
أعـــرب عاهـــل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة عـــن اعتـــزازه 
بعمق العالقات التاريخية والشراكة الوثيقة 
التـــي تجمع بيـــن مملكة البحريـــن والواليات 
المتحـــدة األميركيـــة والمبنيـــة منـــذ عقـــود 
طويلـــة علـــى الثقـــة واالحتـــرام والتنســـيق 

المشترك كبلدين حليفين وشريكين.
واســـتقبل جاللـــة الملـــك أمـــس، فـــي قصـــر 
الصافريـــة، قائد القوات البحريـــة األميركية 
بالقيـــادة المركزية قائد األســـطول الخامس 
الفريـــق بحـــري صمويـــل بابرو، للســـالم على 

جاللته بمناسبة انتهاء فترة عمله.
كما أثنى جاللتـــه على ما بذله الفريق بحري 
صمويـــل بابـــارو فـــي فتـــرة عمله مـــن جهود 
طيبة أســـهمت فـــي تطوير وتنميـــة التعاون 
البحرينـــي األميركـــي الســـيما فـــي الجانـــب 

العسكري والدفاعي. 
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مجلس الوزراء يدعو إلى المبادرة بأخذ التطعيم للوصول إلى التعافي

تشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ توصيات “الغرفة”

566 مشاركا في جائزة “خليفة بن سلمان القرآنية”

المنامة - بنا

الرفاع- جمعية النور للبر

رأس ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان 
االجتمـــاع االعتيـــادي األســـبوعي 
لمجلس الوزراء الـــذي عقد صباح 

أمس عن ُبعد.
 وفي مستهل الجلسة أكد مجلس 
الوزراء بمناســـبة األسبوع العالمي 
للتطعيـــم أهميـــة التطعيمـــات في 
تحصيـــن المجتمـــع وضمان صحة 
وســـالمة أفراده، منوهـــا المجلس 
بمســـار الحملـــة الوطنيـــة للتطعيم 
ضمـــن  نتائـــج  مـــن  حققتـــه  ومـــا 
جهـــود التصدي لفيـــروس كورونا، 
وحث علـــى أهمية المبـــادرة بأخذ 
التطعيم كونه إلـــى جانب االلتزام 
األمثـــل  الطريـــق  باإلجـــراءات 

للوصول إلى التعافي.

 ثـــم نـــوه المجلـــس بجهـــود غرفة 
البحريـــن  وصناعـــة  تجـــارة 
ومبادراتهـــا فـــي تطويـــر النشـــاط 
الصناعيـــة،  والتنميـــة  التجـــاري 
وقرر المجلس تشـــكيل فريق عمل 
برئاســـة وزيـــر الصناعـــة والتجارة 

والســـياحة لدراسة ومتابعة تنفيذ 
توصيـــات غرفـــة تجـــارة وصناعة 
خـــالل  عرضتهـــا  التـــي  البحريـــن 
االقتصاديـــة  اللجنـــة  اجتماعـــات 
الصناعـــة  وزارة  بيـــن  المشـــتركة 

والتجارة والسياحة والغرفة.

أعلنت جائزة صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفة القرآنية أن عدد المشاركين في الجائزة بلغ 566 مشاركا 
ومشـــاركة بعـــد إغالق بـــاب المشـــاركة يـــوم الجمعـــة 16 أبريل 

الجاري، على أن تبدأ التصفيات في 24 أبريل الجاري.

وأوضحـــت رئيســـة جمعيـــة النـــور للبـــر رئيســـة اللجنـــة الدائمة 
للجائـــزة الشـــيخة لميـــاء بنـــت محمد بـــن خليفـــة آل خليفة أن 
حجم اإلقبال على التســـجيل للجائزة كان كبيرا، حيث بلغ عدد 
المشـــاركين فـــي فرع حفظ القـــرآن الكريم كامال 120 مشـــاركا، 

منهم 67 من الذكور، و53 من اإلناث.

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس االجتماع االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء

العالقات مع أميركا مبنية منذ عقود على االحترام
جاللة الملك: تطوير التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين

المنامة- بنا

جاللة الملك مستقبال قائد األسطول الخامس بمناسبة انتهاء فترة عمله 
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With its pure and sophisticated lines, Alpine Eagle offers a contemporary reinterpretation  
of one of our iconic creations. Its 41 mm case houses an automatic, chronometer-certified  

movement, the Chopard 01.01-C. Forged in Lucent Steel A223, an exclusive ultra-resistant metal  
resulting from four years of research and development, this exceptional timepiece, proudly  
developed and handcrafted by our artisans, showcases the full range of watchmaking skills  

cultivated within our Manufacture.
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جنيف ـ أ ف ب

لمنظمـــة  العـــام  المديـــر  اعتبـــر 
تيـــدروس  العالميـــة،  الصحـــة 
هنـــاك  أن  غيبريســـوس  أدهنـــوم 
الســـيطرة  لبســـط  كافيـــة  أدوات 
كورونـــا  فيـــروس  جائحـــة  علـــى 
المســـبب لعـــدوى “كوفيد 19” في 

أشهر معدودة.
وقال مدير المنظمة، خالل مؤتمر 
صحافي أمس االثنين في جنيف، 
إلـــى قضيـــة توزيـــع  إشـــارة  فـــي 

لبســـط  أدوات  “لدينـــا  اللقاحـــات 
الســـيطرة على هـــذه الجائحة في 
أشـــهر عدة حال اعتمدناها بشكل 

متسق وعادل”.
وأعـــرب تيـــدروس مـــع ذلـــك عن 
قلقه من الســـرعة البالغة النتشـــار 
فيروس كورونا بيـــن الناس الذي 
25 و59  بيـــن  تتـــراوح أعمارهـــم 
عاما، مـــا يمكن أن يكـــون مرتبطا 

بالسالالت األكثر انتقاال.

“الصحة العالمية”: السيطرة على كورونا في أشهر
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استقبل عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، أمس، في قصر 
الصافرية، قائد القوات البحرية األميركية 
بالقيادة المركزية قائد األسطول الخامس 
الفريق بحري صمويل بابرو، للســـالم على 

جاللته بمناسبة إنتهاء فترة عمله.
وأعـــرب جاللـــة الملك عـــن اعتـــزازه بعمق 
العالقـــات التاريخيـــة والشـــراكة الوثيقـــة 
التي تجمع بين مملكة البحرين والواليات 
المتحـــدة األميركيـــة والمبنيـــة منـــذ عقود 
طويلة علـــى الثقـــة واالحترام والتنســـيق 
وشـــريكين،  حليفيـــن  كبلديـــن  المشـــترك 
مشـــيدا بالتطـــور المســـتمر الـــذي يشـــهده 
التعـــاون الثنائـــي خصوصـــا فـــي الميادين 
العســـكرية والدفاعية بمـــا يخدم األهداف 

والتطلعات المشتركة.
كمـــا أثنـــى جاللتـــه علـــى مـــا بذلـــه الفريق 

بحري صمويـــل بابارو في فتـــرة عمله من 
جهـــود طيبة أســـهمت في تطويـــر وتنمية 
التعـــاون البحرينـــي األميركي الســـيما في 

الجانب العسكري والدفاعي. 
بـــه  يقـــوم  الـــذي  الكبيـــر  للـــدور  وتقديـــرا 
الفريـــق بحري صمويل بابـــرو قائد القوات 
البحرية بالقيادة المركزية، قائد األسطول 
البحريـــة  القـــوات  الخامـــس،  األميركـــي 
المشـــتركة فـــي دعـــم عالقـــات الصداقـــة 

والتعـــاون المتميـــزة بيـــن مملكـــة البحرين 
والواليـــات المتحدة األميركيـــة في جميع 
المجـــاالت، فقـــد تفضل جاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة بمنـــح الفريق بحري 
صمويل بابرو وســـام البحرين من الدرجة 
األولـــى تقديـــرا لجهـــوده في ومســـاهماته 
العظيمـــة متمنيـــا جاللتـــه لـــه التوفيق في 

مهامه المقبلة. 
مـــن جهتـــه، أعـــرب قائـــد القـــوات البحرية 
قائـــد  المركزيـــة  بالقيـــادة  األميركيـــة 
األســـطول الخامـــس عـــن شـــكره وتقديره 
لجاللـــة الملـــك علـــى منحـــه هـــذا الوســـام، 
ترســـيخ  فـــي  جاللتـــه  بجهـــود  مشـــيدا 
العالقات اإلســـتراتيجية والتعاون الوطيد 
بيـــن البلديـــن الصديقين، والـــدور الحيوي 
لمملكـــة البحريـــن كشـــريك مهم فـــي دعم 
الجهود الرامية لتعزيز االســـتقرار والسالم 

في المنطقة.

منح الفريق بحري 
صمويل بابرو وسام 
البحرين من الدرجة 

األولى

لمياء بنت محمد: 566 مشاركا في جائزة “خليفة بن سلمان القرآنية”
أعلنـــت جائـــزة صاحـــب الســـمو الملكـــي 
خليفـــة  آل  ســـلمان  بـــن  خليفـــة  األميـــر 
القرآنية أن عدد المشـــاركين في الجائزة 
قد بلغ 566 مشاركا ومشاركة بعد إغالق 
بـــاب المشـــاركة يـــوم الجمعـــة 16 أبريل 
الجاري، علـــى أن تبدأ التصفيات في 24 

أبريل الجاري.
رئيســـة  أوضحـــت  الصـــدد،  هـــذا  وفـــي 
جمعيـــة النور للبر رئيســـة اللجنة الدائمة 
للجائـــزة الشـــيخة لمياء بنـــت محمد بن 
خليفـــة آل خليفـــة أن حجم اإلقبال على 
التســـجيل للجائزة كان كبيـــرا، حيث بلغ 
عـــدد المشـــاركين في فرع حفـــظ القرآن 
الكريم كامال 120 مشـــاركا، منهم 67 من 

الذكور، و53 من اإلناث. 
أمـــا فرع حفظ 10 أجـــزاء، فبلغ مجموع 
مـــن  مشـــاركا   128 فيـــه  المشـــاركين 
بينهـــم 61 مـــن الذكور، و67 مـــن اإلناث، 
وبالنســـبة لفرع حفظ ثالثة أجزاء، فبلغ 
عدد المشـــاركين فيـــه 148، منهم 86 من 

الذكور، و64 من اإلناث. 
أما فرع حســـن الصوت والمحاكاة، فبلغ 
مجمـــوع المشـــاركين 170 مشـــاركا، مـــن 
بينهـــم 99 مـــن الذكور، و71 مـــن اإلناث، 

بمجموع كلي بلغ 566 مشاركا ومشاركة، 
حيـــث بلغ مجموع مشـــاركة الذكور 311 

مشاركا، و 255 مشاركة من اإلناث. 
وبينـــت الشـــيخة لميـــاء بنـــت محمد بن 
خليفـــة آل خليفـــة أن حجـــم المشـــاركة 
البحريـــن  اهتمـــام  بوضـــوح  يعكـــس 
بالقـــرآن الكريم وما يرتبـــط به من علوم 
وأنشـــطة ومجاالت، وأن جائزة صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير خليفة بن ســـلمان 
آل خليفـــة القرآنيـــة جـــاءت لتأكـــد ذلـــك 
بخدمـــة كتاب هللا عز وجـــل والعناية به 
حفظـــا وعلمـــا وعمـــال، عـــالوة على حث 
الناشـــئة علـــى حفظ كتـــاب هللا عز وجل 
ومدارســـته والعناية بـــه، وتربية النشء 
والســـنة  العزيـــز  الكتـــاب  حقائـــق  علـــى 
المطهرة، وعلى مبادئ اإلسالم وشرائعه 

السمحة.
وعلـــى صعيـــد متصـــل، كشـــفت رئيـــس 
اللجنـــة الدائمـــة للجائـــزة أن التصفيـــات 
للجائـــزة تبدأ 24 أبريـــل الجاري وتنتهي 

بتاريـــخ 03 مايو المقبل، من خالل لجنة 
بتقييـــم  بعـــد  عـــن  تحكيـــم متخصصـــة 
ومنهجيـــة  وعلميـــة  بمهنيـــة  التـــالوات 
اللجنـــة  ســـتقوم  حيـــث  وموضوعيـــة، 
لتحديـــد  بالهاتـــف  باالتصـــال  المنظمـــة 

والمتســـابقات  المتســـابقين  مواعيـــد 
وفـــق الجدول الزمنـــي المعد للتصفيات، 
وســـتكون المســـابقة عبر تقنية االتصال 
Mi�  - برنامـــج  باســـتخدام   المرئـــي  

المتســـابقين  لجميـــع   -crosoft Teams

والمتســـابقات حســـب الجـــدول الزمنـــي 
للجان التحكيم مـــن بعد صالة التراويح 

مباشرة إلى الساعة 12 ليال يوميا.
وعبـــرت الشـــيخة لميـــاء بنـــت محمد بن 
خليفـــة آل خليفـــة فـــي ختـــام تصريحها 

عن شكرها وتقديرها للصحافة المحلية 
علـــى  اإللكترونيـــة  التواصـــل  وقنـــوات 
اهتمامهـــم بنشـــر أخبار الجائـــزة، مؤكدة 
حرصهـــم علـــى دعم نشـــر كتـــاب هللا عز 

وجل، وخدمة المجتمع البحريني.

الرفاع- جمعية النور للبر

24 أبريل الجاري 
موعد بدء التصفيات
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جاللة الملك يستقبل قائد األسطول الخامس بمناسبة انتهاء فترة عمله 

المنامة- بنا

جاللة الملك: تطوير التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين

العالقـات مع أميركـا مبنيـة منـذ عقـود على االحتـرام



ترأس ولي العهد رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن 
حمــد آل خليفــة، االجتمــاع االعتيــادي األســبوعي لمجلس الــوزراء الذي 

عقد صباح أمس عن ُبعد.

 وفي مســـتهل الجلســـة أكد مجلس 
الوزراء بمناســـبة األســـبوع العالمي 
فـــي  التطعيمـــات  أهميـــة  للتطعيـــم 
تحصيـــن المجتمـــع وضمـــان صحـــة 
وســـامة أفـــراده، منوهـــا المجلـــس 
بمســـار الحملـــة الوطنيـــة للتطعيـــم 
ومـــا حققته من نتائـــج ضمن جهود 
التصـــدي لفيـــروس كورونـــا، وحـــث 
على أهمية المبـــادرة بأخذ التطعيم 
كونه إلى جانب االلتزام باإلجراءات 
إلـــى  للوصـــول  األمثـــل  الطريـــق 

التعافي.
 ثـــم نـــوه المجلـــس بجهـــود غرفـــة 
تجارة وصناعة البحرين ومبادراتها 
التجـــاري  النشـــاط  تطويـــر  فـــي 
والتنمية الصناعيـــة، وقرر المجلس 
تشـــكيل فريـــق عمـــل برئاســـة وزير 
والســـياحة  والتجـــارة  الصناعـــة 
لدراســـة ومتابعـــة تنفيـــذ توصيات 
البحريـــن  وصناعـــة  تجـــارة  غرفـــة 
اجتماعـــات  خـــال  عرضتهـــا  التـــي 
اللجنـــة االقتصادية المشـــتركة بين 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

والغرفة.
 بعدهـــا أعرب المجلـــس عن أصدق 
العربيـــة  لجمهوريـــة مصـــر  تعازيـــه 
الشـــقيقة رئيًســـا وحكومـــًة وشـــعًبا 
في ضحايا حادث القطار بمحافظة 
القليوبيـــة، داعيـــا المولـــى عز وجل 
أن يتغمـــد الضحايا بواســـع رحمته، 
وأن يمـــن علـــى المصابين بالشـــفاء 

العاجل. 
 ثم نظر المجلـــس في الموضوعات 
المدرجـــة على جـــدول أعماله وقرر 

ما يلي:

المذكـــرات  علـــى  الموافقـــة  أواًل:   
التالية:

- مذكـــرة اللجنـــة الوزارية للشـــؤون 
القانونية والتشـــريعية بشـــأن طلب 
الموافقة على توقيـــع إطار التعاون 
االســـتراتيجي والتنمية المستدامة 
)2020 - 2022( بين وزارة الخارجية 
والمنســـق المقيـــم لألمـــم المتحـــدة 
لدى مملكة البحريـــن، والذي يهدف 
بيـــن  التعـــاون  مســـارات  لتطويـــر 
الجانبيـــن لتكـــون مواكبـــة لبرنامـــج 
الحكومـــة )2019 - 2022( وأهداف 
الرؤية االقتصادية 2030، والتنمية 

المستدامة.
 - مذكـــرة اللجنة الوزارية للشـــؤون 
والتـــوازن  واالقتصاديـــة  الماليـــة 
المالي بشـــأن مســـتجدات مشـــروع 
شرق سترة اإلســـكاني وما تضمنته 
مـــن إجراءات لإلســـراع فـــي وتيرة 

التنفيذ واإلنجاز.
 - مذكـــرة اللجنة الوزارية للشـــؤون 
القانونية والتشـــريعية بشـــأن ردود 
الحكومـــة على 10 اقتراحات برغبة 
و3 اقتراحـــات بقانـــون مقدمـــة من 

مجلس النواب.
 ثم استعرض المجلس الموضوعين 

التاليين:
- مذكـــرة اللجنـــة الوزارية للشـــؤون 
القانونية والتشريعية بشأن مشروع 
قانـــون بشـــأن مدققـــي الحســـابات 

الخارجيين.
 - مذكـــرة وزيـــر التربيـــة والتعليـــم 
بشـــأن التقرير األول عن ســـير عمل 
الـــوزارة في تنفيذ برنامج الحكومة 

.)2022 - 2019(

المنامة - بنا

التطعيمات تحصن المجتمع وتضمن صحة وسالمة أفراده
مجلـــس الـــوزراء يوافـــق علـــى مذكـــرة لتســـريع وتيـــرة تنفيـــذ “شـــرق ســـترة” اإلســـكاني

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
خالل جلسة مجلس الوزراء 19 أبريل 2021:

التأكيـــد على أهميـــة التطعيمات في تحصين المجتمـــع وتعزيز صحة 
أفراده، وذلك بمناسبة األسبوع العالمي للتطعيمات.

