيس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، برقيتي 
تعزية ومواساة إلى أخيه رئيس جمهورية مصر العربية 
الشـــقيقة عبدالفتـــاح السيســـي، بضحايا حـــادث القطار 

الذي وقع أمس بمحافظة القليوبية.
وأعرب جاللة الملك وصاحب الســـمو الملكي ولي العهد 
رئيس مجلس الـــوزراء في البرقية عن خالص تعازيهما 
وصـــادق مواســـاتهما له وشـــعب مصـــر وأســـر الضحايا، 
ســـائلين المولى العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواســـع 
رحمتـــه ومغفرتـــه ويســـكنهم فســـيح جناتـــه، وأن يمـــن 
علـــى المصابين بســـرعة الشـــفاء والعافيـــة، وأن يحفظ 
مصر وشـــعبها الشـــقيق من كل ســـوء ومكروه. كما بعث 
صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
برقيـــة تعزيـــة مماثلة إلـــى أخيه رئيس مجلـــس الوزراء 

بجمهورية مصر العربية الشقيقة  مصطفى مدبولي.

بعـــث ملك البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة وولـــي العهد رئيس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة برقيتي 
تعزية ومواساة الى رئيس جمهورية تركمانستان قربان 
قولي بردي محمدوف، ضمناها خالص تعازيهما وصادق 
مواســـاتهما في وفاة والده مالكقولـــي بردي محمدوف، 
ســـائلين هللا عـــز وجل أن يتغمـــد الفقيد بواســـع رحمته 
ورضوانـــه ويســـكنه فســـيح جناتـــه وأن يلهـــم رئيـــس 

جمهورية تركمانستان جميل الصبر والسلوان.

تلقـــى ولي العهـــد رئيس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، برقية شكر جوابية من 
أخيه رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة سمو 
ا على برقية  الشـــيخ صباح خالد الحمد الصباح، وذلك ردًّ
التعزيـــة والمواســـاة التـــي بعث بها ســـموه إليـــه في وفاة 
الشيخة نورية األحمد الجابر المبارك الصباح رحمها هللا.

البحرين تعزي الرئيس المصري 
في ضحايا حادث القطار

... وتعزي رئيس تركمانستان في وفاة والده

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلقى شكر رئيس الوزراء الكويتي

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مستقبال وزير الداخلية السعودي

المنامة - بنا

البحرين تتلّقى شكر 
امبراطور اليابان

الجاللة  صــاحــب  ــبــالد  ال مــلــك  تلقى 
ــن عــيــســى آل خليفة  ب الــمــلــك حــمــد 
الــوزراء  رئيس مجلس  العهد  وولــي 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
شكر  بــرقــيــتــي  خليفة  آل  حــمــد  بــن 
جــوابــيــتــيــن مــن امــبــراطــور الــيــابــان 
برقيتي  على  ا  ردًّ ــك  وذل ناروهيتو، 
بمناسبة  المهنئتين  وسموه  جاللته 

عيد ميالد إمبراطور اليابان.
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تسهيل عبور البضائع وبحث تطبيق نظام النقطة الواحدة
وزيـــر الداخليـــة: اجتمـــاع “التنســـيق” تعبيـــر واضـــح عـــن مســـيرة ممتـــدة مـــن التكامـــل األمنـــي

أكـــد وزير الداخلية  الفريق أول الشـــيخ 
عمـــق  خليفـــة  آل  عبـــدهللا  بـــن  راشـــد 
العالقات األخوية الراســـخة التي تجمع 
العربيـــة  والمملكـــة  البحريـــن  مملكـــة 
قيـــادة  فـــي ظـــل  الشـــقيقة،  الســـعودية 
ملـــك البالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
ملـــك  وأخيـــه  خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن 
الشـــقيقة  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 
خادم الحرمين الشـــريفين الملك سلمان 
أن  مضيفـــا  ســـعود،  آل  عبدالعزيـــز  بـــن 
تســـتند  الحميمـــة،  األخويـــة  العالقـــات 
إلـــى واقـــع تاريخـــي أصيـــل، بنـــاه اآلباء 
علـــى وحـــدة  الكـــرام وقائـــم  واألجـــداد 

الصف والمصير المشترك.
جـــاء ذلـــك، فـــي كلمـــة ترحيبيـــة لوزيـــر 
الداخليـــة، في مســـتهل االجتمـــاع األول 
للجنة التنسيق األمني والعسكري والتي 
تعد إحدى اللجـــان الخمس المنبثقة من 
مجلـــس التنســـيق الســـعودي البحريني، 
الـــذي يرأســـه كل مـــن ولي العهـــد رئيس 
مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، وأخيه 
ولـــي العهد نائب رئيـــس مجلس الوزراء 
وزير الدفاع بالمملكة العربية الســـعودية 
الشـــقيقة  صاحب الســـمو الملكي األمير 
آل  عبدالعزيـــز  بـــن  ســـلمان  بـــن  محمـــد 

سعود، حيث عقد االجتماع، مساء أمس 
فـــي مملكـــة البحرين، برئاســـة مشـــتركة 
مـــن وزيـــر الداخليـــة بالمملكـــة العربيـــة 
الســـمو  صاحـــب  الشـــقيقة  الســـعودية 
الملكـــي األميـــر عبدالعزيز بن ســـعود بن 
نايـــف بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود، ووزير 
الداخليـــة بمملكـــة البحريـــن الفريق أول 

الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة.
تقديـــر  عـــن  الداخليـــة  وزيـــر  وأعـــرب 

مملكـــة البحرين،علـــى الـــدوام، مواقـــف 
الشـــقيقة  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 
النبيلـــة واألصيلة، وحرصها على توحيد 
المواقـــف، واســـتمرار التعاون في شـــتى 
االجتمـــاع  أن  إلـــى  مشـــيرا  المجـــاالت، 
للجنـــة، يمثل تعبيرًا واضحًا عن مســـيرة 
ممتدة من التكامل األمني، تجمع البلدين 
األداء  تعزيـــز  فـــي  الشـــقيقين، وتســـهم 
األمنـــي المشـــترك وترســـيخ االســـتقرار، 

بمـــا يضمن حماية المكتســـبات الوطنية، 
ويسهم في تعزيز األمن اإلقليمي.

األمنـــي  التنســـيق  لجنـــة  واســـتعرضت 
مـــن  المقـــرة  الموضوعـــات  والعســـكري، 
بشـــأنها  واتخـــذت  التنســـيق،  مجلـــس 
التوصيـــات والمبـــادرات الالزمـــة، ومـــن 
بينهـــا تعزيـــز التعـــاون في مجـــال األمن 
عبـــور  إجـــراءات  وتســـهيل  الســـيبراني 
الحـــدود  عبـــر  والشـــاحنات  البضائـــع 

وتيســـير إجـــراءات إصـــدار التأشـــيرات 
بحـــث  تـــم  كمـــا  البلديـــن،  بيـــن  للـــزوار 
تطبيـــق نظـــام النقطـــة الواحـــدة في كل 
بلد وتســـهيل إجراءات عبور المسافرين 
عبر جســـر الملك فهد وتسهيل إجراءات 
الســـفر لمواطنـــي البلديـــن فـــي المنافـــذ 
الثنائـــي  اإللكترونـــي  والربـــط  الجويـــة 
القـــدرات  وبنـــاء  المروريـــة  للمخالفـــات 
والربط اإللكتروني بيـــن غرف العمليات 

الرئيسة بوزارتي الداخلية في البلدين.
وأعـــرب الجانبـــان، في نهايـــة االجتماع، 
عـــن ارتياحهما حيال مـــا تم تحقيقه من 
نتائـــج، مؤكديـــن أهميـــة االســـتمرار في 
تعزيـــز العمـــل المشـــترك فـــي المجاليـــن 
األمني والعسكري بما يعود على البلدين 
وشـــعبيهما باألمـــن واالســـتقرار تحقيقـــًا 
لطموحـــات قيادتـــي البلدين الشـــقيقين 
الراميـــة إلى دعـــم وتطوير العالقات في 

مختلف المجاالت.
ومن المقـــرر أن يتم رفـــع نتائج اجتماع 
والعســـكري  األمنـــي  التنســـيق  لجنـــة 
والمبـــادرات والمخرجـــات المؤملـــة إلـــى 
اللجنـــة التحضيريـــة لدراســـتها ورفع ما 
تراه مناســـبًا منها إلـــى المجلس ليقرر ما 

يراه بشأنها.

المنامة - وزارة الداخلية

تتقدم

أرسة دار »                  «

بخالص التعازي واملواساة 

إىل الزميل

راشد الغائب

يف وفاة املغفور له بإذن الله

ابن عمـه
سائلني الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع 

رحمته وأن يسكنه الفردوس األعىل وأن يلهم 

أهله وذويه الصرب والسلوان

بسم الله الرحمن الرحيم

المنامة - بنا

اســـتقبل وزير اإلعالم علي الرميحي في مكتبه 
ســـفير مملكـــة البحرين لـــدى الواليـــات المتحدة 

األميركية الشيخ عبدهللا بن راشد آل خليفة.
 وقـــد رّحـــب وزيـــر اإلعـــالم بالشـــيخ عبدهللا بن 
راشـــد آل خليفة، مشـــيًدا بالجهـــود الطيبة التي 

إلـــى تعزيـــز مســـيرة  يبذلهـــا الســـفير والراميـــة 
عالقـــات الصداقة والتعاون بين مملكة البحرين 

والواليات المتحدة األميركية الصديقة.
 وتـــم خـــالل اللقاء اســـتعراض ومناقشـــة أوجه 
التعـــاون والشـــراكة بيـــن وزارة اإلعـــالم ووزارة 

الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية.

تقوية مسيرة العالقات مع أميركا

المنامة - وزارة الخارجية

أعربـــت وزارة خارجية مملكـــة البحرين عن 
بالغ التعازي والمواســـاة إلى حكومة وشعب 
جمهورية مصر العربية الشقيقة في ضحايا 
حادث القطار بمحافظة القليوبية، مما أودى 
بحياة عشرات األشـــخاص، وإصابة المئات. 

وأكـــدت وزارة الخارجيـــة تعاطـــف مملكـــة 
وشـــعب جمهوريـــة  مـــع حكومـــة  البحريـــن 
مصر العربية الشـــقيقة فـــي المصاب الجلل، 
ســـائلة المولى عز وجـــل أن يتغمد المتوفين 
بواسع رحمته وغفرانه، وأن يمن على جميع 

المصابين بالشفاء العاجل.

“الخارجية” تعزي مصر في ضحايا حادث القطار

االتفاقية اإلبراهيمية تتضمن فرًصا وتحديات مشتركة
عبـــداهلل بـــن راشـــد: البحريـــن ملتزمـــة بقيـــام دولـــة فلســـطينية مســـتقلة

قال سفير مملكة البحرين لدى 
الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة 
الشـــيخ عبـــدهللا بـــن راشـــد آل 
عـــن  نتحـــدث  “عندمـــا  خليفـــة 
فإننـــا  اإلبراهيميـــة،  االتفاقيـــة 
نتحدث عن األمـــل واإليجابية 
للفـــرص،  العنـــان  وإطـــالق 
نتشـــارك الكثير مـــن التحديات 
المشـــتركة وبإمكاننا التعلم من 

بعضنا البعض”. 
جـــاء ذلك خالل مشـــاركته في 
معهـــد  نظمـــه  الـــذي  المنتـــدى 
السياســـة في جامعـــة هارفارد 
بشـــأن إعـــالن مبـــادئ إبراهيـــم 
االتفاقيـــة   “ عنـــوان  تحـــت 
اإلبراهيمية: طريًقا إلى السالم 
عبـــر  االقتصـــادي”،  واالزدهـــار 
االتصـــال اإللكترونـــي المرئـــي، 
بمشاركة ســـفير دولة اإلمارات 
العربيـــة المتحدة لدى الواليات 
يوســـف  األميركيـــة  المتحـــدة 

العتيبـــة،، ونائبة مديـــر الوكالة 
الدوليـــة  للتنميـــة  األمريكيـــة 

بوني جليك.
وأوضح الســـفير فـــي حوار مع 
الطلبة أن مملكـــة البحرين هي 
حليف مهم للواليـــات المتحدة 
األميركية، وهي مقر األسطول 
الخامـــس األميركي، كمـــا وأنها 
ملتزمة بصـــون األمن اإلقليمي 
والدولـــي وتســـتضيف القـــوات 

البحريـــة المشـــتركة والتحالف 
الدولـــي ألمـــن وحمايـــة حريـــة 
تحقيـــق  أن  مؤكـــًدا  المالحـــة، 
السالم هو الخيار االستراتيجي 

لمملكة البحرين.
كمـــا أشـــار الســـفير فـــي كلمـــة 
ألقاهـــا إلـــى رؤية عاهـــل البالد 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة، التي كان لها 
الـــدور األساســـي فـــي الخطوة 

التاريخيـــة المهمـــة والشـــجاعة 
مبـــادئ  إعـــالن  علـــى  للتوقيـــع 
إبراهيم مع دولة إسرائيل، وأن 
العالقـــات الثنائيـــة بيـــن مملكة 
البحرين ودولة إسرائيل والتي 
مختلـــف  فـــي  تعاوًنـــا  تشـــهد 
المجاالت االقتصادية والبيئية 
والتقنيـــة أدت أيًضـــا إلى تطور 

اجتماعي إقليمي مهم
فـــي  الســـالم  عمليـــة  وبشـــأن 
الشرق األوسط، أوضح السفير 
أن حكومـــة مملكـــة البحرين ال 
تـــزال ملتزمـــة بمبادرة الســـالم 
العربية وحل الدولتين المؤدي 
فلســـطينية  دولـــة  قيـــام  إلـــى 
القـــدس  عاصمتهـــا  مســـتقلة 
الخطـــوة  وأن  الشـــرقية، 
التاريخية التي اتخذتها مملكة 
البحريـــن إنمـــا تقـــرب المنطقة 
العـــادل  الســـالم  تحقيـــق  إلـــى 

والشامل.

المنامة - بنا

تحفيز االقتصاد يخلق مزيدا من فرص العمل للمواطنين
حميـــدان: حزمـــة مـــن المشـــروعات لتعزيـــز التنافســـية وتحقيـــق االســـتدامة

أكــد وزيــر العمل والتنميــة االجتماعية، رئيس مجلــس إدارة هيئة 
تنظيــم ســوق العمــل، جميــل حميــدان، أهميــة تحفيــز االقتصــاد 
الوطنــي مــن أجل خلق المزيد من فرص العمل النوعية للمواطنين 
باعتبــاره الخيــار األول عنــد التوظيــف، منّوًهــا بضــرورة التعــاون 
المشــترك بيــن أطــراف اإلنتــاج الثالثــة لتحقيــق رؤيــة الحكومــة 
وتطلعاتهــا فــي “خلــق أمــن اقتصــادي واجتماعــي مســتدام” فــي 

مملكة البحرين.

 وقال حميـــدان إن هيئة تنظيم 
ســـوق العمـــل مســـتمرة في دعم 
التعاون القائـــم مع الجهات ذات 
الصلة بســـوق العمل، وهي بذلك 
تنفـــذ دورها المســـاند الســـتقرار 
وتـــوازن ســـوق العمـــل، وإيجـــاد 
الحتياجـــات  الملبيـــة  الحلـــول 
ومنحـــه  الوطنـــي  االقتصـــاد 
المرونـــة التـــي تعـــزز تنافســـيته 
وقدرته على التأقلم مع مختلف 
الظروف، حيث تعمل الهيئة في 
هذا الســـياق على تطبيق حزمة 
واإلجـــراءات  المشـــروعات  مـــن 
المنظمـــة للســـوق بالتنســـيق مع 
ممثلي القطاعـــات اإلنتاجية من 

أصحاب أعمال وعمال.
 ونـــّوه الوزيـــر حميـــدان، خـــالل 
ترؤســـه اجتمـــاع مجلـــس إدارة 
العمـــل،  ســـوق  تنظيـــم  هيئـــة 
المرئـــي،  االتصـــال  تقنيـــة  عبـــر 
بحـــرص اإلدارة التنفيذيـــة على 
واإلنتاجيـــة  الفعاليـــة  زيـــادة 
المســـبقة  العاليـــة  والجهوزيـــة 
أســـهم  للعمـــل اإللكترونـــي ممـــا 
في اســـتمرار آليـــات العمل لديها 
بـــذات القـــدرة والكفـــاءة، علـــى 
الرغم من الظروف التي فرضتها 
جائحـــة فيـــروس كورونـــا. وقد 
التقريـــر  اإلدارة  مجلـــس  أقـــّر 
المالـــي المدقق عـــن العام 2020 

وكذلـــك التقرير الســـنوي لإلدارة 
التنفيذيـــة عـــن العـــام ذاتـــه، كما 
اطلع علـــى الميزانيـــة التقديرية 
الهيئـــة  وخطـــط   2021 للعـــام 

ومشاريعها المستقبلية.
 وتـــم خـــالل االجتمـــاع االطالع 
الهيئـــة  أداء  تقريـــر  علـــى 
الســـنوي، حيث تـــم التأكيد على 
إجـــراء  لتســـهيل  الجهـــود  بـــذل 
الوقـــت  واختصـــار  المعامـــالت 
علـــى العمـــالء، مـــع التوســـع في 
اســـتخدام التكنولوجيـــا وإنجاز 
ا، الى جانب  المعامالت إلكترونيًّ
المنزليـــة  العمالـــة  ملـــف  تنـــاول 

مســـتجدات  علـــى  والتعـــرف 
مشـــكلة ترك العمـــل وآلية ضبط 
المخالفيـــن، واســـتعرض جهـــود 
التوعيـــة التـــي تقوم بهـــا الهيئة 
لحث المســـتفيدين إلى التعامل 
مـــع مكاتب التوظيـــف ووكاالت 
مـــن  للحـــد  المرخصـــة  التوريـــد 
الظاهر الســـلبية في سوق العمل 
ولضمـــان حقوقهـــم، فضـــالً عـــن 
التعـــاون مـــع مختلـــف األجهـــزة 
وزارة  والســـيما  الحكوميـــة 
الداخليـــة فـــي تنفيـــذ الحمـــالت 
لضبـــط  المســـتمرة  التفتيشـــية 

وترحيل العمالة المخالفة.

ضاحية السيف - هيئة تنظيم سوق العمل

العالقات األخوية الحميمة 
تستند إلى واقع تاريخي أصيل 

بناه اآلباء واألجداد وقائم على 
وحدة الصف والمصير المشترك

تقدير دائم من البحرين 
لمواقف الشقيقة النبيلة 

واألصيلة وحرصها على توحيد 
المواقف واستمرار التعاون

مسيرة ممتدة من 
التكامل األمني تسهم 

في تعزيز األداء المشترك 
وترسيخ االستقرار

ارتياح حيال ما تحقق من نتائج 
وتأكيد أهمية االستمرار في 

تعزيز العمل المشترك في 
المجالين األمني والعسكري



أعلنــت رئيــس مجلــس أمناء المبرة الخليفية ســمو الشــيخة زين 
بنــت خالــد آل خليفــة، عن إطالق المبرة 7 ِمنح الدراســية باســم 
المغفــور لــه بإذن هللا تعالى صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة 
بــن ســلمان آل خليفــة )طيــب هللا ثــراه(، ضمــن برنامــج “رايــات” 
للمنح الدراسية، مؤكدة سموها أن المبادرة من المبرة الخليفية 
تأتي تخليًدا لذكرى األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الذي كان 
الداعــم األول والموّجــه لمؤسســة المبــّرة الخليفية منذ إنشــائها، 

وتعد المبرة إحدى ثمار توجيهات ورؤى سمّوه.

وقالت ســـموها، في تصريحات 
لــــ “البـــالد” على هامـــش إطالق 
إن  للمنـــح  الخليفيـــة  المبـــرة 
المبـــادرة تأتـــي تخليـــدا لذكرى 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة 
)طيب هللا ثراه( الذي كان مثلنا 

األعلى في خدمة المواطنين.
وأضافت سموها: إننا نؤمن بأن 
جميع مـــا حققناه مـــن منجزات 
وأهـــداف وخدمـــات هي بفضل 
من هللا عز وجل ثم بفضل عناية 
ورعايتـــه  هللا(  )رحمـــه  ســـموه 
المتواصلـــة للمؤسســـة، مشـــيرة 
إلى أن مؤسسة المبرة الخليفية 
خطواتهـــا  منـــذ  حظيـــت  التـــي 
األولـــى بدعـــم ال محـــدود مـــن 
المغفـــور لـــه بـــإذن هللا صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير خليفة بن 
ســـلمان آل خليفة ستبقى دوما 

وفية لكل توجيهاته السديدة.
وأعربت سمو الشيخة زين بنت 
خالد عن جل شكرها وتقديرها 
لـــكل الجامعـــات الشـــريكة على 
تعاونهـــا ودعمهـــا لـــكل مبادرات 
المبرة ولبرنامـــج “رايات” للمنح 
فـــي  يصـــب  والـــذي  الدراســـية 
تحقيق مساعينا وعملنا لتمكين 
وتعزيـــز  البحرينـــي  الشـــباب 
تحقيـــق  أجـــل  مـــن  فرصهـــم 
وبمـــا  األكاديميـــة  أحالمهـــم 
يتوافق مـــع ميولهـــم ورغباتهم 
المؤسســـات  أفضـــل  لـــدى 
الدراســـية على مستوى المملكة 
من خالل برنامج “رايات للمنح 
الدراســـية والـــذي يحقق نجاحا 
واسعا منذ انطالقه ولحد اآلن.

المبـــرة  أن  ســـموها  وأكـــدت 
هدفهـــا  وضعـــت  الخليفيـــة 
علـــى  العمـــل  وهـــو  األساســـي 
تمكين الكوادر الوطنية الشـــابة 
والواعـــدة مـــن عملهـــا، مضيفـــة 
ســـموها: وألجله عملنا جاهدين 
علـــى تعزيـــز قنـــوات التواصـــل 
والتفاعل والشـــراكة المجتمعية 
مـــع كافـــة مؤسســـات المجتمـــع 
الرســـمية والخاصة، وبما يصب 
فـــي تلبيـــة احتياجات الشـــباب 

وتطوير مهاراتهم.

دعم سمو الشيخة زين 
المتواصل

المديـــر  أوضحـــت  وبدورهـــا 
التنفيذي للمبـــرة الخليفية صبا 
والمتابعـــة  الدعـــم  أن  ســـيادي 
الشـــخصية لسمو الشـــيخة زين 
للمبـــرة  آل خليفـــة  بنـــت خالـــد 
علـــى  ســـموها  حـــرص  يعكـــس 
تحقيـــق المبـــرة األهـــداف التي 
أسســـت مـــن أجلهـــا، وأن تكون 
صرحا يعمل على دعم وتطوير 
الشـــباب البحرينـــي وتشـــجيعه 
على المشـــاركة الفعالة كمواطن 
منتج يخـــدم المجتمع ويتفاعل 
مـــع قضايـــاه، مؤكـــدة أن دعـــم 
أن  فـــي  واضحـــا  كان  ســـموها 
تنجز وتطـــور المبرة العديد من 
برامجها ومنها برنامج “رايات”.

وأكدت ســـيادي أن دعم سموها 
ومتابعتهـــا لبرامـــج المبرة ومنذ 
انطالقها قبل 10 ســـنوات مكننا 
من توفيـــر أكبر قـــدر ممكن من 
الفـــرص للشـــباب، حيث فتحت 
المبـــرة باب التعاون مع مختلف 
لدعـــم  واألفـــراد؛  المؤسســـات 
مقعـــد جامعـــي علـــى الرغم من 
أن المبـــرة مؤسســـة خيرية غير 
ربحيـــة تســـعى وتحـــرص على 
دعم التعليم في مملكة البحرين 
الشـــباب  مجتمـــع  تنميـــة  عبـــر 

وإمكاناتـــه  قدراتـــه  وتعزيـــز 
برامـــج  وفـــق  أهدافـــه  ليحقـــق 
واإلتقـــان  الجـــودة  علـــى  تركـــز 
وتتماشـــى مـــع رؤيـــة البحريـــن 
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“البـــالد” إن  لــــ  وقالـــت ســـيادي 
برنامـــج “رايـــات” يعمـــل حاليـــا 
على طرح العديد من الشراكات 
الجديـــدة والتي تصب في منح 
تعليميـــة لدعـــم الشـــباب، مبينة 
أن المبـــرة وألنهـــا كانت صاحبة 
الريادة في هـــذا الجانب فنحن 
تتلقى العديـــد من الدعوات من 
المؤسسات التعليمية المرموقة 
لعقد شـــراكات تصب في صالح 
الشباب البحريني، مشددة على 
أن هذا ما كان يتحقق لوال عمل 
سمو الشيخة زين بنت خالد آل 
خليفة المتواصل والمتفاني من 

أجل الشباب البحريني.
عـــدد  أن  ســـيادي  وأوضحـــت 
برنامـــج  مـــن  المقدمـــة  المنـــح 
“رايـــات” للمنـــح الدراســـية بلـــغ 
حتـــى اآلن 302 منهـــا 185 إناثا 
و117 ذكورا عبر برنامج رايات 
للمنـــح الدراســـية، وكذلك طرح 
7 ِمنـــح الدراســـية ضمـــن منـــح 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة 

)طيب هللا ثراه(.

برنامج المنح

وقالـــت رئيـــس قســـم “رايـــات” 
للمنح الدراسية التابع لمؤسسة 
المبرة الخليفية نورة بن هندي: 
أطلقت المؤسســـة البرنامج في 
برنامجـــًا  ليكـــون   2011 العـــام 
يســـاهم  ومتكامـــالً  شـــامالً 
وتنميـــة  التعليـــم  مجـــال  فـــي 
للشـــباب  الشـــخصية  المهـــارات 
البحرينيين عبر توفيرالبرنامج 
لاللتحـــاق  للطلبـــة  الفرصـــة 
المعتمـــدة  الجامعـــات  بإحـــدى 
إلـــى  باإلضافـــة  البحريـــن،  فـــي 
تقديمه للعديد مـــن المزايا منها 
عمـــل  وورش  ماليـــة  حوافـــز 
وفـــرص تدريبيـــة فـــي القطـــاع 
الحكومي والخـــاص، مردفة أن 
البرنامـــج يقـــدم فرصـــًا لتعزيـــز 
ثقافة “المســـؤولية المجتمعية”، 
بواســـطة غـــرس وتعزيـــز قيمة 

التطوع وخدمة المجتمع.
فـــي  هنـــدي  بـــن  وأشـــارت 
تصريحـــات لــــ “البـــالد” إلـــى أن 
برنامـــج  فـــي  تعاونـــت  المبـــرة 
“رايـــات” وضمـــن برنامـــج منـــح 
صاحب الســـمو الملكي المغفور 

له األميـــر خليفة بن ســـلمان آل 
خليفـــة )طيـــب هللا ثـــراه(، ومن 
أجـــل توفيـــر المنـــح الدراســـية 
للطلبة مع العديد من الجامعات 
ومنها الكلية الملكية للجراحين 
الطبيـــة  البحريـــن  جامعـــة   -
والجامعـــة البريطانية بالبحرين 
وجامعـــة  األهليـــة  والجامعـــة 
بانجـــور وجامعـــة لنـــدن بمعهـــد 
البحريـــن للدراســـات المصرفية 

والمالية.
وأوضحـــت أن شـــروط القبـــول 
هي أن يكون بحريني الجنسية، 
وحاصـــل على معدل 95 % فما 
فـــوق بالثانوية العامـــة، ويجب 
على المتقدم القيام باإلجراءات 
والحصـــول  للتقديـــم  الالزمـــة 
علـــى رســـالة القبـــول، حيث إن 
المؤسســـة ال تنـــوب عن الطالب 
في عملية التقديـــم ثم التقديم 
لمنحة مؤسسة المبرة الخليفية، 
وأن يكـــون لدى المتقدم شـــغف 
باألعمـــال التطوعيـــة وإنجازات 
المجتمـــع  خدمـــة  مجـــال  فـــي 
وجوائز على المســـتوى المحلي 
أن  إلـــى  مشـــيرة  العالمـــي،  أو 
عملية االختيار تتم على أساس 
التحصيـــل األكاديمي واألعمال 
التطوعيـــة المقدمـــة باإلضافـــة 
إلى إنجازات المتقدم، ويســـمح 
التقديـــم لجامعـــة واحـــدة فقط 
من الجامعات المطروحة ضمن 
الملكـــي  الســـمو  منـــح صاحـــب 
بـــن ســـلمان آل  األميـــر خليفـــة 

خليفة )طيب هللا ثراه(.
وأوضحـــت رئيس قســـم رايات 
لمؤسســـة  الدراســـية  للمنـــح 
بـــن  نـــورة  الخليفيـــة  المبـــرة 
هندي أن فترة التســـجيل بدأت 
مـــن 11 أبريـــل وتســـتمر لمـــدة 
أبريـــل   24 ولغايـــة  أســـبوعين 
2021، والتقديـــم ســـيكون عبـــر 
موقـــع  علـــى  االســـتمارة  مـــلء 
المؤسســـة اإللكترونـــي، ويمكن 
للمتقدم زيـــارة الموقع لالطالع 
المطلوبـــة و  المســـتندات  علـــى 

تجهيزهـــا، معربـــة عـــن شـــكرها 
لـــكل الجامعـــات الشـــريكة على 
تعاونها ودعمها للمبادرات، التي 
تســـاهم فـــي تحقيـــق مســـاعينا 
البحرينـــي،  الشـــباب  لتمكيـــن 
أجـــل  مـــن  فرصهـــم  وتعزيـــز 
تحقيـــق أحالمهـــم األكاديميـــة؛ 
لكفالـــة  جامعـــي  مقعـــد  لدعـــم 
دراســـة  فـــي  الراغبيـــن  الطلبـــة 

درجة البكالوريوس.

الحواج: تحمل اسم فقيد 
الوطن

وبـــدوره أكد الرئيس المؤســـس 
رئيـــس مجلـــس أمنـــاء الجامعة 
األهلية عبدهللا الحواج، سعادة 
الجامعـــة بـــأن تكون شـــريكًا مع 
المبـــرة الخليفيـــة فـــي برنامـــج 
المنـــح الدراســـية التـــي تحمـــل 
اســـم فقيـــد الوطـــن المغفـــور له 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة 

)طيب هللا ثراه(.
وأكد الحواج بهذه المناســـبة أن 
الجامعـــة األهليـــة التي حظيت 
بدعـــم ومســـاندة الفقيد الراحل 
فـــي حياتـــه،  يـــوم  آخـــر  حتـــى 
وتتشـــرف بتقديـــم هـــذه المنح 
للذكـــرى  تخليـــدًا  الدراســـية 
العطـــرة التي مازلنـــا نعيش في 

كنفها.
وعاد الحـــواج بذاكرتـــه ليقول: 
الـــدروس  مـــن  الكثيـــر  أتذكـــر 
والعبر التـــي تعلمتها وأنا بمعية 
ســـموه )رحمة هللا( طـــوال أكثر 
مـــن 50 ســـنة، و فـــي مجلســـه 
العتيد الذي دارت فيه حوارات 
مواقف،  وصـــدرت  ومناقشـــات 
وأطروحات  مشـــاريع  وخرجت 
مازلنا نســـتذكرها وقلوبنا تقطر 
تـــذرف  وعيوننـــا  وألمـــًا،  حزنـــًا 
دموعًا وأسى وشجنًا، على رغم 
أن ذكـــراه ســـتظل خالـــدة فـــي 

النفوس.
واســـتذكر ما لم يغيب عنه أبدا، 

يـــوم  وكل  اليـــوم  أذكـــر  قائـــال: 
يمـــر علينـــا أهـــم وصايـــا فقيـــد 
الوطن الكبير التي دائمًا يكررها 
ويذكرنـــا بها وهي حـــب الوطن 
شـــعبه،  خدمـــة  فـــي  والتفانـــي 
ونحن اليوم في هذه المناســـبة 
نحقق بعض وصايـــاه، مؤكدين 
أن روح الفقيـــد مازالـــت تظللنـــا 
مازالـــت  ومآثـــره  وإنجازاتـــه 

تعيش فينا.
وأعـــرب الحواج عن كل الشـــكر 
المبـــرة  تقدمـــه  لمـــا  والتقديـــر 
الخليفية برئاســـة سمو الشيخة 
خليفـــة  آل  خالـــد  بنـــت  زيـــن 
وعضـــوات مجلـــس األمناء من 
جهـــد متواصـــل لدعـــم الشـــباب 
إلكمـــال  لهـــم  فـــرص  وإيجـــاد 

مسيرتهم األكاديمية.