تشـــكيل فريق عمل برئاسة ســـعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة 
لمتابعة دراســـة وتنفيذ توصيـــات غرفة تجارة وصناعـــة البحرين خالل 

اجتماعات اللجنة االقتصادية المشتركة بين الجانبين.

تعزية جمهورية مصر العربية الشـــقيقة رئيســـًا وحكومًة وشـــعبًا في 
ضحايا حادث القطار بمحافظة القليوبية.

قرارات مجلس الوزراء... الموافقة على:

توقيع إطار التعاون االستراتيجي 
والتنمية المستدامة 

(2020-2022) بين وزارة الخارجية 
والمنسق المقيم لألمم 

المتحدة لدى مملكة البحرين.

مستجدات مشروع شرق سترة 
اإلسكاني وما تضمنته من 
إجراءات لإلسراع في وتيرة 

التنفيذ واإلنجاز.

مشروع قانون بشأن مدققي الحسابات الخارجيين 
التقرير األول عن سير عمل وزارة التربية والتعليم في تنفيذ 

برنامج الحكومة (2020-2019)

استعرض
المجلس

ردود الحكومة على 10 اقتراحات 
برغبة و3 اقتراحات بقانون 
مقدمة من مجلس النواب.

local@albiladpress.com
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ناس: القرار يعّمق الشراكة بين “العام” و “الخاص”
أشـــادت غرفة تجارة وصناعة البحرين 
بتوجيهـــات ولـــي العهد رئيـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان 
بن حمد آل خليفة، خال ترؤس ســـموه 
االجتماع االعتيادي األسبوعي لمجلس 
الوزراء الذي عقد صباح أمس، بتشكيل 
الصناعـــة  وزيـــر  برئاســـة  عمـــل  فريـــق 
والتجـــارة والســـياحة لدراســـة ومتابعة 
تنفيذ توصيات المؤتمر الســـنوي الثاني 
كان  والـــذي  بالغرفـــة،  الدائمـــة  للجـــان 
تحـــت عنوان: واقع االقتصـــاد والفرص 

المتاحة ما بعد الجائحة. 
وقد تم عرض نتائـــج المؤتمر ومرئياته 
خـــال اجتماعـــات اللجنـــة االقتصاديـــة 
المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة 
والســـياحة والغرفة، والتـــي جاءت في 
اطـــار جهود الغرفـــة لمعالجة التحديات 

التي تواجه قطاعات األعمال وتمكينها 
التـــي  مـــن تجـــاوز اآلثـــار والتداعيـــات 
خلقتهـــا جائحـــة فيـــروس كورونـــا على 
الفـــرص  وإتاحـــة  الوطنـــي،  االقتصـــاد 

المواتية أمامه للنمو واالزدهار.
وبهـــذه المناســـبة أعـــرب رئيـــس الغرفة 
ســـمير ناس عن خالص امتنـــان وتقدير 
الغرفـــة واألســـرة التجاريـــة والصناعية 
بالمملكة لتوجيهات سموه الكريمة التي 
تؤكد حرصه على تعميق مبدأ الشـــراكة 
في صنع القرار االقتصادي، فسموه كما 
عهدنـــاه حريـــص علـــى مصالـــح القطاع 
الخاص وعلى الحفاظ على المكتسبات 
التي تحققت لهذا القطاع، وعلى متابعة 
المشـــاكل والمعوقات التـــي تواجهه من 
خال التوجيه بمتابعـــة مرئيات الغرفة 
حيـــال ســـبل تجـــاوز التداعيـــات التـــي 
محلًيـــا  المســـتجدة  الظـــروف  أفرزتهـــا 

وعالمًيـــا، خـــال اقـــل مـــن أســـبوع بعـــد 
انعقاد المؤتمر، وتمكين هذا القطاع من 
اقتنـــاص الفرص المتاحـــة ليقوم بدوره 
الرائـــد فـــي قيـــادة ودفع عجلـــة التنمية 

المستدامة بالمملكة.
وأكـــد نـــاس أن جميع توصيـــات الغرفة 
هـــي نتيجة دراســـة ونقاش مســـتفيض 
االقتصاديـــة  القطاعـــات  جميـــع  بيـــن 
وبمشـــاركة الفتـــة مـــن عـــدد كبيـــر مـــن 
أصحـــاب االعمـــال فـــي جلســـات عمـــل 
المؤتمـــر الســـنوي للجان الدائمـــة والتي 
عقـــدت علـــى مـــدى يوميـــن، وهـــي في 

المحصلـــة النهائيـــة تمثـــل وجهـــة نظـــر 
البحرينـــي  االعمـــال  قطـــاع  ومرئيـــات 
للمرحلـــة المقبلة، مشـــيدًا بجهـــود وزير 
فـــي  والســـياحة  والتجـــارة  الصناعـــة 
التعاطـــي مـــع تلـــك المرئيـــات وعرضها 

على مجلس الوزراء.
واضـــاف أن الغرفـــة ســـوف تســـخر كل 
جهودهـــا وطاقاتهـــا لمســـاندة قطاعات 
األعمال في مملكة البحرين، ومســـاعدة 
شـــركات ومؤسســـات القطـــاع الخـــاص 
على النمـــو وتجاوز تداعيـــات الظروف 
االقتصاديـــة المســـتجدة، مشـــيدا ببالـــغ 
االعتزاز باالستجابة السريعة والمباشرة 
والمتابعـــة الشـــخصية من لـــُدن صاحب 
السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء 
لمرئيـــات وتوصيـــات الغرفة، األمر الذي 
يؤكـــد ما يوليه ســـموه من حـــرص كبير 
ومتابعـــة دقيقـــة لـــكل مـــا من شـــأنه أن 

يساهم في تعافي االقتصاد الوطني.
كمـــا شـــدد علـــى أن توجيهـــات ســـموه 
سترســـخ وتفعل الشراكة بين الحكومة 
والقطـــاع الخـــاص، ما ســـوف يكـــون له 
تبعات إيجابية في مسار العمل المشترك 
في الفترة المقبلة، السيما أن ذلك يأتي 
مـــن منظور أن القطاع الخاص هو حجر 
الزاويـــة في أي جهد تنموي واقتصادي، 
والتطلعـــات  األهـــداف  تحقيـــق  وأن 
المنشـــودة فـــي هـــذا المجـــال هـــو رهن 
بنجاحنـــا فـــي إيجاد قطـــاع خاص قوي 

قادر على تحمل مسؤوليات المرحلة.
وختـــم ســـمير نـــاس تصريحـــه بتأكيـــد 
دعـــم األســـرة التجاريـــة البحرينية لكل 
التوجيهـــات واإلجـــراءات التـــي أقرهـــا 
ســـمو ولي العهـــد رئيس الـــوزراء والتي 
تصـــب في مجملها نحـــو حماية القطاع 
الخـــاص وتحفيز نموه وتعزيز دوره في 

دعـــم وتقوية االقتصاد الوطني، مجدًدا 
تقدير الغرفـــة ومجلس إدارتها لســـموه 
على مواقفه الداعمة والمساندة للغرفة 
وللقطاع الخاص، مؤكًدا أن ذلك سيبقى 
دوًمـــا موضـــع اعتـــزاز األســـرة التجارية 
والصناعيـــة فـــي البحريـــن، وأن الغرفة 
سوف تســـخر كل إمكاناتها لدعم عجلة 
التطور التجاري واالقتصادي ومســـاندة 
كل الجهود الخيرة والخطوات المباركة 
التـــي يضطلـــع بها ســـموه لتحقيق مزيد 

من التطور واالزدهار لمملكتنا العزيزة.

المنامة - غرفة تجارة وصناعة البحرين

نعتز بمتابعة سمو ولي 
العهد رئيس الوزراء 

لمرئيات “الغرفة”
سمير ناس

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس االجتماع االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء

إشادة بمسار 
حملة التطعيم 

ودعوة للمبادرة 
بأخذ التطعيم

تقديم أصدق 
التعازي لمصر 

بضحايا حادث قطار 
القليوبية

تشكيل فريق 
عمل لمتابعة 

تنفيذ توصيات 
الغرفة

تطوير مسارات 
التعاون بين 

البحرين واألمم 
المتحدة



خلق مزيد من الفرص للتعاون بين البحرين وكومنولث دومينيكا
ـــة ـــات الحيوي ـــف القطاع ـــد مختل ـــا يرف ـــتثمار بم ـــى االس ـــجيع عل ـــوزراء: التش ـــس ال ـــد رئي ـــي العه ـــمو ول س

أكـــد ولي العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة 
أهميـــة توطيـــد عالقـــات الصداقـــة بيـــن مملكة 
البحريـــن وكومنولث دومينيـــكا وخلق مزيد من 
الفـــرص الحيوية للتعـــاون الثنائـــي في مختلف 
المجـــاالت، الفًتـــا ســـموه إلى أن المملكة تســـعى 
دومـــا إلى توســـيع عالقاتها وترســـيخ شـــراكتها 
االســـتراتيجية مع دول العالم والدفع بمســـارات 
هـــذه العالقـــات نحـــو أفـــق أرحـــب مـــن العمـــل 

والتنسيق المشترك.
جاء ذلك لدى لقاء سموه عن ُبعد، رئيس وزراء 
كومنولث دومينيكا روزفلت ســـكيريت، إذ أشار 
ســـموه إلـــى مواصلـــة العمـــل علـــى خلـــق فرص 
نوعيـــة واعـــدة للتعـــاون الثنائـــي بيـــن البلديـــن 
والتشـــجيع علـــى االســـتثمار بمـــا يرفـــد مختلف 

القطاعـــات الحيويـــة ويدعـــم أهـــداف التنميـــة 
المستدامة.

وفـــي اللقاء تـــم اســـتعراض الموضوعـــات ذات 
االهتمام المشترك وأهم القضايا على الساحتين 
مســـارات  تعزيـــز  وســـبل  والدوليـــة،  اإلقليميـــة 
وكومنولـــث  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  التعـــاون 
دومينيكا على جميع األصعدة، وضرورة توحيد 
الجهود الدولية وتضافرها بما يسهم في القضاء 

على جائحة كورونا وتجاوزها بنجاح.
كومنولـــث  وزراء  رئيـــس  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن 
دومينيـــكا عن شـــكره وتقديره لصاحب الســـمو 
الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما 
يوليه من اهتمام بتوطيد العالقات بين البلدين 
الصديقين بما يخدم المصالح المشتركة والدفع 

بها نحو مزيد من التقدم واالزدهار.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لدى لقائه عن ُبعد رئيس وزراء كومنولث دومينيكا
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مدينة عيسى - وزارة العمل

والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  التقـــى 
االجتماعيـــة، رئيس مجلـــس إدارة 
هيئـــة تنظيم ســـوق العمـــل، جميل 
بالـــوزارة،  مكتبـــه  فـــي  حميـــدان، 
رئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة ميـــد 
بوينت لتنظيم الفعاليات ومعهد ذا 
ناين، الشـــيخة نورة بنت خليفة آل 

خليفة.
الشـــيخة  قدمـــت  اللقـــاء  وخـــالل 
للوزيـــر  شـــكرها  خليفـــة  آل  نـــورة 
البحريـــن  معـــرض  رعايتـــه  علـــى 
للتدريـــب والتعليـــم مـــا قبـــل العمل 
العاشـــر، الذي تـــم تنظيمـــه مؤخرا، 
مشيدة بدعم وزارة العمل والتنمية 
القطـــاع  لمبـــادرات  االجتماعيـــة 
وتوظيـــف  تدريـــب  فـــي  الخـــاص 
أن  مؤكـــدة  عمـــل،  عـــن  الباحثيـــن 

تمديد مذكـــرة التفاهم بين الوزارة 
فـــرص  لتقديـــم  نايـــن”  “ذا  ومعهـــد 
تدريبيـــة مجانيـــة يأتـــي فـــي إطار 
حـــرص المعهد علـــى تعزيز التعاون 

القائم بين الطرفين.  
وفي هـــذا الســـياق، أشـــاد حميدان 
بتنظيـــم فعاليـــة معـــرض البحريـــن 
للتدريـــب والتعليـــم مـــا قبـــل العمل 
فـــي نســـخته العاشـــرة، مؤكدا دعم 

الجهـــود المبذولـــة التـــي تقـــوم بهـــا 
مؤسســـات التدريـــب الخاصـــة في 
البشـــرية  المـــوارد  تنميـــة  مجـــال 
وإعدادها مهنيا لسوق العمل، الفتا 
إلى أن ذلك يعد مسؤولية مشتركة 
بيـــن مختلـــف الجهـــات الحكوميـــة 
الكفـــاءات  إلدمـــاج  والخاصـــة 
الوطنيـــة مهنيا؛ بهدف إدماجها في 

مختلف مواقع اإلنتاج والتنمية.

حميــدان يشيــد بمبـادرات “الخاص” 
في تنميـــة المـــوارد البشريــة المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

أصـــدر وزير األشـــغال وشـــؤون البلديات 
خلـــف  عصـــام  العمرانـــي  والتخطيـــط 
قرارات وزارية لتخفيض الرسوم البلدية 
تمتلـــك  ال  بحرينيـــة  أســـرة   2783 علـــى 
مســـاكن خاصة بها وتســـكن في مســـاكن 
مســـتأجرة خالل شهر مارس 2021م من 
العـــام الجاري. وأوضـــح الوزير خلف “أن 
القرارات تأتي تنفيذا للرغبة السامية من 
قيادة عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة الرامية إلى 
توفيـــر حيـــاة كريمـــة لجميـــع المواطنين، 
عـــن طريـــق تخفيـــض األعباء المعيشـــية 
عـــن كواهلهـــم، مـــن خـــالل رســـوم بلدية 
احتياجـــات  مـــع  ومنســـجمة  مخفضـــة 
هـــؤالء المواطنيـــن، وكذلـــك إعفاء بعض 
ذوي الدخل المحدود من ســـداد الرســـوم 

مستقبال أو إسقاط ديونهم القديمة. 
وتابع “إن تخفيض الرســـوم البلدية يأتي 
الســـمو  صاحـــب  توجيهـــات  علـــى  بنـــاًء 
الملكـــي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 

األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، الرامية 
إلـــى تخفيـــض األعبـــاء المعيشـــية علـــى 
مجلـــس  قـــرار  إطـــار  وفـــي  المواطنيـــن، 
الوزراء بمساواة المواطنين المستأجرين 
للمســـاكن من الرسوم البلدية بالمواطنين 

المالكين لمساكنهم. 
وأشـــار وفقـــا لقانـــون البلديـــات رقم )35( 
لســـنة 2001 والمعـــدل بالقانون رقم )38( 
لســـنة 2001 وعلـــى الالئحـــة التنفيذيـــة 

لقانـــون البلديـــات الصـــادر بقـــرار مجلس 
الـــوزراء رقم )16( لســـنة 2002 خصوصا 
الفقـــرة )ب( مـــن المادة )48( مـــن الالئحة 
مـــدراء  عـــرض  علـــى  وبنـــاء  المذكـــورة 
تخفيـــض  تـــم  فقـــد  البلديـــات،  عمـــوم 
الرســـوم البلدية عن 157 أسرة بحرينية، 
واإلســـقاط من الرسوم البلدية عن 2625 
أســـرة بحرينيـــة، واإلعفـــاء مـــن الرســـوم 
البلدية عن 1 أســـرة بحرينية خالل شـــهر 
مـــارس 2021”.  وأشـــار إلـــى أن الـــوزارة 
تســـعى لتسخير كافة اإلمكانات والموارد 
للعمل على االرتقاء بالمســـتوى المعيشي 
الرســـوم  مـــن  والتخفيـــف  للمواطنيـــن 

البلدية على المواطنين”.
كمـــا أكـــد الوزيـــر خلـــف أن هناك تنســـيقا 
وإدارة  البلديـــات  شـــؤون  بيـــن  مســـتمرا 
خدمـــات شـــؤون المســـتهلكين فـــي هيئة 
الكهرباء والماء؛ من أجل تعديل الرســـوم 
البلدية لهذه األســـر في فواتيـــر الكهرباء 
الخاصـــة بهـــم تنفيـــذا للقـــرارات الوزارية 

المذكورة أعاله.