العتوم: تعاون ناجح

مـــن جانبـــه، أكـــد رئيـــس الكلية 
الملكيـــة للجراحين فـــي إيرلندا 
- جامعة البحرين الطبية، سمير 
العتـــوم عـــن ســـعادته بالتعاون 
بيـــن الجامعـــة والمبـــرة لتوقيع 
اتفاقيـــة منـــح المغفور لـــه بإذن 
الســـمو  صاحـــب  تعالـــى  هللا 
الملكي األمير خليفة بن سلمان 
فخـــر  عـــن  معربـــا  خليفـــة،  آل 

الجامعة بالشراكة.
بدايـــة  منـــذ  العتـــوم،  وأوضـــح 
بعالقـــة  نرتبـــط   ،2017 العـــام 
تجمعنـــا  إذ  للغايـــة،  ناجحـــة 
الرؤية المشـــتركة التـــي نحملها 
وهـــي كـــون المؤسســـتين غيـــر 
ربحيـــة، مؤكدا أننا نقدر بشـــدة 
المبـــرة  تقدمهـــا  التـــي  القيمـــة 
الخليفيـــة فـــي تزويـــد الطـــالب 
بفرصـــة لمتابعـــة أحالمهـــم في 
والـــدور  أطبـــاء،  يصبحـــوا  أن 
النشط الذي تقوم به في ضمان 
حصول المرشـــح األنســـب على 
منحـــة الطب في الكلية الملكية 
للجراحيـــن في أيرلندا - جامعة 

البحرين.
مـــدى  أنـــه وعلـــى  إلـــى  وأشـــار 
الســـنوات األربـــع الماضية، كان 
لدينـــا أكثر من 70 طالبا تقدموا 
للحصـــول على منحة الشـــيخة 
مـــع  للطـــب  حمـــد  بنـــت  مـــوزة 
قائمة مختصرة من 25 مرشحا 
الطـــالب  علـــى  مثنيـــا  مميـــزا، 
الخمسة الذين رشحوا للدراسة 
فـــي الجامعة بعـــد نجاحهم في 
االختبـــارات المطلوبـــة من بين 
 ،”MKF“ 70 طالًبـــا تقدموا عبـــر
معربا عن سعادته إلى أن اثنين 
من الطالب الخمســـة من طالب 
المبرة الخليفية يصنفون ضمن 

أفضل 10 طالب في سنتهم.
باالعتـــراف  يســـعدنا  وقـــال: 
بمســـاهمتنا، ويســـعدنا مواصلة 
وتعزيـــز  المبـــرة  مـــع  تعاوننـــا 
خـــالل  مـــن  التعـــاون  وتطويـــر 
منح المغفور له بإذن هللا تعالى 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 

خليفة بن سلمان آل خليفة.
وأضـــاف: يشـــرفنا أن نكون من 

الشـــركاء فـــي المنـــح، فقـــد كان 
تعالـــى  هللا  بـــإذن  لـــه  المغفـــور 
األميـــر خليفـــة بن ســـلمان رجل 
دولـــة من أعلـــى مرتبـــة، ورجل 
ســـالم وأبـــا لجميـــع المواطنيـــن 
البحريـــن،  فـــي  والمقيميـــن 
وســـنظل دائًمـــا نتذكـــره قائـــدا 

حكيما وملهما.
ليـــس  الراحـــل  نتذكـــر  وتابـــع: 
فقط لما لســـموه من دور ســـاعد 
فـــي تشـــكيل وتصميـــم تاريـــخ 
ومســـتقبل البحرين ولكن أيًضا 
بصفتـــه داعًما كبيًرا منذ إنشـــاء 
وإن  البحريـــن،  فـــي  الجامعـــة 
النجاح الذي حققته الجامعة لم 
يكن ليتحقق لوال رؤية المغفور 
له بإذن هللا تعالى األمير خليفة 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة بجعـــل 
البحريـــن مركـــًزا دولًيـــا للتعليم 
الكليـــة  أن  مردفـــا  والصحـــة، 
الملكية للجراحين في البحرين 
هـــي واحـــدة مـــن حصـــاد تلـــك 
الرؤية، ومشددا على أن اتفاقية 
المنح هي إحدى الطرق لتكريم 
اإلرث القـــوي للمغفـــور لـــه بإذن 
االلتـــزام  ولتنفيـــذ  تعالـــى،  هللا 
مـــن الكليـــة الملكيـــة للجراحين 
“االيرلنديـــة “ وجامعة البحرين 
واالزدهـــار  التنميـــة  لمواصلـــة 
عـــن  معربـــا  البحريـــن،  لشـــعب 
فـــي  العامليـــن  لـــكل  شـــكره 
الجامعـــة بمختلف تخصصاتهم 
الذيـــن  المبـــرة  فـــي  والعامليـــن 
كانوا داعميـــن للتعاون وتحقق 
المنحـــة التي تهـــدف إلى إيجاد 
مهنـــي  مســـتوى  ذي  خريجيـــن 
وأكاديمـــي عاٍل ليســـوا قادرين 
على توفير رعاية صحية عالية 
الجودة فحســـب، بل يصبحون 
مجتمعهـــم  فـــي  قـــادة  أيًضـــا 

ويمكنهم دعم زمالئهم.
امتنانـــه  عـــن  العتـــوم  وأعـــرب 
العامليـــن  لجميـــع  وتقديـــره 
الصحيين في الخطوط األمامية 
يعملـــون  الذيـــن  البحريـــن  فـــي 
بجد لمحاربة واحتـــواء الوباء، 
وأيًضـــا لتكريم جميـــع موظفي 
للجراحيـــن  الملكيـــة  الكليـــة 
فـــي البحريـــن والطـــالب الذين 
ســـاهموا فـــي التطـــوع والبحث 
فـــي التجـــارب الســـريرية علـــى 
كوفيد 19 ودعم حملة التطعيم 
بالتعـــاون مع الحكومة، مشـــيرا 
إلى أنه من المهم أن أقدر العمل 
المتميز الذي قامت به الحكومة 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  بقيـــادة 
مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة الذي جعـــل البحرين 
واحـــدة مـــن أفضـــل الـــدول في 
إذ  البدايـــة،  منـــذ  الوبـــاء  إدارة 
أثنـــي علـــى الجهـــود مرتين من 
منظمة الصحـــة العالمية، معربا 
عن شـــكره لســـمو الشـــيخة زين 
بنت خالـــد ودورها ودور المبرة 

في دعم الشباب.

منح األمير خليفة بن سلمان تخليد لذكرى رجل العطاء
ســـمو الشـــيخة زيـــن لــــ “^”: األميـــر الراحـــل مثلنـــا األعلـــى فـــي خدمـــة المواطنيـــن
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سمو الشيخة زين بنت خالد

الحواج: 

نتشـــــرف 
بتقديـــم المنح 

الدراسية

العتوم:

سعداء بمواصلة 
تعاوننا مع 

“المبرة”

سيادي:

302 المنح 
المقدمة من 

“رايات”



النائب األول جمال فخرو

ديون محققة
مالحظاتاسم الشركةالمبلغ
تم تغيير الشكل القانوني او االلغاء او التصفيةالحمرا لمواد البناء614.750
تم تغيير الشكل القانوني او االلغاء او التصفيةالن للمقاوالت6,469.130
تم تغيير الشكل القانوني او االلغاء او التصفيةشركة الكيماويات الحديثة ذ.م.م5,669.300

تم تغيير الشكل القانوني او االلغاء او التصفيةشركة السريات للتجارة و االستيراد و التصدير1,986.350
تم تغيير الشكل القانوني او االلغاء او التصفيةشركة التوسع لمقاوالت  البناء ذ.م.م3,058.680
تم تغيير الشكل القانوني او االلغاء او التصفيةشركة لوك للمقاوالت ذ.م.م4,617.230
تم تغيير الشكل القانوني او االلغاء او التصفيةشركة المعاصر للشحن و التفريغ ش.ش2,524.000
المجموع24,939.440

اسم الشركةالمبلغ
تم تأكيد المبلغ الوارد بتقرير الدائنينهيئة تنظيم االتصاالت280.000
تم تأكيد المبلغ الوارد بتقرير الدائنينمعهد البحرين للتدريب6,400.000
تم تأكيد المبلغ الوارد بتقرير الدائنينالهيئة العامة للتامين االجتماعي41,103.100
تم تأكيد المبلغ الوارد بتقرير الدائنينهيئة تنظيم سوق العمل11,102.000
تم تأكيد المبلغ الوارد بتقرير الدائنينمجلس التدريب النوعي – تمكين61,084.680
تم ارسال التقرير بااليميل في انتظار الرد على التقرير الدائنينوزارة الصحة54,160.000
المجموع174,129.780

مالحظاتاسم الشركةالمبلغ
تم تأكيد المبلغ الوارد بتقرير الدائنينشركة الخليج لالليات و التكنولوجيا ذ.م.م16,029.900
تم تأكيد المبلغ الوارد بتقرير الدائنينمؤسسة كريستال للصيانة8,832.567
تم تأكيد المبلغ الوارد بتقرير الدائنينشركة المملكة للخرسانة ذ.م.م1,781,114.750
(المحكمة الكبرى المدنية )5,114.5003
تم ارسال التقرير بااليميل في انتظار الرد على التقرير الدائنينمؤسسة علي عبد الجليل ترك1,077.500
تم تأكيد المبلغ الوارد بتقرير الدائنينفيرندا36,866.500
تم تأكيد المبلغ الوارد بتقرير الدائنينشركة الدليم للسفر و السياحة5,556.000
تم تأكيد المبلغ الوارد بتقرير الدائنينزين2,374.570
تم ارسال التقرير بااليميل في انتظار الرد على التقرير الدائنينالشركة الوطنية للخرسانة ذ.م.م175,016.600
تم تأكيد المبلغ الوارد بتقرير الدائنينشركة عبد علي عيسى ال نوح و اوالده ذ.م.م858,567.818
ال يوجد عنوان و لم يتصل بنا احد تقرر في المبلغ عدالة المحكمةجواد احمد ابراهيم1,482.999
ال يوجد عنوان و لم يتصل بنا احد تقرر في المبلغ عدالة المحكمةجميل عبد الغني عبد هللا1,556.499
ال يوجد عنوان و لم يتصل بنا احد تقرر في المبلغ عدالة المحكمةمحمد امين عبد الرحيم1,271.500
تم تأكيد المبلغ الوارد بتقرير الدائنينحسين عبد الرضا عبد هللا مطر3,604.958
تم تأكيد المبلغ الوارد بتقرير الدائنينكامل جواد سلمان ابراهيم2,771.949
 مصاريف الدعوى323.000
 اتعاب محاماة10.000
ال يوجد عنوان و لم يتصل بنا احد تقرر في المبلغ عدالة المحكمة جبريل عزيز572.000
ال يوجد عنوان و لم يتصل بنا احد تقرر في المبلغ عدالة المحكمة استيكار انور بينغ572.000
ال يوجد عنوان و لم يتصل بنا احد تقرر في المبلغ عدالة المحكمة عمران خان572.000
ال يوجد عنوان و لم يتصل بنا احد تقرر في المبلغ عدالة المحكمة زاهد شاه بكواو شاه572.000
ال يوجد عنوان و لم يتصل بنا احد تقرر في المبلغ عدالة المحكمة شاه ولي عبد الرؤوف572.000
ال يوجد عنوان و لم يتصل بنا احد تقرر في المبلغ عدالة المحكمة افتخار علي عبد المنان572.000
ال يوجد عنوان و لم يتصل بنا احد تقرر في المبلغ عدالة المحكمة سادوالد ليقات علي572.000
ال يوجد عنوان و لم يتصل بنا احد تقرر في المبلغ عدالة المحكمةمحمد يونس فضل572.000

المحكمة العمالية الثانية185.500
المجموع2,906,333.110
3,281,528.385

ديون متنازع فيها
مالحظاتاسم الشركةالمبلغ
منازعة قانونيةالمحامي خليل ابراهيم اديب48,701.000

منازعة قانونيةالمحامية الشيخة هيا راشد ال خليفة128,933.106
منازعة قانونية شركة جرانتي كوزا انسات سنايي في تيكاريت ايه اس استدانت2,324,188.819
منازعة قانونيةشركة بي أتش التجارية ذ.م.م150,000.000
منازعة قانونيةشركة بالتينيوم القابضة211,000.000
المجموع2,862,822.925
المجموع الكلي6,144,351.310

محكمة االستئناف العليا -  الثانية
باالشارة الي االستئناف رقم 03/2012/03050/09 المرفوع من شركة جارانتي كوزا كوزكوروفا بحرين كونستركشن ضد شركة المملكة للخرسانة و اخرون

قائمة  بالديون المحققة و الديون المتنازع فيها.
قائمة نهائية بالديون المحققة و الديون المتنازع عليها

امين التفليسة
خالد الشفيع 

ديون محققة
مالحظاتاسم الشركةالمبلغ
ال يوجد عنوان و لم يتصل بنا احد تقرر في المبلغ عدالة المحكمةكابتان212.200
ال يوجد عنوان و لم يتصل بنا احد تقرر في المبلغ عدالة المحكمةاكسا للطاقة728.020
ال يوجد عنوان و لم يتصل بنا احد تقرر في المبلغ عدالة المحكمةشركة الزياني و اوالده ذ.م.م60.000
ال يوجد عنوان و لم يتصل بنا احد تقرر في المبلغ عدالة المحكمةابراج دبي للمقاوالت365.300
ال يوجد عنوان و لم يتصل بنا احد تقرر في المبلغ عدالة المحكمةمؤسسة الشعلة للتوظيف94.890
ال يوجد عنوان و لم يتصل بنا احد تقرر في المبلغ عدالة المحكمةشركة الكرار لتاجير معدات البناء ذ.م.م480.000
ال يوجد عنوان و لم يتصل بنا احد تقرر في المبلغ عدالة المحكمةمؤسسة جنة الحسين للتجارة7,341.360
ال يوجد عنوان و لم يتصل بنا احد تقرر في المبلغ عدالة المحكمةالبحرين سيتي 21 أ5.400
ال يوجد عنوان و لم يتصل بنا احد تقرر في المبلغ عدالة المحكمةمؤسسة ابراهيم عيسى الدوسري563.120
ال يوجد عنوان و لم يتصل بنا احد تقرر في المبلغ عدالة المحكمةمركز المدينة للسالمة199.000
ال يوجد عنوان و لم يتصل بنا احد تقرر في المبلغ عدالة المحكمةالعرب لتاجير معدات البناء1,271.000
ال يوجد عنوان و لم يتصل بنا احد تقرر في المبلغ عدالة المحكمةالشركة العربية االسيوية للخدمات285.500
ال يوجد عنوان و لم يتصل بنا احد تقرر في المبلغ عدالة المحكمةشركة محمد جالل و اوالده350.000
ال يوجد عنوان و لم يتصل بنا احد تقرر في المبلغ عدالة المحكمةشركة المعاوده للمواد االنشائيه ش.ش.و65.470
ال يوجد عنوان و لم يتصل بنا احد تقرر في المبلغ عدالة المحكمةمحمد عبد هللا2,954.600
ال يوجد عنوان و لم يتصل بنا احد تقرر في المبلغ عدالة المحكمةنومو لمكافحة الحشرات443.400
ال يوجد عنوان و لم يتصل بنا احد تقرر في المبلغ عدالة المحكمةمؤسسة الراجح للمعدات الكهربائية846.550
ال يوجد عنوان و لم يتصل بنا احد تقرر في المبلغ عدالة المحكمةالمنارتين73.240
ال يوجد عنوان و لم يتصل بنا احد تقرر في المبلغ عدالة المحكمةاطلس للتجهيزات الصناعية144.000
ال يوجد عنوان و لم يتصل بنا احد تقرر في المبلغ عدالة المحكمةالمختبرات العالمية14.500
ال يوجد عنوان و لم يتصل بنا احد تقرر في المبلغ عدالة المحكمةالديلشو1,017.820
ال يوجد عنوان و لم يتصل بنا احد تقرر في المبلغ عدالة المحكمةمحمد شبير463.000
ال يوجد عنوان و لم يتصل بنا احد تقرر في المبلغ عدالة المحكمةمصطفى بن عبد هللا630.000
ال يوجد عنوان و لم يتصل بنا احد تقرر في المبلغ عدالة المحكمةكنان يلمان – ابداع3,975.740
ال يوجد عنوان و لم يتصل بنا احد تقرر في المبلغ عدالة المحكمةفورشن للمقاوالت و العقارات481.820
ال يوجد عنوان و لم يتصل بنا احد تقرر في المبلغ عدالة المحكمةمؤسسة فوزي الرويعي للمقاوالت160.850
المجموع23,226.780

مالحظاتاسم الشركةالمبلغ
تم تأكيد المبلغ الوارد بتقرير الدائنينشركة خدمات التوفيق للصيانة ذ.م.م8,823.000
تم تأكيد المبلغ الوارد بتقرير الدائنينشركة شركة هلتي بحرين ذ.م.م1,638.260
تم ارسال التقرير بااليميل و لم نتلقى ردمؤسسة عتيبي للمقاوالت و التجارة231.000
تم تأكيد المبلغ الوارد بتقرير الدائنينشركة دلمون لتزويد النفط ذ.م.م11,741.950
تم تأكيد المبلغ الوارد بتقرير الدائنينمؤسسة الجسر للنقليات16,500.930
تم ارسال التقرير بااليميل و لم نتلقى ردجي دي كىه انترناشيونال ديفيلوبمنت ذ.م.م575.000
تم تأكيد المبلغ الوارد بتقرير الدائنينسيكا جلف1,630.000
تم تأكيد المبلغ الوارد بتقرير الدائنينمصنع االندلس لتحلية المياه7,967.000
تم تأكيد المبلغ الوارد بتقرير الدائنينسنشري انترناشيونال ريستوران ذ.م.م11,652.600
تم ارسال التقرير بااليميل و لم نتلقى ردنسور الصحراء للشحن1,818.340
تم تأكيد المبلغ الوارد بتقرير الدائنينسافرة للسفريات1,488.000
تم ارسال التقرير بااليميل و لم نتلقى ردسفريات داداباي897.000
تم ارسال التقرير بااليميل و لم نتلقى ردشركة الحوطي لخدمات التحليل ذ.م.م1,828.300
تم تأكيد المبلغ الوارد بتقرير الدائنيندلتا لبيع االجهزة الكهربائية ذ.م.م1,009.300
تم تأكيد المبلغ الوارد بتقرير الدائنينمؤسسة دلتا للتجارية134.500
تم ارسال التقرير بااليميل و لم نتلقى ردشركة تجارة الصقر ذ.م.م500.000
تم ارسال التقرير بااليميل و لم نتلقى ردشركة المنامة الدارة العقارات ذ.م.م550.000
تم تأكيد المبلغ الوارد بتقرير الدائنينبحرين فورم1,300.000
تم تأكيد المبلغ الوارد بتقرير الدائنينمقاوالت دليم37,990.880
تم تأكيد المبلغ الوارد بتقرير الدائنينمؤسسة عصام قباني التجارية4,027.000
تم تأكيد المبلغ الوارد بتقرير الدائنينمصنع المحيط لتحلية المياه و انتاج الثلج8,569.000
تم تأكيد المبلغ الوارد بتقرير الدائنينشركة نيوتل لالتصاالت ش.ش.و7,797.845

تم تأكيد المبلغ الوارد بتقرير الدائنيناوفرالند للتجارة ذ.م.م4,603.270
تم تأكيد المبلغ الوارد بتقرير الدائنينالشركة العربية لجرف الرمال ذ.م.م4,504.500
تم تأكيد المبلغ الوارد بتقرير الدائنينتوماس اند اسوسيتس3,506.000
تم تأكيد المبلغ الوارد بتقرير الدائنينقرطاسية عوالي ذ.م.م464.000
تم تأكيد المبلغ الوارد بتقرير الدائنينشركة ماريالند للحفريات و البناء ش.ش.و5,590.050
تم تأكيد المبلغ الوارد بتقرير الدائنين المركز الفني التجاري5,561.550
المجموع152,899.275

عرض وطلب

+973 17111504+973 38344464+973 17580939

“الشورى” يرفض قانوًنا لتنظيم استهالك مشروبات الطاقة
ــفــه مـــن آثـــــار ضـــــارة عــلــى صــحــة األفـــــراد نـــظـــًرا لــمــا يــخــل

فـــي  الشـــورى  مجلـــس  ^رفـــض 
جلســـته أمـــس مشـــروع قانـــون بشـــأن 
الحـــد من اســـتهالك مشـــروبات الطاقة 
من حيـــث المبدأ الذي يهدف إلى وضع 
القواعد القانونية المنظمة التي تساهم 
في الحد من زيادة استهالك مشروبات 
الطاقـــة، نظًرا لمـــا تخلفه من آثار ضارة 

على صحة األفراد.
لجنـــة  رئيســـة  أفـــادت  جهتهـــا  مـــن 
الخدمـــات جهـــاد الفاضـــل انهـــا تتفـــق 
مـــع ضـــرورة وضـــع ضوابط الســـتهالك 
تنظيًمـــا  وليـــس  الطاقـــة  مشـــروبات 
بقانـــون بـــل بقـــرار وزاري، معتبـــرة أن 
ال  تشـــريعية  مزايـــدة  قانـــون  صـــدور 
تتناســـب والسياســـية التشـــريعية فـــي 

البحرين.
بـــدوره، أوضـــح العضـــو عبـــد الرحمـــن 

أصـــدرت  الصحـــة  وزارة  أن  جمشـــير 
الالئحـــة التنفيذية لقانـــون الصحة في 
مـــارس الماضـــي يمكن االســـتناد عليه، 
معتبـــًرا أن إصدار قوانيـــن كثيرة تربك 

العمل التشريعي. 
وأفاد العضو أحمـــد الحداد أن من أهم 

التوعيـــة  الخدمـــات  لجنـــة  توصيـــات 
الخطيـــر،  المشـــروب  هـــذا  بخطـــورة 
معتبًرا أن عالمـــات التحذير في أماكن 
البيع لن تطبق على أرض الواقع كما هو 
الحـــال في بيع الســـجائر والمشـــروبات 

الكحولية.

فيمـــا أّيـــد الشـــوري درويـــش المناعـــي 
تقييـــد اســـتهالك المشـــروبات الضـــارة 
والغازيـــة  الطاقـــة  مشـــروبات  ومنهـــا 

والسمرية عبر فرض ضريبة عليها.
كمـــا أوضـــح الشـــوري أحمـــد العريـــض 
أن معظـــم الوفيـــات المفاجئـــة ألعمـــار 
صغيرة كانت تتعاطى هذه المشروبات 
التـــي تحتـــوي علـــى منبهـــات وتســـبب 

رجفان البطين القلبي.
إلى ذلك، قال الشـــوري ياســـر حميدان، 
تأثيـــرات  تشـــابه  مـــن  الرغـــم  علـــى 
المشروبات السكرية والطاقية والغازية 
إال أنه ليس من العدل وضعها في نفس 
الميـــزان حيـــث إن الضريبـــة االنتقائية 
وضعت للحد من الســـلع المضرة إال أنها 
لم تعادل بين هذه المشـــروبات، مؤكًدا 

أنه ال ضير من وضع قانون خاص لها.

رئيسة لجنة الخدمات جهاد الفاضل 

local@albiladpress.com
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المسقطي: ال للتداخل في السلطات... والزايد: الدستور ال يلزم إقرارها بمواعيد

“ الشورى” يصطف مع الحكومة: ال ميزانية ُتقدم قبل أغسطس

بالتمســـك  الشـــورى  مجلـــس  صـــوت 
بقراره الســـابق برفض مشـــروع قانون 
تعديل المادة )24( من المرسوم بقانون 
رقم )39( لســـنة 2002 بشـــأن الميزانية 
العامة والذي يلزم وزير المالية بعرض 
مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة 
على مجلس الوزراء إلقراره قبل نهاية 
أغســـطس من الســـنة الماليـــة الجارية، 
وتقديمـــه لمجلســـي الشـــورى والنواب 
قبـــل انتهاء الســـنة المذكورة بشـــهرين 
علـــى األقـــل. مـــن جهتـــه، أشـــار رئيس 
لجنـــة الشـــؤون الماليـــة واالقتصاديـــة 
خالـــد المســـقطي إلى أهمية مـــا تمر به 
مرحلـــة إعـــداد الميزانيـــة العامـــة قبل 
التشـــريعية،  الســـلطة  إلـــى  تصـــل  أن 
ومنهـــا أطـــر عامـــة للسياســـية الماليـــة 
واالقتصاديـــة للـــدورة المقبلـــة وإعداد 
تقديـــرات أوليـــة للميزانيـــة وموافقـــة 
مجلـــس الوزراء وغيرها مـــن المراحل 
األخـــرى. وأكد المســـقطي أن المراحل 
تحتـــاج الوقـــت والدقة في مناقشـــتها 
تمكـــن  ميزانيـــة  إعـــداد  يتـــم  حتـــى 
الحكومـــة مـــن تنفيذهـــا عبـــر برنامـــج 

الـــذي يقدم إلى مجلس النواب، مؤكدا 
ضـــرورة احتـــرام مبـــدأ عـــدم تداخـــل 
اختصاصات الســـلطات ومشـــددا على 

التعاون بين السلطات الثالث.
بـــأن  الزايـــد  دالل  العضـــو  وأفـــادت 
األحـــكام الدســـتورية المنظمـــة لعرض 
جـــاءت  العامـــة  الميزانيـــة  وإقـــرار 
بنصـــوص تنظيمـــه ولم تلـــزم بتحديد 
مواعيـــد ترمـــي إلـــى تضييـــق مســـالة 

المشـــرع  اســـتهدفها  التـــي  المرونـــة 
الدســـتوري مـــن منحهـــا للحكومـــة من 
العامـــة  الميزانيـــة  إقراراهـــا  ناحيـــة 
للدولـــة. في حالة مخالفـــة تجاوز تلك 
المواعيد لم يترتب عليه أي اثر بل إن 
النص الدســـتوري عالج لهذا الموضوع 
ووضع لها الحلول وهذه التنظيمات لها 
مقاصدها. وأفاد الشـــوري فؤاد حاجي 
تســـتوجب  التنظيميـــة  األمـــور  بـــأن 

أحيانا من الحكومة التأخير للمشاورة 
العامـــة،  الميزانيـــة  بشـــأن  والدراســـة 
الماليـــة  وزارة  قانـــون  أن  موضحـــا 
واالقتصاد الوطنـــي واإلجراءات التي 
تقـــوم بهـــا إذا تأخـــرت الميزانيـــة فهي 
مغطـــاة مـــن الميزانية الســـابقة.  وذكر 
أن الدســـتور شـــدد علـــى أن الســـلطات 
الثـــالث لهـــا اختصاصـــات ال يجـــب أن 

تتداخل ويجوز التعاون فيما بينها.

صور الجلسة السابعة والعشرين لمجلس الشورى 

السفن الصغيرة
علـــى  الشـــورى  مجلـــس  ^وافـــق 
المرســـوم بقانون رقم )32( لســـنة 2020 
والســـالمة  التســـجيل  قواعـــد  بشـــأن 
بالســـفن الصغيـــرة  والمراقبـــة الخاصـــة 
مـــن حيـــث المبـــدأ، والـــذي يهـــدف إلـــى 
معالجة الفراغ التشـــريعي حيال تحديد 
الجهـــات المختصـــة بقواعـــد التســـجيل 
والســـالمة للســـفن الصغيـــرة مـــن ناحية 
وقواعـــد التفتيـــش والمراقبة من ناحية 
أخـــرى، وتحديد اختصاصات ومهام كل 
مـــن شـــؤون الموانئ والمالحـــة البحرية 
بـــوزارة المواصالت واالتصـــاالت وخفر 
الســـواحل بـــوزارة الداخليـــة بمـــا يمنـــع 

التداخل في االختصاصات بينهما.