خلف: تخفيض الرسوم البلدية على 2783 أسرة بحرينية

خالل اللقاءعصام خلف

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

بـــوزارة  االتصـــال  إدارة  أعلنـــت 
التربية والتعليم، عن بدء المرحلة 
تســـجيل  عمليـــة  مـــن  الثانيـــة 
الذين ســـيلتحقون  المســـتجدين 
للعـــام  االبتدائـــي  األول  بالصـــف 
مـــن  2022-2021م،  الدراســـي 
مواليـــد 1 ينايـــر 2015م وحتـــى 
31 أغسطس 2015م، في الفترة 
مـــن يـــوم الثالثـــاء الموافـــق 20 
أبريل الجـــاري، وذلك عبر الرابط 
اإللكترونـــي الموجود في الموقع 
الرســـمي النســـتغرام الوزارة في 
بـــأن  البايوhttp://bit.ly/علًمـــا 
عملية التســـجيل ستنقسم إلى 3 

فترات:
شـــهر  لمواليـــد  األولـــى:  الفتـــرة 
ينايـــر حتى نهاية مـــارس 2015، 
وســـتبدأ مـــن 20 إلـــى 22 أبريـــل 

الجاري.

الفترة الثانية: لمواليد شهر أبريل 
حتى نهاية يونيو 2015، وستبدأ 

من 27 إلى 29 أبريل الجاري.
شـــهر  لمواليـــد  الثالثـــة:  الفتـــرة 
يوليـــو ولغايـــة نهايـــة أغســـطس 
2015، وستبدأ من 4 إلى 7 مايو 

المقبل.
فعلى أولياء أمـــور األطفال الذي 
ســـجلوا من خالل الرابط متابعة 
الرسائل النصية sms التي سوف 
ترسل على هواتفهم، وذلك للبدء 
الوثائـــق  وإرســـال  إدخـــال  فـــي 
المطلوبـــة، وهـــي شـــهادة ميـــالد 
الطفـــل، البطاقـــة الذكيـــة للطفـــل 
وولـــي أمـــره )ســـارية المفعـــول(، 
جـــواز الســـفر للطفل وولـــي أمره 
مـــن  نســـخة  المفعـــول(،  )ســـاري 
اإلقامـــة ســـارية المفعـــول للطفل 

وولي أمره )لغير البحرينيين(.

البحرين نموذج فريد في إعالء التسامح“التربية”: بدء المرحلة الثانية من تسجيل مستجدي االبتدائية
بابـــا اإلســـكندرية: عالقاتنـــا تتمتـــع بالخصوصيـــة وتمتـــد عبـــر عقـــود

اســـتقبل قداســـة البابـــا تواضـــروس 
الثانـــي بابـــا اإلســـكندرية وبطريـــرك 
الكـــرازة المرقســـية، بالمقـــر البابـــوي 
ســـفير  االثنيـــن،  امـــس  بالعباســـية، 
جمهوريـــة  لـــدى  البحريـــن  مملكـــة 
مصر العربية والمنـــدوب الدائم لدى 
جامعة الدول العربية هشام الجودر.
 وأثناء اللقاء، ثمن البابا تواضروس 
تجمـــع  التـــي  المتميـــزة  العالقـــات 
وجمهوريـــة  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن 
مملكـــة  وموقـــف  العربيـــة،  مصـــر 
البحريـــن الرائد في دعم وتأييد أمن 
واســـتقرار جمهوريـــة مصـــر العربية، 
مشـــيًرا إلى أن العالقات بين البلدين 

الشقيقين والممتدة عبر عقود تتمتع 
التعـــاون  بخصوصيـــة شـــديدة مـــن 

المثمر والتنسيق المستمر.
 وأشـــاد قداســـة البابـــا تواضـــروس 
بـــدور عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، 
في إرســـاء دعائم السالم والتسامح 
األديـــان،  بيـــن  والتقـــارب  والمحبـــة 
تقـــدم  البحريـــن  مملكـــة  أن  مؤكـــًدا 
قيـــم  إعـــالء  فـــي  فريـــدا  نموذجـــًا 
التســـامح والتعايـــش الســـلمي بيـــن 
كافة األديان واألجناس، دون تمييز 

أو تفرقة.
 وأكـــد الجـــودر على عمـــق العالقات 

بين مملكة البحرين وجمهورية مصر 
العربية، وأواصر الصداقة التي تربط 
المصريـــة  والكنيســـة  المملكـــة  بيـــن 
في ظـــل إعـــالء روح التســـامح بين 

مشـــيدا  والمســـيحيين،  المســـلمين 
بالـــدور الوطنـــي للكنيســـة المصرية 
نســـيج  فـــي  ومهـــم  فاعـــل  كعنصـــر 

الدولة المصرية.

قداسة البابا تواضروس الثاني يستقبل سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية

القاهرة - بنا

ا في هدر الطعام يوسف: البحرين الرابعة عالميًّ
ــة ــحـ ــائـ ــجـ الـ ــرة  ــ ــتـ ــ فـ ــي  ــ ــ ف ــات  ــ ــف ــ ــل ــ ــخ ــ ــم ــ ال ــن  ــ ــ م ــة  ــ ــ ــذيـ ــ ــ األغـ نـــصـــيـــب   %  50

أشارت األستاذ المساعد للهندسة البيئية 
بقســـم المـــوارد الطبيعية والبيئـــة بكلية 
الدراســـات العليا بجامعة الخليج العربي 
ســـمية يوســـف إلى أن مخلفـــات الطعام 
احتلت 50 % من المخلفات العامة أثناء 

فترة جائحة كورونا للعام 2020.
الظـــروف االجتماعيـــة  أن  إلـــى  ولفتـــت 
أثناء الجائحة أدت إلى اســـتهالك األســـر 
لكميات مخلفات طعام سنوية تصل إلى 

250 ألف طن.
وقالـــت “بلغـــت المخلفـــات التـــي ننتجها 

ســـنويًا 250 ألـــف طن بمملكـــة البحرين، 
إذ  ســـلبيات،  لـــه  الكبيـــر  الحجـــم  وهـــذا 
يصبـــح لـــه تخمـــر ال هوائـــي ويدخل في 

التربة وينتج عنه غاز ضار”.
أن  أوضـــح  آخـــر  تقريـــر  إلـــى  وأشـــارت 
مؤشـــرات العـــام 2020 وضعـــت مملكـــة 

البحرين الرابعة عالميا بهدر الطعام.
وأردفـــت لـــدى مشـــاركتها فـــي المجلس 
الرمضانـــي البيئـــي االفتراضـــي لمجلس 
بلديـــة الشـــمالية إلـــى أنـــه “يجـــب إعادة 
أثنـــاء  المـــرء  ســـلوكيات  علـــى  النظـــر 
التســـوق، فهـــذا عمـــل تكاملـــي ويجـــب 
الحفاظ علـــى الموارد، فهناك ســـلوكيات 

ســـلبية كالتهافـــت علـــى اقتنـــاء المـــواد 
الغذائية وتكديســـها فـــي المنزل، ويجب 
أن يغيـــر المـــرء النمـــط الشـــرائي للســـلع 
خصوصا في شـــهر رمضان، فهو موســـم 
يتنافـــس فيـــه التجـــار بتقديـــم عـــروض 
ترويجيـــة وتخفيضـــات، وذلـــك ينعكس 
علـــى ســـلوكيات األفـــراد باإلقبـــال علـــى 
دون  الغذائيـــة  الترويجيـــة  العـــروض 

حساب”.
وبينـــت أنه يوجـــد نحـــو 7 ماليين جائع 
في العالم، ويجب علينا في شهر رمضان 
إعادة حساباتنا، وأن نعتاد على التسوق 
المستدام باختيار المواد الصديقة للبيئة، 

وتجنب المواد البالستيكية والمعبأة.
مـــن جهتـــه، طالـــب الخبيـــر فـــي البيئـــة 
بـــأن  زكريـــا خنجـــي  األغذيـــة  وســـالمة 
ضمـــن  ويكـــون  مخلفـــات  إدارة  تشـــكل 
نطاقهـــا العمـــل علـــى شـــراء المخلفـــات 

وتحويلها إلى طاقة متجددة.
منـــذ  موجـــود  عســـكر  مكـــب  إن  وقـــال 
الســـبعينات، فإلى متى نســـتمر في رمي 

المخلفات فيه؟
وبينـــت المديـــر العـــام لبلديـــة الشـــمالية 
لميـــاء الفضالـــة فـــي مداخلتها بالجلســـة 
االفتراضية أن بلدية الشمالية وبالتعاون 
مع مجلس بلدي الشمالية قامت بتكثيف 

الحمالت البيئية ونشر الوعي البيئي.
شـــخص  كل  يكـــون  أن  “نأمـــل  وقالـــت 
اهتمامـــه  فـــي  مهمـــل  وغيـــر  مســـؤوال 
بالنظـــام البيئـــي؛ إذ إن إلقـــاء مخلفـــات 
البناء وغيرها تسبب تلوثا بيئيا وبصريا 

في آن واحد”.
وذكـــر رئيـــس مجلـــس البلـــدي الشـــمالي 
المخلفـــات  رمـــي  أن  الكوهجـــي  أحمـــد 
عمـــل  ســـيضاعف  والزوائـــد  الغذائيـــة 

موظفي النظافة.
وقـــال: “إننـــا نزيـــد المخلفات فـــي مكب 
عســـكر وعمـــره االفتراضي شـــارف على 

االنتهاء”.

مروة خميس
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منح صفة “الضبطية” 
لشرطة المجتمع

ــــدي الــمــنــطــقــة  ــل ــ ^وافــــــــق مـــجـــلـــس ب
مقترح  بشأن  توصية  رفــع  على  الشمالية 
منح أفراد شرطة المجتمع صفة الضبطية 
ــل مــحــافــظــة بــنــطــاقــهــا  الــقــضــائــيــة فـــي كـ
ــفــات أحـــكـــام قــانــون  ــمــخــال الـــجـــغـــرافـــي ل
المقدم  المقترح  وأوضح  العامة.  النظافة 
بالمجلس  والقانونية  المالية  اللجنة  من 
لقانون  التنفيذية  الالئحة  صــدور  بعد  أنه 
النظافة في 2019 ظهرت بعض المعوقات 
مــأمــوري  عــدد  أهمها  وكـــان  تطبيقه،  فــي 
ــقــضــائــي مـــقـــارنـــة بــالــمــســاحــة  ــضــبــط ال ال

الجغرافية وحجم المخالفات.

ــة ــ ــورة وديـ ــ ــصـ ــ ــل الــــخــــافــــات بـ ــ مـــهـــمـــتـــهـــا حـ

إنشاء لجنة المنازعات في األحياء السكنية

^أوصى مجلس بلدي المنطقة الشمالية بإنشاء لجنة المنازعات في 
األحياء الســـكنية، لما له مصلحة على الطابع العام في الشأن البلد، والتي 
مـــن مهامهـــا الفصل فـــي المخالفات والمنازعات وســـط األحياء الســـكنية 
بصـــورة وديـــة بهـــدف حماية المواطنيـــن قبـــل تحويلها للقضـــاء، كما من 
مهامهـــا الفصل فـــي تظلمات ذوي المصلحة وتطويـــر آليات حل النزاعات 
على ان يترأسها أحد من األجهزة الفنية، كما تقوم بحل أي نزاع قد ينشأ، 
وحل أي مشـــكلة قد تحدث باســـتخدام آليات بديلة لتسوية النزاعات من 
خالل إرســـال الطلبات والشـــكاوى للجنة وبدورها تأخذ إجراء فوريا في 
تطبيـــق القانـــون وإزالة المخلفـــات. من جهته، أفاد البلدي عبدهللا القبيســـي 
بـــأن هـــذه اللجنة تتشـــكل  من أعضاء من الشـــؤون البلدية وشـــؤون األشـــغال 
وإدارة التخطيـــط العمرانـــي ووزارة الداخليـــة ووزارة الصحـــة، وأن من شـــأن 
هذه اللجنة المساهمة في متابعة تنفيذ مشروعات البنية  التحتية والخدمية 
التـــي تـــم تحديدها مـــع المجمعات المســـتهدفة، فضال عن الحـــرص على منح 

لجنة المنازعات جميع الصالحيات الالزمة ودعمها للفصل في النزاعات وسط 
األحياء السكنية وإصدار قرارات بشأنها.

“بلدي الشمالية”: عالوة بدل خطر لمفتشي البلدية
وافق مجلس بلدي الشـــمالية في اجتماعه االعتيادي 
أمس االثنين على رفع توصية لوزير األشغال وشؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمراني بشـــأن منح مفتشـــي 

البلدية عالوة خطر.
مـــن جهته، أوضـــح مقـــدم المقترح عبدهللا القبيســـي 
أن المقتـــرح يهدف الـــى تعزيز دور التفتيش وتحقيق 
االســـتفادة المثلـــى مـــن المـــواد البشـــرية فـــي القطاع 
البلـــدي، أســـوة بموظفي الصحـــة واإلســـعاف ورجال 
األمـــن.  وتابـــع بأن من شـــأن عـــالوة الخطر لمفتشـــي 
البلديـــة أن تضمـــن حقهـــم بشـــكل أساســـي كمـــا أنهـــا 

تنسجم مع الشريعة اإلســـالمية والمواثيق الحقوقية 
والدولية والمحلية.

ولفـــت إلـــى أن هـــذه العـــالوة تأتـــي مـــن أجـــل تكريم 
الموظف وتختزل معاني االحترام والتقدير واالمتنان 
لمن تحمل مهنته صفة الخطر، مؤكدا أنها تتوافق مع 

قانون الخدمة المدنية وتحديدا في المادة 42 منه. 
واختتـــم القبيســـي بـــأن طبيعة عمل مفتشـــي البلدية 
تتطلـــب القيام بجوالت ميدانيـــة، ما يعرضهم للتلوث 
وكذلـــك  والغبـــار  النفايـــات  مـــن  الكريهـــة  والروائـــح 
الضوضـــاء، وأن االقتـــراح جاء لتحســـين واقع المهنة 
التـــي يتعـــرض فيهـــا المفتـــش ألشـــكال متفاوتـــة من 

المضايقات واألخطار على حد سواء.

ليلى مال اهلل

سعيد محمد

عميد الفرسان البحرينيين المرحوم محمد غزوان

الفرســـان  مـــن  األصدقـــاء  مـــن  كثيـــر  يتذكـــر 
البحرينييـــن، المحترفيـــن والشـــباب والهـــواة، 
ومن عامة المواطنين الذين اعتادوا على لقاء 
عميـــد الفرســـان البحرينييـــن المرحـــوم محمد 
غـــزوان، تلك الليالي الرمضانيـــة الجميلة التي 
كانت تجمعهم في مدرسة البحرين للفروسية، 
وهـــي اليوم تحمل اســـم “مركز ســـامي غزوان 
للفروســـية”، فالراحـــل الـــذي كان لـــه دوٌر كبيـــر 
في تطوير رياضة الفروســـية في البحرين، هو 
صاحب فكرة مســـابقات الفروسية الرمضانية 
الليلية، وكانت محط أنظار واهتمام الكثير من 

عشاق الفروسية.
رحل عميد الفرســـان محمد غزوان “بوســـامي” 
2017، وكتبـــت صحيفـــة  25 أغســـطس  يـــوم 
“البـــالد” تقريـــًرا فـــي أحـــد أعدادهـــا عـــن دور 
الكثيـــر مـــن  الراحـــل، حيـــث يتذكـــر  الفـــارس 
الفرســـان اليـــوم مواقف كثيرة للراحـــل، إال أن 
المهـــم منهـــا هو ذلـــك الـــذي يبقى فـــي الذاكرة 
عرفاًنـــا، فقد عـــرف بالتواضع، كما أنه لم يبخل 
في نقل خبرته إليهم، وربما الجانب المهم، هو 
أن لـــه قصة ملهمة في رحلته التي قام بها في 
التســـعينات مع الفارس عبـــاس الغريفي، وهي 
قصة تحد إلثبات قوة الخيل العربية األصيلة، 

فوصلوا بها إلى أوروبا.