محرر الشؤون المحلية
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وزارةالصناعةوالتجارةوالسياحة
إدارةالتسجيلالتجاري

CR2021-60977إعالنرقم
تسجيلاسمتجاري


تقدمإليناالسيدالمعلنأدناهبطلباسمتجاري،فعلىكلمنلديهأياعتراض
قانونــيالتقــدمإلــىاإلدارةخــاللخمســةعشــريومامــنتاريخاإلعــالنبكتاب

مرفقابهمايعززاعتراضه.
اســـــــمالتاجـــــــــــر:هاشمالسيدحسنعليشرفحسن

االسمالتجاريالحالي:اللمسةالمحترفةللخدمات
االســـــمالتجـــاريالجديد:بيتياسلخدماتالتنظيفاتوالصيانة


قيدرقم:11-98354

القيد1-126726
التاريخ2021-04-15

وزارةالصناعةوالتجارةوالسياحة
إدارةالتسجيل

إعالنرقم0000لسنة2021
بشأنتغييراالسمالتجاريلشركةافاكللتكنولوجياشركةتضامنبحرينية

تعلــنإدارةالتســجيلبــوزارةالصناعــةوالتجــارةالســياحةبأنــهقــدتقــدمإليها
الســادةاصحــابشــركةافــاكللتكنولوجيــاشــركةتضامــنبحرينيــةالمســجلة

بموجبالقيدرقم126726-1طالبينتغييراالسمالتجاري
من:افاكللتكنولوجياشركةتضامنبحرينية
الى:أنجومللتجارةشركةتضامنبحرينية

فعلــىكلمــنلديــهاعتراضالتقــدمباعتراضهإلــىاإلدارةالمذكورةخاللمدة
خمسةعشريوممنتاريخنشرهذااإلعالن

القيد:26167
التاريخ:12-04-2021

وزارةالصناعةوالتجارةوالسياحة
إدارةالتسجيل

إعالنرقم26167لسنة2021
بشٔانتحويلمٔوسسةفرديةٕالىشركةذاتمسئوليةمحدودة

تعلــنادارةالتســجيلبــوزارةالصناعــةالتجــارةوالســياحةبأنــهقــدتقــدمإليها
الســيدة/انيســةاحمــدعيســىبــنهنديالمالكلـبيالكاســالالقمشــه)مٔوسســة
فرديــة(والمســجلةبموجــبالقيــدرقــم26167طالبــاتحويــلالفــرع)4(باســم
تجاريبيالكاساللمقاوالتللمٔوسسةالفرديةٕالىشركةذاتمسئوليةمحدودة
برٔاســمالوقــدره20,000دينــار،لتصبــحالشــركةمملوكــةمــنالســادةالتاليــة

.NUHMANHAMZA.1:اسمائهم
2-انيسهاحمدعيسىبنهنديالمناعي

وزارةالصناعةوالتجارةوالسياحة
إعالنبحلوتصفيةشركة
شركةجليفيشذ.م.م

سجلتجاريرقم129562

بنــاءعلــىقــرارالمالــكفــيشــركةجليفيــشذ.م.مالمســجلةبموجــبالقيدرقم
AMYBHASKERVAYA129562،بتصفيةالشركةاختيارياوتعيينالسادة
مصفيــاالشــركة.بهــذايعلــنالمصفــيأنســلطةالمديريــنقدانتهــتوفقالنص
المــادة325مــنقانــونالشــركاتالتجاريــةالبحرينــيالصادربالمرســومبقانون
رقــم21لعــام2001،وعمــالبنــصالمــادة335مــنقانــونالشــركاتيدعــو
المصفــيجميــعدائنيالشــركةإلىتقديممطالباتهمإليه،مدعومةبالمســتندات

الالزمة،خالل15يوممنتاريخنشرهذااإلعالن،وذلكعلىالعنوان:
AMYBHASKERVAYA

3323851

القيد124567
التاريخ2021-4-13

وزارةالصناعةوالتجارةوالسياحة
إدارةالتسجيل

إعالنرقم000لسنة20201
بشأنتغييراالسمالتجاريشركةخطوةبخطوةالعقاريةذ.م.م

تعلــنإدارةالتســجيلبــوزارةالصناعــةوالتجــارةالســياحةبأنــهقــدتقــدمإليها
الســادةاصحابشــركةشــركةخطوةبخطوةالعقاريةذ.م.مالمســجلةبموجب

القيدرقم124567،طالبينتغييراالسمالتجاري
منشركةخطوةبخطوةالعقاريةذ.م.م

الىركنالموضهذ.م.م
فعلــىكلمــنلديــهاعتراضالتقــدمباعتراضهإلــىاإلدارةالمذكورةخاللمدة

خمسةعشريوميومامنتاريخنشرهذااإلعالن

وزارةالصناعةوالتجارةوالسياحة
إدارةالتسجيل

بشأنتحويلمؤسسةفردية
إلىشركةتضامنبحرينية

تعلــنإدارةالتســجيلبــوزارةالصناعــةوالتجارةوالســياحةبأنهقــدتقدمإليها
الســادة/ايجــودةلألستشــاراتذ.م.م،نيابــةعــنالســيد/ريــاضفيصلجعفر
محمــدالمالــكلمخبــزواديالخبــزمؤسســةفرديةوالمســجلةبموجبالقيد
رقــم1-101707،لتحويــلالمؤسســةالفرديــةإلــىشــركةتضامــنبحرينيــة

برأسمالوقدره1000ألفديناربحريني،لتصبحمملوكةمنالسادة:
1.رياضفيصلجعفرمحمد

2.مخبزكماجيشركةتضامنبحرينية

2/11/020
وزارةالصناعةوالتجارةوالسياحة

إدارةالسجلالتجاري
CR2020-152890إعالنرقم

تنازلعنالمحلالتجاري

تقدمــتإلينــاالمعلــنادنــاه:اســامهحميــدمنصــورســندبطلــبتحويــلالمحــل
التجــاريالتالــيإلــىالســيدحســينحميــدمنصــورســندفعلــىكلمــنلديــهأي
اعتــراضقانونيالتقدمإلىاإلدارةخاللخمســةعشــريومــامنتاريخاإلعالن

بكتابمرفقابهمايعززاعتراضه.
رقمالقيد:-165890

االسمالتجاري:واحةالطاقةالخليجية

وزارةالصناعةوالتجارةوالسياحة
إدارةالتسجيل

إعالنبشأنتحويلمنمؤسسةفرديةإلىشركةتضامنبحرينية

المؤسســة الصناعــةوالتجــارةوالســياحة بــوزارة التســجيل إدارة إلــى تقــدم
محمــد عبــدهللا جمــال لمالكهــا للتجــارة آر بــي كــي اســواق المســماة الفرديــة
شــويطروالمســجلةبموجــبالقيــدرقــم129961بطلــبتحويلهــاإلــىشــركة
تضامنبحرينيةبرأســمالوقدره1000ألفديناربحرينيوذلكبإدخالالســيد

HAMEEDRAMATHكشريكمعهفيالسجل.
فعلــىكلمــنلديــهاعتراضالتقــدمباعتراضهإلــىاإلدارةالمذكورةخاللمدة

أقصاهاخمسةعشريومامنتاريخنشراإلعالن

القيد81784
التاريخ2021/4/17

وزارةالصناعةوالتجارةوالسياحة
إدارةالتسجيل

إعالنرقم62585لسنة2021
بشأنتغييراالسمالتجاريلشركةالمؤيدجيمبرزكوربوريتسلوشنزذ.م.م

تعلــنإدارةالتســجيلبــوزارةالصناعــةوالتجــارةالســياحةبأنــهقــدتقــدمإليها
الســادةاصحــابشــركةالمؤيــدجيمبــرزكوربوريــتسلوشــنزذ.م.مالمســجلة
بموجــبالقيــدرقــم81784،طالبيــنتغييــراالســمالتجــاريمــنالمؤيــدجيمبرز

كوربوريتسلوشنزذ.م.مالىجيمبرزاندجيلدزبحرينذ.م.م
فعلــىكلمــنلديــهاعتراضالتقــدمباعتراضهإلــىاإلدارةالمذكورةخاللمدة

خمسةعشريوممنتاريخنشرهذااإلعالن

وزارةالعدلوالشئوناإلسالميةواألوقاف
إدارةالمحاكم

بنــاًءعلــىالدعــوىالمدنيــةالمقامــةمــنميــرزاعلــييوســفمحمــدضــدجهــاز
المساحةوالتسجيلالعقاري.

قدأقامالدعوى٠٢/٢٠١٩/٣٧٥٩/٩ضدالمدعىعليهجهازالمســاحةوالتســجيل
العقاريطالبفيها:

اثبــاتملكيتــهللعقــارالكائــنفيمنطقــةعاليوالبالغمســاحتها٤٤٠متــرتقريًبا
ويحدهــامــنالشــمالملــك-حســنيوســفومــنالغــربوالجنــوبعقــاررقــم

٠٧٠١٨٦٩٩ومنالشرقتاللاثرية.
فعليــهكلمــالديــهاعتــراضعلــىطلــبالمدعــيأنيتقــدمالىالمحكمــةبطلب
مشفوعبأوجهاعتراضهوقدحددتالمحكمجلسة٢٠٢١/٤/٢١لنظرالدعوى

رئيسالمحكمةالكبرىالمدنيةالثانية

2021/4/14
وزارةالصناعةوالتجارةوالسياحة

إدارةالسجلالتجاري
CR2021-62086إعالنرقم
تنازلعنالمحلالتجاري

تقدمــتإلينــاالمعلــنادنــاه:فوزيهعيــدعبدهللايوســفاليعقوببطلــبتحويل
المحلالتجاريالتاليإلىمشتاقاحمدوليمحمدمامدينمحمدفعلىكلمن
لديهأياعتراضقانونيالتقدمإلىاإلدارةخاللخمســةعشــريومامنتاريخ

اإلعالنبكتابمرفقابهمايعززاعتراضه.
رقمالقيد:1-66333

االسمالتجاري:خدماتمحمودموسىللسيارات

وزارةالصناعةوالتجارةوالسياحة
إدارةالتسجيل

إعالنرقملسنة2021
بشأنإشهارانتهاءأعمالتصفية

شركةايفرسترونغللمقاوالتشركةتضامنبحرينية

تعلــنإدارةالتســجيلبــوزارةالصناعــةوالتجارةوالســياحةبأنهقــدتقدمإليها
السيد/نادرعبدالكرمسلمانالمذوبباعتبارهالمصفيالقانونيلشركةشركة
ايفــرســترونغللمقــاوالتشــركةتضامــنبحرينيــة،المســجلةكشــركةتضامــن
بحرينيــةبموجــبالقيــدرقــم1-125388،طالبــاإشــهارإنتهــاءأعمــالتصفيــة
الشــركةتصفيــةاختياريــةوشــطبهامنالســجلالتجاري،وذلــك.وفقاألحكام

قانونالشركاتالتجاريةالصادربالمرسومبقانونرقم21لسنة2001

وزارةالصناعةوالتجارةوالسياحة
إدارةالتسجيل

إعالنرقم48501لسنة2021
بشأنإشهارانتهاءأعمالتصفية
شركةرامكوملإلنشاءذ.م.م

تعلــنإدارةالتســجيلبــوزارةالصناعــةوالتجارةوالســياحةبأنهقــدتقدمإليها
الســيد/محمــودخالدمحمــودرصاصباعتبارهالمصفيالقانونيلشــركةرامكوم
لإلنشاءذ.م.م،المسجلةكشركةشركةذاتمسئوليةمحدودةبموجبالقيدرقم
139320،طالباإشــهارإنتهاءأعمالتصفيةالشــركةتصفيةاختياريةوشطبها
مــنالســجلالتجــاري،وذلــكوفقــاألحــكامقانــونالشــركاتالتجاريــةالصــادر

بالمرسومبقانونرقم21لسنة2001

القيد139710-التاريخ4-14–2021
وزارةالصناعةوالتجارةوالسياحة-إدارةالتسجيل

إعالنرقم000لسنة2021
بشأنتحويلمؤسسةفرديةإلىشركةذاتمسئوليةمحدودة

تعلنإدارةالتســجيلبوزارةالصناعةوالتجارةوالســياحةبأنهقدتقدمإليهاالســيدهمنىعلي
غريبعبدهللاالمالكهلحالطيبةللعسلوالتمور(مؤسسةفردية)والمسجلةبموجبالقيدرقم
139710طالباتحويلالمؤسسةالفرديةإلىشركةذاتمسئوليةمحدودةبرأسمالوقدره500

دينار،لتصبحالشركةمملوكةمنالسادةالتاليةاسمائهم:
2-خالدخليفةمحمدالغانم 1-منىعليغريبعبدهللا

4-عبدالعزيزخالدخليفةالغانم 3-عبدالحميدخالدخليفةالغانم
لتصبحتحتاسمتجاريشركةحالطيبةللعسلوالتمورذ.م.م

فعلىكلمنلديهاعتراضالتقدمباعتراضهإلىاإلدارةالمذكورةخاللمدةخمسةعشريوم
يومامنتاريخنشرهذااإلعالن.

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

االثنين 19 أبريل 2021 - 7 رمضان 1442 - العدد 4570 06



Vacancies Available
ALMUNTAZAH CENTRAL STORES 

has a vacancy for the occupation of
  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact
 17346000  or  hr@ALMEER.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

PROFESSIONAL TOUCH OF SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38339990  or  HASHEM.SHARAF@PRO-TOUCH-S.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

KTC International Co.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17250239  or  aniseh.vadiee@ktcco.net 

HAMAH YOUSIF SHOWAITER SWEETS 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39770746  or  HAMAD.SH2050@GMAIL.COM 

EBENEZER BUILDING CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39889555  or  DONIA10002@HOTMAIL.COM 

Anwar alaqsa contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33212500  or  Abuhasan302@gmail.com 

ZAYAAN RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 39808365  or  MASOOMADOC@YAHOO.COM 

Westin Hotel Bahrain City Centre 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (FOOD & BEVERAGES SECTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 32337777  or  Ali.alqattan@maf.ae 

ALJAZI REF AND A C REPAIRAIR WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39812388  or  ALENEZI_101@HOTMAIL.COM 

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

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17740120  or  hawarauto@gmail.com 

ARSHAD FASHION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17710533  or  ABUFAIZANAC@GMAIL.COM 

AL HAIBA ELECTRCAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 33116174  or  ABBAS-86@HOTMAIL.COM 

POWER TECH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 39279042  or  sio.ptc.bh@gmail.com 

AMAZING TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36414007  or  INFO@AMAZINGTRADING.COM 

KUSALIN IMPORT AND EXPORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33533322  or  yasser.alrayes@kusalingroup.com 

ABU SHUJAA BUILDING MATERAIL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17714475  or  VIBRANT.SAMEER@GMAIL.COM 

ALHAMALA Stockade Slaughterhouse 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36396360  or  ALDHEEB55@HOTMAIL.COM 

RANWA STONE CONSTRACTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36361228  or  ALIJMAA16@GMAIL.COM 

AL SARRAJ JEWELLERS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17277521  or  ALSARRAJ@BATELCO.COM.BH 

ALI MOHAMMAD JAMAL RASHT 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17230410  or  MAHMOODILLEMSANY.SALEH68@GMAIL.COM 

Home cart decor 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39446755  or  HOMECARTBH@GMAIL.COM 

BANT ALDERA GYPSON CARVINS CONSTRCUTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36361228  or  alijma16@gmail.com 

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

  TRENCH DIGGING MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 69991130  or  hderazi@aradouscm.com 

HIGH TECH WORLD CARGO 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17214983  or  ZAINAB_OMRAN@HOTMAIL.COM 

SPEED UPHOLSTERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66300270  or  LMHFM1@GMAIL.COM 

ALAWLAD SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 35997366  or  ALAWLADSALON@GMAIL.COM 

Auto vee car services 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact
 39757557  or  SOBINJOHN@GMAIL.COM 

SANJAR CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33313121  or  A881100749@GMAIL.COM 

Auto spa bahrain wll 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17595971  or  info@autospabahrain.com 

SAMA SPEED SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36252580  or  ADVISER.GATE@GMAIL.COM 

Planet Donut and Bakery W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CAKE MAKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39671611  or  TAN66A@HOTMAIL.COM 

PAN ARABIA OFFICE SUPPLIES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39353813  or  AL-ALHAKEEM@HOTMAIL.COM 

Silver Bird awnings - partnership 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39311119  or  EXP.SEV4@GMAIL.COM 

Exterran Bahrain S P C Owned by Exterran Eastern Hemisphere Hold 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17567946  or  Mohamed.AlBanna@Exterran.com 

M.C.DEAN.INC - Foreign Branch 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(ELECTRONICS ENGINEERING).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 17558755  or  JOSEPH.ANDREWS@MCDEAN.COM 

FAWAL ALTTAYIF RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 39777680  or  ZAJRAH@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 

Pebbles Gate Cleaning 1 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33330363  or  MAHMOODESA151@YAHOO.COM 

Pebbles Gate Cleaning 1 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33330363  or  MAHMOODESA151@YAHOO.COM 

ALAZHAR CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17702454  or  mohdnew28@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 

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 

Bright Future Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 33174675  or  ISHAQ.DISPATCHGLOBAL@GMAIL.COM 

I T C BEVERAGE AND BOTTLING FACTORY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 32144400  or  AAO@SEQAGROUP.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 

JARADAH FISH W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 77044447  or  HR@JARADAHFISH.COM 

INTECO Management Company WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SHIPS FIREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38082434  or  INTECO@INTECO.SG 

RIFFA MART CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39233478  or  ELANGOTAB@GMAIL.COM 

Acacia Palace contracting 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 38330844  or  acaciapalace97@gmail.com 

Pure Skin Spa 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 17642655  or  ALHATEEM.INFO@GMAIL.COM 

ALFADHEL PALACE CAFETARIA 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33595528  or  HASAN.KHAMIS@HOTMAIL.COM 

DAAR ALABBAS TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33265898  or  AWOODRAO111@GMAIL.COM 

Bhanwariya Building Construction 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 37774616  or  ABBAS33901@GMAIL.COM 

Bhanwariya Building Construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 37774616  or  ABBAS33901@GMAIL.COM 

Kingn Ozias Partners WLL 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39951475  or  KINGNOZIAS@OUTLOOK.COM 

Al kadeer construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33752362  or  MOHAMMEDGAFUR750@GMAIL.COM 

Alkhaja Furniture co. wll 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17491616  or  INFO@ANMARCOUTURE.COM 

TECH PAC W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 38931220  or  sunny@techpacwll.com 

WISEMAN TRADING & CONTRACTING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17216159  or  ABOCONST@YAHOO.COM 

KANZA AL KHALEEJ CONSTRUCTION SERVICES EST 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 77022525  or  MURTAZA.ABDULLA@YAHOO.COM 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 34402195  or  JASIMUDDIN744@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33743711  or  public2016@hotmail.com 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 33743711  or  public2016@hotmail.com 

Real Value Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36767312  or  INFO@REALVALUECONTRACTING.COM 

DANAT ALMOHARAQ CLEANING AND SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 33100237  or  ALIALAOD1@GMAIL.COM 

ZAINAB ISMAEEL ALI ABDULLA (105909) 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35609260  or  ZAINABISMAEELBH@GMAIL.COM 

Arabian International Contracting CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  HEAVY EQUIPMENT OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contact
 39677780  or  AWALSERV@BATELCO.COM.BH 

Arab Sweets for Trading Sweets W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33447235  or  ABOOD202025@HOTMAIL.COM 

SOLAS TECHNICAL AND TRADERS Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17466859  or  GSHETTY@SOLASMARINE.COM 

JABEL ALI CAFETERIA AND RESTAURANTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 66664555  or  SASJSMSN@GAMELI.COM 

SKYWALL INTERIORS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33533543  or  SKYWALLBAHRAIN@GMAIL.COM 

ALFAISAL RENT A CAR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36514541  or  yaqoobhamad07@gmail.com 

Jumami Cafe 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38803777  or  SIGNATURECAFE.BH@GMAIL.COM 

KNR Scaffolding W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 39113178  or  KAMC.BH@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17682892  or  HAMAD.SH2050@GMAIL.COM 

IVANA TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact
 39676747  or  LAKME.BH@GMAIL.COM 

AL MADED CARGO HANDLING.WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37233572  or  ALMADEDCARGOWLL@GMAIL.COM 

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

  MANAGER (FOOD & BEVERAGES SECTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 33337783  or  ALMATAWA848@GMAIL.COM 

LEKHAS FOOD STUFF 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 32333448  or  ASIF.ALRIND@GMAIL.COM 

Kallbz for resturants w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 17270799  or  ALREFAAY.ENG84@GMAIL.COM 

Elegant Interior Design W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39864593  or  vssuresh72@gmail.com 

Nadhara Center  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  NURSE(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39952245  or  HAJAR@NADHARACLINIC.COM 

SHADMAN DOCUMENT CLEARANCE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77389386  or  UMMEKULSOOMASIF@GMAIL.COM 

JIDD ALI  INFORMATION SERVICE ACTIVITIES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34551553  or  SAGEER91189@GMAIL.COM 

AL SOROUH HOSPITALITY DEVELOPMENT REAL ESTATE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contact

 17564616  or  MANNAN@ALSOROUH.COM.BH 

POSWAL CARGO SERVICE CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33886097  or  POSWAL.SPC@GMAIL.COM 

DANAT AWAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17300257  or  HUSSAIN@GPA-BH.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 

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 

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 

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 

EVER FINE TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17227206  or  haneefgeepas@gmail.com 

CHAI PARATHA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39133187  or  USMAN_DC@YAHOO.COM 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

Double Star Catering WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 77225050  or  UZAIR@CINQO-ME.COM 

JUICE TIME RESTAURANT COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 39448689 

KNR Scaffolding W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 39113178  or  KAMC.BH@GMAIL.COM

SAZEON ElectroMechanical Contracting Company W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 37353218  or  SAZEONEMCC@GMAIL.COM 

Master Mentor International Educational Services S P.C 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17001816  or  MD@MMI.EDUCATION 

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 

NDT CORROSION CONTROL SERVICES CO foreign company 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(ENGINEERING-NOT CLASS.) 
 suitably qualified applicants can contact
 35158790  or  anjali@ndtcorrosion.com 

Inventive Eye Construction Co.WLL 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 39471786  or  FATIMAJ720@GMAIL.COM 

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

  EQUIPMENTS OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36742383  or  BAHER.HAMDAN@NESFIRCROFT.COM 

TEA TIME PLEASURE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39867872  or  HASH2H2@GMAIL.COM 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33043618  or  IMRAN.SAHER2@GMAIL.COM 

ABU KAREEM CORNER FURNITURE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33639941  or  ALSQAFMSHTAQ@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39816247  or  MSHAHBAZ1984.PK@GMAIL.COM 

Super Show Advertising - Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17447676  or  GOLDENSUPERSHOW@GMAIL.COM 

GONDAL ELECTRONIC EQUIPMENTS REPAIR CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35962515  or  TASIBGONDAL700@GMAIL.COM 

PINOY TURO RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17531235  or  PINOYTURORESTAURANT@GMAIL.COM 

AZHA GATE SUPERMARKET BAHRAINI PARTNERSHIP CO 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33554570  or  AZHAGATEBH@GMAIL.COM 

FOUR YES TRADING CO. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33742881  or  ACHUSAJI86@GMAIL.COM 

UNIQUE AL HOORAIN CARGO HANDLING BAHRAINI PARTNERSHIP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 35643715  or  SAADGUJJAR005@GMAIL.COM 

MOVENPICK HOTEL BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17460047  or  SAAD.HARBAN@MOVENPICK.COM 

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

  CARPENTER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 17008570  or  RAMSHEED@SAFETECHBH.COM 

GHULAM RASOOL MACHINERY & EQUIPMENT REPAIRING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  EQUIPMENT MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17280049  or  TAHIRHAMEED57@HOTMAIL.COM 

21 VEHICLES ACCESSORIES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39594444 

NUZHAT STAR FOOD TRADING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36344450  or  CH.IFTIKHAR19876@GMAIL.COM

RIYAS MEN SALON W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact
 33477908  or  RIYASSHAIR@GMAIL.COM 

REAL LADY FASHION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39882229  or  TURNOVER78@GMAIL.COM 

Galaxy High Line Factory for Fashioned Clothes W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact
 36250764  or  MHMOD8861@GMAIL.COM 

Galaxy High Line Factory for Fashioned Clothes W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact
 36250764  or  MHMOD8861@GMAIL.COM 

FINE LINE MAINTENANCE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 37777604  or  vinsonfernando@gmail.com 

Spicy Palace W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 32321690  or  INFO.FMBHDC@GMAIL.COM 

ABU NASIR AIR CONDITIONING WORKSHOP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33801352  or  NASIRKORA8@GMAIL.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

Al Helli Supermarket B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17877209  or  hanan.ali@ALHELLI.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

Basma Security 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

GULF ALUMINIUM ROLLING MILL 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17731000  or  ahmed.alawadhi@garmco.com 

ALKOOHEJI BUILDING CARE 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17710710  or  INFO@KOOHEJIBUILDINGCARE.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 

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 

LEENA CARPENTRY FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877314  or  falconplaza@yahoo.com 

Diamond square contracting 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36990555  or  BUHIJI1024@HOTMAIL.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 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 13109226  or  CAPITALREEF.BH@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 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36388878  or  ISATHEKING2@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17131018  or  sajilnath@urbaser.com 

NEW GATEWAY OF DUBAI METAL TRADING & FABRICATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 33388846  or  SHAKEELTELECOM@GMAIL.COM 

Double Star Catering WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 77225050  or  UZAIR@CINQO-ME.COM 

Pakken Furnitures Co.WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17582012  or  MATHEWPAKKEN@GMAIL.COM 

JELLY FISH FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39777647  or  HR@JARADAHFISH.COM 

M S D INTERIOR DESIGN BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33506093  or  ABBASTARIQ464@GMAIL.COM 

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

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

M K MARKETING SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33543825  or  MKAMRAN.BH01@GMAIL.COM 

ALRAAY S CUTTING OF GLASS AND MIRRORS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36576122  or  ALOOY20019@GMAIL.COM 

ALRAAY S CUTTING OF GLASS AND MIRRORS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36576122  or  ALOOY20019@GMAIL.COM 

ALRAAY S COMPUTER PROGRAMMING 
has a vacancy for the occupation of

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

NEW GULAN THATTUKADA RESTAURANT MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 34126019  or  JAMEELPTK786@GMAIL.COM 

ALAYAWEED MENS TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36527529  or  ALAYAWEED@HOTMAIL.COM 

PESHAWAR VALLEY ELECTRONIC W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MARKETING) 
 suitably qualified applicants can contact

 33866849  or  RAHMANADRALI1@GMAIL.COM 

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

  TEACHER 
 suitably qualified applicants can contact

 17610920  or  hrcv@thebsbh.com 

MOHAMED RIDHA YOUSIF SALMAN ABBAS  
has a vacancy for the occupation of

  FARMER 
 suitably qualified applicants can contact

 39842977  or  FIVE_STAR_CENTER@HOTMAIL.COM 

MOHAMED ALI HUSAIN HAMADA / THARIH 7177 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39602333  or  MALI.09@LIVE.COM 

HUSAIN JAAFAR MOHAMED ALI 
has a vacancy for the occupation of

  FARMER 
 suitably qualified applicants can contact

 33533222  or  HUSSAINJAFFAR747@YAHOO.COM 

HASAN ALI MANSOOR AHMED KHUDHAIR ( MAKTOOM / 10486 ) 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 34434399  or  ALI34434389@GMAIL.COM 

BADER MOHAMMED KHLAIF ALBAALAWY 
has a vacancy for the occupation of

  WATCHMAN / GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 39199158  or  BADERFADLY73@GMAIL.COM 

FLORIDA GULF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77088226  or  hr@jaradahfish.com 

AJYAD GATE TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39825254  or  qatham.bh@gmail.com 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

Last Mile Logistics W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

Last Mile Logistics W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

Last Mile Logistics W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

HARUN FOR INTERIOR DECORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36415755  or  SIMON.AHMED8884@GMAIL.COM 

BAHRIA STARS SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  BAHRIASTARSBH@GMAIL.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

ABDULRAZAQ MOHAMMED ALKOOHAJI CONT. 
has a vacancy for the occupation of

  WORK SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 77122441  or  MMKOOHEJI@YAHOO.COM 

TECHNICAL ENGINEERING & MARKETING SERVIC 
has a vacancy for the occupation of

  SAFETY OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725300  or  hrmanager@BASREC.COM.BH 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17224381  or  ZAYNICO@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17224381  or  ZAYNICO@BATELCO.COM.BH 

AL KOBAISI BLOCK FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17732002  or  MD@ALKOBAISIGROUP.COM 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17731475  or  Nasreen@rafco.co 

JOZ CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39602650  or  JOZGROUP@BATELCO.COM.BH 

AWAL PRODUCTS COMPANY LIMITED W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17813535  or  hrd@shaheengroup.com 

SAFAA CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of
  WOOD PREPARATION WORKERS 

 suitably qualified applicants can contact
 17789189  or  SAFAAMAR@BATELCO.COM.BH 

SAYYAR TRADING AGENCIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17290111  or  OFFICE@SAYYAR.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 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17773006  or  AURELIEN.CHAUSSY@VINCI-ENERGIES.COM 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17773006  or  AURELIEN.CHAUSSY@VINCI-ENERGIES.COM 

ALEZDIHAR STORES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39618618  or  MAMK@BATELCO.COM.BH 

ALSALAM GAS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 13307772  or  HR@SALAMGAS.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17713731  or  EASTARABCON@GMAIL.COM 

Jilbab Abaya & Tailoring 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact
 39466771  or  hmk.albouri@hotmail.com 

China skyscrapers contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 35050200  or  CSC.2004@HOTMAIL.COM 

Al Abraj Restaurent 
has a vacancy for the occupation of

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

Al Abraj Restaurent 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 38700027  or  OFFICE@AL-ABRAAJ.COM 

ALNAFI BUUILDING CONSTUSTION 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 33999868  or  LAYLA22296@GMAIL.COM 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17727450  or  A.JABBAR@BFCCWLL.COM 

SAAR HAIRDRESSING SALON (GENTLEMEN) 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 39882655  or  SALMANIYA722@GMAIL.COM 

AL JADAYEL SWEET WATER & BEVRAGES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36336300  or  YSUBAIE@GMAIL.COM 

ALJAMAHEER TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17774911  or  ALJAMAHEER.BH@GMAIL.COM 

RASHID SHAHEEN CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17813555  or  mfaisal@shaheengroup.com 

ALHAFEERA CONTRACTING COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17730343  or  hr@hafeera-group.com 

ALHARA CHICKEN TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36668181  or  RYTHM.JEHAD@HOTMAIL.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 37773770  or  AHMED.DIRECTOR@OPTICA.NET 

Fayyad Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

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

Abu nadhim electrical workshop 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17411845  or  ali5_sent@yahoo.com 

ALNOAIM REFRIGERATION & A/C WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  AIRCONDITIONERS MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 39464260  or  FARHAN.DHANSE@HOTMAIL.COM 

LOCAL MARKET FOR KITCHENS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33199998  or  FEED77@GMAIL.COM 

PEARL RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39173859  or  JAMES@SECBAH.COM 

PATHS OF SCIENCE STATIONERY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33217004  or  POS.STATIONERY@HOTMAIL.COM 

AMICA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 17836983  or  MOHAMMED@ARABSIGNS.COM 

SHELLSEA Gents Barber 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 39722298  or  WALTAMEEM@YAHOO.COM 

FAJER ALKHAIR ABAYATH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39688875  or  GHULOOMMOHD53@GMAIL.COM 

ALMEABAD ELECTRICAL WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33157387  or  ALMEABAD81@GMAIL.COM 

AREESH FOOD CLUB W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 16002600  or  MOHAMMADALHADIDI@GMAIL.COM 

RAJPOT BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39888023  or  CHSHAFIQ581@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17783886  or  info@batsco.net 

Professional touch for services 
has a vacancy for the occupation of

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

HABIB ABBAS ABDULLA SALMAN”ADWAA ALFAUR”8780 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMEN، HUNTERS & RELATED WORKERS 
 suitably qualified applicants can contact

 37100400  or  Alibh355@gmail.com 

MANZAL ALUMINUM FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17874244  or  almanil5@gmail.com 

MANZAL ALUMINUM FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17874244  or  almanil5@gmail.com 

NEW SABAR ALAYOOBI REASTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 32380737  or  ALIAYOOB323807@GMAIL.COM 

DAS METALS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17682623  or  MAHMOODMEER@HOTMAIL.COM 

NATIONAL RADIATOR INDUSTRIES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17400502  or  NRIWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17732252  or  gm@sitrafactory.com 

JAZILAN CONSTRUCTION & TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 37300444  or  MAAARGU@HOTMAIL.COM 

AFAF S.AMIN EBRAHIM 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contact

 36438790  or  UMMARIAMALMOSAWI@GMAIL.COM 

SAQR AL JANOOB CARPENTRY 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17630858  or  ABDULLA.ALTENAIB@OUTLOOK.COM 

Tip toes beauty lounge 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17744174  or  F@GMAIL.COMARIDAKASSIM9 

BAHRAIN STAR GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact
 33990774  or  SHARIFBH@YAHOO.COM 

KATAMERI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact
 33772822  or  TALALM855@GMAIL.COM 

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

  RETAIL TRADE SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17556665  or  careers@bh.lulumea.com 

ARABIAN MILLENIUM CONSTRACTIION 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR (SITE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17689600  or  JURDABI@LIVE.COM 

TOP CLASS RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17400108  or  alnamuthajya@gmail.com 

Azhar alfirdows Trade Establishment 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 35507892  or  ALTAIR_CO_2013@HOTMAIL.COM 

AIDA GARDENS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contact

 17695267  or  JINESH71@GMAIL.COM 

BANT ALDERA GYPSON CARVINS CONSTRCUTION 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36361228  or  alijma16@gmail.com 

Bed Galleria 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17785579  or  YOUSUFSHANSIYA@GMAIL.COM 

DISCOVERY REAL ESTATE DEVELOPMENT COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17822223  or  dredco.gp@gmail.com 

Alhelo bakery 
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39858940  or  SARABH81@GMAIL.COM 

ANWAR ASMAHAN MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 36330661  or  SMHAA-28@HOTMAIL.COM 

Wadi AlSalam Tissue and Food Stuff Company W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39111162  or  wildnass@gmail.com 

CHICKEN TIME CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact
33022259  or  ALWANI00@HOTMAIL.COM

BLACK PLUG TRADING
has a vacancy for the occupation of

WORKER 
suitably qualified applicants can contact

33393991  or  KHALID.MALALLA@HOTMAIL.COM
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احتجاجــات ضد الغــاء والفقــر وتــرّدي األوضاع المعيشــية

متقاعدو إيران يتظاهرون ضد الجوع في مدن عدة

كشـــفت مواقع إخبارية إيرانية أن 
آالف المتقاعديـــن يتظاهرون ضد 

الغالء والفقر في مدن عدة.
المتقاعديـــن  العمـــال  احتجاجـــات 
اندلعـــت على خلفية تـــردي الوضع 

المعيشي.
أفـــاد  الحالـــي  العـــام  وفـــي مطلـــع 
مركز اإلحصـــاء اإليراني أن معدل 
التضخـــم في إيران يتجاوز 46 % 
فـــي الفترة من 21 ديســـمبر 2020 
إلى 19 يناير 2021، وهو ما يؤشـــر 
إلى تفاقم هذه النســـبة في الشـــهر 
الماضـــي، والتـــي تعكـــس تســـارع 
التزايد في كلفة المعيشـــة اليومية 

للمواطنين اإليرانيين.
ويكّرر مســـؤولون إيرانيـــون مراًرا 
ارتفـــاع عـــدد الفقراء في بلـــد ُيعد 

من أغنى بلدان الشرق األوسط.
عضـــو  قـــال  الســـياق  هـــذا  وفـــي 
مجلس تشـــخيص مصلحة النظام 
أحمـــد توكلي إن 60 % من ســـكان 
إيران يعيشـــون تحت خـــط “الفقر 

االفتراضي”.
وأوضح توكلي، وهو عضو ســـابق 
فـــي البرلمان اإليراني، في اجتماع 
لـ”جمعيـــة الطـــالب اإلســـالمية” أن 
“الجـــوع والفقر في إيـــران أصبحا 

مهيمنين”.
وأردف يقـــول: عندما قّرر البرلمان 
منـــح الدعم للفقراء فقـــد أعلن أنه 
ســـيتم منحـــه الدعـــم لــــ60 مليون 
مـــن   %  73 حوالـــي  أي  شـــخص، 
ســـكان البالد، ما يعنـــي أننا نعترف 
بأن 73 % من الشعب اإليراني لهم 
الحق بتلقي الدعم. وأكد توكلي أن 
“وضع الناس سيئ للغاية”، مضيًفا 
أن الوضـــع “يلزم” الحكومة “بخرق 
حتى القواعد والمبادئ األساســـية 

ومساعدة الشعب”.
وشّدد توكلي على أنه “إذا لم تفعل 

الحكومـــة ذلك، فقد يحدث شـــيء 
ال ينبغي أن يحدث”.

وقد يكون توكلي يشير بشكل غير 
مباشـــر إلى القلق من اندالع “ثورة 
جيـــاع” علـــى شـــاكلة احتجاجـــات 

2017 و2019.
“مركـــز  إحصائيـــات  آلخـــر  ووفقـــًا 
اإلحصاء اإليرانـــي” فقد بلغ معدل 
)حتـــى  شـــهًرا   12 مـــدة  التضخـــم 
الشـــهر األخير مـــن العـــام اإليراني 
 21 فـــي  انتهـــى  الـــذي  المنصـــرم 
لألســـر   %  36.2  )2021 مـــارس 
 % و37.7  إيـــران  فـــي  الحضريـــة 

لألسر الريفية.

موقع بارشين النووي في 

إيران.. 4 مباٍن جديدة

 نشـــر معهـــد “إنتـــل الب” لألبحاث، 
فجر األحد، صورة لمجمع بارشين 
النـــووي في إيـــران، والصورة التي 
االصطناعيـــة  باألقمـــار  التقطـــت 

تشير إلى 4 مبان جديدة.
المبانـــي  أن  المعهـــد  وأوضـــح   
بارشـــين  موقـــع  فـــي  الجديـــدة 
محاطـــة بـ”تالل” مضـــادة لالنفجار 

قيد اإلنشاء.
أمـــا عن التفاصيـــل المتوفرة حول 
موقـــع بارشـــين، الـــذي يقبـــع قرب 

طهران، فقد أفادت تقارير ســـابقة 
بأن عمليات بحث وتطوير وإنتاج 
الذخائر والصواريـــخ والمتفجرات 
تجـــري في بارشـــين. وفـــي اآلونة 
الصحافـــة  أوردت  األخيـــرة، 
األميركيـــة أيًضـــا أن محيط موقع 

بارشين شهد أنشطة مشبوهة.
المتواصـــل  إيـــران  رفـــض  أن  إال   
الطاقـــة  الســـماح لمفتشـــي وكالـــة 
الدوليـــة بزيارة هذا الموقع، بحجة 
أن الوكالة األممية ســـبق أن قامت 
بعمليـــات تفتيش فيـــه العام 2005 
لم تســـفر عن نتيجة، رســـم الكثير 

من التساؤالت حول نشاطاته.
قدمـــت  الدوليـــة  الوكالـــة  وكانـــت 
طلبا لزيارة المنشأة في أواخر عام 
2011، بعـــد أن الحظـــت أن هنـــاك 
عمليـــات هـــدم وبنـــاء جديـــدة في 

الموقع.
وفـــي فبرايـــر 2012، رفض دخول 

المفتشين األمميين.
لكـــن فـــي ســـبتمبر 2015، ســـلمت 
إيـــران مدير عـــام الوكالـــة الدولية 
للطاقة الذرية السابق يوكيا أمانو، 
عينـــات أخـــذت من موقع بارشـــين 
العســـكري المشـــبوه بـــدون وجـــود 
مفتشـــي الوكالـــة، كما نقلـــت وكالة 
األنباء اإليرانية الرسمية في حينه 
عـــن مســـؤول إيرانـــي فـــي الملـــف 

النووي.
أتـــى ذلك، بعد أن اتهمت مؤسســـة 
فـــي  إيـــران  أميركيـــة  بحثيـــة 
مجمـــع  بتطهيـــر   2015 أغســـطس 
“بارشين” العسكري. وكشف “معهد 
العلـــوم واألمـــن الدولـــي”، ومقـــره 
واشـــنطن، صـــوًرا الُتقطت باألقمار 
الصناعية تبين مركبات وأجســـاًما 
مثـــل الحاويـــات يجـــري نقلهـــا من 

“بارشين”.

دبي ـ العربية نت

المسيرات االحتجاجية للعمال المتقاعدين عمت مختلف المدن

مجمع بارشين النووي

لندن ـ وكاالت

نفى مسؤول سعودي رفيع المستوى 
فـــي  المملكـــة  انخـــراط  عـــن  أنبـــاء 
محادثات مع إيران، نشرتها صحيفة 

“فاينانشال تايمز” البريطانية.
عـــن  نقلـــت  قـــد  الصحفيـــة  وكانـــت 
أن  األحـــد،  أمـــس  مطلعـــة،  مصـــادر 
وإيرانييـــن  ســـعوديين  مســـؤولين 
أجروا محادثات مباشـــرة في بغداد 
في التاســـع مـــن أبريل الجـــاري، بعد 
ســـنوات مـــن القطيعة الدبلوماســـية 

بين البلدين.
بحســـب  المباحثـــات،  وتضّمنـــت 
“فاينانشـــال تايمـــز”، الهجمـــات التي 
تشنها ميليشيات الحوثي اإلرهابية 
من األراضي اليمنية على السعودية، 

بدعم إيراني.
وأشـــارت الصحيفة في تقريرها إلى 
أن بغداد ســـهلت أيضا إنشاء قنوات 
اتصال بين إيران من جهة، وكل من 

مصر واألردن من جهة أخرى.
أن  إلـــى  الصحيفـــة  وأشـــارت 
“المحادثـــات تأتي فـــي الوقت الذي 
يســـعى بـــه جـــو بايـــدن إلـــى إحيـــاء 
االتفـــاق النـــووي الذي وقعتـــه إيران 
مـــع القـــوى العالمية في عـــام 2015، 

وتهدئة التوتر اإلقليمي”.
ولمحـــت إلـــى أنـــه “مـــن المقـــرر عقد 
جولة أخرى من المحادثات األسبوع 
الـــوزراء  رئيـــس  بوســـاطة  المقبـــل” 

العراقي مصطفى الكاظمي.

مسؤول سعودي ينفي إجراء محادثات مع إيران

واشنطن ـ أ ف ب

حّذر مستشـــار األمن القومي األميركي 
جيـــك ســـوليفان أمـــس األحـــد مـــن أن 
روســـيا ســـتواجه “عواقـــب” إذا توفـــي 
األبـــرز  المعـــارض  نافالنـــي  أليكســـي 
للكرمليـــن والمضـــرب عـــن الطعـــام في 
ســـجنه. وألقي القبض على نافالني في 
ينايـــر لدى عودته إلى روســـيا بعد فترة 
نقاهـــة أمضاها في ألمانيا عقب تعرضه 
لعملية تســـميم اتهم موســـكو بالوقوف 
خلفهـــا.  وقـــال ســـوليفان لشـــبكة ســـي 
إن إن “فـــي ما يتعلـــق باإلجراءات التي 
ســـنتخذها، نحـــن نبحث فـــي مجموعة 
مـــن العقوبـــات التـــي قـــد نفرضهـــا ولن 
أفصح عنها في هذه المرحلة لكننا أعلنا 
أنـــه ســـتكون هنـــاك عواقـــب إذا توفـــي 
نافالني”. وبدأ المعارض البالغ من العمر 
44 عامـــا إضرابـــا عـــن الطعـــام فـــي 31 
مـــارس للمطالبـــة بعـــالج طبي مناســـب 
آلالم الظهـــر والخـــدر الـــذي يعانيـــه في 

ساقيه ويديه.
ويـــوم الســـبت، قـــال أطبـــاء نافالني إن 
وطالبـــوا  بســـرعة  تدهـــورت  صحتـــه 
مســـؤولي السجن بالســـماح لهم برؤيته 
علـــى الفور. وقال طبيب أمراض القلب 
ياروســـالف أشـــيخمين “مريضنا يمكن 
أن يمـــوت فـــي أي لحظـــة”، مشـــيرا إلى 
مســـتويات البوتاســـيوم المرتفعـــة فـــي 
دم نافالنـــي موضحا أنه يجب نقله إلى 

العناية المركزة.
وضمـــت فرنســـا وألمانيـــا أمـــس األحـــد 
الدوليـــة  االحتجاجـــات  إلـــى  صوتيهـــا 
المتنامية على الطريقة التي يعامل بها 

نافالني.

واشنطن تحذر من “عواقب” في حال وفاة نافالني

القاهرة ـ وكاالت

أصيب العشرات في حادث قطار جديد 
شـــهدته مصر، األحد، عندما خرج قطار 
متجـــه من القاهـــرة إلـــى المنصورة عن 

مساره في محافظة القليوبية.
وخـــرج القطار المتجه مـــن القاهرة إلى 
المنصـــورة عـــن القضبان، قـــرب محطة 
سكة حديد طوخ. وقالت وزارة الصحة 
أصيبـــوا  شـــخصا   97 إن  المصريـــة: 
الـــوزارة  دفعـــت  فيمـــا  الحـــادث،  فـــي 
بالعشـــرات من ســـيارات اإلســـعاف إلى 
ســـابق،  وقـــت  وفـــي  الحـــادث.  موقـــع 
حصيلـــة  إن  القليوبيـــة  محافـــظ  قـــال 
اإلصابـــات بلغـــت 103 أشـــخاص حتـــى 
اآلن. وتوقفـــت حركـــة القطـــارات، على 
خـــط القاهرة المنصـــورة بعـــد الحادث، 
القليوبيـــة  مستشـــفيات  دفعـــت  فيمـــا 
بالعديـــد مـــن ســـيارات اإلســـعاف لنقـــل 
المصابين ألقرب مستشـــفيات. وكشف 
مســـؤول بوزارة النقل عـــن توجه وزير 

النقـــل كامل الوزير إلـــى موقع الحادث، 
فيمـــا أكد مصـــدر بهيئة الســـكة الحديد 
عـــن تشـــكيل لجنـــة فنيـــة مكونـــة مـــن 
كبار المهندســـين بالهيئـــة، وتوجهها إلى 
الموقـــع ذاته. ورجحت مصادر وشـــهود 
إصالحـــات  ســـببه  الحـــادث  أن  عيـــان 
تشـــهدها المنطقـــة، وبـــدأت فـــي شـــهر 

مـــارس الماضـــي. وأمـــر النائـــب العـــام 
المصري بســـرعة التحقيق في الحادث، 

وبيان أسبابه وكيفية وقوعه.
وقالت مصـــادر لصحيفة “أخبار اليوم”: 
إن الحـــادث هـــو لقطار مختلـــط، مكون 
مـــن عربـــات مكيفـــة وعربـــات مميـــزة، 
ووقع عندما انفصلت وانقلبت عربتان.

الصحة المصرية تدفع بـ 58 سيارة إسعاف إلنقاذ ضحايا

النائب العام يأمر بســرعة التحقيق في الحادث وبيان أسبابه وكيفية وقوعه
97 مصابا إثر خروج قطار عن القضبان شمالي القاهرة

دبي - العربية.نت

أعلـــن تحالف دعم الشـــرعية فـــي اليمن، 
فجـــر األحـــد، اعتـــراض وتدميـــر طائـــرة 
اليمنيـــة  باألجـــواء  مفخخـــة  مســـيرة 
باتجـــاه  الحوثـــي  ميليشـــيات  أطلقتهـــا 

السعودية.
وأوضح التحالف أن محاوالت الميليشيا 
العدائيـــة ممنهجة ومتعمدة الســـتهداف 

المدنيين واألعيان المدنية.
العملياتيـــة  اإلجـــراءات  اتخـــاذ  وأكـــد 
الالزمـــة لحمايـــة المدنييـــن بمـــا يتوافق 
مع القانون الدولي اإلنســـاني. من جانب 
آخر، أعلنت ميليشـــيا الحوثي تشييع 26 
من عناصرها بينهم قيادات ميدانية في 
صنعـــاء وتعـــز ممـــن لقـــوا مصرعهـــم في 

جبهات القتال.
الميليشـــيات  إعـــالم  وســـائل  ونشـــرت 
أســـماء قتالهـــا الذين شـــيعتهم الســـبت، 
والذيـــن يحملون رتبًا عســـكرية مختلفة، 
كما شيعت الجمعة، عددا آخر من قتالها 

بينهم رتب عسكرية عليا. وجرى تشييع 
قيـــادات  فـــي صنعـــاء بحضـــور  القتلـــى 
حوثيـــة. يذكـــر أن جبهات مأرب شـــهدت 
مقتـــل المئـــات مـــن عناصـــر ميليشـــيات 
القيـــادات  عشـــرات  بينهـــم  الحوثـــي 
خســـائرها  مـــع  وبالتزامـــن  الميدانيـــة. 
البشـــرية الكبيـــرة، وللمـــرة الثانيـــة منـــذ 
بدء هجومها على مأرب تفشـــل ميليشيا 

الحوثي بإقناع قبال َخْوالن إحدى قبائل 
طوق صنعاء بإرســـال أبنائهـــا للقتال في 
مـــأرب حيـــث اعتذرت القبائـــُل عن تلبية 
طلـــب الميليشـــيات برفدهـــا بالمقاتليـــن. 
بحشـــد  صعوبـــة  الحوثيـــون  ويواجـــه 
مقاتليـــن مـــن قبائـــل أخـــرى فـــي طـــوق 
صنعاء بعد أن خسرت المئات من أبنائها 

في جبهات القتال مع الحوثيين.

عناصر من ميليشيات الحوثي

التحالف يعلن تدمير مسيرة حوثية مفخخة أطلقت تجاه السعودية
ميليشيا الحوثي تعترف بمقتل 26 بينهم قيادات

دمشق ـ أ ف ب

ــســوري  ــّدد مــجــلــس الــشــعــب ال حــ
26 مــايــو  تـــاريـــخ  أمــــس األحـــــد 
في  الرئاسية  لالنتخابات  موعًدا 
استحقاق تبدو نتائجه محسومة 
في  األســد  بشار  الرئيس  لصالح 
بلد دخل النزاع الدامي فيه عامه 
آفاق  أي  الحادي عشر في غياب 

لتسوية سياسية.
 وتــأتــي االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
العام  في  النزاع  بدء  منذ  الثانية 
سبع  ــل  كـ تـــجـــري  ــي  ــتـ والـ  2011
البالد  تشهد  وقــت  فــي  ســنــوات، 
وبعدما  خانقة،  اقتصادية  أزمــة 

الحكومية  ــقــوات  ال اســتــعــادت 
بـــدعـــم عــســكــري روســـي 

وإيــــرانــــي مــســاحــات 
تبقى  فيما  واســعــة، 
أخــرى تحت  مناطق 
نفوذ أطــراف محلية 

مدعومة من قوى خارجية.
الشعب  مــجــلــس  رئــيــس  وأعـــلـــن 
ــبـــاغ خــــالل افــتــتــاح  حـــمـــودة صـ
موعد  استثنائية  برلمانية  دورة 
ـــ26  االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة فــي ال
االقتراع  موعد  وحــدد  مايو.  من 
لــلــســوريــيــن “فـــي الــســفــارات في 

الخارج” في 20 مايو.
ــتــرشــح  ــلـــن فــتــح بــــاب ال كــمــا أعـ
ــاًرا مــن غــد اإلثــنــيــن ولــمــدة  اعــتــب

عشرة أيام.  
الذي  عاًما(،   55( األسد  يعلن  ولم 
 ،2000 ــعــام  ال مــنــذ  ــبــالد  ال يحكم 
الى  ترشحه  ا  رسميًّ اآلن  حتى 
ــاز، في  االنــتــخــابــات. وقـــد فـ
ــات الــرئــاســيــة  ــابـ ــخـ ــتـ االنـ
ــرة فــــي يــونــيــو  ــ ــيـ ــ األخـ
ــة  ــبـ ــسـ ــنـ بـ  ،2014

تجاوزت 88 %.

انتخابات رئاسية في سوريا في 26 مايو
أديس أبابا ـ وكاالت

أعلـــن رئيـــس الـــوزراء اإلثيوبي أبي 
أحمد، أمس األحد، أن بالده ماضية 
في الملء الثاني لســـد النهضة الذي 
تنبيه أديـــس أبابا فوق النيل األزرق 

أبرز روافد نهر النيل.
 وفي تغريـــدات على موقع “تويتر”، 
قـــال أحمـــد إن المرحلـــة الثانية من 
ملء السد ستتم في موسم األمطار 
يوليـــو  شـــهري  خـــالل  أي  المقبـــل، 

وأغسطس.
لكنه اعتبر أن الملء الثاني “ســـيحد 

من الفيضانات في السودان”.
كمـــا قـــال رئيـــس الـــوزراء اإلثيوبي 

إن بـــالده “تعتزم تلبية احتياجاتها 
من نهـــر النيل، وليـــس لديها 

أي نيـــة إللحـــاق الضـــرر 
بـــدول المصـــب )مصـــر 

والسودان(”.
النهضـــة  “ســـد  وتابـــع: 

حال في العام الماضي دون حدوث 
فيضانات عارمة في السودان”.

وفي سياق متصل، قال وزير المياه 
النهضـــة  والـــري اإلثيوبـــي إن “ســـد 
جرى تصميمه بطريقة ذكية وجودة 
عالية تســـمح بملئه ومواصلة البناء 

فيه بالتوازي”.
وتظهر هـــذه التصريحـــات الجديدة 
أن أديـــس أبابـــا عازمـــة علـــى بـــدء 
المرحلة الثانية من ملء خزان السد 
فـــي موســـم األمطـــار، وهو مـــا تنظر 
إليه القاهرة والخرطوم بقلق شديد. 
وانتهت جولـــة المفاوضات األخيرة 
في كينشاســـا، عاصمة جمهورية 
الديمقراطيـــة، مطلع  الكونغـــو 
دون  مـــن  الجـــاري،  أبريـــل 
اتفـــاق  إلـــى  التوصـــل 
ومصـــر  إثيوبيـــا  بيـــن 

والسودان.

إثيوبيا تحّدد موعد “الملء الثاني” لسد النهضة
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لطالما كان تعزيز الشـــراكة المجتمعية هدفا أســـمى تتجه نحوه المؤسسات العريقة، 
لمـــا له من نتائج متعاظمة تصب في التنمية بكل امتداداتها، حيث عرفت الشـــراكة 
المجتمعية بأنها “إشراك مختلف شرائح ومؤسسات المجتمع المحلي في تنفيذ آلية 
أو تنظيم مؤسســـي، لمختلف مجاالت التنمية الشـــاملة ســـواء كانت خدمة تأهيلية 
أو اقتصادية أو اجتماعية أو غيرها”، وعندما تكون الشـــراكة المجتمعية ممثلة في 
الجانب التعليمي فإنها تأخد بعدا أرقى وأشـــمل لما يمثله التعليم من نواة أساســـية 

لبناء الدول وتطورها والتقدم والحضارة.
ومن هنا كان تدشـــين المبرة الخليفية منحا دراســـية باســـم صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل خليفة طيـــب هللا ثراه، حيث تأتي هـــذه المنح تخليدا 
لذكـــرى مؤســـس النهضـــة التعليميـــة المباركـــة في البحريـــن منذ أغســـطس 1956م، 
الداعم األول للتعليم صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة طيب 

هللا ثراه.
إن مـــن تابـــع مؤخـــرا االجتمـــاع االفتراضي الـــذي عقدته المبـــرة الخليفية لتدشـــين 
المنـــح الدراســـية برئاســـة ســـمو الشـــيخة زيـــن بنت خالـــد آل خليفة رئيـــس مجلس 

أمنـــاء مؤسســـة المبّرة الخليفية، وبمشـــاركة ممثليـــن عن الكلية الملكيـــة للجراحين 
فـــي إيرلندا - جامعة البحريـــن الطبية، والجامعة البريطانية في البحرين، والجامعة 
األهلية، ومركز الدراســـات األكاديمية بمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، 
وجامعـــة بانجـــور وجامعـــة لندن يدرك اســـتمرار النهل مـــن الفكر النير لســـمو األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان رحمه هللا منـــذ  13 ينايـــر 1957 عندما وجه باســـتقصاء خبرات 
وتجـــارب مختلف المؤسســـات التعليمية والجامعات المحليـــة والخارجية باإلضافة 
للدول المتقدمة في مجاالت التعليم ووضع أساســـات التعاون المشـــترك التي تؤدي 

إلثراء المملكة بالكوادر البحرينية المبدعة.

نقطة أخيرة

إن إطـــاق المبـــرة الخليفيـــة منـــح األمير خليفة بن ســـلمان الدراســـية يشـــكل دعما 
مباشرا لمسار تمكين الشباب البحريني، وتحقيق أحامهم األكاديمية والوصول في 

نهاية المطاف لتخريج جيل من القادة الذين تبنى بهم األوطان.

المبرة الخليفية تطلق منح األمير خليفة بن سلمان
دشـــنت مؤسســـة المبرة الخليفية منحا دراســـية باســـم صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفة “رحمـــه هللا”، وذلك تخليًدا 
لذكرى عزيز البحرين، ولتعزيز فرص الشباب البحريني بتحقيق التعليم 
الجامعي، وهو ما يؤكد استمرار العطاء الوطني لسموه “رحمه هللا” لهذا 
الوطن وأبنائه، وتجســـيًدا لرعايته التي لم تنقطع عن المواطنين الذين 
يكنـــون له جميل المحبة وجليل المـــودة إلخاصه لوطنه وما حققه من 

منجزات وطنية.
لقـــد حظـــي التعليم في عهـــد المغفور له صاحـــب الســـمو الملكي األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة “طيب هللا ثراه” بأولوية ُكبرى، فكان ُيشجع 
المواطنين على التعليم، ويحثهم على تعليم أبنائهم وبناتهم وصوال إلى 
الجامعة والدراســـات الُعليـــا، وعمل جاهًدا على تطويـــر التعليم إلدراكه 
أهميته في بناء الدولة الحديثة، وهو إيماٌن نابٌع من ثقته بأن رصيد أية 
أمة يكون في أبنائها الُمتعلمين، وأن تقدم الشعوب واألمم ُيقاس بنشر 
التعليم ومســـتواه، وأن تعليم األبناء والبنات أســـاس متين للمســـتقبل، 
وُيهيئهم لتقلد المسؤوليات الوطنية على أساس علمي وفكري متطور، 

وهذه المنح تأتي نبراًسا لهذه الرؤية.
فـــي 22 مـــارس 1956م عينه والده الشـــيخ ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
“رحمـــه هللا” عضـــًوا فـــي مجلس المعـــارف وأوكل إليه النهـــوض بقطاع 
التعليـــم وتطويـــره لما يتمتـــع به “رحمـــه هللا” من ثقة عاليـــة وما يملكه 
مـــن كفاءة وقـــدرات أهلته لتحمل هذه المســـؤولية التربويـــة التعليمية 
والتي تناغمت مع شـــعوره بضرورة التعليم وأهمية تطويره، وأســـهمت 
زياراته لدول أوروبا في وضع منظومة متكاملة وحديثة كانت أساًســـا 
متيًنـــا لنهضـــة تعليمية، وفي 13 يناير 1957م تولى “رحمه هللا” رئاســـة 
مجلـــس المعارف، ورســـم من مركزه سياســـة تعليمية أثمـــرت إنجازات 
تربوية وتعليمية ساهمت بتطوير البحرين وتقدمها، وبجانب ذلك تقلد 
“رحمه هللا” عدًدا من المسؤوليات اإلدارية من مالية واقتصادية وفنية 
واجتماعية في مختلف مؤسسات اإلمارة آنذاك كان لها التأثير المباشر 

على مسيرة التنمية البحرينية ونهضتها.
إن منـــح ســـمو األميـــر خليفة بـــن ســـلمان آل خليفة “رحمـــه هللا” فرصة 
لجميع شـــباب البحرين الراغبين في التعليم العالي، وهي مســـار تربوي 
تعليمـــي وثقافـــي لتطويـــر قـــدرات الطلبـــة البحرينييـــن في مؤسســـات 
التعليـــم العالـــي، وتطوير قدرات الباحثين عن صياغة المســـتقبل، وهي 
تجربـــة تعليميـــة ُتضـــاف إلـــى كل ُســـبل المنـــح التعليميـــة األخـــرى في 
البحرين، وســـيبقى عطاؤه “رحمه هللا” خالًدا ومتجدًدا في كل مشروع 

إنساني أو تعليمي أو اجتماعي أو خيري يحمل اسمه.

حــالــة وفـــاة!
هذا الجسد المسجى على اآللة الحدباء.. وأنت تتأمل هذا الجسد تقول: 
ليته يعود، الرحلة انتهت، أزفت ساعته.. رحلت الروح لمقام آخر، يازم 
المرء شـــعور المابعديات )ما بعد الســـويعة الحاضرة( دائًما، ويزداد هذا 
الشـــعور شراسًة حين الفقد، هو شعور ليس خاًصا برحيل األقارب، وإن 
كان يخالط “شـــعور المابعديات” شعور الحزن، المرارة، الغصة.. كل ذلك 
يطغى على المابعديات، لكن شعور المابعديات يتربص بالزمن ليخطف 
دقائـــق، أو هـــي أجزاء منهـــا، ليعيد تأكيد حضوره في النفس وســـيادته 
علـــى األرواح المرهقـــة من ابتاءاتها، في تلك المابعدية الفارقة تتدفق 

األفكار دفعة واحدة لملء دهاليز العقل حد االختناق.
شـــعور المابعديات ال يتمركز صمًتا في القلب؛ بل هو ذاك الشـــعور الذي 
يعلـــن قدومه بـــدوي يصر اآلذان صرا، ليعلن مـــع كل حالة وفاة تحذير/ 
إنـــذار/ توجيه/ لفت نظر.. ســـمها ما شـــئت، يعلن بجرأة ال هـــوادة فيها: 

أنت – قد تكون - حالة الوفاة القادمة!
حينهـــا تتفجـــر أســـئلة المابعديـــات الكبـــرى: الوجـــود؟ الـــذات؟ العـــدم؟ 
الخلـــق؟ الخالـــق؟ أين نحن؟ مـــاذا نترك خلفنا؟ إلى أيـــن نحن راحلون؟ 
ومـــا هـــو زاد الرحلـــة؟ وهـــل يكفـــي أم ال؟ الرحمـــة؟ المغفـــرة؟ العذاب؟ 
العقاب؟ الذنوب؟ أســـئلة جوهرية تفتك بالصدر كبالون انفجر من شدة 
النفخ المتوالي! نعم، هذا الشعور الذي يخالجك اآلن هو ذاته ما يمر بي 

دائًما حين: إعان حالة وفاة جديدة!
الحمـــد للـــه مـــن قبل ومـــن بعد، له يرجـــع األمر كلـــه، لله ما أخـــذ ولله ما 

أعطى ولكل أجل كتاب.

محمد العثمان

تدشين منح األمير خليفة بن سلمان الدراسية وتعزيز الشراكة المجتمعية

ُيجمـــع المعنيـــون وذوو الصلة بالجيل الرقمـــي، بأّن التعليم االفتراضـــي ُيعّد إضافة 
“ثورية” بعد أْن اكتســـب أهمية ُمتعاظمة في ظّل التطّور البشري والوعي الُمتصاعد 
الـــذي يعيش العالـــم ذروته هذه األيام فـــي وتيرة الِزحام المحمـــوم إلنتاج التقنيات 
البرمجيـــة والتطبيقـــات التعليميـــة لـــكل المراحل الدراســـية، هذا النوع مـــن التعليم 
يوفر حيوية داخل الفصول ومرونة في تحديد األوقات الدراســـية وانســـيابية في 
تلقي التحديثات الفورية على البرامج المســـتخدمة التـــي ُتتيح الحلول للمتعلمين، 
وتزيـــد مـــن تفاعلهـــم أثنـــاء المواقـــف التعليمية وتســـاعدهم على فهمهـــا في أجواء 
إبداعيـــة وبيئات جاذبـــة؛ ُتنهي ازدحام الفصول وتختصر األوقـــات وُتقّلل التكاليف 
وُتنـــّوع المحتويـــات، فضاً عن متابعة التعليمات واإلرشـــادات التي تزيد من كفاءة 
عمليتـــي التعليـــم والتدريب فـــي كل المجاالت وترفع من مســـتوى الوعـــي بأهميته 
واإلقبال عليه في غالبية دول العالم، خصوصًا مع ظاهرة انخفاض تكاليف نفقاته - 
للموظفين والدارسين على حّد سواء - وإتاحته الفرص الوافرة للراغبين من الفئات 
المســـتهدفة التي تتشـــارك فيما بينها الخبرة والّتعلم، عاوة على تأثيراته الواضحة 

للحّد من المشاكل االجتماعية والبيئية والتخلص من عقبتي الزمان والمكان.
َحـــَدُث الملتقـــى التربوي الخليجي االفتراضـــي الذي نظمته “مدرســـة العصماء بنت 
الحـــارث” بدولة الكويت الشـــقيقة تحـــت عنوان “التعليم االفتراضـــي مقدمة لتعليم 
جديد” الذي استمر لثاثة أيام متوالية مطلع الشهر الجاري، من المبادرات الخليجية 
الناجحة التي جمعت األشـــقاء في ظرف زماني واحـــد رغم تباُعد الجغرافيا بينهم، 
حتـــى اســـتطاعت أْن تخُلـــق عالمـــًا اصطناعيـــًا نقل تجـــارب البيئـــة التعليمية بكامل 

معلوماتهـــا ومتعـــدد خبراتها وأبـــرز استشـــرافاتها النظرية والتطبيقيـــة للتعليم عن 
بعـــد بصـــورة تفاعليـــة جاذبـــة بمحاورها الثاث عبر تمثيل حاســـوبي لـــكل دولة من 
الـــدول األعضاء التي تطّرق ممثلوها ألبعاد ومتطلبات التعليم الُمزاول في بلدانهم، 
التي ُتْغَرق من خاله دائرة الُمتعلمين في بيئات ُمحاكاة تتغير فيها الســـيناريوهات 
وتختلـــف عندها الفـــروض لتزيد من الفهم والمعرفة، وُتحفز على التجريب والتعلم، 
وترفـــع مـــن التفاعـــل والمشـــاركة داخـــل غـــرف الدراســـة بمختلـــف مراحـــل التعليم 

الجامعي وما قبله. 