ملتقى أبناء البحرين من مختلف المناطق

يحدثنـــا نجله الكابتن ســـامي غـــزوان، فيقول: 
“كانـــت ليالـــي الشـــهر الفضيـــل بالنســـبة للوالد 
رحمـــه هللا بمثابـــة لقـــاءات ليليـــة، حيـــث يتم 
تنظيـــم غبقـــات للفرســـان والســـيما القدامـــى، 
ويشـــارك فيهـــا أيًضـــا معارفـــه وأصدقـــاؤه من 
مختلف مناطق البحرين خصوًصا في اإلسطبل 
القديـــم في قريـــة باربار، أي مدرســـة البحرين 
للفروسية، ومن بين ما كان يهتم به رحمه هللا 
هو تشجيع أبناء العائلة من الفرسان من خالل 
تنظيم مســـابقة قفز الحواجز في ليالي الشـــهر 
الفضيل، ويشجعني ويشجع غيري كذلك على 
المشـــاركة، عالوة على أن لهذا الشـــهر الفضيل 
مكانتـــه الروحيـــة والعباديـــة، فـــكان يخصص 
جزًءا من اليوم لتالوة القرآن والعبادة، ثم في 
فتـــرة العصر كان يهـــوى القيام بجوالت يومية 

لمـــدة ســـاعتين إلى ما قبل موعـــد اإلفطار، أما 
الرياضة فكان يمارســـها فجر رمضان ثم يعود 

إلى المنزل ليحصل على قسط من النوم.

أحاديث الفروسية في البحرين

ومـــن جانـــب آخـــر، يســـتذكر األصدقـــاء أيـــام 
“بوســـامي”،  المرحـــوم  مـــع  الفضيـــل  الشـــهر 
فعـــالوة على أنـــه صاحب فكرة إقامـــة بطولة 
قفز الحواجز في شـــهر رمضان، وفي مواســـم 
شـــهر رمضان الشـــتوية أقـــام االتحـــاد الملكي 
لقفز الحواجز بطولة رمضانية، وكان المرحوم 
حريًصـــا آنذاك علـــى التواجد والدعـــم، وحتى 
كانـــت  الرمضانيـــة،  للمجالـــس  زياراتـــه  فـــي 
األحاديث تدور بحضوره حول الفروســـية في 
البحرين وماضيها الجميل وحاضرها والداعم 

لها ويحثني على المشاركة فيها، ثم يأتي 
دور المجالـــس التي يكـــون موضوعها 

الفروسية وماضيها الجميل.

رحلة ال مثيل لها.. إلى أوروبا

مـــن الجميـــل أيًضـــا، أن نعيـــد 
التذكيـــر هنا بكتـــاب الراحل 
غزوان الذي أصدره بعنوان: 
“فـــي رحلـــة مـــن البحريـــن 
إلى أوروبـــا.. عدت الخيل 
العربية” وهـــي أول رحلة 
بـــل  وعربيـــة  خليجيـــة 
الوحيدة حتـــى اآلن التي 
يســـافر فيها رحـــاالن على 

ظهـــور الخيـــل العربية إلى 

أوروبا وذلك في شـــهر مارس من العام 1990، 
ويقول نجل الراحل الكابتن ســـامي غزوان إن 
هـــذا الكتـــاب الصغير فـــي حجمـــه والكبير في 
مضمونـــه ومعانيـــه، توثيـــق للرحلـــة التي قام 
بهـــا الوالـــد عميـــد الفرســـان البحرينيين محمد 

الغريفي غزوان مع الصديق الفارس عباس 
في الرابع عشـــر من شهر 

مارس العام 1990 
أوروبـــا،  إلـــى 
هميـــة  أل و
هـــذه الرحلـــة، 

وحتـــى ال تندثـــر 
ننقلهـــا  ولكـــي 

لألجيـــال، جـــاءت فكـــرة إصـــدار هـــذا الكتـــاب 
المتواضـــع، فقـــد كانـــت الرحلـــة تحمـــل الكثير 
من المعانـــي، ال لنعرف الغربييـــن بقوة وجمال 
الخيـــل العربـــي، بـــل لنحمل المحبـــة والتعارف 
والتالقي كرسالة من شعب البحرين خصوًصا 

والخليج العربي عموًما إلى العالم.
وحينمـــا نعـــود إلـــى الكتـــاب، تتجلـــى أهميـــة 
إصـــداره وتدوين هـــذه التجربـــة الرائدة حتى 
ال تندثـــر، فالكتـــاب يضـــع القارئ فـــي تفاصيل 
الرحلـــة منذ مرحلـــة اإلعداد لها مـــروًرا بخطها 
الجغرافـــي وانتهـــاًء عنـــد نقطـــة العـــودة بعـــد 
ســـتة أشـــهر بـــدأت فـــي البحريـــن وانتهت في 
فرنســـا ثـــم ســـوريا وعـــودًة إلـــى الكويـــت ثـــم 
الســـعودية ثـــم البحرين، وألهميـــة هذه الرحلة 
التـــي مثلت إنجاًزا بحرينًيا عربًيا حمل رســـالة 
السالم والمحبة والقيم البحرينية والخليجية 
الشـــعوب  تعريـــف  إلـــى  باإلضافـــة  والعربيـــة، 
والتـــراث  العربيـــة  والخيـــل  بالفروســـية 
األصيـــل، وحفًظـــا لها مـــن الضيـــاع، لهذا، 
فالكتـــاب يمثل إضافة للمكتبة البحرينية 

تحمل إنجازات أبنائها.
إذن، هي قصة وســـيرة شـــخصية فارس 
مضى على رحيله 5 ســـنوات، لكن ذكراه 
باقية؛ عرفاًنا وتقديًرا يبقى 

على مر الزمن.

زاوية عن سرية شخصيات رحلت 

عن دنيانا.. ونفتقدهم بالشهر 

الفضيل.. وعطر سريتهم ما زال 

حارضا

ــة ــي ــان ــض ــرم ــة ال ــيـ ــروسـ ــفـ ــات الـ ــقـ ــابـ ــي مـــسـ ــ ــة ف ــالـ ــيـ لـــقـــاء الـــخـ

أسس مدرسة البحرين للفروسية العام 
1969

المرحوم في صورة بالزي العربي التقطت 
في الثمانينات

المرحوم غزوان أسس فكرة مسابقات 
الفروسية الرمضانية

المرحوم مع ابنه الفارس سامي غزوانالمرحوم غزوان في زيارة رمضانية

عميد الفرسان البحرينيين المرحوم محمد 
غزوان بوسامي



الشقاق: خففوا من األكل الدسم والحلويات على مائدة اإلفطار
ــة ــات الصحيـ ــتخدموا اإلضافـ ــه واسـ ــار والفواكـ ــن الخضـ ــروا مـ أكثـ

حـــذر الطبيـــب علي الشـــقاق مـــن اإلفراط 
في تناول األطباق الغذائية ذات السعرات 
رمضـــان،  شـــهر  فـــي  العاليـــة  الحراريـــة 
خصوصـــا األطبـــاق المليئـــة بالدهـــون كما 
فـــي أطباق المجبـــوس والهريس والثريد، 
أو األطبـــاق التـــي يتـــم اســـتخدام كميـــة 
كبيرة من الســـكريات فـــي تجهيزها وهي 
أطبـــاق الحلويات التي تتنـــوع بها مائدتنا 

البحرينية الرمضانية.
جاء ذلـــك خـــال المحاضـــرة االفتراضية 
التي نظمها مركـــز مدينة حمد االجتماعي 
بالتعـــاون مع مركز ذا ناين للتدريب تحت 
عنـــوان “أريد أن اســـتمتع بأطباق رمضان” 
صبـــاح يوم أمس اإلثنين بحضور رئيســـة 
مجلـــس إدارة المركـــز عائشـــة الدوســـري 
مـــن  وعـــدد  اإلدارة  مجلـــس  وأعضـــاء 

المتابعين والمهتمين.
وقـــال الشـــقاق إن المحاضرة تهـــدف إلى 
التعريـــف بأهـــم مكونـــات األطبـــاق التـــي 
خـــال  البحرينيـــة  المائـــدة  علـــى  تقـــدم 
شـــهر رمضان، والمكونات المشـــتركة بين 
األطباق ومجموعاتهـــا الغذائية والتفريق 
بين الفوائد التي تقدمها األطباق الغذائية 
واألضـــرار الصحيـــة التـــي يســـببها بعضها 

كما فـــي األطباق التي تســـبب زيادة 
الوزن وبعض األمراض المزمنة، 

وكيف تضم مائدتنا األطباق 

التـــي تفيدنـــا وتقـــوي صحتنـــا ومناعتنـــا 
مـــن خـــال طريقـــة اإلعـــداد والتحضيـــر 

والتقديم والتخزين.
األطبـــاق  بعـــض  الشـــقاق  واســـتعرض 
بهـــا مائـــدة رمضـــان ومنهـــا  التـــي تزخـــر 
الثريـــد والهريـــس والمجبـــوس والكبـــاب 
والخنفـــروش،  واللقيمـــات  والسمبوســـة 
ومعمول التمر والساجو والكنافة وغيرها، 
والتـــي يحتـــوي بعضهـــا علـــى كميـــات من 
المضـــرة  الحراريـــة  والســـعرات  الدهـــون 

لصحة الصائم.
إلـــى  الغذائيـــة  المـــواد  الشـــقاق  وصنـــف 

“لونيـــن”، األحمـــر 
األقل  وهو 

ة  ئـــد فا

“األخضـــر”؛  اللـــون  إلـــى  نـــزوال  للصحـــة 
فـــاألزرق، وهمـــا األفضـــل واألكثـــر فائدة، 
مطالبـــا بالتعـــود علـــى تـــرك اللـــون األحمر 
فـــي  واألزرق  األخضـــر  للـــون  واالتجـــاه 
أطباقنـــا، منوهـــا، أن المجموعـــة الحمـــراء 
تضم اللحـــوم والتي تحتوي على الدهون 
الحيوانية التي تســـبب لنا “ الكولســـترول 
الضار، مشـــيرا إلى أن الجســـم يحتاج إلى 
تشـــكيلة تضـــم أطعمـــة يجـــب أن تكـــون 
بكميـــات معتدلـــة والتـــي يجـــب أن نبتعد 
فيهـــا عـــن الزيـــوت النباتيـــة والنشـــويات، 
والتـــي يمكـــن اســـتبدالها بأغذيـــة أخـــرى 
وتزويد الجســـم بكميات مـــن الخضروات 
والفواكه واألجبان واأللبان منزوعة أو 
قليلة الدسم، محذرا من استخدام 
األجبـــان الدســـمة كمـــا فـــي جبـــن 
“الـــكأس”؛ ألنـــه ملـــيء بالســـعرات 
بدائـــل  اســـتخدام  مـــع  الحراريـــة 
السكر وكمية قليلة من البروتينات 
والنشـــويات  والكربوهيـــدرات 
والحلويات وشـــرب كميـــات كبيرة 
علـــى  للحفـــاظ  يوميـــا؛  المـــاء  مـــن 

الصحة وعدم اإلصابة باإلمساك.
وتحـــدث الشـــقاق عـــن العديـــد 
يجـــب  التـــي  العـــادات  مـــن 
أن نمارســـها لجعـــل أطباقنـــا 
صحية كتقليل نســـبة الدسم 

اللحـــم  اســـتخدام  كذلـــك  وجباتنـــا،  فـــي 
األبيـــض “الدجـــاج والطيـــور” أفضـــل مـــن 
اللحم األحمر وإزالة الجلد عنها؛ الحتوائها 
الفواكـــه  واســـتخدام  الدهـــون،  علـــى 
والعصائر التي تحتوي على ســـكر بنســـبة 
أقل، كالحمضيـــات والبرتقال والتي تضم 
فيتامين ســـي ألهميته في تقوية المناعة 

خصوصا في ظل جائحة كورونا.
ودعـــا الصائميـــن إلـــى ضرورة بـــدء وجبة 
اإلفطـــار بالتمـــر والســـلطات والخضروات 
الورقيـــة لتمـــد الجســـم باأللياف لتســـهيل 
عمليـــة الهضم ومنحنا شـــعورا باإلشـــباع، 
اســـتخدامه  ثـــم  أوال  اللحـــم  نفـــوح  وأن 
إلزالة الدهون الموجودة فيه، واســـتخدام 
الزيـــت النباتـــي كزيـــت الزيتـــون بـــدال من 
الدهـــن الحيوانـــي في أطباقنـــا كالهريس، 
وكذلك استخدام حشوات نباتية بدال من 
اللحـــم والجبـــن فـــي السمبوســـة والكباب 
واســـتخدام “الفراير” أو الشواية لتحضير 
القلـــي  األطبـــاق وعـــدم اســـتخدام زيـــت 
لعـــدة مـــرات، وكذلـــك اســـتخدام كميـــات 
قليلـــة ومتنوعة من الطعـــام وزيادة قيمة 
األغذيـــة مـــن خـــال اإلضافـــات الصحيـــة 
مثـــل المكســـرات والحليـــب قليل الدســـم، 
داعيـــا  األبيـــض،  الســـكر  عـــن  واالبتعـــاد 
إلى ضـــرورة عـــدم تخزين األطعمـــة التي 

نستخدمها في رمضان لفترات طويلة.
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بدور المالكي

المنامة - بنا

أعلنت وزارة العدل والشؤون 
واألوقـــاف  اإلســـامية 
متابعـــة  فـــي  اســـتمرارا  أنـــه 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات 
العبـــادة  دور  فـــي  المتخـــذة 
لضمان أداء الصاة والشـــعائر 
الدينيـــة وبمـــا يحفـــظ الصحة 
الجميـــع،  وســـامة  العامـــة 
فقد تبيـــن مخالفة 4 مســـاجد 
لاشتراطات الصحية المقررة 
بالشكل الذي يعد أداء الشعائر 
فيهـــا خطـــر علـــى المواطنيـــن 

والمقيمين.
ونظـــًرا لتراخـــي القائمين على 
تنفيـــذ  فـــي  المســـاجد  هـــذه 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات 
بفحـــص  المتعلقـــة  خصوصـــا 
شـــهادة التطعيم عند الدخول 
المســـافة  اتخـــاذ  وكذلـــك 
المقررة للتباعد أثناء ممارسة 
الشـــعائر، فقـــد قررت الـــوزارة 
بعد استشـــارة الفريق الوطني 
لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي 
كورونا غلق 4 مساجد إضافية 
المحـــرق  محافظـــات  فـــي 
لمـــدة  والشـــمالية  والجنوبيـــة 
أســـبوع حتـــى تتمكـــن الفـــرق 
المعنية من تتبع مدى انتشـــار 
العـــدوى والقيـــام بعملية تتبع 
القيـــام  وكذلـــك  المخالطيـــن، 
بعمليـــة التعقيـــم والتأكـــد من 
اتخاذ اإلجـــراءات االحترازية 
ووضعهـــا  صحيـــح  بشـــكل 

موضع التنفيذ.

مخالفة 4 
مساجد إضافية 

وغلقها أسبوعا

المنامة - بنا

أصـــدرت الهيئـــة الوطنيـــة للنفـــط والغـــاز توضيحا لما نشـــر فـــي الصحافـــة وبرامج 
التواصل االجتماعي بشأن تعديل سعر بيع الغاز الطبيعي.

وأشادت الهيئة ببرامج وسياسات الحكومة برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، لتخفيف األعباء االقتصادية 
من جراء جائحة كورونا العالمية لجميع الموطنين وأصحاب المؤسسات والمصانع.