نافلة: 

أضحـــت “افتراضيـــة” الُمعلم والُمتعلم، مـــن الضرورات الحتمية فـــي عصر “الرقمنة” 
الحالـــي بعـــد طرح أعـــرق المؤسســـات التعليمية العالميـــة خيارات بديلة لمســـاقاتها 
التقليديـــة بمســـاقات تعليمية في غـــرف افتراضية ُتعيـــن ُقطَبي العمليـــة التعليمية 
علـــى اقتناء البيانات والمعلومات وتؤكد على التواصل والتدريب وإنجاز الواجبات 
والتقييمـــات بالصـــوت والصـــورة والفيديـــو والكتـــب اإللكترونّيـــة من خال شـــبكة 
اإلنترنـــت التـــي ألغـــت إحســـاس فـــوارق الواقعيـــن الحقيقـــي واالفتراضـــي وفق ما 
أجملتـــه توصيـــات الملتقى التربـــوي الخليجي الـــذي قادته كوادر “نســـوية” كويتية 
خالصـــة خال فترتي الصباح والمســـاء باحترافيـــة ومهنية ال مثيل لها طوال أيامه، 

فهنيئًا للشقيقات في الكويت هذا اإلنجاز الباهر.

“التعليم االفتراضي”... حين تقود الكويُت ِمحرابه

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

للتواصل: 17111483

خليفة بن سلمان.. قصة خالدة تروى
أول رمضـــان يمـــر علينـــا دون أن يكـــون معنـــا 
والد البحرين وأمير العطاء واإلنسانية سيدي 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليفة طيب هللا ثـــراه، القائد العظيم الذي 
منـــح األمن واألمان للمواطن وأعطاه أكثر مما 
يترقـــب، وآلخـــر لحظـــات حياتـــه كان متحما 
األعبـــاء والتضحيـــات والمعانـــي العظيمة من 
أجـــل أبناء شـــعبه، وهو القائـــل طيب هللا ثراه 
“لقـــد قدمـــت بـــادي علـــى صحتي.. أنـــا واحد 

منكم وخدمت بما يمليه علي ضميري”.
لقد كانت الرابطة الوثيقة التي تربطنا كشعب 
مـــع ســـموه طيـــب هللا ثـــراه، تلبس تـــاج النور 
فـــي الســـماء، وكرحيـــق الضـــوء فـــي األفـــق.. 
رابطـــة وعاقـــة كنخيـــل مغروس فـــي الجنان 
من مشـــرق األرض إلى مغربها، كان لنا مدرسة 

ننهل من ينابيعها ونقتبس من أنوارها ونهتدي 
بحكمتها، كان لنا رحمه هللا بشخصيته الفريدة 
والمحبوبـــة كل شـــيء، األب واألخ والصديـــق 
والرفيق واألســـتاذ، وكان يمدنا دائما بالعزيمة 
والطمـــوح والعمـــل والمثابـــرة مـــن أجـــل رفعة 
اســـم البحرين، وبالنســـبة لي شـــخصيا عشـــت 
إلـــى جانبه رحمه هللا ســـنوات طويلة وتعلمت 
كثيـــرا مـــن نصائحـــه وتوجيهاتـــه فـــي كل مـــا 
يتعلق بالصحافة، فســـموه رحمه هللا كان يرى 
أن للصحافـــة دورا مهمـــا في تحصين الســـياج 
الداخلي للمواطن، ولها مســـؤولية مباشرة في 
تحصينه من خال تعميق األفكار المســـتنيرة، 
الوطـــن  عـــن  للدفـــاع  كذلـــك  جماعيـــة  وأداة 

وإنجازاته في شتى المجاالت.
نســـتذكركم اليـــوم يـــا ســـيدي فـــي هذا الشـــهر 

وأبـــدا  دومـــا  نســـتذكركم  وســـنبقى  الكريـــم، 
طـــوال حياتنـــا، وســـتذكركم األجيـــال القادمة 
التي ستأتي، فســـموكم طيب هللا ثراكم قصة 
خالـــدة تـــروى وصفحـــة غنية ال مثيـــل لها عبر 
األزمان من العمل واإلخاص والمحبة والخير 
الحقيقيـــة  والزعامـــة  والتضحيـــة  والعطـــاء 
والشـــجاعة والشـــخصية المحبوبـــة، وصـــواب 
الفكـــر والرمز الوطني الشـــامخ وعميد النهضة 

والتطور.
اســـم خليفـــة بـــن ســـلمان مخلـــد فـــي ذاكـــرة 
اإلنســـانية، وملحمة من المحبـــة المتبادلة بين 
القائـــد والشـــعب وصـــل إشـــعاعها إلـــى عنـــان 
الســـماء وخضر الجنان.. رحمك هللا يا ســـيدي 
وأســـكنك الفـــردوس األعلـــى وســـتكون معنـــا 

كالضياء الذي ينير دروبنا.
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اتحاد اليد

تأهل فريق البحرين الى الدور نصف النهائي في مسابقة كأس خالد بن حمد 
لكرة اليد بعد فوزه على سماهيج بنتيجة ) 23/18 ( في المباراة التي جمعت 
الفريقيـــن على صالة خليفة الرياضيـــة، ليحجز موعده في الدور قبل النهائي 
مع النجمة. ويدين البحرين بالفوز إلى حارســـه المتألق تيســـير محسن والذي 
نجـــح فـــي التصـــدي للعديد مـــن الفرص المحققـــة، وفرض الفريق نفســـه منذ 
الشـــوط األول والـــذي انتهـــى بفارق خمســـة أهـــداف ) 13/8( بعـــد أداء موفق 
للفريـــق فـــي الجانـــب الدفاعـــي وأفضليـــة هجوميـــة بـــرز فيها كل مـــن خليل 
إبراهيم وصالح عيد وبقية الالعبين، على عكس سماهيج الذي تأثر بالبداية 

الغير موفقة والتي كلفته خسارة اللقاء.
وحصـــل حـــارس نـــادي البحريـــن على جائـــزة أفضل العـــب في المبـــاراة بعد 
المســـتوى المميز الذي قدمه في جميع الفترات، وتم تســـليم الجائزة من قبل 
النائـــب الثانـــي لرئيس االتحـــاد صالح خلفان وهـــي عبارة عن مكافـــأة مالية 

مقدمة من االتحاد البحريني لكرة اليد وشركتي “شووت” و “11 سبورت”.

البحــريــن يكســب سمــاهيـــج

االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  عضـــو  أكـــد 
البحرينـــي للكرة الطائـــرة، رئيس لجنة 
المنتخبات صـــالح جناحي أن االتحاد 
لـــم يتدخل إطالقا فـــي اختيار القائمة 
األوليـــة لمنتخـــب الرجـــال وأن القـــرار 
“راميريـــز”  البرازيلـــي  للمـــدرب  كان 
الـــذي تابـــع المســـابقات المحلية بمعية 
مســـاعديه واختار الالعبيـــن بناء على 

مستوياتهم.
وأضـــاف جناحي لـ “البالد ســـبورت” أن 
عـــدم اختيار الليبرو أيمـــن هرونة عائد 
لرؤيـــة المـــدرب ذاتـــه وقناعتـــه الفنية، 
مؤكـــدا فـــي الوقـــت ذاتـــه علـــى مكانة 
هرونـــة وعطائـــه مـــع المنتخـــب خـــالل 

السنوات الماضية.

وتابـــع “إنهـــا خيـــارات المـــدرب ويجب 
أن نحترمهـــا وقـــد منحنـــاه الصالحيـــة 
الكاملـــة في االختيـــار.. وعـــدم اختيار 
هرونـــة ال عالقـــة له إطالقـــا بغيابه عن 
ناديـــه األهلي وما حصل بين الطرفين، 
وإنما هو قـــرار فني صادر عن المدرب، 
لجميـــع  مفتوحـــا  المنتخـــب  ويبقـــى 

الالعبين في الفترة القادمة”.
وأشار جناحي أن االتحاد شرح للمدرب 
األهداف التي يتطلع لها والمتمثلة في 
النتائـــج اإليجابيـــة وتجديـــد  تحقيـــق 
الدمـــاء فـــي الوقـــت ذاتـــه وهـــو اختار 
األنســـب فـــي جميع المراكـــز بما يتالئم 
مـــع قناعتـــه الفنيـــة وبمـــا يتماشـــى مع 

مصلحة المنتخب.
وذكر جناحـــي أن اختيار العب األهلي 

محمـــود عبدالحســـين جـــاء لمركـــز )4( 
وليـــس مركـــز الالعـــب الحـــر )الليبـــرو( 
حيـــث إن المـــدرب اختـــاره لتعزيز قوة 
هـــذا المركـــز مـــع باقـــي ضاربـــي مركـــز 
)4( لتميـــزه في اســـتقبال الكـــرة األولى 
والدفـــاع، كما أنـــه يعتبر أحـــد العناصر 
الهامـــة فـــي منتخـــب الشـــباب ويجـــب 
مواصلـــة االهتمام به ليكتســـب المزيد 

من الخبرة.
يذكـــر أن قائمـــة المنتخـــب األول تضم 
20 العبا وهـــم وكان المدرب البرازيلي 
لقائمـــة  العبـــا   20 اختـــار  “راميريـــز” 
المنتخـــب األولية والتـــي تضم كال من 
علـــي حبيـــب )األهلـــي(، محمود حســـن 
)داركليـــب(، محمود العافيـــة )المحرق( 
فـــي مركـــز صناعـــة اللعـــب، بينمـــا وقع 

االختيـــار فـــي مركـــز )4( علـــى الالعـــب 
محمـــود عبدالواحـــد ومحمـــد يعقـــوب 
)داركليب(، ناصـــر عنان )األهلي(، أحمد 
صـــادق )النجمة(، محمود عبدالحســـين 

)األهلي(.

وفـــي مركز )2( تـــم اختيار كال من علي 
الحـــداد  حســـن  )داركليـــب(،  ابراهيـــم 
)المحـــرق(، محمد عنـــان )األهلي(، وفي 
مركز )3( عباس الخباز وعلي الصيرفي 
حســـن  )األهلـــي(،  الجشـــي  وحســـين 

الشـــاخوري )المحـــرق(، محمـــد جاســـم 
)النبيه صالح( محمد حبيب )المحرق(.

وفي مركز الالعـــب الحر وقع االختيار 
على حسين سلطان )داركليب(، صادق 

هرونة )النجمة(، بدر ناصر )المحرق(.

منتخبنا الوطني للكرة الطائرة صالح جناحي

ــدرب ــمـ الـ لـــرؤيـــة  ــد  ــائـ عـ هـــرونـــة  ــاب  ــيـ غـ أن  أكــــد 

جناحــي: لــم نتدخــل فــي قـائمــة المنتخــب األول

رئيس “اتحاد الكرة” يشيد بدعم “سوليدرتي”
الشـــركة قدمـــت رعايتهـــا لـــكأس الملـــك ودوري ناصـــر بـــن حمـــد الممتـــاز

قدمت شركة سوليدرتي البحرين رعايتها 
وكذلـــك  الملـــك،  جاللـــة  كأس  لمســـابقة 
مســـابقة دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة 

القدم للموسم الرياضي 2020 - 2021.
االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وثمـــن 
البحرينـــي لكـــرة القـــدم الشـــيخ علـــي بـــن 
خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفـــة دعم شـــركة 
سوليدرتي البحرين، مؤكًدا أن هذا الدعم 
ســـيوفر أســـباب النجاح التنظيمي لهاتين 
المنافســـتين، مشـــيًرا إلى أن هذه الرعاية 
تعكـــس دون أدنـــى شـــك حـــرص الشـــركة 
علـــى تطبيـــق الشـــراكة المجتمعيـــة بيـــن 
القطاع الخاص وقطاع الشباب والرياضة 
بالمملكة وعلى التحديد االتحاد البحريني 
لكرة القدم، إذ تمتلك الشركة سجالً حافالً 
والشـــبابي  الرياضـــي  القطـــاع  دعـــم  فـــي 
بالبحرين، وتســـخيرها اإلمكانات للنهوض 

بهـــذا القطـــاع الـــذي أســـهم فـــي االرتقـــاء 
بمســـتوى المســـابقات؛ األمر الذي سيسهم 
فـــي تحقيق الـــرؤى التطويرية لكرة القدم 
البحرينية، موجًها شكره وتقديره للرئيس 
التنفيذي لشركة ســـوليدرتي جواد محمد 

وتقديم الشركة هذه الرعاية.
الحـــس  تعكـــس  الرعايـــة  أن  وأوضـــح    

الوطنـــي الرفيـــع للجهـــات المختلفـــة فـــي 
القطاع الخاص لتقديم الدعم لمســـابقتين 
شـــكره  عـــن  معرًبـــا  مهمتيـــن،  كرويتيـــن 
وتقديره للمسؤولين في شركة سوليدرتي 
البحرين، مؤكًدا أن هذا الدعم يســـهم في 
زيـــادة عوامـــل النجـــاح للمســـابقتين، بمـــا 
يحقـــق التطلعات التي يرمي إليها الجميع 

في عملية التطوير المنشودة.
التنفيـــذي  الرئيـــس  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن   
لشـــركة ســـوليدرتي البحرين جواد محمد 
عن ترحيب الشـــركة بدعم مســـابقة كأس 
جاللـــة الملـــك ومســـابقة دوري ناصـــر بـــن 
حمـــد الممتـــاز لكـــرة القـــدم واإلســـهام في 
نجاحهمـــا، مقدًمـــا الشـــكر والتقديـــر إلـــى 
الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، 
على التعاون البنـــاء مع االتحاد البحريني 

لكرة القدم.
الشـــباب  رعايـــة  أن  جـــواد محمـــد  وأكـــد 
البحريني والمســـابقات الرياضية الدورية 
التـــي ينتظرهـــا الجمهـــور البحرينـــي هـــو 
نهـــج راســـخ لـــدى إدارة الشـــركة، موجهـــًا 
شـــكره للجهود التي يبذلها رئيس االتحاد 
البحرينـــي لكـــرة القـــدم الشـــيخ علـــي بـــن 
خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفة فـــي االرتقاء 

بالمسابقات المحلية.

جواد محمد علي بن خليفة

االتحاد البحريني لكرة القدم

تختتــم اإلثنيــن منافســات الجولــة 15 لــدوري الدرجــة الثانيــة 
لكرة القدم للموسم الرياضي 2020 - 2021، بإقامة 3 مباريات 

عند 10 مساًء.

يلعـــب التضامـــن )4 نقـــاط( مع 
علـــى  نقطـــة(   17( البحريـــن 
ملعـــب مدينـــة حمـــد، االتفـــاق 
 31( الحالـــة  مـــع  نقطـــة(   29(
النـــادي  اســـتاد  علـــى  نقطـــة( 
األهلـــي، قاللـــي )11 نقطة( مع 

ســـترة )19 نقطـــة( على ملعب 
نادي الرفاع. 

مـــع  االتفـــاق  مبـــاراة  وتعتبـــر 
هـــذه  خـــالل  األبـــرز  الحالـــة 
الجولـــة؛ كونهـــا علـــى الصدارة 
المركزيـــن  صاحبـــي  وتجمـــع 
وفيهـــا  والثانـــي،  األول 
ســـيخطو الفائـــز خطـــوة نحـــو 
المنافسة بقوة على البطاقتين 
ناصـــر  لـــدوري  المباشـــرتين 
بـــن حمـــد الممتـــاز، فيمـــا تعـــد 
المباراتان المتبقيتان لتحسين 
التـــي  األربـــع،  الفـــرق  نقـــاط 
تســـعى لكســـب مزيد والتقدم 

إلى األمام في سلم الترتيب.

ختام الجـولـة 15 لـدوري الثانيـة

االثنين 19 أبريل 2021 - 7 رمضان 1442 - العدد 4570

بشعار “فيكتوريوس البحرين” وبعد التمسك بالمنافسة على الصعود

ناصر بن حمد: حريصون على مواصلة دعم “باريس”

لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  أكـــد 
اإلنسانية وشؤون الشباب سمو الشيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة أن تمســـك 
فريق باريس أف ســـي الفرنسي بشعار 
“فيكتوريوس البحرين” في المنافســـة 
علـــى بطاقات الصعـــود للدرجة األولى 
دافع في مواصلة دعم الفريق لتحقيق 

أهدافه.
وأوضح ســـموه أن تعـــادل باريس أف 
ســـي بشـــعار “فيكتوريـــوس البحرين” 
مع روديـــز أفيـــارون )2/2( في الدوري 
الفرنســـي للدرجة الثانية جعل الفريق 
النتائـــج  تحقيـــق  مســـيرة  يواصـــل 
الماضيـــة،  المباريـــات  فـــي  اإليجابيـــة 
مبيًنا سموه أن خوض 9 مباريات دون 
خســـارة يؤكد نوايا الفريق في تحقيق 
األهـــداف ويعطينـــا الدافـــع الكبير في 
دعمه حتى تحقيق األهداف المرجوة.

 وأشـــار ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد 
“فيكتوريـــوس  شـــعار  أن  خليفـــة  آل 
البحريـــن” أصبـــح عالمـــة فارقـــة فـــي 
الثانيـــة  للدرجـــة  الفرنســـي  الـــدوري 
والجميـــع ســـعيد برؤيـــة أســـم المملكة 

الغالية في الدوريات األوروبية.

 وتمنـــى ســـموه كل التوفيـــق والنجاح 
أمـــام  القادمـــة  مباراتـــه  فـــي  للفريـــق 
والتـــي   34 األســـبوع  فـــي  كليرمـــون 
ســـتكون فـــي غايـــة األهميـــة، متمنًيـــا 
ســـموه أن يواصل الفريق على تحقيق 

النتائج اإليجابية.

 وتعـــادل باريـــس أف ســـي مـــع روديز 
إذ   ،33 فـــي األســـبوع   )2/2( أفيـــارون 
كادي  واريـــن  باريـــس  هدفـــي  ســـجل 
وجيتـــان الورا، ورفـــع الفريـــق رصيده 
إلـــى 56 نقطة متمســـًكا بفرصة خوض 

الملحق المؤهل للدرجة األولى.

تغطية - المكتب اإلعالمي

سمو الشيخ ناصر بن حمد 

تيسير محسن أفضل العب

من مباريات النادي

حسن علي

النجمــة يتأهــل لنصــف النهــائــي
تفوق على االتحاد في دور الثمانية

ضـــرب فريق النجمة موعـــًدا مع الدور 
قبـــل النهائـــي لبطولـــة كأس خالـــد بن 
حمـــد لكرة اليـــد بعد فـــوزه الكبير في 
الـــدور ربع النهائي علـــى فريق االتحاد 
بنتيجـــة )38/26(، فـــي المبـــاراة التـــي 
خليفـــة  مدينـــة  صالـــة  علـــى  أقيمـــت 

الرياضية.
وســـيلتقي الفريق في مباراته القادمة 
فريق البحرين لتحديد البطاقة األولى 

المؤهلة للمباراة النهائية بالبطولة.
واســـتحق بطـــل الـــدوري العـــام الفوز 
بالمبـــاراة عطًفا علـــى األداء الذي كان 
عليـــه الالعبون منـــذ البداية، إذ فرض 

الفريق تفوقه مســـتفيًدا مـــن العناصر 
الرئيســـة بقيـــادة علـــي عيـــد ومحمـــد 
وبقيـــة  عبدالرحمـــن  وســـعود  ميـــرزا 
المجموعـــة، واتضح ذلك في اســـتالم 
الفريـــق دفـــة األمـــور بالتعاطـــي الجاد 
الشـــوط  وإنهـــاء  المبـــاراة  واقـــع  مـــع 
األول لصالحهـــم )16/9(. فـــي الشـــوط 
الثاني اســـتمر الحال على النهج نفسه 
بالنســـبة للنجمـــة عبـــر التســـجيل مـــن 
جميـــع المراكز وتفعيـــل دور األطراف 
التي برز فيها مهدي ســـعد في الجناح 
وخالـــد  محفـــوظ  وكميـــل  األيســـر 
عبدالرحمـــن فـــي الخـــط الخلفـــي كما 
كان للدفـــاع المغلـــق دوًرا رئيســـا فـــي 

إيقاف الخطورة االتحادية والحد من 
مفاتيح اللعب لديه.

وحصل العب نـــادي النجمة علي عيد 
على جائـــزة أفضل العب في المباراة، 
إذ تـــم اختيـــاره مـــن قبـــل اللجنـــة بعد 

المســـتوى المميـــز الـــذي كان عليه في 
قيادته الفريق معظـــم فترات المباراة 
فـــي  الرئيـــس  ودوره  ألعـــاب  كصانـــع 
الدفـــاع، إضافـــة إلـــى ارتفـــاع المعدل 

التهديفي لديه.

اتحاد اليد

من مباراة النجمة واالتحاد

أحمد مهدي
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بعد 3 ســـنوات من تسجيله اول مجموعة أسطوانات في بغداد العام 1932 
ســـافر المطرب البحريني الشـــهير محمد بن فارس إلى ســـوريا العام 1935، 
وقـــام بتســـجيل مجموعـــة األســـطوانات الثانيـــة لـــه وذلك لحســـاب شـــركة 
“ســـودوا” فـــي البحرين، إبراهيـــم وصالح تقي، ومن األصوات التي ســـجلها 
في هذه المجموعة .1 الن الحصى والذي اواه ماالنا. 2 يشوقني برق الحي. 
3 خيال ســـري. والمعروف أن محمد بن فارس من رواد الطرب الشـــعبي في 

البحرين. ولد في العام 1895 في مدينة المحرق.
وتعلـــم العزف علـــى العود والغناء مـــن أخيه األكبر عبـــد اللطيف بن فارس، 
الـــذي جمع لـــه النصـــوص الغنائية المتوفـــرة آنذاك والتي ســـجل بعضها في 

أسطواناته التي بقيت بعد وفاته في العام 1947.

محمد بن فارس يسجل ثاني أسطوانة

طارق البحار

رمضان في البحرين.. موسم تقليدي لطهي األطباق الشعبية

الســـنة  فـــي  وقـــت  أروع  هـــو  رمضـــان 
بالنســـبة لنا جميعـــا، عندما يصبح الناس 
أكثـــر روحانية، والشـــوارع أكثر حيوية، 
والتلفزيـــون يصبح أكثر إثـــارة، وبالطبع 
يصبح الطعام أكثر إشراًقا ولذة وتنوع.

من أكثر المشـــاهد انتشارا هذا العام في 
رمضان بالمملكة وباقي الدول المجاورة 
هـــو جـــو الهـــدوء المطلـــق الذي يســـيطر 
عليهـــا بأكملهـــا، فالنـــاس أكثر اســـترخاء 
ويأخذون األمور بوتيـــرة أبطأ خصوصا 
مـــع الجائحـــة وقوانين الفريـــق الوطني 
الطبـــي للتصـــدي لفيروس كورونـــا التي 
يجـــب علينا األخـــذ بها جميعا، والســـعي 
طبعـــا للتطعيم في أســـرع وقت؛ لضمان 
العودة للحياة الطبيعية. ورغم أن شـــهر 
رمضـــان هـــو وقـــت إلعـــادة التواصل مع 
العائلـــة واألصدقـــاء، فنعلـــم جميعـــا في 
الوقت نفســـه خطـــورة التجمعـــات التي 
يجب علينـــا جميعا االبتعـــاد عنها حاليا، 
واالستمتاع بالشـــهر الكريم العام المقبل 
ليكـــون أكثر أمانا ونعـــود إلى التجمعات 

بيننا، وبالطبع هذه القوانين ال تمنعنا من 
االســـتمتاع بالطعـــام اللذيذ مـــن المائدة 
البحرينية المعروفـــة، ففي اإلفطار غالًبا 
مـــا يفطـــر الناس عن طريق تنـــاول التمر 
ثـــم  المـــاء وعصائـــر رمضـــان  أو شـــرب 
تناول الوجبة الرئيسة بعد الصالة، وفي 
الســـحور غالًبـــا ما تكـــون وجبـــة خفيفة 
اللبـــن  أو  الزبـــادي  علـــى  تحتـــوي  جـــًدا 
للمساعدة على كبح العطش في ساعات 
الصيـــام الطويلة، على الرغم من اعتدال 

الجو هذا العام.
ويبـــدأ تحضيـــر الطعـــام قبـــل أكثـــر من 
أســـبوع مـــن الشـــهر الكريـــم، أي عندمـــا 
”الماجلـــة“  لــــ  بالتســـوق  النـــاس  يبـــدأ 
فـــي األســـواق، وأيًضـــا عندمـــا يبـــدأون 
وتجميدهـــا  السمبوســـة  إعـــداد  فـــي 
لالســـتخدام اليومي، أو شـــرائها جاهزة 
ســـواء من المحالت أو بعض الحسابات 
التـــي تقدمهـــا بأنواع مختلفة، وبأســـعار 
متنوعـــة بالطبـــع. رمضـــان هـــو موســـم 
تقليـــدي يفضـــل فيه الناس عـــادة طهي 
األطباق األصيلة والشعبية من مطبخهم 

المحلي، وهذا ينطبق على جميع البلدان 
ليســـت  والبحريـــن  تقريًبـــا،  اإلســـالمية 
اســـتثناء، فيشـــعر النـــاس براحـــة أكبـــر 
عند تناول وجبة دســـمة اعتـــادوا عليها 
بعـــد يـــوم طويل مـــن الصيـــام بـــدالً من 
تجربة شـــيء جديد، وتتغير القائمة من 
يوم آلخر بالطبـــع، لكن معظم الصائمين 
دائًمـــا مـــا يبـــدأون اإلفطـــار مع الحســـاء 
العناصـــر  ومـــن  والتمـــر،  والسمبوســـة 
األساسية األخرى في قائمة رمضان هو 

المجبـــوس، أشـــهر األطبـــاق البحرينية، 
وهـــو طبـــق أرز متعـــدد االســـتخدامات 
يمكن طهيه مع الدجاج أو اللحم البقري 

أو الضأن أو الروبيان.
وطبـــق آخـــر موجـــود غالًبـــا علـــى مائدة 
رمضـــان هـــي الصالونـــة بأنواعهـــا، وهو 
مرق بحريني مشـــهور جًدا يقدم باللحم 
أو الدجـــاج أو الخضـــار. عـــادة ما تكون 
نجمـــة األمســـيات هـــي القهـــوة العربيـــة 
مـــا تكـــون  التقليديـــة والشـــاي، وغالًبـــا 
مصحوبـــة بالتمـــر أو نـــوع مـــن الحلـــوى 

التقليدية أو الحلوى البحرينية.

اللهم اعني فيه على 
صيامه وقيامه، 

وجنبني فيه من هفواته 
وآثامه، وارزقني فيه 

ذكرك بدوامه بتوفيقك 
يا هادي المضلين.

االثنين 19 أبريل 2021 
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أحداث بـحرينيـة

ندوة عن العقلية الروسية “ تالوين”.. وجبة ثقافية لألطفال بتلفزيون البحرين
بمركز الشيخ إبراهيم

مـــن برامـــج األطفـــال المتميـــزة التـــي يعرضهـــا تلفزيـــون البحريـــن في 
شـــهر رمضـــان المبارك، برنامـــج” تالوين .. بيدي أصنـــع دمية” من إنتاج 
المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنســـانية، وتحتوي فقـــرات البرنامج الذي 
يعـــرض يوميـــا فـــي تمام الســـاعة الثانيـــة والنصـــف ظهرا علـــى فقرات 
منوعة كاألشغال اليدوية وصنع الدمى، وألعاب شعبية ورسوم متحركة 
ومســـابقات وجوائز واألشـــكال المرحة، حيث يقدم في مضمونة وجبة 
ثقافيـــة لألطفال توســـعك مداركهم وتنمى قدراتهـــم وتصقل مواهبهم، 

مما يساعد في تعزيز المنطق والتفكير اإلبداعي والمهارات.

يســـتضيف مركـــز الشـــيخ إبراهيم بـــن محمد آل 
خليفـــة للثقافـــة والبحـــوث، اإلعالمـــي الروســـي 
ارتيوم كابشـــوك، في محاضـــرة عنوانها” العقلية 
فـــي  التحـــوالت  فيهـــا  يســـتعرض  الروســـية”، 
الخطاب اإلعالمي الروســـي، واإلســـتراتيجيات 
الحديثـــة فـــي صناعـــة األســـس اإلعالميـــة فـــي 
تداول القضايا وقراءاتها بصورة متعمقة، يكون 
ذلك، ضمن الموسم الثقافي “محُكومون باألَمِل”، 
اليـــوم اإلثنيـــن 19 أبريـــل  2021، عنـــد الســـاعة 

الثامنة مســـاًء، في مقر المركز. وســـيتاح حضور 30 شخصا من المهتمين، 
مـــع األخذ في االعتبار اإلجراءات االحترازيـــة وقواعد التباعد االجتماعي 
ولبـــس الكمامات، كما ســـيتم أيضا بث المحاضـــرة عبر رابط صفحة المركز 
على اليوتيوب. يذكر أن ارتيوم كابشـــوك، صحفي ومقدم برامج روســـي، 
ولـــد في العاصمة الروســـية موســـكو، ودرس في جامعتهـــا الحكومية في 

قسم اللغات واختص في علوم اللغات ودراسة الثقافات. 

tariq_albahhar

المقادير:
نصف كوب )1 عصا( زبدة غير مملحة، مقطعة 

إلى قطع

  ملعقة صغيرة سكر )اختياري(

نصف ملعقة صغيرة ملح

  كوب وربع دقيق جميع االستعماالت

  5 بيضات كبيرة

كريمة المعجنات

كريمة المعجنات

نصف كوب سكر

  ربع كوب نشا ذرة

  رشة ملح خشن

  2 كوب حليب كامل الدسم

  4 صفار بيض كبير

  2 مالعق كبيرة زبدة غير مملحة

  ملعقة صغيرة فانيليا نقية

الطريقة:
  اخفقي السكر ونشا الذرة والملح مًعا في 

قدر متوسطة الحجم. اخفقي الحليب وصفار 

البيض مًعا في كوب قياس زجاجي، ثم 

أضيفيها إلى القدر مع الزبدة واغلي المزيج 

على نار متوسطة. اتركيه يغلي لمدة دقيقة 

مع االستمرار في الخفق ثم ارفعيه عن النار 

وقّلبي الفانيليا فيه.

  صفي كريمة المعجنات من خالل منخل 

شبكي رفيع في وعاء. غطيها بغالف 

بالستيكي، واضغطيها مباشرة على سطح 

الكريم لمنع تشكل الجلد. ضعيها في الثالجة 

حتى تبرد، لمدة ساعتين على األقل ويومين 

كحد أقصى. قبل االستخدام مباشرة، اخفقي 

حتى تصبح ناعمة.