ونوهـــت بمـــا أقر في مجلس الوزراء من تجميد رفع قيمـــة بيع الغاز الطبيعي بواقع 
25 ســـنتا فـــي هذا العـــام واإلبقاء علـــى قيمتها بواقـــع 3.75 دوالر إلى العـــام المقبل 
مـــن أبريـــل 2022. علمـــا أنـــه تم إقرار رفـــع بيع قيمة الغـــاز الطبيعي بواقع 25 ســـنتًا 
ســـنويا فـــي أبريل منـــذ العام 2015. وأشـــارت إلى أن أســـعار الغاز الطبيعي المشـــار 
إليها في القرار الوزاري هي أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنشآت الصناعية 
ومحطات توليد الكهرباء والمصانع وأنها غير مرتبطة بأســـعار غاز البترول المســـال 
والذي يســـتخدم في الطهي المنزلي، إذ إن أســـعار أســـطوانات غاز البترول المســـال 

المستخدم في البيوت ثابتة لم تتغير.
وأكـــدت أن قيمة أســـطوانة غاز البترول المســـال للطهي المنزلـــي لألحجام الصغيرة 
والمتوســـطة والكبيـــرة كالتالي: أســـطوانة الصغيـــرة بحجم 20 رطـــا 1.120 دينار، 
األســـطوانة المتوســـطة بحجم 40 رطا 2.05 دينار، األسطوانة الكبيرة بحجم 100 

رطل 4.770 دينار.

“النفط”: أسعار أسطوانة الغاز للطهي المنزلي لم تتغير
إتاحة ميزة إضافة الصورة الشخصية للمطعمين عبر “مجتمع واعي”

“الحكومـــة اإللكترونيـــة”: تفعيـــل الخاصيـــة للمتعافيـــن في األيـــام المقبلة

أعلنــت هيئــة المعلومــات والحكومة اإللكترونية وبالتعاون مع وزارة الصحة عن إضافة ميزة جديدة 
عبــر تطبيــق “مجتمــع واعــي” تتيــح عــرض الصــور الشــخصية للمواطنيــن والمقيميــن الحاصليــن على 

جرعتي التطعيم المضاد لفيروس كورونا ومرور أسبوعين من آخر جرعة.

وأوضحـــت الهيئـــة أن توفير هذه الميـــزة الجديدة 
يأتـــي بهـــدف تمكيـــن التحقق من هوية مســـتخدم 
التطبيـــق، ومطابقـــة الصـــورة الشـــخصية المتاحة 
عبر التطبيق مـــع حامل الهاتف الذكي، والتأكد من 

حصوله على التطعيم.
وعـــن خطـــوات االطاع علـــى الصورة الشـــخصية 
والمتاحـــة عبـــر تطبيـــق “مجتمـــع واعـــي”، أشـــارت 
الهيئـــة إلـــى أنـــه يمكـــن لمســـتخدمي التطبيـــق من 
المواطنيـــن والمقيميـــن الحاصليـــن علـــى جرعتـــي 
التطعيـــم ومرور أســـبوعين من آخـــر جرعة، التأكد 
من الحصول على آخر نســـخة محدثة من التطبيق 

المتاح بنظام IOS واألندرويد عبر متجر تطبيقات 
الحكومـــة اإللكترونيـــة bahrain.bh/apps أو فـــي 
حالـــة عدم ظهور التحديث باإلمـــكان زيارة “متجر 
التطبيقـــات- “app store المتوافـــر علـــى الهواتـــف 
الصفحـــة  علـــى  الدخـــول  ثـــم  الذكيـــة،  واألجهـــزة 
الرئيســـة للتطبيـــق، والنقـــر علـــى “عـــرض تفاصيل 
تطعيمـــك الكاملة” والمتاحة أســـفل الدرع األخضر 
البـــارز فـــي أعلى الصفحـــة، حيث ســـتظهر الصورة 

الشخصية وبيانات التطعيم.
كما ســـيتم العمل على تفعيل الخاصية لألشخاص 

المتعافين في األيام القليلة المقبلة.

إبراهيم النهام

طالب رئيس جمعية البحرين لمرضى السكلر زكريا الكاظم بسن تشريع 
جديــد يمنــح الجهــاز التنفيــذي صالحيــة إعــادة توظيــف المتقاعديــن 
مــن استشــاريي الــكادر الطبي الذين تحتــاج لهم القطاعــات المختلفة، 

خصوًصا مرضى فقر الدم المنجلي “السكلر”.

لــــ  تصريـــح  فـــي  الكاظـــم  وأشـــار 
“البـــاد” إلـــى أن مملكـــة البحريـــن 
نجحـــت خال العقود الماضية في 
االســـتثمار فـــي منتســـبي القطـــاع 
وممرضيـــن  أطبـــاء  مـــن  الصحـــي 
واستشـــاريين وفنيين، األمر الذي 
بوأهـــا مراكز متقدمة بهذا المجال، 

وبشهادة من الجميع.
مـــن  حالـــة  هنالـــك  “لكـــن  وقـــال 
الحيـــرة اآلن، وربمـــا الضبابيـــة مع 
وجود شـــح فـــي الكـــوادر الوطنية 
يقابلها توظيـــف أصحاب الخبرات 
األجنبيـــة والدولية، وهـــي قدرات 
متواضعـــة قبالة الكفـــاءات الطبية 
المحليـــة، خصوًصـــا فـــي األمراض 

المزمنة”.
وتابع “هنالك معضلة قانونية فيما 
يتعلق بإعادة التعاقد مع الكفاءات 
الطبيـــة التي أحيلت للتقاعد، األمر 
الـــذي يزجنـــا فـــي تجـــارب جديدة 
وغيـــر واضحـــة مـــع القادميـــن من 
إليهـــا  يضـــاف  البعيـــدة،  البلـــدان 
المنهكـــة  وعاواتهـــم  رواتبهـــم 
للدولـــة، ولمواردهـــا، فـــي حين أن 

البديل الوطني متوافر وجاهز”.
الجهـــاز  أنهـــك  “التقاعـــد  وأردف 
الصحـــي، وفرغـــه مـــن الكثيـــر من 
أصحاب الخبرة والمكانة، ونحن لم 

نعـــد نرى اآلن أصحـــاب الخصات 
البيضـــاء من البحرينيين، وهو أمر 
يلقـــي بظـــال ســـيئة علـــى مرضى 
فقر الـــدم المنجلـــي، الذين هم في 
أمـــس الحاجـــة للرعايـــة الصحيـــة 
الصحيحـــة والســـريعة، والتي تبدأ 

بالتشخيص الفعال والمباشر”.
فـــارق  أن  إلـــى  الكاظـــم  ولفـــت 
الرواتب الكبير ما بين البحرينيين 
واألجانـــب يمثل بذاته ســـببا مهًما 
الكفـــاءات  التركيـــز علـــى  ألهميـــة 
بقولـــه  المتقاعديـــن،  مـــن  الطبيـــة 
متقاعديـــن  استشـــاريين  “أعـــرف 
لديهـــم خبرات مع أكثـــر من 9000 
األولـــى بخدمـــة  أليســـوا  مريـــض، 

بلدهم؟”.

الكاظم يدعو لسن تشريع لالستعانة بالكفاءات الطبية المتقاعدة

زكريا الكاظم

المنامة - بنا
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

فالسفة النظريات الخاطئة عن لقاح كورونا
تسير مملكة البحرين على مسار غير تقليدي في التصدي لجائحة 
كورونـــا، وتنتهج حكومتنـــا الموقرة عملية واعيـــة منظمة أبهرت 
دول العالم، ويكفينا فخرا أن البحرين احتلت المركز الثاني عربيا 
والســـادس عالميا في الدول األسرع بالتطعيم ضد كورونا، حيث 
قامت حسب اإلحصائيات بتطعيم أكثر من ثلث السكان، وبنسبة 
34.45 % مـــن ســـكان المملكـــة بالجرعـــة األولى مـــن اللقاح حتى 
يـــوم الجمعـــة 16 أبريـــل، ولكن األرقـــام اليومية للحـــاالت القائمة 
التـــي تقـــارب الــــ 1000 إصابة تؤكد االســـتهتار المســـتمر من قبل 
بعـــض المواطنيـــن والمقيميـــن، وافتقادهم المســـؤولية والتنظيم 
والتصـــور الشـــمولي للمســـألة برمتهـــا، فالمســـار الصحيـــح الـــذي 
يفتـــرض أن نكون فيه اليوم ومع كل الجهود الجبارة التي يبذلها 
الفريـــق الوطنـــي لمكافحـــة فيروس كورونـــا وبإشـــراف ومتابعة 
شخصية من سيدي صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة ولـــي العهد رئيس الـــوزراء، أن تكون أرقـــام اإلصابات 
المسجلة في انخفاض واضح بشكل يتماشى مع األعداد الكبيرة 

مـــن المتعافيـــن، فاألهـــداف والمضاميـــن واضحـــة ومـــن البديهي 
أن يســـتلزم ذلك أساســـا الشـــعور بالمســـؤولية الوطنيـــة والوعي 

وااللتزام بكل اإلجراءات االحترازية. 
وهنـــاك مســـألة أخرى مـــن الضروري تســـليط الضـــوء عليها وهي 
تصور البعض أنه ديكارت الفيلسوف النافع الذي “يشرح ويفتي” 
للناس عن لقاح كورونا ويدعي المعرفة والمصلحة للجميع، فهذه 
الفئة السلبية ترسم وتصور للناس النظريات الخاطئة عن اللقاح، 
وتثرثـــر بمـــا ليـــس لها من علم، وتـــرى أنه من غيـــر الضروري أخذ 
اللقـــاح وتنفـــث دخان الخوف والســـموم مـــن حولهـــا، وهذا خطأ 
كبير ال يفترض التســـاهل معه، فإن كنـــت غير مقتنع بأخذ اللقاح 
فهذا شـــأنك، لكن من غير المقبـــول أبدا أن تلبس معطف الدكتور 
وتدعـــي كثـــرة االكتشـــافات وتؤثـــر علـــى النـــاس، حتى لـــو كانوا 
فـــي بيتـــك، ألن التطعيم يرفع نســـبة المناعة عنـــد الناس وينبغي 
التعامل مع الموضوع بجدية أكبر، وهو السبيل الوحيد إلى عودة 

الحياة الطبيعية.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

تناولنـــا مؤخـــرًا، مراحل ثـــاث من المراحـــل األربع لنشـــأة ونمو التجـــارة في مملكة 
البحريـــن فـــي أكثر من قـــرن )1916 - 2021م(، والمراحل الزمنيـــة األربع هي )1916 
- 1959م( و)1960 - 1975م( و)1976 - 1995م( و)1996 - 2021م( علـــى التوالـــي، 
وســـنركز اليوم علـــى المرحلة الرابعة واألخيرة التي شـــهدت نقلة كمية ونوعية عبر 
بعض مؤشـــراتها مثل عقد اتفاقيات حماية وتشـــجيع االســـتثمار وتجنب االزدواج 
الضريبي - التي عالجناها سابقًا - واتفاقيات تجارة حرة متعددة عمومًا، ومع أميركا 

خصوصًا، وهذا ما سنتناوله أدناه.
إضافـــة التفاقيـــة التجـــارة الحرة بيـــن دول مجلس التعـــاون الخليجي وســـنغافورة 
والتـــي بموجبها تعفى الرســـوم واإلجراءات الجمركية وقواعد المنشـــأ على التبادل 
بلغـــت الصـــادرات  التجـــاري بالســـلع والخدمـــات والمشـــتريات الحكوميـــة، حيـــث 
البحرينيـــة لســـنغافورة 61 مليـــون دوالر ووارداتها 111 مليـــون دوالر في )2018م(، 
وهنـــاك اتفاقيـــة دول المجلـــس ورابطـــة التجـــارة الحـــرة األوروبيـــة، فـــي )2009م(، 
إللغـــاء الرســـوم الجمركية علـــى التبادل التجـــاري والخدمي، والصناعي، والســـمكي 
والمنتجـــات البحرية لدول الرابطة، وإزالة الرســـوم الجمركية على معظم المنتجات 
المســـتوردة إلـــى دول المجلـــس، بموجبها بلغت فـــي )2018م( واردات البحرين 396 
مليون دوالر، وصادراتها 43 مليون دوالر، باإلضافة لاتفاقيات المتبادلة مع أيسلندا 

والنرويج وسويسرا ودول المجلس.

أمـــا اتفاقيـــة التجارة الحرة بين الواليات المتحدة األميركية والبحرين FTA الموقعة 
فـــي )2005م( فهـــي األهـــم - واألولـــى خليجيـــًا والثالثة عربيـــًا - والمتعلقـــة بالبضائع 
الخاضعـــة لقواعد المنشـــأ والمصنعة بالكامـــل بإحدى الدولتين من مـــواد بحرينية أو 
أميركية، أو تصنع في أحد البلدين من مواد أجنبية حولت بنســـبة 35 % على األقل 
من قيمة المواد والتكاليف في البحرين أو أميركا، على أن تصدر أو تستورد مباشرة 
مـــن وإلى البلديـــن، وتكمن فوائد االتفاقية في أســـعار التعرفـــة الجمركية التفضيلية 
وإزالـــة الحواجـــز الجمركيـــة وغيـــر الجمركية أمام التجـــارة، ما يقلل تكلفـــة التصدير 
ويزيـــد القـــدرة التنافســـية للمنتجـــات المحليـــة، ويتيـــح االســـتثمار وإلغـــاء الحواجز 
االستثمارية ويمنح مزايا للمواطنين ويشجع على بيئة تجارية مواتية في أي منهما.
وتوفر اتفاقيات التجارة الحرة عموما، تسهيات للصناعات التحويلية الوطنية عبر 
خدمات تمويلية ولوجســـتية تجعل تكاليفها التشغيلية مع موقع استراتيجي وقوة 
عاملـــة ماهرة، وبنية تحتية متطورة، وأنظمة ضريبية مناســـبة في منطقة البحرين 
العالمية لاستثمار، وبخصوص اتفاقية التجارة الحرة البحرينية األميركية، فقد بلغ 
مجموع التبادل التجاري بموجبها في )2018م(، أكثر من 1،88 مليار دوالر، وواردات 
البحريـــن 1.2 مليـــار وصادراتهـــا 683 مليـــون دوالر. وختامًا، فـــي )12 يناير 2021م( 
أبـــرم البلـــدان مذكرة تفاهم لتعزيز التجارة البينية بإنشـــاء منطقـــة تجارية أميركية 

في مملكة البحرين.

hmaalmahdi 
@gmail.com

حسين المهدي

نشأة وتطور التجارة في 105 أعوام )4(

الماء كما نعلم جميعا ســـر الحياة، وتعاني معظم دول منطقتنا العربية من شـــح 
الميـــاه بســـبب ُندرة ســـقوط األمطار، وســـيادة المناخ الصحـــراوي، وقد منح هللا 
تعالـــى مصـــر نهر النيل ليكـــون المصدر الرئيـــس للماء العذب فيهـــا، ويكاد يكون 
المصـــدر الوحيـــد، إذ تعتمـــد عليـــه فـــي توفيـــر نحـــو 95 % مـــن احتياجاتها من 
المـــاء العـــذب، فالنيـــل شـــريان الحياة في مصر، لكـــن نيل مصر مهـــدد بالجفاف، 
وقـــد تنشـــب حـــرب في شـــرق القـــارة األفريقية بســـبب ســـد النهضة الـــذي تريد 
أثيوبيـــا إقامته على أحد منابع نهـــر النيل في أراضيها، حيث يتكون من رافدين 
رئيســـيين، األول النيـــل األبيـــض الـــذي ينبـــع من منطقـــة البحيـــرات العظمى في 
جنـــوب روانـــدا ويجري من شـــمال تنزانيا إلـــى بحيرة فيكتوريا، إلـــى أوغندا ثم 
إلـــى جنوب الســـودان، والثاني هو النيل األزرق ويبدأ في بحيـــرة )تانا( بأثيوبيا، 
ويجري إلى الســـودان من الجنوب الشـــرقي، ثم يجتمع النهران: األبيض واألزرق 
عند العاصمة السودانية الخرطوم ليشكا نهر النيل الذي يستمر في جريانه إلى 

مصر منذ آالف السنين.
ويأتي من النيل األزرق 85 % من ماء نيل مصر، وتريد أثيوبيا إقامة سد النهضة 

على هذا النهر بســـعة تخزينية تبلغ 74 مليار متر مكعبة من المياه العذبة، وهذا 
القـــدر الهائـــل من الماء أكثر من حصة مصر والســـودان الســـنوية مـــن ماء النيل، 
وُتهـــدد بمحـــو الســـودان من علـــى الخريطة وإغـــراق معظم مدنها وســـكانها في 
حال حدوث أي خلل فني في الســـد أســـفر عن تصدعه، وُتطالب مصر والسودان 
أثيوبيا بالتوافق على طريقة ملء وتشـــغيل الســـد علـــى أن يتم ملؤه على مدى 
زمنـــي طويـــل 7 أو 10 ســـنوات حتـــى ال تتعـــرض البلـــدان للجفاف، لكـــن أثيوبيا 
تصر على تنفيذ ملء الســـد في 3 ســـنوات فقط دون أي اكتراث بمصالح دولتي 

المصب: مصر والسودان! والموضوع جد خطير بالنسبة لشعبيهما العربيين!
وقـــد أكـــدت مقررات القمـــم األفريقية التـــي ُعقدت حول ملف ســـد النهضة على 
ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشـــغيل الســـد بين أطراف 
النـــزاع، لكن التعنت األثيوبي يؤكد على إتمام عملية الملء الثانية لســـد النهضة 
فـــي موعدها المحدد مـــن ِقبلها، بغض النظر عن موافقة مصر والســـودان اللتين 
ا لهما، وسيقف العرب مع مصر والسودان في  تؤكدان أن في ذلك تهديًدا وجوديًّ

أول حرب تندلع في المنطقة بسبب المياه.

Osailanim 
@yahoo.com

د. غسان عسيالن

العرب وحرب المياه القادمة!

أجبن الجبناء
 هـــل هنـــاك حمـــات تفتيش ورقابة على أســـعار الســـلع االســـتهاكية 
والغذائيـــة فـــي الشـــهر الفضيـــل وغيره؟ هـــل هناك ضوابط ومحاســـبة 
لمن يحاول االســـتثراء على حســـاب غيره؟ أجزم بأن الجواب وبالبنط 
العريض.. هو )ال(، ألن ما نراه اليوم من فوضى أســـعار فاحشـــة، والتي 
تزايدت مع بدء الشهر الفضيل، واختافها “الواضح” من متجر آلخر ال 
يبعد عنه ســـوى مسافات قصيرة، وشكاوى الناس المستمرة، ليؤكد أن 

هناك فجوة تسحب أموال الناس دون وجه حق.
مســـببات التاجر، وظروفه واســـتراتيجياته ورؤاه المستقبلية، وخطط 
الجدوى الخاصة به، كلها أمور ومعادالت ال تخص المواطن قيد أنملة، 
كمـــا أن اختيـــار المـــكان، ومســـاحته، وحجمـــه، وعـــدد العمالـــة، قرارات 

تجارية، هدفها تعظيم األرباح ال غير، فما شأننا نحن بذلك؟
إن رفع األســـعار بشـــكل تدريجي “بدون محد يحس” للســـلع المعيشـــية 
اليومية، هي صورة من صور الجحود للدولة والتسهيات التي تقدمها 
ألصحاب األموال الذين ال يرى البعض منهم الناس بطرف عين، والذين 
لـــم يراعوا ظـــروف الجائحة وال وضع ســـوق العمل وغيرهـــا الكثير من 
المؤثرات على األســـرة البحرينية، لذا فإن المحاســـبة يجب أن تطالهم 
وبالــــ “اإلنـــش” علـــى كل تجـــاوز، مثلهـــم مثل غيرهـــم مـــن المتجاوزين 

للقانون.
 الفـــرح الغامـــر الذي انتـــاب بعض “الجراثيم” الهاربـــة في لندن وبعض 
العواصم األوروبية، من التحرك الذي تقوده بعض المنظمات الحقوقية 
المأجـــورة، وبعـــض الساســـة األوروبيين ضـــد البحرين، يعكـــس العمالة 

والمتاجرة باألوطان بأوضح صورها.
هـــذه “الجراثيـــم” التـــي تســـتميت للمتاجرة بســـمعة بادنا بأية وســـيلة 
كانـــت، معتبريـــن ذلك أداة مـــن أدوات الضغط، والمســـاومة، هم “أجبن 
الجبنـــاء”، واألجبـــن منهم من يصفق لهم، ويراهـــم مثا أعلى له، وكلهم 

بحال واحد، ومكان واحد، مزبلة التاريخ.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

شواهد تاريخية
تتواتر االنعكاسات االجتماعية في مجتمعاتنا بشكل واضح خال شهر 
رمضـــان المبـــارك الذي يشـــهد على الحركـــة القوية في تبـــادل الثقافات 
وترســـيخ جذورهـــا، وذلـــك عن طريـــق ما تتبادله الشـــعوب مـــن أعماق 
المـــوروث الحضـــاري، فمـــا تظهـــره أنمـــاط الســـلوك الثقافـــي دليـــل على 
مستوى الروابط بين الشعوب ونوعية القيم التي ترسخت عبر التاريخ، 
وتحولت إلى ممارســـات متنوعة تســـتحق دراســـة مضامينهـــا العظيمة 
واســـتذكارها، باعتبارها مرآة عاكســـة ألســـلوب حياة الشـــعوب وتمازج 

عاقاتهم ببعضهم البعض.
ومـــن زاوية رمضانيـــة أقرب للصورة والمعنى، حيث نتأمل فيما تحويه 
الموائد اليومية من المأكوالت والمشروبات نجدها تجسد قوة االندماج 
والتاحـــم، فلـــو بحثنـــا عن أصـــل كل منها وتســـميتها ألدركنـــا أننا نجمع 
تشـــكيلة عالمية في مائدة واحدة، ففي الوقت الذي ال تخلو فيه مائدة 
من “اللقيمات” أو “الفيمتو” على ســـبيل المثال، لنعلم أنه مشهد تاريخي 
جـــاب العالـــم صغيًرا حتى دخـــل دائرة التاريخ ونما وتطـــور عبر مروره 

في زمن الحضارات. 
إن البحث في األصل وقصة االنتشـــار تجعلنا بين متأمل ومدرك لمغزى 
كبير هو ما جعلنا اليوم نعطي هذا الكم الهائل من التقدير والوالء لهذه 
الموروثـــات، وال أرى اختاًفـــا أو فجوة هنا بيـــن األجيال حول ذلك! بل 
اســـتطاعت هذه الوصفات بما تحمل من أســـرار في الطعم والمذاق أن 
تكســـب كل جيل صفته الخاصة وســـتبقى، الســـبب في اعتقادي يرجع 
الجتهاد كل جيل سابق في إلهام الجيل الذي يليه حتى يتولى كل جيل 
آت الـــدور، ويضيف لمســـاته وخبراتـــه، وهذا ما يصنع النمـــط الحياتي، 
ولكن تأملوا معي أعزائي القراء، وال غرو من ذلك عندما تكونوا بحضرة 
الســـيدة لقيمـــات والســـيد فيمتو.. كيـــف حصا على شـــعبية جماهيرية 
بالرغـــم مـــن وجـــود التنـــوع الهائـــل؟ كيـــف كانـــت النشـــأة؟ ومـــا قصـــة 
انتشـــارهما؟ إنه ســـحر الهوية واألصالة والحداثة، كذلـــك عندما نبحث 
في أســـرار المأكوالت ونشـــأتها، فما يصدر لســـبب ومغزى في مكان قد 
يتطـــور وينمو في مكان آخر كقصة الفيمتو وانتشـــاره اليوم في العالم، 

من دواء خاص إلى مشروب تحفيزي منعش بمذاق مميز. 
الخاصـــة فيما نرمـــي إليه اليوم أننا شـــعوب ولدت لتتقارب وتنســـجم 

وتؤثر وتصنع حضارة شاملة.. والتاريخ على ذلك شاهد.

د. حورية الديري
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العقارات

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

 إعالن لسنة 2021
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 

كفتيريا لولي شركة تضامن بحرينية 

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدمت إليها  
/ فاطمه محمود علي محمد عيد باعتبارها المصفي القانوني كفتيريا لولي شركة 
تضامن بحرينية ، المسجلة كشركة تضامن بحرينية  بموجب القيد رقم 136274، 
طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل 
التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة     -    ٕاعالن بحل وتصفية شركة
شركة كانساس نيتينج بحرين ش.ش.و لمالكها محمد نافيد

سجل تجاري رقم 107683

بنــاء علــى قــرار المالــك لشــركة كانســاس نيتينــج بحريــن ش.ش.و لمالكها محمد 
نافيــد ، المســجلة علــى قيــد رقــم 107683، بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعييــن 
الســادة / محمــد نافيــد بشــير أحمــد مصفيــا للشــركة.  بهــذا يعلــن المصفــي أن 
ســلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشــركات التجارية 
البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال بنص المادة 335 
مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفي جميع دائني الشــركة إلى تقديــم مطالباتهم 
إليــه، مدعومــة بالمســتندات الالزمة، خــالل 15 يوم من تاريخ نشــر هذا اإلعالن، 

وذلك على العنوان التالي:
 عنوان المصفي: محمد نافيد بشير أحمد 

kansasknitting@viva kansasknitting@viva.bh.bh  -  +973 33779330 

القيد   94129      
2021/4/18 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن لسنة 2021
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة مارك الين للتجارة ذ.م.م.

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بأنــه قــد تقــدم إليها 
الســادة اصحــاب شــركة مــارك الين للتجــارة ذ.م.م. المســجلة بموجــب القيد رقم 

94129 طالبين تغيير االسم التجاري 
من: مارك الين للتجارة ذ.م.م.

الى: هافليت الشرق األوسط ذ.م.م
فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوم يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم   CR2021- 54784   لسنة 2021
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة سفن سفن للتجارة ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيد / يحي حســن قايد ياســين باعتباره المصفي القانوني لشــركة ســفن سفن 
للتجــارة ذ.م.م، المســجلة كشــركة ذات مســؤولية محــدودة بموجــب القيــد رقــم 
123980 ، طالبا إشــهار إنتهاء أعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية و شطبها 
مــن الســجل التجــاري، و ذلــك وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة الصــادر 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

إعالن بحل و تصفية شركة
شركة صالح العامري التجارية ذ.م.م

سجل تجاري رقم 100033

بنــاء علــى قــرار الشــركاء فــي شــركة صالــح العامــري التجاريــة ذ.م.م المســجلة 
بموجــب القيــد رقــم 100033 ، بتصفيــة الشــركة اختياريا و تعيين الســيد / يحي 

حسن قايد ياسين مصفيا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 من 
قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم   21   لعام 
2001 ، و عمال بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني 
الشــركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمســتندات الالزمة، خالل 15 يوم 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان:
يحي حسن قايد ياسين     -      33347547

القيد   17608      -     2021/4/18
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -    إدارة التسجيل

إعالن رقم 62849 لسنة 2021
بشأن تغيير االسم التجاري  للفرع الثاني لمجموعة احمد محمد جاسم ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بأنه قد تقــدم إليها الســادة اصحاب 
شــركة ســيدني لالستشــارات والتطويــر  ذ.م.م نيابــة عــن اصحــاب مجموعة احمد محمد جاســم 

ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 17608 طالبين تغيير االسم التجاري للفرع الثاني :
من: شركة أحمد محمد جاسم بدرى ذ.م .م

.AHMED MOHAMMED JASSIM BADRI CO. W.L.L
إلى: احمد محمد جاسم  ذ.م. م

AHMED MOHAMMED JASSIM W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر يوم

يوما   من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن لسنة 2021
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة تريسرز للمواد الغذائية ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيد /  GHULAM NABI BUTT باعتبــاره المصفــي القانونــي لشــركة تريســرز 
بموجــب  ذات مســؤولية محــدودة  كشــركة  ،المســجلة  ذ.م.م  الغذائيــة  للمــواد  
القيد رقم 132678 طالبا إشــهار إنتهاء أعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية 
و شــطبها مــن الســجل التجــاري، و ذلــك وفقــا ألحكام قانــون الشــركات التجارية 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
2021 / 4 / 17

) CR2021- 63773 ( إعالن رقم
تنازل عن المحل التجاري

 تقــدم السيد/الســيدة مرتضــى عبدالرحيم احمد يوســف الشــويخ بطلب تحويل 
/ المحالت التجارية التالية الى السيد / السيدة رباب حميد جاسم محمد مكي

فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل مدة 
خمسة عشر يوم يوما   من تاريخ نشر هذا اإلعالن

قيد 3-81634
التجار ي االسم: الطلعة الرشيدة للمقاوال ت

التاريخ 2021/4/18
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
CR202١  - 61781  إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه أي اعتراض 
قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ اإلعــالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : فوزي عبدهللا حسين عباس
االسم التجاري الحالي : البستان للصيانه

االسم التجاري الجديد : البستان للمقاوالت الكهربائية والميكانيكة
رقم القيد : 2-29268

تاريخ   12 / 04 / 2021
  CR2021- 55683   إعالن رقم
تنازل أو بيع عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن ادناه: محمد عبدهللا محمد احمد شــعيب بطلب تحويل المحل 
التجاري التالي : إلى السيد / السيدة عبدهللا محمد احمد شعيب

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

رقم القيد : 140029 – 1
االسم التجاري : ملحمة ميامي

القيد   39762     -    التاريخ  2021/4/19
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة     -     إدارة التسجيل

إعالن    لسنة 2021
بشأن تحويل  فرع 4 من المؤسسة فردية

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها  
السيد علي عبد الرحمن علي بوحسين المالك ل سوليدير كافيه  (مؤسسة فردية)

والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 39762 طالبــا تحويــل الفــرع  4 مــن المؤسســة 
الفردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 1,000  دينار بحريني   

لتصبح الشركة مملوكة من لينا محمد عبد هللا محمد جناحي
وتغيير االسم التجاري من سوليدير كافيه الى سوليدير تايم كافيه ذ.م.م

القيد: 59409-4
 التاريخ : 2021/04/19

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم 65227 لسنة 2021
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تقــدم  قــد  بأنــه  والســياحة  والتجــارة  الصناعــة  بــوزارة  التســجيل  إدارة  تعلــن 
إليهــا الســيدة / مريــم عبدالرحيــم عيســى المنصــوري المالــك  لمطعــم فرانكيــز 
داينــر )مؤسســة فرديــة( والمســجلة بموجــب القيد رقــم 4-59409 طالبــة تحويل 
المؤسسة الفردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة ، لتصبح فرع من شركة ار 

اند زد فيوجن فود ذ.م.م.

القيد   89328    -   التاريخ   2021/4/18
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة     -   إدارة التسجيل

إعالن رقم  0000  لسنة 2021
بشأن تحويل الفرعين المسجلين باسم وكالة ميكال العقارية وميكال للخدمات المحاسبية 

من المؤسسة فردية
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقدم إليها الســيد حســين 
عبداالله عبدالحســين احمد جعفر صاحب مؤسســة ميكال للخدمات المحاســبية مؤسســة فردية 
والمســجلة بموجب القيد رقم 89328 طالبا تحويل الفرع االول المســجل باســم ميكال للخدمات 
المحاســبية تحــت ســجل رقــم 89328 - 1 والفــرع الثانــي المســجل باســم وكالــة ميــكال العقارية 
تحت ســجل رقم 89328 - 2 من المؤسســة الفردية إلى شــركة ذات مســئولية محدودة برأســمال 
وقــدره الــف دينــار بحرينــي عينــي    BD 1,000   لتصبــح الشــركة مملوكــة الــى حســين عبدااللــه 

عبدالحسين احمد جعفر.