  سخني الفرن على 180 درجة. في قدر 

متوسطة الحجم على نار متوسطة، اخلطي 

الزبدة والسكر والملح وكوب ماء والطحين. اغلي 

المزيج وقّلبي الطحين بسرعة بملعقة خشبية. 

استمري في التقليب حتى تتكون طبقة في 

قاع المقالة.

  ارفعي القدر عن النار وانقلي المحتويات 

إلى وعاء لتبرد قلياًل حوالي 3 دقائق. اضيفي 4 

بيضات، واحدة تلو األخرى، مع التحريك بقوة 

لدمج البيض تماًما بعد كل إضافة.

   اخفقي البيض المتبقي مع ملعقة كبيرة 

من الماء.

  انقلي “pate a choux” إلى كيس معجنات 

كبير مزود برأس عادي مقاس 5/8 بوصة. 

قومي بتدوير inch / 1-1-2 على ورق زبدة مع 

تنعيم القمم المدببة بإصبع مبللة، ثم ادهني 

األسطح بالبيض المخفوق. اخبزيها حتى 

تنضج وتتحول إلى اللون البني الذهبي، حوالي 

30 دقيقة ثم بّرديها على الرف السلكي. 

  انقلي كريمة المعجنات إلى كيس معجنات 

مزود برأس مستدير عادي مقاس 1/8 بوصة.

  املئي كل كرة بكريمة المعجنات وقدميها 

على الفور.

مع الشيف
 فجر المنصوري

Choux



ممثلو األديان يناقشون التسامح في مجلس “^” بضيافة عائلة البحارنة
يلتئــم مجلــس “البــاد” الرمضانــي الثاني بضيافة مجلــس عائلة البحارنة في الســاعة 
9:30 مســاء اليــوم االثنيــن الموافــق 19 أبريــل 2021 بمشــاركة شــخصيات برلمانيــة 
وحكوميــة وإعاميــة إلى جانــب ممثلي األديــان بمملكة البحرين وشــخصيات معنية 

بتاريخ العاصمة ومدى االستفادة من ثرائها من التعددية الثقافية والمذهبية.

ويعقـــد هـــذا المجلـــس بالتعاون مـــع مركز 
الملك حمد العالمي للتعايش السلمي.

وســـيكون الموضـــوع الرئيـــس بحـــوارات 
والتســـامح”،  “التعايـــش  عـــن  المجلـــس 

ومحاور المجلس ثالثة وهي: 
المنامة... مدينة المعتقدات والثقافات «

اضاءة على مبادرات مركز الملك حمد  «
العالمي للتعايش السلمي

األديان والتسامح... نهج مفتعل وطارئ أم  «
سلوك حضاري متأصل؟

إدارة المجلس

وسيدير المجلس من فريق “البالد” رئيس 
مجلـــس اإلدارة عبدالنبي الشـــعلة ورئيس 
جانـــب  إلـــى  المـــردي  مؤنـــس  التحريـــر 

اإلعالمي إبراهيم التميمي.

االستفسارات

ويمكن لجميـــع الراغبين بزيارة افتراضية 
ومتابعـــة  الرمضانـــي  “البـــالد”  لمجلـــس 
“زووم”  وصلـــة  وطلـــب  مناقشـــاته 
توجيـــه  يمكـــن  كمـــا  “الواتســـاب”  عبـــر 
االستفسارات عبر هذا الرقم: 38400407.

أجندة المجلس

9:30 مساء: افتتاح المجلس. 1
9:35: كلمـــة ترحيبيـــة مـــن ســـعادة . 2

السيد تقي البحارنة
مداخلـــة مـــن أمين عام مركـــز الملك . 3

الســـلمي  للتعايـــش  العالمـــي  حمـــد 
دور  علـــى  لإلضـــاءة  الميـــر  ســـمية 

المركز ومبادراته
مداخلـــة مـــن األســـتاذ المتفـــرغ في . 4

ســـابينزا  بجامعـــة  األديـــان  تاريـــخ 
الملـــك  كرســـي  وعميـــد  اإليطاليـــة 
حمد للحـــوار بين األديان والتعايش 

السلمي أليساندرو ساجيورو
مداخـــالت لعـــدد مـــن الشـــخصيات . 5

عـــن التعايـــش والتســـامح وأجواء 
الحريـــة الدينيـــة فـــي العاصمة من 
بينهـــم عضـــو المجلـــس التنســـيقي 

بمحافظـــة العاصمة يوســـف صالح 
الدين، والكاتب المعـــروف إبراهيم 

بشمي
عـــن . 6 األديـــان  لممثلـــي  مداخـــالت 

التســـامح والتعايش بالبحرين، من 
بينهـــم راعـــي الكنيســـة اإلنجيليـــة 
البيـــارق  الوطنيـــة رئيـــس جمعيـــة 
البيضـــاء القس هاني عزيز، وممثل 

المجتمع اليهودي بالبحرين )كنيس 
بيت الوصايا العشـــر( إبراهيم نونو، 
المعنيـــة  ثاتـــاي  جمعيـــة  ورئيـــس 
بشـــؤون الهنـــدوس بالبحرين بوب 
تاكـــر، وعضـــو مجلس أمنـــاء مركز 
للتعايـــش  العالمـــي  حمـــد  الملـــك 

السلمي الشيخ صالح الجودر.
مداخالت واستفسارات.. 7

تقي البحارنة

“العلوم التطبيقية”: رفد خريجي “الحقوق” بالمهارات االحترافية
صّرح القائم بأعمال عميد كلية الحقوق في جامعة 
العلـــوم التطبيقيـــة حســـين بنـــي عيســـى أن الكلية 
ا في  ا وإقليميًّ تســـعى ألن تكون مركًزا متميًزا محليًّ
البحـــث والدراســـة القانونيـــة وصـــوالً إلـــى الخّريج 
المتميـــز القـــادر علـــى االنخـــارط فـــي ســـوق العمل، 
منّوًهـــا بأن الكلية ترّكز على إيجـــاد وتعزيز الثقافة 
القانونيـــة المطعمـــة بالمهارات والملـــكات القانونية 
لخريجيهـــا، والتـــي تمكنهم من ولوج ســـوق العمل، 

بقدرات كافية ومالئمة. 
 وأوضـــح القائـــم بأعمـــال عميـــد كليـــة الحقـــوق أن 
إنشـــاء كلية الحقوق في جامعـــة العلوم التطبيقية 
يأتـــي جـــزًءا من مســـاهمتها في النهوض بمســـتوى 
فـــي مملكـــة  العلمـــي  الجامعـــي والبحـــث  التعليـــم 

البحريـــن، مشـــيًرا إلـــى أن برامـــج الكليـــة وخططها 
الدراسية تخضع لمراجعات دورية بهدف التحسين 
والتطويـــر المســـتمر، مشـــيًرا إلى أن الكلية تســـعى 
إلـــى تعزيـــز الثقافـــة القانونيـــة لخريجيهـــا لتمكنهم 
من ولوج ســـوق العمل، بمهارات ومعـــارف قانونية 

معمقة. 
 ونـــّوه بنـــي عيســـى إلـــى أن الكليـــة تقـــدم برامـــج 
أكاديمية منهـــا برنامج البكالوريـــوس في الحقوق، 
وبرنامج الماجســـتير فـــي القانون والذي يقوم على 
مجموعـــة مـــن المـــواد التي تهيـــئ للطالـــب اختيار 
مســـاره مـــا بيـــن التخصـــص فـــي القانـــون العـــام أو 
القانـــون الخاص عنـــد اختيار أطروحة الماجســـتير 
األمـــر الذي سيســـاعده مســـتقبالً فـــي التركيز على 

توجهـــه النوعـــي في برنامـــج الدكتـــوراه، كما تقدم 
برنامج ماجســـتير متخصص فـــي القانون التجاري 
يتناول فيه الطالب المواد ذات العالقة بالتخصص 
مـــن حيـــث الجانـــب المحلـــي والدولـــي كالشـــركات 
التجاريـــة وقوانيـــن البورصـــة والتحكيـــم التجاري 
مما سيســـاعده مســـتقبالً في معرفة كافـــة القضايا 
القانونيـــة فـــي المجـــال التجـــاري وإظهـــار معرفـــة 
متخصصـــة بالقواعـــد القانونيـــة ذات الصلـــة علـــى 
مســـتوى محلـــي وإقليمـــي ودولـــي، حيـــث بإمكان 
الطلبـــة الذيـــن يمتلكـــون شـــهادات بكالوريوس في 
حقـــول ذات عالقـــة مثل إدارة األعمـــال واالقتصاد 
دراســـة التخصـــص لتنميـــة معارفهـــم فـــي األمـــور 
القانونية المتعلقة بأنظمة الشركات والقوانين التي 

تنظم عملها. 
وأكـــد أن الكليـــة دأبت منذ تأسيســـها علـــى التركيز 
علـــى نوعية البرامج وجودتها من خالل الربط بين 
الدراســـة النظريـــة والتطبيـــق العملـــي عبر وســـائل 
القانونيـــة  كالعيـــادة  المتعـــددة  والتعلـــم  التعليـــم 
والمحاكمـــات الصوريـــة داخل الجامعـــة والزيارات 

الميدانية والتدريب العملي خارج الجامعة. 
وختـــم بني عيســـى حديثه باإلشـــارة إلـــى أن كلية 
الحقـــوق تعتبـــر إحـــدى أهم كليـــات الجامعـــة التي 
تعمل برؤية واضحة تتمثل في إعداد خريجين من 
ذوي المهـــارات االحترافيـــة والمؤهلين تأهيالً عالًيا 
في مجال دراســـة القانون مـــن خالل تعزيز الثقافة 
القانونية لخريجيها وتســـليحهم بالثقافة القانونية 

المعمقـــة التـــي مـــن شـــأنها أن تخدمهـــم في ســـوق 
العمل على الصعيد المحلي واإلقليمي.

جامعة العلوم التطبيقية

يعقد 9:30 مساء 
اليوم بالتعاون مع 

“حمد العالمي 
للتعايش السلمي”

local@albiladpress.com
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مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

عقبـــت وزارة التربيـــة والتعليـــم فـــي 
المنشـــور  الخبـــر  علـــى  أمـــس،  بيـــان 
فـــي صحيفـــة “البـــالد” تحـــت عنوان 
مبتعثـــي  “تأخـــر صـــرف مســـتحقات 
أمـــر طالـــب  بوليتكنـــك”، وكان ولـــي 
مبتعـــث قـــد توجـــه خـــالل الشـــكوى 
لوزير التربية والتعليم ماجد النعيمي 
متســـائال عن عدم صرف مســـتحقات 

الطلبة المبتعثين في الكلية.
وأكـــدت الوزارة فـــي بيانها، أن عملية 
صـــرف المخصص قيد االجراء وذلك 

بالتنسيق مع الجهات المختصة.

صرف مستحقات مبتعثي 
بوليتكنك قيد اإلجراء

ليلى الحدي تنال الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف األولى
حــازت الباحثــة البحرينيــة البحرينيــة ليلى محمد الحدي درجــة الدكتوراه 

بامتياز مع مرتبة الشرف األولى في اإلعام من جامعة عين شمس.

وناقشـــت الجامعـــة رســـالة الدكتـــوراه 
“اعتمـــاد  التـــي جـــاءت تحـــت عنـــوان 
الصحـــف  علـــى  البحرينيـــة  النخـــب 
التـــي  األزمـــات”،  وقـــت  اإللكترونيـــة 
الحـــدي،  البحرينيـــة  الباحثـــة  قدمتهـــا 
تحـــت إشـــراف أســـتاذ اإلعـــالم بكليـــة 
اآلداب بجامعـــة عيـــن شـــمس دينـــا أبو 
زيد، وأيضا اإلشـــراف المشـــارك شـــرين 
عمـــر ورئيـــس لجنـــة المناقشـــة رئيـــس 
قســـم اإلعـــالم وعلـــوم االتصـــال هبـــة 
شـــاهين واألســـتاذ المســـاعد باإلعـــالم 
سهير عثمان بجامعة القاهرة وبحضور 
بالملحقيـــة  الطلبـــة  شـــؤون  مســـؤول 

الثقافية بســـفارة مملكة البحرين وعدد 
مـــن المهتمين بشـــؤون اإلعـــالم وعلوم 
االتصـــال وعـــدد مـــن طلبـــة الدراســـات 

العليا.
وتأتـــي أهمية هذه الدراســـة لمحاولتها 
إلقـــاء الضـــوء علـــى معالجـــة األزمـــات 
بمواقع الصحف اإللكترونية ومحاولتها 
االرتقاء بالمعالجة الصحافية والوقوف 
بهـــا  تتمتـــع  التـــي  الثقـــة  درجـــة  علـــى 
الصحافـــة اإللكترونيـــة بوصفها مصدرا 

للمعلومات لدى أفراد العينة.
كما هدفـــت إلى معرفة أهـــم األزمات 
الصحـــف  مواقـــع  تناولتهـــا  التـــي 

وســـبل  البحرينيـــة  اإللكترونيـــة 
اعتمـــاد  مـــدى  ومعرفـــة  معالجتهـــا 
الصحـــف  علـــى  البحرينيـــة  النخـــب 
اإللكترونيـــة وقـــت األزمـــات ورصـــد 
أهم مواقع الصحف اإللكترونية التي 
تلجـــأ إليهـــا النخـــب البحرينيـــة وقت 

األزمـــات والوقوف علـــى درجة الثقة 
التـــي تتمتع بها الصحافة اإللكترونية 
بوصفها مصدرا للمعلومات لدى أفراد 
العينـــة، إضافـــة إلـــى تحديـــد اآلثـــار 
والســـلوكية  والوجدانيـــة  المعرفيـــة 
النخـــب  اعتمـــاد  علـــى  المترتبـــة 

البحرينية علـــى الصحف اإللكترونية 
وقت األزمات.

وأظهرت النتائج وجود تفاوت في نسب 
مســـتويات اعتمـــاد النخـــب البحرينيـــة 
على الصحف اإللكترونية وقت األزمات 
حســـب نوع األزمة واألوضاع التي تمر 
بهـــا المنطقة التي تتطلب االعتماد على 
الصحف اإللكترونية في وقت األزمات 

السياسية.
مـــن جهتهـــا، أكـــدت الباحثـــة الحدي أن 
درجة ثقة جمهور النخب البحرينية في 
مواقـــع الصحـــف اإللكترونيـــة بوصفهـــا 
األزمـــات  أوقـــات  للمعلومـــات  مصـــدرا 
باتـــت إلـــى حد مـــا مرتفعة، وقـــد يرجع 
ذلك التســـام معظم المواقع اإللكترونية 
بالموضوعيـــة والحفـــاظ علـــى الصالـــح 

العـــام وذلك في إطار ما تمر به المنطقة 
من ظروف في دول مجاورة.

بدورها، أشـــادت رئيسة لجنة المناقشة 
رئيـــس قســـم علـــوم االتصـــال واإلعالم 
هبة شـــاهين بدراسة الباحثة وجهودها 
الجـــادة فـــي هذه الرســـالة القيمـــة التي 
تناولـــت موضـــوع األزمـــات، الفتـــة إلى 
التميـــز اإلحصائي والجهـــد الكبير الذي 

قامت به الباحثة.
إلـــى ذلك، نوهـــت الباحثة ليلـــى الحدي 
بمتابعة الملحق الثقافي بســـفارة مملكة 
البحرين بجمهورية مصر العربية خلود 
مطـــر، التي قدمت التهنئـــة للباحثة عن 
طريـــق وســـائل التواصـــل االجتماعـــي، 
معلنة أنهـــا فخورة بطلبـــة البحرين في 

بحوثهم ودراساتهم العلمية.

ستبث مناقشات المجلس عبر منصات “^” الرقمية، وأبرزها: زووم،  «
واليوتيوب، واإلنستغرام اليف، والتويتر، والموقع اإللكتروني.

ويمكن متابعة مناقشات المجلس من خالل رابط )زووم( اآلتي: «

» https://zoom.us/j/97020760443?pwd=MmN2MGhBM2NlaVhqNzhaZ
mJSSXg4QT09

» Passcode: 377827

وصلة المتابعة

يوسف صالح الدين إبراهيم بشمي  هاني عزيز

إبراهيم نونو صالح الجودر أليساندرو ساجيورو سمية المير

محرر الشؤون المحلية

ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

لحقـــوق  الوطنيـــة  المؤسســـة  اطلعـــت 
اإلنسان على بيان اإلدارة العامة لإلصالح 
والتأهيل بشأن اإلجراءات التي اتخذتها 
بحـــق عدد محـــدود من النـــزالء لما قاموا 
بـــه على مـــدار األيام الماضيـــة من إغالق 
الممرات ورفضهم دخـــول العنابر، ما أدى 
إلـــى تعطيلهـــم للخدمـــات المقدمـــة ومـــن 
بينها االتصاالت والرعاية الصحية لنزالء 

آخرين.
وانطالقـــا من الـــدور الحقوقـــي والرقابي 
للمؤسســـة، ضمـــن صالحياتهـــا الواســـعة 
التـــي أكـــد عليها قانون إنشـــائها، قام وفد 

معلنـــة  ميدانيـــة  بزيـــارة  المؤسســـة  مـــن 
إلـــى مركـــز اإلصـــالح والتأهيـــل بمنطقـــة 
“جـــو” لالطمئنان علـــى الوضـــع الحقوقي 
والصحـــي للنـــزالء وتفقـــد المبانـــي التـــي 
شـــهدت هذه اإلجـــراءات، وااللتقاء بعدد 
من مسؤولي المركز، واالطالع فعليا على 

التسجيل المرئي للواقعة.
ومن خالل دخول المباني المعنية والعنابر 
التابعـــة لهـــا، وااللتقـــاء بعـــدد مـــن النزالء 
الذين تـــم اختيارهـــم بطريقة عشـــوائية، 
فضال عن االلتقاء بطبيب المركز للتحدث 
عـــن الوضع الصحي عموما للنزالء، أكدت 

المؤسســـة أن الوضع الحقوقي والصحي 
للنزالء بشـــكل عـــام مطمئـــن، وأن ما يثار 
بشـــأن تعرضهـــم للضـــرب ونقلهـــم لمـــكان 
مجهول غير صحيـــح، موضحة أن جميع 
النـــزالء موجـــودون بالمباني، وهـــو ما تم 

االطالع عليه خالل الزيارة الفعلية.
مـــن  الشـــديد  قلقهـــا  المؤسســـة،  وأبـــدت 
االدعـــاءات الهادفـــة إلـــى إثـــارة حالة من 
عدم االطمئنان لدى أهالي النزالء، مؤكدة 
بموجـــب  يتـــم  النـــزالء  مـــع  التعامـــل  أن 
وبدرجـــة  الحضـــاري  والســـلوك  القانـــون 

عالية من ضبط النفس.
المؤسســـة  حثـــت  الســـياق،  ذات  وفـــي 

معهـــا،  التعـــاون  علـــى  النـــزالء،  وبشـــدة، 
حـــال وجـــود أي طلبات مشـــروعة تتعلق 
بـــه  قامـــوا  مـــا  أن  خصوصـــا  بحقوقهـــم 
الثالثـــة  مـــن تصرفـــات خـــالل األســـابيع 
الماضيـــة، قد ســـلب بقيـــة النـــزالء حقهم 
في التمتـــع بالرعاية الصحيـــة والتواصل 
مع ذويهم، حســـب أنظمة المركز، كما وقد 
يعـــرض البعض منهـــم للخطر جـــراء هذه 

التصرفات.
علـــى  بنـــاء  المؤسســـة،  وســـتقوم  هـــذا 
والمســـؤولية  بالشـــفافية  التزامهـــا 
حقـــوق  وتعزيـــز  وحمايـــة  والمصداقيـــة 
اإلنســـان بتفقـــد اإلجـــراءات واألوضـــاع 

أوال بـــأول، ونقـــل حالـــة حقوق اإلنســـان 
في البحرين داخـــل أماكن االحتجاز، من 
خـــالل إصـــدار تقرير خاص عـــن الواقعة، 

ورفعه للجهة المعنية.
وأكدت المؤسسة مجددا ضمان استمرار 
تمتـــع النـــزالء بحقوقهـــم المقـــررة وعدم 
تعرضهـــم لســـوء معاملـــة وفقـــا لقواعـــد 
األمـــم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة 
ذات  فـــي  النـــزالء  داعيـــة  الســـجناء، 
الوقـــت إلى االلتزام بمـــا ورد في الالئحة 
االصـــالح  مؤسســـة  لقانـــون  التنفيذيـــة 
والتأهيل وعدم اإلضرار أو التجاوز على 

حقوق وحرية زمالئهم من النزالء.

“مؤسسة الحقوق”: الوضع الحقوقي والصحي للنزالء مطمئن



يسر مجمع دلمونيا اإلعالن عن مجموعة 
ــن الـــفـــعـــالـــيـــات واألنـــشـــطـــة  مــتــنــوعــة مــ
الــرمــضــانــيــة االجــتــمــاعــيــة والــتــقــلــيــديــة 
ــي تــجــمــع بـــيـــن األجــــــــواء الــعــائــلــيــة  ــتـ الـ
الكريم.  الشهر  هذا  خالل  العطاء  وروح 
خيرية  مــبــادرة  الفعاليات  هــذه  تتضمن 
بالتعاون  االجتماعية  المسؤولية  تخدم 
ــراد  ــع أســــــواق الــتــمــيــمــي وجــمــعــيــة عـ مـ
النعمة،  حفظ  وجمعية  الــخــيــري  للعمل 
مع  بالتعاون  الرمضاني  الصور  ومعرض 
كولورز أوف ذا إيست، ومعرض األزياء 

إفنتس،  الالبيال  مع  بالتعاون  الرمضاني 
المنتجة سيتواجد  ومن باب دعم األسر 
والــحــرف  الشعبية  الــمــطــبــوخــات  بــعــض 
ــازات نــهــايــة األســبــوع  ــ ــيــدويــة فــي إجـ ال
باإلضافة إلى فعالية إدخال السرور على 
مــن خــالل هدية  المجمع  زبــائــن  أطــفــال 
القرقاعون.   كما يستضيف المجمع أربع 
الشهر  خــالل  مختلفة  ترفيهية  فعاليات 
الرمضاني،  الصور  معرض  وهي  الكريم، 
وفعاليات  الرمضاني،  األزيـــاء  ومعرض 
هدية  اليدوية،  والحرف  الشعبي  الطبخ 

القرقاعون. وفي هذا الصدد قال الرئيس 
محمد  الشيخ  دلمونيا،  لمجمع  التنفيذي 
يثمن  تجارًيا  مــركــًزا  “بصفتنا  دعيج  بن 
ملتزمون  نــحــن  االجــتــمــاعــيــة،  الــشــراكــة 
بتقديم دعمنا المستمر للمواهب المحلية 
من  واألهــم  األعمال  ورجــال  والمنتجين 

ذلك دعم المجتمع”. 
يحرص  الحكومية،  للتوجيهات  ووفــًقــا 
باإلجراءات  االلتزام  على  دلمونيا  مجمع 
ضمان  في  للمساهمة  المالئمة  الوقائية 

تجربة تسوق أكثر أماًنا لعمالئنا الكرام.

ساعة “LANGE 1 PERPETUAL CALENDAR”.. إصدار محدود
LANGE 1 PER� ســاعــة  ــركــز  “ُت
PETUAL CALENDAR” الجديدة 
تماًما على التعقيدات التي تحمل 
ــم. تــم دمجها  نــفــس االســ
الشهير  التصميم  في 
 LANGE 1 ــســاعــة  ل
بفضل حلقة الشهر 
الــمــحــيــطــيــة الــتــي 
ُأنشئت خصوًصا 
النموذج.  لهذا 
وتـــأتـــي هــذه 
الـــــــســـــــاعـــــــة 
الــــــجــــــديــــــدة 
ــب  ــذهــ ــ ــن ال ــ مــ
الــوردي مع مينا 
رمــــــــــــــادي فـــضـــي 
ــب  ــذهــ ــ ال ــن  ــ مــ أو 
األبيض مع مينا من 

ــوردي الــخــالــص، ضمن  ــ ــذهــب الـ ال
إصدار محدود من 150 ساعة. كما 
وتتميز هذه الساعة بعرض أطوار 
نــهــاري/  متكامل  مــؤشــر  مــع  القمر 

ليلي.
قدمت  بــالــضــبــط،  ــا  عــاًم  20 فقبل 
أول  أند صونه  النغيه  ايــه.  شركة 
ساعة لمعصم اليد تضمنت تقويًما 
LANGE� ســاعــة ســمــيــت  ــا،  ــدًيـ  أبـ

وأعقب   .MATIK PERPETUAL
ذلك 7 نماذج أخرى، معظمها ذات 
تعقيدات أخرى مثل الكرونوغراف 

والتوربيون أو االثنين مًعا.
ِبغض النظــر عن المبـدأ الكالسـيكي 
الــذي  األبـــدي  التقـويم  عـــــرض  مــع 
يتحـكم فيــه كامــة من 48 مـرحلــة، 
 LANGE 1 TOURBILLON فــإن 
 PERPETUAL CALENDAR

اتخذت   2012 فــي  أدخــلــت  الــتــي 
بالفعل نهجا مختلفا اعتمده الطراز 
الجديد. ولدمج مجموعة التقويم 
في بنية قرص الساعة االستثنائي 
 LANGE ساعة  من  المتناظر  غير 
1 دون المساس بالتوازن المتناغم 
تنفيذ مؤشر  العرض، تم  لشاشات 
الــشــهــر الـــذي يــتــقــدم مـــرة واحـــدة 
ــي مــحــيــط  ــع حــلــقــة فــ ــا مــ ــرًيـ ــهـ شـ
التصميم  هــذا  يحل  حيث  المينا. 
التحكم  مبدأ  محل  على  الحاصل 

48 مرحلة.  بكامة من  الكالسيكي 
وقــد تحدى هــذا االخــتــراع براعة 
هذه  تــقــدم  ألن  النغيه،  مهندسي 
يتطلب  الشهر  نهاية  فــي  الحلقة 
طـــاقـــة أكـــبـــر بــكــثــيــر مـــن الــحــلــول 

التقليدية.
على  الشهر  عــرض  استكمال  يتم 
شكل حلقة مع مكان تاريخ النغيه 
ــر، وعـــــرض يــــوم من  ــي ــب بــشــكــل ك
األسبوع إلى الوراء، ومؤشر السنة 
تكون عروض  ما  ودائًما  الكبيسة. 
على  واضــحــة  المتطورة  التقويم 
الـــفـــور. ويــمــكــن تــطــويــرهــا بشكل 
ــة  ــطـ ــواسـ بـ فــــــــردي  أو  جـــمـــاعـــي 
المصححات. وبمجرد وضعها على 
النحو الصحيح، تتم برمجة اآللية 
لتشير بشكل موثوق إلى كل تغيير 

شهري حتى سنة 2100.

من الذهب الوردي 
مع مينا رمادي 
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إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

إفطار  تجربة  الــكــريــم،  رمــضــان  شهر  بمناسبة  آرت،  ومنتجع  فندق  يقدم 
رائعة تجسد جوهر هذا الشهر. وليالي رمضان في “آرت” هي مزيج مثالي 
للضيوف  ويمكن  العربية.  الضيافة  برفاهية  المتوج  والتراث  الحداثة  من 
االستمتاع حول النافورة المحاطة بأجواء تقليدية مع فرقة عربية وأطباق 
تقليدية مختارة بعناية مع مراعاة إجراءات السالمة التي تتماشى مع وزارة 
“نحن  كمون  ريــان  آرت،  فندق ومنتجع  التسويق في  وقــال مدير  الصحة.  
الوجهة  إنها  النافورة،  حول  مرة  ألول  والغبقة  باإلفطار  باالحتفال  سعداء 
فندق  فريق  وعــن  عني  بالنيابة  الرمضانية،  بــاألجــواء  لالستمتاع  المثالية 

ومنتجع آرت أهنئ الجميع بشهر رمضان المبارك”.

ليالي رمضان بفندق ومنتجع آرت

عروض رمضانية استثنائية لـ “جاكوار الندروفر”
المستورد والموزع الحصري “السيارات األوروبية”  تقدمها 

السيارات األوروبية، وهي  تقدم شركة 
لسيارات  الحصري  والموزع  المستورد 
مملكة  فــي  الفاخرة  النــدروفــر  جــاكــوار 
استثنائية  رمضانية  عروًضا  البحرين، 
متناول  في  الواسعة  مجموعتها  لجعل 
حتى  الــعــرض  هــذا  يستمر  إذ  الجميع، 

نهاية شهر رمضان المبارك.
الكريم، تحتفل  وبمناسبة شهر رمضان 
بحملة  خالله  من  األوروبــيــة  السيارات 
الــمــبــتــكــرة، مـــا يتيح  امـــســـح واربــــــح 
فــوريــة  بــجــوائــز  ــفــوز  ال فــرصــة  للعمالء 
عــنــد شـــراء ســيــارة جـــاكـــوار النــدروفــر 
من  المعتمدة  الــســيــارات  أو  الــجــديــدة 
تشمل  كما  األوروبــيــة.  السيارات  وكالة 
الحملة مكافأة للعمالء لدى شرائهم أي 
طراز من سيارات جاكوار أو السيارات 

المعتمدة بخصم يصل إلى 2000 دينار 
بحريني، إضافة إلى طرازات الندروفر 
يصل  بخصم  المعتمدة  الــســيــارات  أو 
طــوال شهر  بحريني  ديــنــار   5000 إلــى 
إلى  إضافة  مشترياتهم،  على  رمضان 
 5 لمدة  مجانية  وضمان  خدمة  حزمة 

سنوات.
وتــعــلــيــًقــا عــلــى هـــذا الـــعـــرض الــجــديــد، 
السيارات  لمجموعة  العام  المدير  قــال 

األوروبية آندي وولي “نحن متحمسون 
ــضـــان لــمــواصــلــة  ــلــغــايــة فـــي شــهــر رمـ ل
عــروض  تقديم  فــي  المتمثلة  تقاليدنا 
جاكوار  سيارات  جميع  على  استثنائية 
المعتمدة في هذا  الندروفر والسيارات 
ــك تماشًيا  الــمــبــارك، وذلـ شــهــر رمــضــان 
مــع الــتــزامــنــا بــتــزويــد الــعــمــالء بأفضل 
بهذه  االحتفال  إلــى  ونتطلع  الــعــروض، 

الشهر الفضيل مع عمالئنا”.

بالتعـــاون مـــع وزارة العـــدل والشـــؤون اإلســـامية واألوقـــاف

الــســيــارة لـــ 600 ديــنــار مــن قــيــمــة  ــدي يــصــل  ــق ــرداد ن ــتـ اسـ

“اإلثمار” ُيسهل دفع الزكاة واالستقطاع الشهري للصدقات

“التسهيالت” تطلق عروض “GAC Motor” الرمضانية

أعلن بنك اإلثمار، بنك التجزئة اإلسالمي الذي يتخذ من البحرين مقًرا 
له، عن بدء التعاون مع صندوق الزكاة والصدقات التابع لوزارة العدل 
والشــؤون اإلســالمية واألوقــاف في البحريــن لتنظيم وتســهيل عملية 

دفع الزكاة، واالستقطاع الشهري للصدقات.