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

الثالثاء 20 أبريل 2021 - 8 رمضان 1442 - العدد 4571 08



Vacancies Available
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 

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 

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

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

ALDALEEM MARINE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39625000  or  aldaleem@hotmail.com 

HETERO CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38390207  or  TALIB_HETERO2005@HOTMAIL.COM 

Saeeda trading est 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39267838  or  ALIVIRK@HOTMAIL.COM 

PEARL OF ISLAND Antiques 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39267838  or  ALIVIRK111@GMAIL.COM 

CITY SCABE CLEANING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17760191  or  CITYSCABE@HOTMAIL.COM 

FAKHRI ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33528786  or  FAKHRIELECTRONICS786@GMAIL.COM 

ALKHATOON FASHIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17259458  or  RAJA_ADEL@HOTMAIL.COM 

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

  DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contact

 39100232  or  SHINEJEWEL@HOTMAIL.COM 

Blueprint Bahrain Interiors W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17746945  or  ralph.sayegh@blueprintme.com 

GREEN SHINE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17775465  or  GHAZIKHEEL1958@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33040002  or  smalco.bh@hotmail.com 

JANADA ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17232422  or  maldoseri@janada.net 

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

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17789585  or  BIGBOSSVIP911@GMAIL.COM 

PRINCE BURGER BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17228636  or  R.ALNASS@RMEDIACO.COM 

MIRAGE ALUMINIUM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FABRICATOR(FIBERGLASS RODUCTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17700008  or  PERSONNEL@AL-ALAWI.COM 

AIN ALJAZEERA BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34092612  or  BHOLAGI@YAHOO.COM 

SURPRISE BUILDING METARAL AND CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39669006  or  A.G.MADAN@LIVE.COM 

Sama bait alateeq holidays 
has a vacancy for the occupation of

  CO-ORDINATOR(FLIGHT TIME-TABLE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17257300  or  SH_ALFARDAN@HOTMAIL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 77006661  or  JALIL@DESIGNGRAFIX.COM 

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

  PAINTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contact

 77006661  or  JALIL@DESIGNGRAFIX.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 77006661  or  JALIL@DESIGNGRAFIX.COM 

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

  CARPENTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contact

 77006661  or  JALIL@DESIGNGRAFIX.COM 

M R A CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38421882  or  MASIF80@BATELCO.COM.BH 

QAMARAIN TRAVEL & TOURS BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 33666414  or  DREEMFOOX@HOTMAIL.COM 

HATTAN SUPERMARKET 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(MINI-BUS) 
 suitably qualified applicants can contact

 34532662  or  ALGHAD-CLEARING@HOTMAIL.COM 

City shine cleaning 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 33119975  or  JEFFREEBH@GMAIL.COM 

Clean and green services 
has a vacancy for the occupation of

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

DECORATING MEMORIES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact
 39443446  or  M.J.HASHIM@GMAIL.COM 

BLUE DIAMOND LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(LAUNDRY) 
 suitably qualified applicants can contact

 33998472  or  ABITHN@GMAIL.COM 

MOHAMED ALI IDREES ALGHANEMI 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33374488  or  M-ALGANEIMI@HOTMAIL.COM 

DAN CONTARUCTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17330048  or  DAN_CONTRACTING_3931@HOTMAIL.COM 

SUPER TOOR Publicity and advertising 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 37220124  or  bahrain3316@yahoo.com 

TALYA PASTRIES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33233214  or  AWALSKY71@GMAIL.COM 

PASTRIES ON THE FLY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36774492  or  HAMZAKATLEESH@GMAIL.COM 

Mahonia Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  RESTAURANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 66666730  or  info@mycafebh.com 

TYRE PRO SERVICE CENTER 3 W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TYRES REPAIRMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36383555  or  hassan@emaar.bh 

EDAMA BAHRAIN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17484815  or  Edamabh@gmail.com 

GIR LINING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17644055  or  FATIMA@GIR-GROUP.COM 

Tab Two Phones 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39760559  or  TABMECHANICAL@GMAIL.COM 

JALIL SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17341403  or  NASSEREST@HOTMAIL.COM 

HATTEN GENT SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 39266863  or  UMABDALH82@GMAIL.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  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

SEVEN HILLS SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39697979  or  HASSAN800@GMAIL.COM 

LAVIE CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17795044  or  MURAD.RAMADAN@GMAIL.COM 

Specialist consultancy and solutions Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17001640  or  ceo@SSS.bh 

Gharnatah gate garage 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17552033  or  MOHDSALAB71@GMAIL.COM 

BURJ MOHAMMED ELECTRONIC 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 34169404  or  MUHAMMADHEDAYATALLAH@GMAIL.COM 

AL DHAEN  PHYSIOTHERAPY CENTER 
has a vacancy for the occupation of

  PHYSIOTHERAPIST 
 suitably qualified applicants can contact
 33393191  or  aldhaen_keef@hotmail.com 

AL TAWSEEL MARKETS co. w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39070134  or  KNPMALI1962@GMAIL.COM 

PAKEEZA RUBEL GENTS SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33032325  or  PAKEEZAGROUP7228@GMAIL.COM 

ALSUQAYA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17259458  or  ADELABDULLA23@GMAIL.COM 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

USMAN GHANI BAD SHAH RAHMA SHAH F.SHAH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35380826  or  USMAN.5551@HOTMAIL.COM 

SUN CHAISER DECORATIONS EST 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 36428158  or  rminhas560@gmail.com 

BARINA FLOWER BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36248158  or  USMANBAH887@GMAIL.COM 

BREAD POINT BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33394545  or  swat.sk89@gmail.com 

Bright Gate Lighting W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 37777738  or  YUEDIANGONG@163.COM 

Yuxin Fashion Trading W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39050539  or  ZZB1980@gmail.com 

The Arch Hotel W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

The Arch Hotel W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

New Island Carpentry Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37777864  or  adminc@NICBH.COM 

ABU JASSIM GARAGE FOR CAR SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35560440  or  GROUPDIXSON@GMAIL.COM 

Chauhdary 227 Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33280814  or  MALAM57@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33388846  or  SHAKEELTELECOM@GMAIL.COM 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33346825  or  ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 33346825  or  ABDULLAHMASOODK@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 

STUDIO RED DESIGN ASSOCIATES. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33056875  or  RIHAS065@GMAIL.COM 

Naqel- Branch of Foreign Company 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (OPERATIONS) 
 suitably qualified applicants can contact
 16030646  or  a.alawadhi@naqel.com.sa 

AL TASAMOH TRANSPORT 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33980330 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36847385  or  HAB.CSC2016@GMAIL.COM

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17140166  or  ALI.MDN5@GMAIL.COM 

STAR MARKETING & PROMOTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 39084053  or  JEHANGIR.KTK99@GMAIL.COM 

JAMILA AKHTAR CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17346157  or  jac.servicesbh@gmail.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 

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 

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 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 13109226  or  CAPITALREEF.BH@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 

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 

TALHA FOR REPAIR OF REFRIGERATORS AND AIR CONDITIONERS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33475426  or  BB2288BB@HOTMAIL.COM 

TAMAR ALAJWA SWEETS AND MATAI 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33077836  or  3BBAR.TRANSPORT@GMAIL.COM 

METAGLAS ALUMINUM AND GLASS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36744288  or  METAGLASS19@GMAIL.COM 

LUTONG BAHAY RESTAURANT COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17300186  or  HARSHADAHMDK@GMAIL.COM 

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

  CARPENTER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 36344460  or  NAVEEDULLAH274@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 

Dame Saloon & SPA Bahraini Partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17298420  or  wafa.rauf92@gmail.com 

JALPA PAREKH CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER(JEWELLERY) 
 suitably qualified applicants can contact

 33156462  or  jalaramgold@gmail.com 

ALMARZOOK BAKERY COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 77003755  or  ANIL.R.NATH@GMAIL.COM 

ALMARZOOK BAKERY COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 77003755  or  ANIL.R.NATH@GMAIL.COM 

AL EDEN MENS SALON CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact
 33115579  or  RFAISAL.BH@GMAIL.COM 

Khosh hosh resturant 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 33443031  or  AR.ALQAIS@GMAIL.COM 

A G DYNAMICS SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR (SITE) 
 suitably qualified applicants can contact

 36761637  or  MD@AGULFDYNAMICS.COM 

HIKAYAT COFFE SHOP AND RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

 17728001  or  SADEQ.ALBAHARNA@GMAIL.COM 

Honey And Spices Al-Saidah For General Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 17448289  or  tiger.realstate.clearance@gmail.com 

AL-AWADI INTERIOR DESIGN AND CONTRACTING  CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33624451  or  FAWAZ@ALAWADIDESIGN.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33506093  or  ABBASTARIQ464@GMAIL.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 

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

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 39231120  or  FREEWTS@GMAIL.COM 

BARED & ISHBA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38004003  or  ADVENTURE99919@GMAIL.COM 

FIELD ONE MAINTENANCE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17280049  or  KAINAT.HAMEED@GMAIL.COM 

RASMAAN MARKETING AND PROMOTION ACTIVITIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 35510640  or  TATASCO2002@YAHOO.COM 

MAHMOOD QADEER JEWELLERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36699467  or  MINAHILMEHMOODALII@GMAIL.COM 

HRM FOR MANAGEMENT CONSULTANCY 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 38191714  or  HUSSAINRABEEA89@GMAIL.COM 

S N INTERIOR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33701470  or  SHOAIB.BH.PK@GMAIL.COM 

S N INTERIOR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33701470  or  SHOAIB.BH.PK@GMAIL.COM 

AL KOBAISI BLOCK FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17732002  or  MD@ALKOBAISIGROUP.COM 

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

  INSULATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  SCAFFOLDER 
 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

  CARPENTER 
 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

  MASON 
 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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

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 

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17713731  or  EASTARABCON@GMAIL.COM 

ALKOOHEJI BUILDING CARE 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17710710  or  INFO@KOOHEJIBUILDINGCARE.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17516810  or  ahmed.director@optica.net 

AMICA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 17836983  or  MOHAMMED@ARABSIGNS.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 36699040  or  MAJED@FAWAZALZAYANI.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39655626  or  HANI.ALNOSAIF@GMAIL.COM 

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 

FLORIDA GULF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77088226  or  hr@jaradahfish.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 

AJYAD GATE TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39825254  or  qatham.bh@gmail.com 

Bu Ali Spice Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17684885  or  HRBUALIGROUP@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17668367  or  SAHARSAJAN@YAHOO.COM 

Relay Engineering Limited 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39980260  or  ANDREW.WRANKMORE@RELAY-ENGINEERIN.COM 

Fuji Electric Co Ltd- Foreign Branch 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17564569  or  dhanya.anup@fujielectric.com 

Bright Future Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 33174675  or  ISHAQ.DISPATCHGLOBAL@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 

METRIC MODERN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 17668584  or  MMCROBIN@GMAIL.COM 

METRIC MODERN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17668584  or  MMCROBIN@GMAIL.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 

MATSKI DENTAL & DERMATOLOGY CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33558080  or  MANSARY@HOTMAIL.COM 

ALI HABIB ABBAS EBRAHIM (NOR SMANAH / 10419) 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMEN, HUNTERS & RELATED WORKERS 
 suitably qualified applicants can contact

 37100400  or  ALIBH355@GMAIL.COM 

G CLASS M TECHNOLOGY 
has a vacancy for the occupation of

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

NOUVEAU RICHE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 33444553  or  MM945@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33902408  or  IMTIAZBH66@GMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 33902408  or  IMTIAZBH66@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  QABLISERVICESBH@GMAIL.COM 

ABU SAAD TECHNICAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33479290  or  ZAHIDMULTANI620@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 

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

  TEACHER 
 suitably qualified applicants can contact

 17610920  or  hrcv@thebsbh.com 

ABDULLA HASAN ABDULWAHAB AHMED ( WAJEH ALKER \ 8362 ) 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39398788  or  ABDULLA56@HOTMAIL.COM 

ALFAA GRAPH 
has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17874010  or  TAHA@ALFAAGRAPH.COM 

Rizana Resturant 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39111800  or  RIZANATRADING786@GMAIL.COM 

ALHELAL JEWELERY DESIGN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39675509  or  ALHILALGOLDSMITH@HOTMAIL.COM 

AL QEAM COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39224133  or  AHBABQM@OUTLOOK.COM 

ALFOHOOD MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39881766  or  SHAHIRMALOL@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 

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 

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

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17458999  or  hr.recruitment@deekobahrain.com 

ALMEABAD ELECTRICAL SERVICES EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17456287  or  MES_BAHRAIN@YAHOO.COM 

Fayyad Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

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

ALSHEHAB ALUMINIIUM AND WROUGHTIRONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36644449  or  alshehabaluminium@gmail.com 

ALSHEHAB ALUMINIIUM AND WROUGHTIRONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36644449  or  alshehabaluminium@gmail.com 

Daleel Exchange Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 33330977  or  Aek.1@hotmail.com 

TEKTEKAN GRILLS & SANDWICHES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17785919  or  HJS_100@HOTMAIL.COM 

MAJIED MILLS AND PACKING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33366677  or  majedbrn@gmail.com 

MARRIOTT  RESIDENCE INN WLL 
has a vacancy for the occupation of

  HOUSEKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact
 17790090  or  ITICO@BATELCO.COM.BH 

ALGHAREEB SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact
 17671045  or  ALBELAL@HOTMAIL.COM 

Sayed Al Biryani Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36360942  or  HASSAN@MIRACLE-ITS.COM 

Al danachl building materials 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17411490  or  SAEEDAMEED01@GMAIL.COM 

Kamilia Cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38881181  or  ABUMAHER60@HOTMAIL.COM 

Wadi texas Hairdressing 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact
 17591259  or  ALMUTASEL@GMAIL.COM 

ALKAHAF CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722281  or  ALKAHAF1@HOTMAIL.COM 

ALKAHAF CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722281  or  ALKAHAF1@HOTMAIL.COM 

Season Car Services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39458970  or  ALBARAKACLEARING@GMAIL.COM 

PANDA FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17335030  or  PANDA@BATELCO.COM.BH 

BANSRI JEWELLERY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 17229457  or  chanduchoksi@yahoo.com 

KHALID AHMED HASSAN ALSHAMLAN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39267257  or  bah.troublefee.creation@gmail.com 

MONA S . MUKHTAR ISA ALABAR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33776901  or  FA.HU@HOTMAIL.COM 

SANTY EXCAVATION AND CONSTRUCTION COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17401013  or  SANTEC.GLORVS@GMAIL.COM 

DASMAN AIRCONDITIONING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  MECHANIC (AIR-CONDITIONING) 

 suitably qualified applicants can contact
 17275545  or  ALEZZCO1@GMAIL.COM 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17275545  or  ALEZZCO1@GMAIL.COM 

ELITE SEEF RESIDENCE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17313372  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

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

  CLEANER 
 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

  CARPENTER 
 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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com.biz 

FLORIDA GULF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77088226  or  hr@jaradahfish.com 

FLORIDA GULF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77088226  or  hr@jaradahfish.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 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 66399355  or  KHALIDAR@KAR-GROUP.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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17131018  or  sajilnath@urbaser.com 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 39677780  or  AWALSERV@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77999360  or  FISHERMANSENSE@GMAIL.COM 

WASHCO CAR WASH AND LUBERICANTS 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 66966616  or  YAMDIAUTOPARTS2020@GMAIL.COM 

KHALID TRANSPORT EST. 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785830  or  AMMARIAWATER@GMAIL.COM 

Classic Veterinary Centre 
has a vacancy for the occupation of

  VETERINARIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39227477  or  AMEER282@HOTMAIL.COM 

Scarabee Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  RESTAURANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17745060  or  RAMY75.GOV@GMAIL.COM 

Scarabee Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17745060  or  RAMY75.GOV@GMAIL.COM 

BLUE PALACE BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39857383  or  HAAQ08@HOTMAIL.COM 

FOUAD PHONE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17412994  or  FOOFOO635@HOTMAIL.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17227206  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

MOHAMMED ASEERI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact
 39089909  or  mohdaeeicon@gmail.com 

MOHAMMED ASEERI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39089909  or  mohdaeeicon@gmail.com 

MOHAMMED ASHRAF UPHOLSTERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39336677  or  ashrafrana029@gmail.com 

AQDAS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36900025  or  AL7OOOB_86@HOTMAIL.COM 

ROYAL BAHRAIN HOSPITAL 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  hussain.alali@royalbhrn.com 

Princess Paradise Beauty Spa and Fitness 
has a vacancy for the occupation of

  SPORTS TRAINER 
 suitably qualified applicants can contact

 33054607  or  alwahacity@gmail.com 

Um Sabah Electronics 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33330363  or  MAHMOOD1551@HOTMAIL.COM 

AL KOOHEJI ELECTRICAL CONTRACTORS & CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17701711  or  lmra@kecc.me 

AL KOOHEJI ELECTRICAL CONTRACTORS & CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17701711  or  lmra@kecc.me 

ALGHALIA HOLDING B S C C 
has a vacancy for the occupation of

  DIRECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17710271  or  hrvp@alghalia.com 

BLUE SAPPHIRE PROPERTIES & HOTELS MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17180421  or  BLUESAPPHIREGROUP@GMAIL.COM 

STAR ZONE TRADING AND CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contact
 33355678  or  ALAMEERCSC@LIVE.COM 

FOUR MOONS FOOD STUFF 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36358282  or  MASOMA123@GMAIL.COM 

SKY MUHARRAQ RESTUARANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33330363  or  MAHMOODESA151@YAHOO.COM 

Relay Engineering Limited 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39980260  or  ANDREW.WRANKMORE@RELAY-ENGINEERIN.COM 