ويأتي هذا التعاون ليسهل على عمالء 
مباشرة  والصدقات  الزكاة  دفع  البنك 
الزكاة والصدقات، وتتم  إلى صندوق 
أمر  عملية تحويل األمــوال من خالل 
المباشر  الــخــصــم  أو  منتظم  تــحــويــل 
التطبيقات  عبر  ــوال  األمــ تحويل  أو 
اإللكترونية، ضمن مشروع االستقطاع 

الشهري.
وحول ذلك، أكد وكيل الوزارة المساعد 
ــلــشــؤون اإلســالمــيــة بـــــوزارة الــعــدل  ل
والشؤون اإلسالمية واألوقاف محمد 
طــاهــر الــقــطــان عــلــى حـــرص صــنــدوق 
شراكة  عقد  على  والــصــدقــات  الــزكــاة 
ــقــطــاعــات الــرســمــيــة  حــقــيــقــيــة بــيــن ال
ومخرجات  بــأداء  لالرتقاء  واألهلية، 
مؤسسة ُتعنى بالركن الثالث من أركان 

الــديــن اإلســـالمـــي الــحــنــيــف لــتــمــارس 
ــخــيــري، وصـــواًل  ــا الــتــوعــوي وال دورهــ
ــمــاعــي يـــؤصـــل مــعــانــي  ــتــكــافــل اجــت ل
معرًبا  والــوحــدة،  والــتــراحــم  التالحم 
عــن شــكــره وتــقــديــره إلســهــامــات بنك 
لمشاريع  والمميزة  المتواصلة  اإلثمار 
ــه مــــن الــمــتــعــاونــيــن  ــونـ ــدوق كـ ــنـ ــصـ الـ
الدائمين في صندوق الزكاة، الفًتا إلى 
ألنشطة  الــداعــمــة  الجهات  تــعــاون  أن 
العطاء  مــن  نــمــوذًجــا  الــصــنــدوق حقق 
المتواصل الذي منح العديد من األسر 
ــراًرا، وأدخــــل على  ــقـ ــتـ اطــمــئــنــاًنــا واسـ

الكثير من األسر الفرحة والسرور.
من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي 
لبنك اإلثمار، عبد الحكيم المطوع “إننا 
نفخر أن نكون أول بنك في البحرين 

وتحويل  دفـــع  عملية  ويــوفــر  يسهل 
لعمالئه  والـــصـــدقـــات  ــاة  ــزكـ الـ ــوال  ــ أمـ
إذ  الشهري،  االستقطاع  مشروع  عبر 
األمــوال  تحويل  من  اآلن  سيتمكنون 
ــــدوق الــــزكــــاة والـــصـــدقـــات  ــن ــى صــ ــ إلـ
خالل  مــن  مباشر  وبشكل  إلكترونًيا 
اللوحية  األجهزة  أو  النقالة  هواتفهم 
“التابلت” أو أجهزة الكمبيوتر المحمول 
الــمــوصــلــة  ــزة  ــ ــه أو غــيــرهــا مـــن األجــ
باإلنترنت، وذلك في أي وقت مكان أو 

عبر زيارة فروعنا”.

التعاون مع  “أن هذا  المطوع  وأضــاف 
عمالئنا  مساعدة  إلــى  يهدف  الـــوزارة 
ومعامالتهم  متطلباتهم  تيسير  على 
الــمــالــيــة. وحــيــث أنــنــا مــســتــمــرون في 
 – كوفيد  جائحة  تداعيات  مــن  الحد 
أصبحوا  الــعــمــالء  فـــإن  الــعــالــمــيــة،   19
يستخدمون المنصات الرقمية إلجراء 
تــكــون  أن  ويـــتـــوقـــعـــون  مــعــامــالتــهــم 
الـــخـــدمـــات الــمــصــرفــيــة فـــي مــتــنــاول 
الفوري  الوصول  إمكانية  مع  أيديهم 

لها وفي أي وقت”.

أعلنــت “التســهيالت للســيارات” الوكيــل والمــوزع الحصــري لعالمــة “GAC Motor” فــي مملكــة البحريــن عــن مجموعة 
مــن العــروض المميــزة ، بمناســبة حلول شــهر رمضــان المبارك على جميــع طرازاتها التــي تتميز بمواصفاتهــا المتطورة 

وجودتها العالية بأفضل األسعار، مع فرصة للفوز بهدايا قيمة أسبوعًيا مقابل تجربة القيادة. 

وفـــي هـــذا الــســيــاق، صـــرح مدير 
الــمــبــيــعــات ســامــي بــوحــســن “كما 
التسهيالت  شركة  في  عهدتمونا 
لــلــســيــارات نــســعــى لــتــقــديــم كل 
إلى  ويرتقي  ومميز  جديد  ماهو 
واحتفاًء  الــكــرام  عمالئنا  طموح 
ــمــنــح عــمــالئــنــا  ــعـــطـــاء ن بــشــهــر الـ
ــزات الــمــضــافــة  ــيـ ــمـ عــــــدًدا مـــن الـ
الــســيــارات  عــلــى جميع طــــرازات 
العائلية والسيدان لالحتفال بهذه 
الــمــنــاســبــة، تــمــنــح هـــذه الــمــيــزات 

االستمتاع  فرصة  الجدد  العمالء 
بتجربة امتالك طرازاتنا األحدث 
ــنـــافـــســـيـــة، وتــتــمــّتــع  ــار تـ ــعــ ــأســ ــ ب
مجموعتنا الجديدة من المركبات 
تطّوًرا  التقنيات  بأكثر  ثة  المحدَّ
فائقة،  ــودة  وجــ راٍق  وبتصميم 
العروض  هذه  أن  واثقون  ونحن 
ســوف تلقى اهــتــمــاًمــا كــبــيــًرا من 

قبل الجمهور الكريم.
رمــضــان  شــهــر  عـــروض  وتشتمل 
التي  المفاجآت  من  العديد  على 

أعدت خصوصا للعمالء الراغبين 
 GAC“ ــرازات بــاقــتــنــاء إحـــدى طــ
Motor” مع خيار استبدال جميع 
السيارات القديمة بأخرى جديدة 
كلًيا من طــرازات 2021 من دون 
دفعة أولى وبباقات رائعًة تشمل 
التسجيل والتأمين ومانع الصدأ، 
وتــظــلــيــل الـــنـــوافـــذ، إضـــافـــة إلــى 
 3 لمدة  للمركبة  الشاملة  الصيانة 
سنوات والضمان الذهبي لمدة 7 
سنوات بدون تحديد المسافة أما 

استرداد  وهي  العام  هذا  مفاجأة 
ديـــنـــار   600 إلـــــى  يـــصـــل  نـــقـــدي 

بحريني من قيمة السيارة.

محمد القطان 

سامي بوحسن

عبد الحكيم المطوع

“مجمع دلمونيا” يعلن مجموعة فعاليات رمضانية
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المحرق - شركة المطار

ــادة الـــطـــائـــرات  ــعــ ــ ــت أكـــمـــل فـــريـــق اســ
البحرين،  مطار  شركة  فــي  المتضررة 
المكّثفة  الــتــدريــبــّيــة  الـــــدورات  إحـــدى 
ــرامــيــة إلـــى تــعــزيــز جــاهــزيــة الــمــطــار  ال
ــاالت الــطــوارئ  لــلــتــعــامــل مــع جــمــيــع حــ
وتفضل  هللا.  ســمــح  ال  وقــوعــهــا  فـــور 
ــتــنــفــيــذي لــشــركــة  كـــل مـــن الـــرئـــيـــس ال
البنفالح  يوسف  محمد  البحرين  مطار 
والــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة خــدمــات 
مطار البحرين سلمان المحميد بتقديم 
للمشاركين في ختام  التخرج  شهادات 
الدورة بحضور الرئيس التنفيذي إلدارة 
والهندسّية  الفنّية  والــشــؤون  التطوير 
ــد هللا  ــبـ ــن عـ ــريـ ــحـ ــبـ ــار الـ ــطــ ــة مــ ــركـ ــشـ بـ
التدريبي  البرنامج  واشتمل  جناحي. 
التدريبّية  ــمــواد  ال مــن  مجموعة  على 
النظرّية والعملّية التي تزّود المشاركين 
مختلف  مع  للتعامل  الالزمة  بالمهارات 

ســيــنــاريــوهــات الـــطـــائـــرات الــمــتــضــررة 
والــســيــطــرة عــلــى الـــوضـــع والـــحـــد من 
إلــى تعطل عمليات  تــؤدي  ــار قــد  آث أي 
المطار. ويضم فريق استعادة الطائرات 
مطار  شركة  من  موظًفا   19 المتضررة 
البحرين باإلضافة إلى فردين من فريق 

شركة خدمات مطار البحرين.
التي  الدورة  أهمية هذه  البنفالح  وأكد 
تتيح الفرصة لكاف المنتسبين االطالع 

قد  الــتــي  الــطــائــرات  ــة  إزالـ كيفية  على 
من  حــوادث  أو  فنية  ألعطال  تتعرض 
مدرج المطار حتى ال تؤدي إلى إعاقة 
عمليات المطار بشكل، ومن ثم فإنه ال 
المتضررة  الطائرات  هــذه  إزالــة  من  بد 
ــرع وقـــت ممكن  ــمـــدرج فـــي أســ مـــن الـ
لتجنب  وأماًنا  سالمة  الوسائل  وبأكثر 
البنية  ثــانــويــة فــي  حـــدوث أي أضـــرار 

التحتّية للمطار أو الطائرات.

صورة جماعية للفريق مع اإلدارة التنفيذية

أهميـــة إزالتهـــا مـــن المـــدرج فـــي أســـرع وقـــت ممكـــن
فريق استعادة الطائرات المتضررة يكمل دورة تدريبّية

المنامة - بنك االبداع

ــيـــر الـــتـــمـــويـــل األصـــغـــر  ــبـ أكــــــد خـ
اإلبــداع  لبنك  التنفيذي  والرئيس 
به  تقوم  مــا  أهمية  الــغــزاوي  خالد 
للنهوض بواقع  البحرين من جهود 
والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات 
ــتــنــظــيــم  ــات ال ــ ــدمـ ــ ــن خــــــالل خـ ــ مـ
إلى  مشيرا  واإلرشـــــاد،  والــتــمــويــل 
الدور الذي يمكن أن تنهض به هذه 
التعافي  مرحلة  فــي  المشروعات 
االقتصادي الوطني ما بعد جائحة 
النقد  كورونا، خاصة وأن صندوق 
االقتصاد  يكون  أن  توقع  الــدولــي 
ــوًا عــلــى  ــمــ ــ الــبــحــريــنــي األســـــــرع ن
ــدول الــخــلــيــجــيــة في  ــ ــ مــســتــوى ال

.2022
بنك  جاهزية  على  الغزاوي  وشــدد 
توفير  فــي  دوره  لتعزيز  اإلبــــداع 
ــمــيــســر لــلــمــشــروعــات  الــتــمــويــل ال
يطلقها  ــتـــي  الـ الــصــغــر  مــتــنــاهــيــة 
آللية  وفقا  البحرينيون،  ويديرها 
لتراعي  بتطويرها  البنك  قام  عمل 
لتلك  ــمــســتــجــدة  ال االحـــتـــيـــاجـــات 
الـــمـــشـــروعـــات فـــي ظـــل الـــظـــروف 
االستثنائية التي أحدثتها الجائحة 
نظم  على  طــرأت  التي  والتبدالت 
الــتــشــغــيــل والـــتـــوريـــد والــتــســويــق 
ــتــجــات  ــمــن وعـــــــرض وتـــوصـــيـــل ال

والخدمات.
وقال إن بنك اإلبداع يعمل لتكريس 
مـــكـــانـــتـــه كــعــنــصــر أســــاســــي فــي 
منظومة دعم متكاملة للمشروعات 
مــتــنــاهــيــة الــصــغــر فـــي الــبــحــريــن 
المعنية،  الجهات  جميع  بمشاركة 
وبما من شأنه زيادة مساهمة تلك 
بجوانبها  التنمية  في  المشروعات 
وتوليد  واالجتماعية  االقتصادية 
دور  وتنشيط  جديدة  عمل  فــرص 
ــي االقــتــصــاد  ــاص فـ ــخـ الـــقـــطـــاع الـ
الوطني وتشجيع المزيد من األسر 
المنتجة رواد األعمال على المبادرة 

واالبتكار.

“اإلبداع” يؤكد جاهزيته لدعم المشروعات متناهية الصغر

 التعاون مع  200 مكتب عائلي الختيار رواد الصناعة بالقطاع

قيمتهــا إجمالــي  مــن   %  66.6 علــى  تســتحوذ  الصيــن 

قمة للحلول المبتكرة وعروض االستثمار في مايو

واردات الكمامات بالربع األول 2021

آل  خليفة  بــن  دعيج  بــن  العزيز  عبد  الشيخ  مكتب  يقوم 
خليفة الخاص باستضافة قمة لالستثمار في يومّي اإلثنين 
مشاركة  الفعالية  لتشمل   ،)2021 مايو   26  -  25( والثالثاء 
أنحاء  جميع  مــن  مبتكًرا   40 مــن  أكثر  مــن  منظم  محتوى 
وقد  االستثمار.  وعروض  المبتكرة  الحلول  لمناقشة  العالم 
المنطقة  200 مكتب عائلي في  القمة مع أكثر من  تعاونت 

والعالم الختيار رواد الصناعة في هذا المجال.
وتقوم  الرئيسيين  بالعمالء  المشاركين  القمة  ستربط  كما 
بإبراز آفاق جمع األموال وبناء العالقات للفرص المستقبلية 

على المستويين اإلقليمي والدولي.
خليفة  آل  خليفة  بــن  دعــيــج  بــن  عبدالعزيز  الشيخ  وقـــال 

في  مًعا  الــرؤى  أصحاب  الملكية  االستثمار  قمة  “ستجمع 
ووجهات  التحديات  على  الــضــوء  وتسلط  واحـــدة  منصة 
النظر والمعرفة والطريق المستقبلي لالقتصاد العالمي فيما 

يتعلق بالقطاعات الرئيسية والمؤثرة”.
العزيز  عبد  الشيخ  من  كال  المتحدثين  قائمة  تشمل  فيما 
الملكية  القمة  إدارة  مجلس  ورئــيــس  مؤسس  دعــيــج،  بــن 
البحرين  اتحاد  رئيسة  الشيخ،  مكتب  ورئيس  لالستثمار 
إدارة  مجلس  ورئيس  والمهنيات  األعمال  لسيدات  الدولي 
آل  سلمان  بنت  هند  الشيخة  لالستثمارات  القابضة  راشــد 
خليفة، رئيسة المركز العربي لالستثمارات التعليمية ورئيسة 
نادي اإلمارات الدولي لألعمال الشيخة هند بنت عبد العزيز 
القاسمي وكثير من كبار الشخصيات والمختصين والخبراء.

من  البحرين  مملكة  واردات  تجاوزت 
الكمامات الطبية وغيرها من األصناف 
يعادل  )ما  دينار  ألف   558.2 الجاهزة 
األول  ــربــع  ال فــي  دوالر(  مــلــيــون   1.5
2021، وذلـــك من  ــجــاري  ال الــعــام  مــن 
والــتــدابــيــر  ــراءات  ــ اإلجــ تطبيق  أجـــل 
المملكة  بــهــا  تــقــوم  الــتــي  االحــتــرازيــة 
ــا  لــلــتــصــدي لــجــائــحــة فـــيـــروس كــورون

.)Covid - 19(
األقنعة  من  المملكة  واردات  وشهدت 
أثناء  الجراحين  قبل  من  المستعملة 
الــعــمــلــيــات وأقــنــعــة الـــوجـــه لــلــوقــايــة 
طبية(  )كمامات  والــروائــح  الغبار  مــن 
الربع  في  جاهزة  أصناف  من  وغيرها 
األول مــن الــعــام الــجــاري زيـــادة بنحو 
517 ألف  189.2 ألف دينار )ما يعادل 
دوالر(، أي ما نسبته 151.4 % مقارنة 
يــعــادل  )مـــا  ــار  ديــن ألـــف   368.8 بنحو 
المقابلة  الفترة  980.9 ألف دوالر( في 

من العام 2020.
الطبية  الكمامات  واردات  عــدد  وبلغ 
الربع  في  جاهزة  أصناف  من  وغيرها 
بزيادة  كمامة،  و630  ألفا   198 األول 

نسبته  مــا  أي  كــمــامــة،  ألـــف   124.39
267.6 %، مقابل 74 ألفا و236 كمامة 

في الفترة المماثلة من العام الماضي.
مــســتــحــوذة  أوال  الـــصـــيـــن  وجـــــــاءت 
قيمة  إجـــمـــالـــي  مـــن   %  66.6 عــلــى 

الطبية وغيرها من  الكمامات  واردات 
إذ  الربع األول،  الجاهزة في  األصناف 
بنحو  كمامة  ألــف   998.8 استيراد  تم 

371.8 ألف دينار.
 %  7.7 على  مستحوذة  فيتنام  تلتها 

من إجمالي قيمة الكمامات المستوردة 
ألفا   117 استيراد  تم  إذ  األول،  بالربع 

و67 كمامة بنحو 43.5 ألف دينار. 
وتأتي واردات البحرين من الكمامات 
جاهزة  أصــنــاف  مــن  وغــيــرهــا  الطبية 
إيطاليا،  إسبانيا،  ألمانيا،  ــا،  أوروب من: 
استراليا، اإلمارات، البرتغال، الدنمارك، 
الــســويــد، الــصــيــن، الــفــلــبــيــن، الــمــغــرب، 
الـــمـــكـــســـيـــك، الـــســـعـــوديـــة، الــمــمــلــكــة 
المتحدة، النمسا، الهند، أميركا، اليابان، 
انــدونــيــســيــا، بــاكــســتــان، بــنــغــالديــش، 
بولندا، تايلند، تركيا، تونس، جمهورية 
الجنوبية،  كوريا  جمهورية  التشيك، 
سريالنكا،  رومــانــيــا،  أفريقيا،  جــنــوب 
سلوفينيا،  سلوفاكيا،  عــمــان،  سلطنة 
فيتنام،  فرنسا،  سويسرا،  سنغافورة، 
كندا، مقاطعة تايوان الصينية، هولندا 

وهونغ كونغ.
استوردت  الماضي،  مارس  وفي شهر 
المملكة 57.5 ألف كمامة بنحو 174.6 
ألف دينار )ما يعادل 464.3 ألف دوالر(، 
مقابل استيراد 90.7 ألف كمامة بنحو 
 551.4 يعادل  )ما  دينار  ألف   202.37

ألف دوالر( في فبراير الماضي.

المنامة - مكتب الشيخ عبد العزيز بن دعيج

المنامة - إدامة إلدارة العقارات

 الشيخ عبد العزيز بن دعيج آل خليفة

خالد الغزاوي

المنامة - البحرين الوطني

إدارة  مجلسي  وأعـــضـــاء  رئــيــســا  ــارك  شــ
البحرين  الــوطــنــي وبــنــك  الــبــحــريــن  بــنــك 
اإلسالمي وعدد من المديرين التنفيذيين 
والــمــوظــفــيــن ضــمــن جــلــســة إلــكــتــرونــيــة 
البيئية  الحوكمة  تقارير  حــول  تمحورت 
ــات  ــركـ ــشـ ــة الـ ــمــ ــوكــ واالجـــتـــمـــاعـــيـــة وحــ
واالستدامة والتي ُعقدت بإشراف برنارد 
دافي، وهو خبير في إدارة الثروة العالمية 
التقاعدية  والمعاشات  الصناديق  وإدارة 

المؤسسية.
تقارير  أهمية  على  الضوء  بتسليط  وقام 
وحوكمة  واالجتماعية  البيئية  الحوكمة 
المالية  الــخــدمــات  الــشــركــات فــي قــطــاع 
الــقــرار  صنع  عملية  على  تأثيرها  ومـــدى 
لــلــمــســتــثــمــريــن الــمــحــتــمــلــيــن وأصـــحـــاب 

المصلحة والمجتمع ككل.
وعــلــى مـــدى 90 دقــيــقــة، ركــــزت الــنــدوة 
التمتع  مــن  المؤسسة  تمكن  كيفية  على 

في  واالنــخــراط  االجتماعية  بالمسؤولية 
دافي  برنارد  تطرق  كما  االستثمار.  تأثير 
تقدم  الــتــي  الــبــنــوك  مــن  ــــواع مختلفة  ألن
واالجتماعية  البيئية  الحوكمة  تــقــاريــر 
ــكــيــفــيــة أخـــذ  ــات، ول ــركــ ــشــ ــ ــة ال ــمـ ــوكـ وحـ
لقضايا  والبنوك  المؤسسيين  المستثمرين 
ــة بــعــيــن االعـــتـــبـــار عــنــد عمل  ــدامـ ــتـ االسـ
االستثمارات وإجراء القروض. وقد حضر 

هذه الجلسة االفتراضية 370 شخصا.

وقالت رئيس تنفيذي للمجموعة – الموارد 
البشرية واالستدامة، دانة بوحجي “نؤمن 
بأهمية توفير معلومات وتقارير فعالة عن 
وحوكمة  واالجتماعية  البيئية  الحوكمة 
المستثمرين  تمكين  بــهــدف  ــشــركــات؛  ال
مستنيرة  استثمارية  قـــرارات  اتخاذ  من 
البنك  الــتــزام  على  التأكيد  مــع  مستقبالً 

بهذه األهداف العالمية”.

جانب من الندوة االلكترونية

شخصا  370 ــور  ــض ــح ب ــة  ــي ــرون ــت ــك إل ــدوة  ــ نـ ــال  ــ خ
“الوطني” يناقش قضايا االستدامة وتقارير الحوكمة

“إدامة إلدارة العقارات” تستكمل تأسيس متجر “طلبات مارت”
ــي الـــمـــالـــكـــيـــة ــ ــح ــ ــاري ب ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــع الـــــريـــــف الـ ــمـ ــجـ فـــــي مـ

أعلنت شركة إدامة إلدارة العقارات عن استكمال إجراءات تأسيس متجر “طلبات مارت” في مجمع الريف التجاري في حي المالكية، الذي يمثل أول متجر 
فــي المنطقــة لتوصيــل طلبــات البقالة في غضون 30 دقيقة أو أقل. ويشــكل المتجر أحد المســتأجرين الرئيســيين في المجمع الذي يعــد مركًزا مجتمعًيا بارًزا 
لخدمــة المحافظــة الجنوبيــة، بمــا في ذلــك مناطق مدينة حمد وصدد واللوزي. ويمثل متجر “طلبات مارت” خدمة إلكترونّية للتســوق الســريع تقوم بتوصيل 

مختلف احتياجات البقالة في جميع أنحاء البحرين في غضون 30 دقيقة عبر منصة “طلبات” الرائدة.

ــروع  ــفــ ــ وقـــــــال مــــســــؤول إطـــــــالق ال
الجديدة بمنصة طلبات مارت، عماد 
توسيع  عملية  “ســــارت  ــديــن  ال غـــرز 
بوتيرة  البحرين  في  خدماتنا  نطاق 
ــائـــحـــة فـــيـــروس  ســـريـــعـــة أثــــنــــاء جـ
كـــورونـــا واإلغـــــالق الــعــام فــي شتى 
التسوق  أصــبــح  إذ  المملكة،  أنــحــاء 
تالمس  دون  والشراء  اإلنترنت  عبر 

ضرورة أساسّية للحفاظ على سالمة 
من  وبــدعــم  هــنــا،  ومـــن  مجتمعاتنا. 
)طلبات(  قــامــت  الــمــوقــرة،  الحكومة 
االحتياجات  توصيل  عملية  بتيسير 
أنحاء  جميع  في  للعمالء  األساسّية 
في  الــبــقــاء  مــن  مكنهم  مــا  المنطقة، 
بجٍد  سعينا  ولقد  أمــان.  في  منازلهم 
لجعل عملية شراء البقالة أكثر راحة 

للتسوق  المتطورة  وأماًنا عبر حلولنا 
اختيارنا  وقــع  فقد  ثم  ومــن  السريع. 
على مجّمع الريف التجاري لما يتمّيز 
به من موقع استراتيجي فريد يتيح 
العمالء  ــى مــزيــد مــن  إل الــوصــول  لنا 
تظل  إذ  خدماتنا،  عن  رضاهم  ونيل 
مــنــصــة )طــلــبــات مــــارت( جــــزًءا بالغ 
التحتية لخدمات  البنية  األهمية من 

التسوق اإللكتروني في البحرين”.
لشركة  العام  المدير  قــال  جانبه،  من 
عــادل  وليد  الــعــقــارات،  إلدارة  إدامـــة 
بــأعــمــال تجديد  “نــحــن ســعــداء  علي 
ــاري، والـــتـــي  ــجــ ــتــ ــ ــريــــف ال ــ مـــجـــّمـــع ال
جديدة  بمجموعة  للمنطقة  ستأتي 
كما  الــرائــدة.  التجارّية  العالمات  من 
مــارت(  )طلبات  خدمة  توفير  يسرنا 

في هذا الموقع االستراتيجي الممّيز 
الذي سيساعد العالمة التجارّية على 
الطلبات  وتــوصــيــل  بــوعــدهــا  الــوفــاء 
في غضون 30 دقيقة فحسب. ومما 
الــشــراكــة تمثل  أن هــذه  ال شــك فيه 
لكيفية توطيد عالقة  مثالًيا  نموذًجا 
تعاونية مثمرة بين منصات التسّوق 
التجارية  والمؤسسات  اإللكتروني 
من  منهما  كــل  لتستفيد  التقليدية 

األخرى”.
الريف  أن يخضع مجمع  المقرر  ومن 
وتــطــويــر  تــجــديــد  لعملية  ــتــجــاري  ال
المقبلة.  األشــهــر  مـــدار  عــلــى  شــامــلــة 
وتبلغ نسبة اإلشغال في المجّمع حالًيا 
المستأجرين  قائمة  تضم  إذ   ،%  94
سوبر ماركت ومجموعة متنوعة من 
منافذ الطعام والمشروبات وصيدلية 

وصالونات تجميل وغيرها الكثير.

وليد عليعماد غرز الدين

استيراد مليون 
كمامة من 

الصين بالربع 
األول

فيتنام تستحوذ 
على 7.7 % من 
قيمة الكمامات 

المستوردة

أمل الحامد

1.5
مليون دوالر
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نّظمت شركة بنفت، الرائدة في مملكة البحرين والالعب الرئيسي في مجال المعامالت المالية اإللكترونية والتكنولوجيا المالية على مستوى المنطقة، اجتماعات افتراضية 
على مدار الفترة الماضية مع كافة البنوك وأبرز المؤسســات المالية في المملكة بهدف تعزيز ُســبل التعاون المشــترك واطالعهم على خطط الشــركة المعنية بتطوير عالقتها 
مع كافة الشركاء بالقطاع المصرفي وتحسين جودة الخدمات المقدمة.  وقد ترأس االجتماعات التعريفية نائب الرئيس التنفيذي لتطوير األعمال والخدمات المالية، يوسف 
النفيعي، بحضور اإلدارة التنفيذية بشــركة بنفت والمدراء التنفيذيين ومســؤولي تقنية المعلومات والخدمات والعمليات المصرفية من البنوك والمؤسســات المالية. وقد تم 

استعراض الخدمات االستراتيجية القادمة والتطرق إلى المشاريع المشتركة الحالية ومناقشة أبرز التحديات الراهنة في القطاع المصرفي. 

تطورات منصة المعلومات االئتمانية 

البحرين  مركز  رئيس  استعرضت  فقد 
المطوع،  لطيفة  االئتمانية،  للمعلومات 
ــومــات  ــمــعــل آخـــــر تــــطــــورات مــنــصــة ال
االئتمانية وخطة عمل تطوير المشاريع 
المستقبلية التي من شأنها تطوير قطاع 
االئتمان في المملكة بشكل عام وخطة 
المالية  المعلومات  منصة  انشاء  عمل 
المؤسسات  بشأن  الشاملة  واالئتمانية 
SME360 بشكل  الصغيرة والمتوسطة 
خـــــاص، كــمــا عـــرضـــت أهــــم تـــطـــورات 

 ”eKYC ا منصة “اعرف عميلك إلكترونيًّ
لتطوير الخدمات الرقمية في المصارف 
تسجيل  واعتماد  المالية  والمؤسسات 
بعض  مــع  بالشراكة  ا  إلكترونيًّ العميل 
خــدمــات  لتقديم  الــمــالــيــة  الــمــؤســســات 
رقــمــيــة مــبــاشــرة مــنــهــا إنـــشـــاء حــســاب 
مــصــرفــي وتـــقـــديـــم خـــدمـــات ائــتــمــان 

والتحويالت المالية.
ــر، فــقــد عــرضــت رئيس  مــن جــانــب آخــ
الــخــدمــات الــمــالــيــة، شــفــق الــكــوهــجــي، 
وتحسينات  تطوير  االجتماعات  خالل 
 EFTS الـــفـــوريـــة  الــمــالــيــة  ــمــعــامــالت  ال

الشيكات  لخدمات  الجديدة  والــمــزايــا 
اإللكترونية eCheques ومشروع بنية 
المفاتيح العامة والشهادات اإللكترونية 
والـــمـــخـــاطـــبـــات  لـــلـــمـــعـــامـــالت   PKI
جاهزية  مستجدات  وآخر  اإللكترونية 
المؤسسات  مــع  ــور  األجــ حــمــايــة  نــظــام 

المالية المعنية. 
تــطــويــر  أول  مـــديـــر  ــرض  ــعـ ــتـ اسـ كـــمـــا 
أهم  المهري،  أحمد  المالية،  الخدمات 
والــمــدفــوعــات  المستقبلية  الــتــطــورات 
eR� بــي بــنــفــت  تطبيق  عــبــر  ــيــة  ــدول  ال

الـــدفـــع  ــة  ــ ــواب ــ ب ومــــزايــــا   emittance

 New Payment الجديدة  اإللكتروني 
الشركة  خطط  جــانــب  إلــى   Gateway
الــخــدمــات عبر  الــمــزيــد مــن  فــي تقديم 
التطبيق وتحويله على منصة متكاملة 
للحياة  وكأسلوب  اليومية  للمدفوعات 
الــعــصــريــة الــمــبــتــكــرة لــعــمــلــيــات الــدفــع 

والتحويل.
المدير  النقاشية  الجلسات  أدار  وقــد   
لـــلـــشـــراكـــات والـــعـــالقـــات  الــمــســاعــد – 
الــتــجــاريــة، تــركــي األحــمــد، حــيــث قــال 
ــاءات الــهــامــة قمنا  ــقـ ــلـ ــذه الـ ــالل هــ ــ “خـ
بتعريف الجهات المشاركة بأبرز خطط 

وتعرفنا  المستقبلية  والمشاريع  العمل 
النظر  وجــهــات  على  الحضور  قبل  مــن 
الــمــخــتــلــفــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــخــدمــات 
من  سيمكننا  مما  والمستقبلية  الحالية 
المشترك  والفهم  العمل  جهود  توحيد 
الخدمات  لتحسين  مهمة  خطوة  وهي 
التي يقدمها القطاع المصرفي وترتيب 

األهـــداف  لتحقيق  وصـــوال  األولـــويـــات 
الوطنية بهذا الخصوص”.

تعزيز التعاون مع مختلف الشركاء

المالية  الــمــؤســســات  ممثلو  ــاد  أشـ وقــد 
التي  المهمة  الــمــبــادرة  بــهــذه  المشاركة 
وحدة  عبر  بنفت  شركة  عليها  تحرص 
الشراكات والعالقات التجارية والتي تم 
انشاؤها بهدف تعزيز التعاون والتنسيق 
وتعتزم  الــشــركــة،  شــركــاء  مختلف  مــع 
االستمرار  المعدة  الخطط  بنفت حسب 
التعريفية  االجــتــمــاعــات  هــذه  عقد  فــي 
الجهات  مع  دورية  بصورة  والتشاورية 
المعنية بهدف الوصول إلى فهم مشترك 
يحقق توجهات واستراتيجيات القطاع 
المصرفي والتي تركز نحو التحول نحو 
وتعزيز  اإللكترونية  المدفوعات  تعزيز 
ــقــرار  ــدعــم اتـــخـــاذ ال ــبــيــانــات ل تــوفــيــر ال

واالقتصاد المعرفي.

المنامة - بنفت

“بنفت” تستعرض الخدمات االستراتيجية وأبرز التحديات بالقطاع المصرفي
البحرين فــي  الــمــالــيــة  ــات  ــس ــؤس ــم وال ــوك  ــن ــب ال مــع  مــثــمــرة  ــات  ــاع ــم ــت اج ــدت  ــق ع

االثنين 19 أبريل 2021 - 7 رمضان 1442 - العدد 4570

المحرق - شركة ديار المحرق

المحرق، عن عزمها  ديار  أعلنت شركة 
تشييد  جامع جديد في شمال مشروع 
ــمــقــرر أن يتم  ال الــعــيــون، ومـــن  ديــــرة 
هذه  وتتوافق  بجامع خنجي.  تسميته 
لتزويد  الشركة  مساعي  مــع  الخطوة 
بجميع  الــمــحــرق”  “ديـــار  مدينة  أهــالــي 
ــتــي تعكس  ال الــتــســهــيــالت والـــمـــرافـــق 

نموذج المدينة العصرية المتكاملة.
 تم اإلعــداد لتشييد الجامع كجزء من 
المخطط الرئيسي لمدينة ديار المحرق، 

وهو يدعم جهود توفير مرافق مالئمة 
بناء  مع  وذلــك  السكان،  حياة  ألسلوب 
مساجد متكاملة المرافق. ومن المتوقع 
منزل   500 من  أكثر  الجامع  يخدم  أن 

في المنطقة.
مساحة  على  خنجي”  “جــامــع  سينشأ   
مربع،  متر   1,000 حــوالــي  تبلغ  رحــبــة 
مما سيتيح له استقبال 615 مصّلًيا في 

وقت واحد.
ديــار  لشركة  التنفيذي  الرئيس  وقـــال 

ــعــمــادي “نــحــمــد هللا  الــمــحــرق، أحــمــد ال
هــذا  فــي  مكننا  أن  تــعــالــى  و  سبحانه 
في  البدء  عن  نعلن  أن  الفضيل  الشهر 
بجزيل  نتقدم  و  الــجــامــع  هــذا  تشييد 
ــادي  ــ الــشــكــر واالمــتــنــان ألصــحــاب األي
ــرعــوا بــالــتــكــالــيــف  ــب ــبــيــضــاء الـــذيـــن ت ال
ــمــشــروع، ونحن  الــمــاديــة لــبــنــاء هـــذا ال
خنجي”  “جامع  بناء  الستكمال  نتطلع 
أننا  كما  المقبل.  الــعــام  مــن  أبــريــل  فــي 
على ثقة بأن استكمال بناء هذا الجامع 

مجتمع  احتياجات  تلبية  في  سيسهم 
من  مــزيــد  ويستقطب  الــمــحــرق  ــار  ــ دي
السكان  التي تبحث عن مجتمع مكتمل 

العناصر”.
لحلول  أداء  مــقــاوالت  شركة  أن  يذكر 
الجامع  تشييد  أعمال  ستباشر  البناء، 
خالل شهر أبريل الجاري، مما سيسهم 
ــار الــمــحــرق  ــ فـــي مــواكــبــة تــطــلــعــات دي
لخدمة  مميزة  عــبــادة  مــرافــق  لتوفير 

المقيمين والزوار على حٍد سواء.

بدء تشييد جامع خنجي بـ“ديرة العيون” الشهر الجاري

يوسف النفيعي

السنابس - الغرفة

المنامة - شركة المحروس

مركز  إنشاء  البحرين  وصناعة  تجارة  غرفة  إدارة  مجلس  أقر 
لتسوية المنازعات التجارية بها، الذي يأتي في أطار سعيه إلى 
تحقيق المبادئ واألهداف التي نص عليها قانون الغرفة الصادر 
الغرفة  2012. وأصدر رئيس  )48( لسنة  بالمرسوم بقانون رقم 
القرار رقم )12( لسنة 2021 بتأسيس المركز، الذي جاء فيه أن 
يتكون مجلس األمناء من 5 أعضاء يصدر بتسميتهم قرار من 
أن  على  للمجلس،  رئيًسا  القرار  وُيسمي  الغرفة  إدارة  مجلس 
ذوي  من  يكونوا  أن  األمناء  أعضاء مجلس  تعيين  في  يراعى 
والحياد،  باالستقاللية  لهم  المشهود  والخبرة ومن  االختصاص 
للتجديد  قابلة  3 سنوات  األمناء  مدة عضوية مجلس  وتكون 
بقرار من رئيس الغرفة. وتشكل هيئة تسوية المنازعات التجارية 
من 3 أعضاء من مجلس أمناء المركز يصدر بتسميتهم قرار من 
للهيئة، وتكون مدة  القرار رئيًسا  الغرفة وُيسمي  إدارة  مجلس 
عضوية أعضاء الهيئة 3 سنوات قابلة للتجديد بقرار من رئيس 
أو  األقل سنوًيا  4 مرات على  األمناء  الغرفة. ويجتمع مجلس 
كلما دعت الحاجة بناًء على دعوة من رئيس المجلس أو نائبه 
في حالة غيابه، على أن يرفق بالدعوة جدواًل ألعمال االجتماع. 
تجتمع هيئة تسوية المنازعات التجارية ست مرات على األقل 

سنوًيا أو كلما دعت الحاجة بناًء على دعوة من رئيس الهيئة، 
بالدعوة جدواًل ألعمال االجتماع. كما صدر عن  على أن يرفق 
من  كــل  بتشكيل   2021 لسنة   )32( رقــم  الــقــرار  الغرفة  رئيس 
به،  التجارية  المنازعات  تسوية  وهيئة  المركز،  أمناء  مجلس 
والذي ينص على أن ُيشكل مجلس أمناء المركز برئاسة عضو 
من:  كــل  وعضوية  الــســاعــي،  باسم  للغرفة  التنفيذي  المكتب 
زينل  للرئيس، يوسف  نائًبا  رئيًسا، غسان فخرو  الساعي  باسم 
عضًوا، سامي زينل عضوا، المحامية آمال العباسي عضًوا. كما 
تضمن القرار تشكيل هيئة تسوية المنازعات التجارية بالمركز 
المحامية  عضًوا،  زينل  سامي  رئيًسا،  زينل  العابدين  ويوسف 
آمال العباسي عضًوا. وقال رئيس الغرفة سمير ناس: إن إنشاء 
إيجاد  فــي  للدولة  العامة  السياسة  مــع  متوافًقا  يأتي  المركز 
بيئة تجارية قانونية ُمتقدمة تكفل تسوية النزاعات التجارية 
وبين  وبينهم  الغرفة  أعضاء  بين  ومتخصصة  سريعة  بصورة 
الغير، وبمصاريف وإجراءات مناسبة ومعقولة وبما يكفل سرعة 
الوسطاء والمحكمين والخبراء  الفصل فيها على يد جهاز من 
المتخصصين في المجال القانوني والتجاري، بعد أن أستقر رأي 
ذلك  في  والمضي  إنشائه  وأهمية  على صواب  اإلدارة  مجلس 

بناء على توافر األسس التشريعية والقانونية لذلك.

أعلنت شركة محمد حسن المحروس مؤخًرا عن توقيع اتفاقية 
ا  شراكة حصرية مع شركة “تورو Toro” األميركية الرائدة عالميًّ
الحصري في  الموزع  لتكون  الحديثة  الري  في صناعة معدات 
المتطورة  و  الحديثة  الري  أنظمة  لتوفر  والبحرين،  السعودية 
الــواليــات  فــي  مركزها  والــتــي  الذكية  المياه  توفير  وتقنيات 

المتحدة األميركية. 
المتخصصة  الــشــركــات  أكــبــر  مــن  واحــــدة   Toro شــركــة  تــعــد   
لديها  والتي  العالم،  مستوى  على  الحديثة  الــري  تقنيات  في 
الخضراء  والمساحات  الحدائق  ري  مجال  في  متراكمة  خبرة 

والمشاريع الزراعية ومالعب الجولف والبحيرات الصناعية. 
وقال المدير في اإلدارة التنفيذية في شركة المحروس، طالل 
المحروس “يسعدنا توقيع اتفاقية الشراكة االستراتيجية هذه 
المرموقة والتي تواصل  العالمية  الشركات  مع واحدة من أهم 
الري  أنظمة  تطوير  في  التقنيات  أحــدث  تسخير  في  ريادتها 
والمشاريع  العمالء  احتياجات  تلبي  بدورها  والتي  الحديثة، 
المختلفة، مثل الحدائق ومجال الزراعة وغيرها من المسطحات 
ومــواردهــا  البيئة  على  الحفاظ  ــداف  أهـ يــخــدم  بما  الــخــضــراء 

الطبيعية”.

ــورو اإلقــلــيــمــي فــي الــشــرق   مــن جــانــبــه، قـــال مــديــر مبيعات تـ
األوسط وأفريقيا، محمد غدار “نحن سعداء بالشراكة الجديدة 
مع المحروس في كل من السعودية و البحرين. ومن خالل هذه 
الشراكة، سنسعى جاهدين لخدمة تطلعات و اهداف المحروس 
باالستفادة من تقنياتنا الحديثة في الري ونتطلع إلى التعاون 
مجال  في  تقدًما  وأكثرها  الحلول  أفضل  لتقديم  الشركة  مع 

أنظمة الري وإدارة المياه”.

أثناء إبرام الشراكة بين الجانبين

ــاء ــ ــنـ ــ ــس األمـ ــلـ ــجـ ــمـ الــــســــاعــــي رئــــيــــًســــا لـ

ـــة ـــاه الذكي ـــات المي ـــة وتقني ـــري الحديث ـــة ال ـــر أنظم لتوفي

“الغرفة” ُتنشئ مركًزا لتسوية المنازعات التجارية

“المحروس” توّقع اتفاقية مع “تورو” األميركية

المنامة - المعلومات والحكومة اإللكترونية

أرسى مجلس المناقصات والمزايدات في شهر مارس الماضي 
216 مناقصة ومزايدة تابعة لـ 34 جهة حكومية بقيمة إجمالية 

وصلت إلى قرابة 199.7 مليون دينار.
وكانت أعلى 5 جهات حكومية من حيث قيمة ترسية المناقصات 
والمزايدات في مارس، كاآلتي: أواًل شركة تطوير للبترول التي 
من  الحكومية  والشركات  والهيئات  ــوزارات  الـ بأعلى  حظيت 
حيث قيمة المناقصات والمزايدات المرساة بنحو 140.7 مليون 
دينار )70.5 %(، ثانًيا وزارة الصحة بنحو 9.3 مليون دينار )4.7 
 4.4( دينار  مليون   8.9 بقرابة  الخليج  طيران  شركة  ثالًثا   ،)%
 3.9( دينار  مليون   7.8 بنحو  والتعليم  التربية  وزارة  رابًعا   ،)%
%(، وخامًسا شركة مطار البحرين بنحو 5.3 مليون دينار )2.7 
%(. وكانت أبرز المناقصات والمزايدات التي تمت ترسيتها في 
الشهر الماضي لشركة تطوير للبترول، كاآلتي: مناقصة اتفاقية 
شراء صمامات أنابيب وذلك لمدة 5 سنوات بنحو 29.6 مليون 
بنحو  الميكانيكية  واألعمال  الدورية  الصيانة  ومناقصة  دينار، 
7.3 مليون دينار. وتمت ترسية مناقصة لوزارة التربية والتعليم 
مليون   6.2 بنحو  4 سنوات  لمدة  لــلــوزارة  أمــن  لتوفير حــراس 

دينار، مناقصة لشركة نفط البحرين )بابكو( لتوفير خدمة تأجير 
لــوزارة  مناقصة  دينار،  مليوني  بنحو  سنوات   8 لمدة  رافعات 
لإلشراف على مشروع  االستشارية  الخدمات  لتقديم  اإلسكان 

شرق سترة اإلسكاني بـ 1.5 مليون دينار.
العقاري  لالستثمار  البحرين  لشركة  مــزايــدة  ترسية  تمت  كما 
لتوقيع اتفاقية إيجار جديدة للعقار الواقع في منطقة سلماباد 
بـ 1.5 مليون دينار، ومناقصة لجامعة البحرين لتوفير خدمات 
أطلس  شركة  بها  فــازت  دينار  مليون  بنحو  للجامعة  التنظيف 
ــوزارة الــصــحــة مــن أجـــل الـــشـــراء الموحد  ــ مـــاريـــن، مــنــاقــصــة لـ
لدول  الصحة  مجلس  من خالل  واللقاحات  االمصال  لمناقصة 
مجلس التعاون بنحو 950.5 ألف دينار فازت بها صيدلية وائل، 
بنحو  كهربائية  قواطع  لشراء  والماء  الكهرباء  لهيئة  ومناقصة 

801.2 ألف دينار فازت بها مصانع الخاجة.
وكذلك تمت ترسية مناقصات لوزارة االشغال وشؤون البلديات 
والتخطيط العمراني، أبرزها: مناقصة المرحلة األولى لتحسين 
مشروع  مناقصة  دينار،  مليون   1.1 بنحو  )أرادوس(  ريا  شارع 
دينار،  ألــف   342 بـ  البحرين  جامعة  في  المياه  دورات  تأهيل 
المحرق  لبلدية  البلدي  للمجلس  مبنى  إنشاء  ومزايدة مشروع 

بنحو 322.6 ألف دينار.

حيث   %  18 بنسبة  المنشأ  وطنية  الــصــادرات  قيمة  ارتفعت 
الجاري  العام  من  األول  الربع  خالل  دينار  مليون   684 بلغت 
السابق  العام  الربع من  لنفس  دينار  مليون   580 مقابل   2021
)2020(، ويمثل مجموع صادرات أهم عشر دول ما نسبته 80 
% من إجمالي حجم الصادرات، بينما مجموع بقية الدول ال 
تتجاوز نسبتها 20 %. واحتلت السعودية المرتبة األولى من 
مليون   153 الـبـالـغـة  الـمنـشأ  وطـنيـة  الصادرات  حجم  حيث 
تأتي  بينما  ديــنــار،  مليون   76 بقيمة  ــارات  اإلمــ وتليها  ديــنــار 
حيث  من  الثالثة  المرتبة  في  األميركية  المتحدة  الــواليــات 

حجم الصادرات البالغة 71 مليون دينار.
تعتبر  السلع،  حسب  المنشأ  وطنية  الــصــادرات  صعيد  وعلى 
تصديرًا خالل  السلع  أكثر  المكتلة  ومركزاتها  الحديد  خامات 
دينار،  مليون   150 قيمتها  بلغت  والــتــي   ،2021 األول  الــربــع 
وتأتي في المرتبة الثانية خالئط من األلومنيوم الخام والتي 
الثالثة  المرتبة  في  وتليهما  دينار  ماليين   106 قـيمتها  بلغت 
 42 قيمتها  بلغت  والتي  المخلوط  غير  األلمنيوم  من  اســالك 

مليون دينار.
إعــادة  قيمة  انخفضت  فقد  التصدير،  إعــادة  يخص  فيما  أمــا 

مقابل  دينار  مليون   185 بلغت  حيث   %  20 بنسبة  التصدير 
233 مليون دينار لنفس الربع من العام السابق، ويمثل مجموع 
حجم  إجمالي  مــن   %  89 نسبته  تتجاوز  مــا  دول  عشر  أهــم 
إعادة التصدير، أما بقية الدول فنصيبها 11 % فقط من حجم 

إعادة التصدير.
إعــادة  حجم  حيث  من  األولــى  المرتبة  في  ــارات  اإلمـ وحّلت 
التصـدير الذي بـلغـت قيـمته 61 مليون دينار وتليها السعودية 
بقيمة 49 مليون دينار، ومن ثم تأتي سلطنة عمان في المرتبة 

الثالثة والتي بلغت قيمة إعادة تصديرها 19 مليون دينار.
وتعتبر سيارات الجيب أكثر السلع من حيث إعادة التصدير، 
وبلغت قيمتها 26 مليون دينار، تليها في المرتبة الثانية خامات 
الحديد ومركزاتها المكتلة وتصل قيمتها إلى 22 مليون دينار، 
وتحتل أجهزة ضبط أو توزيع التيار الكهربائي المرتبة الثالثة 
من حيث إعادة التصدير، والتي بلغت قيمتها 13 مليون دينار. 
وبلغت قيمة إجمالي الواردات السلعية نحو 1.312 مليار دينار 
الربع  لنفس  دينار  مليار   1.272 مقابل   2021 األول  الربع  في 
بالعام السابق بنسبة ارتفاع 3 %، ويمثل مجموع واردات أهم 
أما  الـــواردات،  72 % من حجم إجمالي  عشر دول ما نسبته 

الواردات من باقي الدول فهي تمثل نسبة 28 %. 

اإلشراف على مشروع شرق سترة اإلسكاني بـ 1.5 مليون دينار

إجمالي قيمة الواردات السلعية بلغ نحو 1.31 مليار دينار

إجمالي قيمة ترسيات مارس 2021

الصادرات وطنية المنشأ خالل الربع األول 2021
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“دمرتم مستقبلنا”.. اعتقال شاب صفع رجل دين في إيران
اعتقلــت القوات األمنية اإليرانية شــابًّا 
قــام بصفــع أحــد رجــال الديــن وســط 
الشــارع فــي محافظــة جيــان شــمالي 
محافظــة  شــرطة  قائــد  وأكــد  البــاد. 
جيان الجنرال عزيز هللا ملكي، لوكالة 
“خبــر فــوري” المحليــة، أنه تــم “اعتقال 
الشــاب الــذي أهان أحــد رجــال الدين”، 
مشيًرا إلى أن الشاب يبلغ من العمر 24 
عاًما ولم يكن في حالة طبيعية بسبب 

تعاطي المخدرات”.
وأضاف المســؤول األمني: “أكدنا مراًرا 
وتكراًرا أن الشــرطة لن تتهاون أبًدا مع 
كل من يضايق المواطنين، وســتتعامل 
بشــكل حــازم مع مثل هذا الســلوك غير 
“نــدم  المتهــم  إلــى أن  الائــق”، مشــيًرا 
وأســف على فعلتــه، وأكد أنه فعل ذلك 
المخدرات...وســيتم  تعاطــي  بســبب 

تقديمه إلى السلطة القضائية”.
التواصــل  مواقــع  رواد  وتــداول 
االجتماعــي مقطــع فيديــو ظهــر فيــه، 

شــاب يصفــع رجــل ديــن علــى وجهــه 
بعدمــا دار بينهمــا حــوار عــن مســتقبل 

الشباب في طهران.
المتــداول، شــاب  الفيديــو  فــي  وظهــر 
يقــف علــى أحد األرصفة وســط شــارع 
أمامــه،  ديــن  مــرور رجــل  عــام، وعنــد 
قــال لــه الشــاب: “مــاذا فعلتــم بنــا نحن 

الشباب، دمرتم مستقبلنا”.
الشــاب،  علــى  األخيــر  رد  فيمــا 
الشــاب  فأجابــه  حيــاة!”،  “أي  قائــاً: 

غاضًبا:”مســتقبلنا، ال حيــاة وال عمــل”، 
الــذي  الديــن،  رجــل  الشــاب  ثــم صفــع 
اســتكمل األخيــر طريقــه بعدمــا صــرخ 
فــي وجه الشــاب. وتعيش إيــران أزمة 
العقوبــات  جــراء  كبيــرة  اقتصاديــة 
النــووي،  برنامجهــا  بســبب  األميركيــة 
كمــا زادت جائحــة كورونــا مــن الوضــع 
تأزمــا علــى خلفيــة إجــراءات اإلغــاق 
والحظــر، التي فرضتهــا الحكومة للحد 

من انتشار الفيروس.

لــم تحــاول الهنديــة نيهــا شــوكا منع 
زوجهــا آمون شــو من االنتحــار، وبدالً 
مــن ذلك قامت بالتقاط هاتفها الذكي 
وتوثيــق اللحظات األخيــرة من حياة 

زوجها.
ووفًقــا لصحيفــة “تايمــز أوف إنديــا” 
الهنديــة، تزوجــت شــوكا البالغــة من 
مــن  البالــغ  شــو  مــن  عاًمــا   22 العمــر 
العمر 25 عاًما في ديســمبر 2020 بعد 

عاقة دامت خمس سنوات.
وفــي مــارس الماضــي، قّررت شــوكا 
إلــى  كلكتــا  مدينتهــا  مــن  االنتقــال 
األمــر  بمفردهــا،  نيودلهــي  العاصمــة 
ودخــل  زوجهــا،  غضــب  أثــار  الــذي 

الزوجان في صراع مرير.
وفي أبريل الجاري، عادت شوكا إلى 
منزلهــا وطلبــت الطــاق، األمــر الــذي 
تســبب بصدمة عاطفية ودفع زوجها 

إلى االنتحار.
بتهمــة  شــوكا  الشــرطة  واعتقلــت 

بالتحريض على االنتحار.

امرأة توّثق لحظة 
انتحار زوجها

أعلنت وكالة الفضاء األميركية )ناســا( أن مروحيتها المصغرة “إنجينيويتي” قد 
تنفذ اليوم اإلثنين أولى طلعاتها في أجواء المريخ بعد تأخرها أكثر من أسبوع 
بســبب مشــكلة تقنية. وســتكون طلعة “إنجينيويتي” األولى لمركبة بمحّرك في 
أجــواء كوكــب آخر غير األرض، وســتتيح للوكالــة األميركية جمــع بيانات ثمينة 
عــن ظــروف الحيــاة علــى المريــخ. وأوضحــت “ناســا” أنها تتوقــع “تنفيــذ الطلعة 

األولى لمروحية إنجينيويتي فوق المريخ اعتباًرا من االثنين 19 أبريل”.
ويمثــل االقــاع فــي جــو المريــخ تحدًيــا، إذ إن كثافته ال تتعــدى 1 % من كثافة 
غــاف األرض الجــوي، علًمــا أن دفــع الهواء بواســطة دوران مــراوح الطوافة هو 

الذي يمّكنها من التحليق.

نشــرت حكومــة نيوزيلنــدا خطــة لمكافحــة إدمــان التبــغ فــي البــاد، وبفضلهــا تريــد 
القضــاء تماًمــا على التدخيــن بحلول عام 2025. قالت وزيرة الصحة عائشــة فيرال 
إن البــاد بحاجــة إلــى نهــج جديــد لمعالجــة هذه المشــكلة، حيث يمــوت نحو 4500 
نيوزيلنــدي كل عــام مــن آثــار تدخيــن التبــغ. تكمــن فكــرة الســلطات فــي رفــع الســن 
القانونــي للتدخيــن، وتقليل نســبة النيكوتيــن الموجودة في منتجــات التبغ، وكذلك 
الحــد مــن األماكــن التي يمكن فيها بيع التبغ والســجائر، حســبما كتبــت “إندبندنت”. 
ومــع ذلــك، فــإن الفكرة األكثر أهميــة و”الثورية” هي منع التدخيــن تماًما على جميع 
المواطنين المولودين بعد عام 2004. وبالتالي، وفًقا لوزارة الصحة في الباد، يجب 

أن ينمو جيل غير مدخن تماًما في نيوزيلندا من خال حظر إجباري.

“إنجينيويتي” تنّفذ اليوم طلعتها في أجواء المريخ

نيوزيلندا تقرر التخلص من التبغ بحلول 2025

صورة جوية لمسجد يتكون من 99 قبة في 
ماكاسار، إندونيسيا )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

اعتبر مفتي مصر الســابق علي جمعة، 
كالحشــيش  المخــدرات  شــرب  أن 
واألفيون والسجائر، ال يفسد الوضوء، 
لكنه حرام، الفًتا إلى أنه تكفي للمسلم 
المضمضة في حال شــرب خمًرا وأراد 

الوضوء استعداًدا للصاة.
وأضــاف جمعــة خــال لقائــه ببرنامــج 
 ،cbc وهللا أعلــم” المــذاع علــى قنــاة“
بيــن حرمانيــة  لعاقــة  وجــود  ال  أنــه 
قائــاً:  الوضــوء،  ونقــض  التدخيــن 
“اإلنســان الذي يكّذب ويغتاب الناس، 
أمــر  إذا صلــى فصاتــه صحيحــة، ال 
فيهــا، والــذي يشــرب الســجائر صاته 

صحيحة ال مشكلة فيها أيًضا”.
وأضــاف الدكتــور علــي جمعــة، رئيس 
النــواب  بمجلــس  الدينيــة  اللجنــة 
والحشــيش  “األفيــون  أن  المصــري، 
طاهران وال ينقضا الوضوء، لكن حال 
تعاطي المسلم مسكر الخمر ففي هذه 
الحالــة يجــب أن يتمضمــض بالميــاه، 

فالخمرة نجس”.
وأوضــح جمعة في فتواه أن “الطهارة 

فــي  آخــر  شــيء  والحرمانيــة  شــيء 
الديــن اإلســامي، اللــي يصلــي وفــي 
صاتــه  حشــيش،  أو  أفيــون  جيبــه 

جيبــه  فــي  كان  إذا  أمــا  صحيحــة، 
خمرة فصاته باطلة، والحرمة شــيء 

والطهارة شيء تاني”.

جمعة: المخدرات ال تفسد الوضوء والخمرة تحتاج المضمضة

مفتي مصر السابق علي جمعة

بعد عام من االلتزام 
الكمامــات  بوضــع 
الواقية من فيروس 
ســار  كورونــا، 
اإلســرائيليون أمس 
األحــد في الشــوارع 
مــن دونها ما يشــكل 
محطــة رئيســة فــي 

حملة التلقيح المكثفة في الباد بهدف االنتصار على الوباء.  وأعلنت وزارة الصحة 
اإلســرائيلية عــن إلغــاء إلزاميــة وضــع الكمامات فــي األماكن المفتوحــة بعد حصول 
أكثر من نصف السكان على اللقاح في واحدة من أسرع حمات التطعيم في العالم. 
ولقحــت إســرائيل بالكامــل نحــو 5 ماييــن نســمة، األمــر الــذي انعكــس علــى أعــداد 
اإلصابات التي شهدت انخفاضا ملموسا مع تسجيل حوالي 200 إصابة يومية، في 

مقابل أكثر من 10 آالف في منتصف يناير.

إسرائيل تتخلى عن الكمامات كمقدمة لالنتصار على كورونا الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

3:48

 11:37 

3:07 

6:03

7:33 
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ليته لم يذكر اإلدارة بالصوت!!
Û  ربما نجد ســيدي القارئ شــيًئا من الغرابة أو حتى الطرافة في عنوان مقالتنا هذه

ولكن هذا ما حدث فعا في الموقف الذي نحن بصدد التعرف عليه والذي ال يقل 
ي أن نتحدث قليًا  غرابــة مــن العنوان ذاته. قبل الشــروع في عرض الموقف بــودِّ

عن ما نقصده باإلدارة بالصوت.
Û  خبرنا سيدي القارئ بنظريات وممارسات مختلفة في اإلدارة. فهناك مثا اإلدارة

باألهــداف وهنــاك اإلدارة بالنتائج وســمعنا وربما قرأنا عــن اإلدارة بالمزاج. وقد ال 
تخرج اإلدارة بالصوت عن الممارسات في العمل اإلداري في بعض بيئات العمل.

Û  ملخــص هــذه الممارســة هــو أن صاحبهــا يعتمــد علــى مبــدأ التحــدث عــن اإلنجــاز
بــداًل مــن القيــام باإلنجاز، أي أنه يتقن فن الكام وليس أكثر من ذلك. اآلن ســوف 
أعــرض أمامك ســيدي القارئ الموقف وأتــرك لك الحكم على صاحبه من خال ما 
قاله عن نفســه وعن مبادئه في العمل ونتعّرف على ســبب الغرابة أو الطرافة في 

هذا الموقف.
Û  بدأ يوسف وهو أحد المتقدمين لشغل وظيفة إدارية قد تم اإلعان عنها من قبل

إحــدى المؤسســات الكبيــرة. بــدأ في تقديم ســيرته الذاتية ومبادئه وأســلوبه في 
العمل أمام اللجنة المختصة قائًا: أنا لن أتحدث عن تفاصيل خبرتي ومؤهاتي 
ألنهــا موجــودة أمامكــم ولكني ســأكتفي بعرض إنجازاتي في مؤسســتي الحالية. 
أنهــى يوســف عرضــه أمام اللجنــة قائًا: هناك نقطه مهمــة أود التأكيد عليها وهي 

أنني من المعجبين بل من المؤمنين بمبدأ اإلدارة بالصوت وأحاول تطبيقها.
Û  تبــادل أعضــاء اللجنــة نظــرات االســتغراب فهــم لــم يتوقعــوا مثــل هــذا االعتراف

الجــريء األمــر الــذي جعل أحدهم يخاطب يوســف مســتغربا: هل يمكنك تفســير 
معنــى اإلدارة بالصــوت؟! أجــاب يوســف وبثقــة: هنــاك مقولــه مفادهــا: اعمل بجد 

وفي صمت ودع النجاح يحدث الضجيج. هذه هي اإلدارة بالصوت!!
Û  :مرة أخرى يتبادل أعضاء اللجنة نظرات االســتغراب. أحدهم همس لزميله قائًا

يبــدو أن صاحبنــا يفتقر القدرة على التركيز واالســتيعاب. ما رأيك ســيدي القارئ 
هل ترى يوسف الخيار األول في شغل الوظيفة الشاغرة؟

ahmed.bahar@albiladpress.com

أحمد البحر

طبيــة  حالــة  بريطانيــة  امــرأة  ســجلت 
فريــدة مــن نوعها، بعــد حملهــا بالمولود 
الثانــي بينمــا لــم تنجــب مولودها األول 
بعــد. فبعــد مــرور 3 أشــهر علــى حملهــا 
عامــا،  الـــ39  صاحبــة  تفاجــأت  األول، 

ريبيكا روبرتس، بحملها بطفل آخر.
وفــي الوقــت الــذي راجــع فيــه الوالدان 
تصويــر  جلســة  إلجــراء  األطبــاء 
لجنينهمــا، تفاجأوا بظهور جنين جديد، 
وهــي فتاة لتكون توأما ألخيها الذي لم 
يولد بعــد. وتعرف هذه الحالة بـ”الحمل 
المضاعــف” وهي حالة نادرة جدا، حتى 
أن إحــدى الدراســات أظهرت وجود 10 
حاالت فقط مسجلة في العالم. والحظ 
األطباء بأن الجنين ينمو بشكل طبيعي 
بثاثــة  األول  المولــد  عــن  تأخيــر  مــع 
أســابيع، بحســب مــا نقلت شــبكة “ســي 

إن إن”.
وفــي البدايــة، شــعرت ريبيــكا وزوجهــا 
ســّمتها  التــي  الطفلــة  نمــو  مــن  بالقلــق 
روزالي في الرحم، خائفين من أن يؤثر 

تأخرها عن شــقيقها األكبر على صحتها 
عند الوالدة.

وبعــد عمليــة قيصريــة، خــرج الطفــان 

إلــى الحيــاة، وكان عليهمــا قضاء بعض 
مركــزة  عنايــة  وحدتــي  فــي  الوقــت 

منفصلتين لحديثي الوالدة.

بريطانية تحمل بطفلها الثاني بينما لم تنجب األول بعد