Relay Engineering Limited 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39980260  or  ANDREW.WRANKMORE@RELAY-ENGINEERIN.COM 

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

  CABLE JOINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17554430  or  INFO@CONTRATECH-BH.COM 

QUICK ROME GLASS MATERIALS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33270221  or  ALDAL3331@HOTMAIL.COM 

BURJ ASIA TRANSPORT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34542929  or  BURJASIA@HOTMAIL.COM 

Fuji Electric Co Ltd- Foreign Branch 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17564569  or  dhanya.anup@fujielectric.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255190  or  ALKHUNAIZI.BH@GMAIL.COM 

Enlist Resources Co W.l.l 
has a vacancy for the occupation of
  COMPUTER SYSTEMS ANALYST 

 suitably qualified applicants can contact
 17270123  or  SHINE@ENLISTRESOURCES.COM 

Enlist Resources Co W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17270123  or  SHINE@ENLISTRESOURCES.COM 

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

  MANAGER (OPERATIONS) 
 suitably qualified applicants can contact

 13300162  or  careers@mallofdilmunia.com 

Bell Racing Helmets International Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17839999  or  ay@bellhelmet.bh 

Narmo Capital Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ANALYST(ECONOMICS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17300522  or  nadia.jameel@narmocapital.com 

NET CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17179698  or  mahesh@netcleaningcontracting.com 

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

  WA ITER
suitably qualified applicants can contact

39711141  or  murtada@sultanalmazaj.com

WADI ALJABRIYA Auto Electrical
has a vacancy for the occupation of

SUPERVISOR 
suitably qualified applicants can contact

33462636  or  JOKERIPHONE71@GMAIL.COM
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قـــال المـــدرب الوطنـــي للكـــرة الطائرة 
عـــدة  تلقـــى  بأنـــه  عبدالواحـــد  فـــؤاد 
عـــروض شـــفهية مـــن أنديـــة الدرجـــة 

األولى للعمل معها الموسم القادم.
وكان عبدالواحـــد أشـــرف علـــى قيادة 
فريق النجمة الموســـم المنصرم 2020 
– 2021 وقـــاد الفريـــق لتحقيق المركز 
الرابع بدوري عيسى بن راشد والتأهل 

لنصف نهائي كأس سمو ولي العهد.
 وأضاف عبدالواحد لـ “البالد سبورت” 
أن اإلدارة النجماوية لم تتفاوض معه 
حـــول التجديـــد وأنه راض عمـــا قّدمه 
مـــع الفريـــق الموســـم الفائـــت في ظل 
اإلمكانـــات المتاحـــة أمامـــه، موضًحـــا 
“المتابـــع للكـــرة الطائـــرة يـــدرك بأن ما 
حققناه يتوافق مع العناصر الموجودة 
في الفريق واإلمكانات المتاحة أمامنا 

مقارنة بباقي األندية المنافســـة.. علًما 
بأننا فقدنا جهود يوســـف خالد ضارب 
مركـــز 4 والـــذي يمثل ركيزة أساســـية 
فـــي صفـــوف الفريـــق بســـبب اإلصابة 
وهو ما شّكل علينا ضغًطا كبيًرا وأمام 
كل هـــذه الظـــروف فإن مـــا تحقق أمر 

واقعي ومنطقي ..”.
وذكـــر عبدالواحد أنه ســـيدرس جميع 
العـــروض المتاحـــة أمامه، مشـــيًرا في 

الوقت ذاته بأنـــه لم يصرف النظر عن 
العمـــل مـــع المنتخبـــات الوطنيـــة رغم 

صعوبة المهمة.
مـــع  العمـــل  لـــي  “ســـبق  وأضـــاف 
المنتخبـــات الوطنية ويمثـــل التواجد 
مع المنتخبات شـــرف لـــكل مدرب كما 
مـــن  للمـــدرب  االســـتقرار  أنـــه يحقـــق 
جميع النواحي.. ولكنني انتقلت للعمل 
في األنديـــة لرغبتي فـــي خوض تحد 
جديـــد، كمـــا أن العمـــل مـــع المنتخبات 
يتطلـــب جهـــد أكبـــر من خـــالل متابعة 
دوري الفئـــات العمريـــة، عـــالوة علـــى 
العمـــل المضاعف خالل فتـــرة الصيف 
وهـــو الوقت الـــذي يفضل فيـــه معظم 

الناس قضاءه مع أسرهم..”.
وتطلع عبدالواحد ألن يوفق في العمل 
مع أحد األندية لمواصلة مشـــواره في 

عالم التدريب.

فؤاد عبدالواحد

يتشــّرف بالعمل مــع المنتخبات ونتائــج النجمة واقعية
عبدالواحد يتلقى عروًضا من أندية الدرجة األولى

االتحاد البحريني لكرة القدم

كلـــف االتحـــاد العربي لكـــرة القدم، 
لكـــرة  الدولـــي  البحرينـــي  الحكـــم 
الصاالت حســـين البحار؛ للمشـــاركة 
في إدارة مباريات كأس العرب لكرة 
الصاالت 2021، إذ ســـتقام البطولة 

في جمهورية مصر العربية.
وتقـــام البطولة العربيـــة للمنتخبات 
لكرة الصاالت في الفترة 20 وحتى 

30 مايو المقبل.
واختار االتحـــاد العربي لكرة القدم 
الصـــاالت  لكـــرة  الدولـــي  الحكـــم 
حســـين البحار إلى جانب 14 حكًما 
عربًيـــا آخـــًرا؛ للمشـــاركة فـــي إدارة 

المباريات.
ويعـــد التكليف الصـــادر من االتحاد 
العربي لكـــرة القدم تأكيـــًدا للمكانة 
المتميـــزة التي يتمتع بهـــا التحكيم 
البحرينـــي على جميع المســـتويات 

بمـــا فيهـــا حـــكام كـــرة الصـــاالت، إذ 
يعد حســـين البحار من ضمن قائمة 
نخبـــة حـــكام آســـيا لكـــرة الصاالت 
للعام 2021، وسبق له إدارة العديد 
من المباريـــات المهمة على مختلف 

األصعدة.

ويعتبر البحار من األســـماء المميزة 
على مســـتوى تحكيم كرة الصاالت 
علـــى جميع األصعدة، ويعد وجوده 
اســـتمراًرا  العربيـــة  البطولـــة  فـــي 
للنجاحـــات المتعددة التـــي يحققها 

التحكيم البحريني.
قـــد  البحـــار  الحكـــم حســـين  وكان 
شـــارك فـــي إدارة المبـــاراة النهائية 
الصـــاالت  لكـــرة  آســـيا  لبطولـــة 
أيضـــا  موجـــودا  وكان  للمنتخبـــات 
اآلســـيوية  األنديـــة  بطولـــة  فـــي 
كمـــا  أخـــرى،  آســـيوية  ومســـابقات 
كانـــت لـــه مشـــاركات أخـــرى بـــارزة 
كـــدورة األلعـــاب األولمبية للشـــباب 
فـــي األرجنتين العـــام )2018(، وهو 
من الحكام اآلســـيويين المرشحين 
إلدارة كأس العالـــم لكـــرة الصـــاالت 

في ليتوانيا 2021.

حسين البحار

ــل ــب ــق ــم ــي مـــصـــر خــــــال مــــايــــو ال ــ تــــقــــام فـ
البحار يدير كأس العرب لكرة الصاالت
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اتحاد اليد

المســـابقات  لجنـــة  أصـــدرت 
المبـــاراة  اليـــد موعـــد  باتحـــاد 
المؤجلة في الدور ربع النهائي 
لـــكأس خالد بن حمد لكرة اليد 
بيـــن فريقـــي باربار والشـــباب، 
باإلضافـــة الى موعـــد مباريات 
الدور نصـــف النهائي والمباراة 

النهائية بالمسابقة.
وتقـــرر أن تقـــام مبـــاراة باربار 
والشـــباب يوم الســـبت المقبل 
فيمـــا  أبريـــل،   24 الموافـــق 
ســـتلعب مباراتـــي الدور نصف 
النهائـــي بيـــن فريقـــي النجمـــة 
والبحريـــن، واألهلـــي مع الفائز 
مـــن باربار والشـــباب فـــي يوم 
الثالثاء الموافق 27 من الشهر 

الحالي.
كمـــا حـــددت لجنة المســـابقات 
موعد المباراة النهائية لتحديد 
بطـــل كأس خالد بن حمد لكرة 
اليـــد، وتقـــرر أن تقـــام الجمعة 
الموافـــق 30 مـــن هـــذا الشـــهر، 
وســـتقام جميع المباريات على 

صالة مدينـــة خليفة الرياضية 
بمدينة عيسى.

األدوار  منافســـات  وكانـــت 
هـــذا  بـــدأت  قـــد  التمهيـــدي 
األســـبوع وتأهلت للدور نصف 
بعـــد  البحريـــن  فـــرق  النهائـــي 
فوزها على سماهيج، والنجمة 
علـــى حســـاب االتحـــاد، فيمـــا 
جاء تأهل األهلي لقبل النهائي 
بعد فوزه على االتفاق، وتبقت 
البطاقـــة الرابعـــة بيـــن فريقـــي 

باربار والشباب.

األدوار النهائية لكأس خالد بن حمد

حسن علي
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بــــــإقــــــامــــــة فــــعــــالــــيــــتــــهــــا الـــخـــمـــســـيـــن

”BRAVE“ جمهورية فانواتو تحضر احتفال منظمة

ممثــًا عــن رئيــس وزراء جمهوريــة فانواتــو وعضــو البرلمــان بــوب لوغمان، حضــر القنصــل الفخري لجمهوريــة فانواتو لــدى المملكة 
المتحدة جيمس إلكوك هاريس الفعالية الخمسين لمنظمة BRAVE Combat، المؤسسة الترويجية لفنون القتال المختلطة األسرع 

ا لها، والتي قام بتأسيسها سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة في العام 2016.  نموا والتي تتخذ من البحرين مقرًّ

وقد رافق جيمس إلكوك هاريس مستشاره 
ســـيف لوهار، مالك شركة Green Hill، أحد 
BRAVE Com�  الرعاة الرئيســـين لمنظمـــة

.bat
وحضر إلكوك هاريس إليصال تهاني رئيس 
 BRAVE منظمـــة  إلـــى  ا  شـــخصيًّ الـــوزراء 
فعاليتهـــا  تنظيـــم  بمناســـبة   Combat
الخمســـين وللتعبيـــر عـــن أطيـــب تمنيـــات 
رئيـــس الـــوزراء لوغمـــان النجاح المســـتمر 

للمنظمة.
ولقـــد وجهـــت الدعـــوة لوفـــد مـــن جزيـــرة 
فانواتو الواقعة في المحيط الهادئ برئاسة 
رئيـــس الـــوزراء لحضـــور الفعاليـــة، ولكـــن 
بســـبب قيود فيروس كوفيد 19 المستمرة، 

لم يتمكن من السفر إلى البحرين.
ومـــع ذلـــك، نقـــل رئيـــس الـــوزراء لوغمـــان 
أطيب تمنياته قائال “إن دعوة ســـمو الشيخ 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة لحضـــور هـــذا 
الحدث الســـعيد شرف كبير لبالدنا. يؤسفنا 
أنه بســـبب الوضع المستمر لفيروس كوفيد 
19، لم أتمكن من السفر إلى البحرين، لكني 
أود أن أنقل لســـموه أحـــر التهاني على هذا 
اإلنجاز البارز وأتطلـــع إلى الترحيب به في 

فانواتو في المستقبل القريب”. 
وتعليًقـــا علـــى حضـــوره نيابـــة عـــن رئيـــس 
هاريـــس  إلكـــوك  الســـيد  قـــال  الـــوزراء، 
“يسعدني أن أكون هنا ممثالً لرئيس الوزراء 
لمشـــاهدة هذا الحدث المثيـــر والرياضيين 
 BRAVE العالمييـــن. أود أن أهنـــئ منظمـــة
هـــذا  لمثـــل  تنظيمهـــا  بمناســـبة   Combat
الحـــدث االســـتثنائي فـــي مثل هـــذا المكان 
الفريـــد”. وأضـــاف “آمل أن يكـــون حضوري 
هو الخطوة األولى فـــي تطوير الحوار بين 

بلدينا بهدف استكشـــاف جدوى اســـتضافة 
 BRAVE فانواتـــو إلحـــدى فعاليـــات منظمة

CF في المستقبل”. 
وأشـــار رئيـــس منظمـــة BRAVE CF محمد 
شاهد قائاًل “نظًرا إلقامتها لفعاليات في 21 
  BRAVE دولة خالل 3 سنوات، فإن منظمة
Combat هي أسرع بطولة للفنون القتالية 
المختلطـــة نمـــًوا فـــي العالـــم. نحـــن ننظـــر 
إلـــى كل الفـــرص لتطويـــر وصولنـــا وجذب 
جماهيـــر جديـــدة. يمكن أن تكـــون فانواتو 
مكاًنا مســـتقبلًيا لنا إلقامـــة إحدى فعالياتنا، 
وهـــو أمر من شـــأنه أيًضـــا أن يعمق عالقتنا 
المتبادلـــة مع فانواتـــو ويوفر نافـــذة للعالم 

على هذا البلد الفريد والجميل”. 
وتجـــري مناقشـــة خطـــط زيـــارة وفـــد مـــن 
البحريـــن إلـــى فانواتـــو خالل العـــام 2021، 
وذلك حسب تخفيف قيود السفر المرتبطة 

بفيروس كوفيد 19.
يذكـــر أن فانواتـــو هـــي دولـــة مكونـــة مـــن 
جـــزر تقع فـــي المحيـــط الهـــادئ وتضم 83 
جزيـــرة، وهـــي واحـــدة مـــن قالئـــل البلدان 
فـــي العالـــم التي ليس لديهـــا حالًيا أي حالة 
إصابـــة بفيروس كوفيد 19. تفتخر فانواتو 
ببيئتهـــا النقيـــة، وقـــد أصبحـــت فـــي العـــام 
2018 أول دولة في العالم تحظر استخدام 
المصاصـــات البالســـتيكية، تلتهـــا األكيـــاس 
البالستيكية ذات االســـتخدام الواحد. يتم 
تصنيف فانواتو باستمرار على أنها من بين 
العشـــرة دول األوائل في مؤشـــرات “أســـعد 
البلـــدان علـــى الكوكب”، وتمثـــل واحدة من 
المـــالذات األخيرة في العالم البعيدة والتي 
يمكـــن الوصـــول إليها مع ذلك، إذ تســـتغرق 
الرحلة إليها ساعتان فقط من بريسبان في 

أستراليا.

بوب لوغمان سمو الشيخ خالد بن حمد

األهلـي يحجــز البطاقــة الثالثــة في المربــــع الذهبـي
ــد ــي ــن حـــمـــد لـــكـــرة ال ــ ــائـــي كـــــأس خـــالـــد ب ــي ربـــــع نـــهـ ــ تــخــطــى االتــــفــــاق ف

حجـــز فريـــق النادي األهلـــي لكرة اليـــد البطاقة 
الثالثـــة فـــي الدور قبـــل النهائي لمســـابقة كأس 
خالـــد بـــن حمد لكرة اليد بعد فـــوزه الكبير على 
فريق االتفاق بنتيجـــة )28/19( ليضرب موعدا 
مـــع الفريـــق الفائـــز فـــي المبـــاراة المؤجلـــة بين 

فريقي باربار والشباب.
واســـتحق األهلي الفـــوز بمباراته أمـــام االتفاق 
الفريـــق  قدمـــه  الـــذي  المســـتوى  علـــى  عطفـــا 
وســـيطرته الكاملـــة علـــى مجريـــات اللعب منذ 
البدايـــة والتـــي أحســـن فيها الحد مـــن خطورة 
العبـــي االتفاق بالدفـــاع المغلـــق والضغط على 
العبي الخط الخلفي بتقدم حسين فخر، حيث 
فـــرض تقدمه من البداية بفارق 4 أهداف )6/2( 
مســـتفيدًا مـــن تنويع عملية التهديف بواســـطة 
علي يوسف من الطرف األيمن ومحمود حسين 
فـــي الجهـــة المقابلـــة الـــى جانـــب التســـديدات 

وتصديـــات  ميـــرزا  محمـــد  لالعـــب  المباشـــرة 
الحـــارس عبدهللا الزيمور مـــا مكنت الفريق من 

حسم نتيجة الشوط األول لصالحه )13/8(.
فـــي المقابل لـــم يقـــدم االتفاق المســـتوى الذي 

يشـــفع لـــه في هـــذه المبـــاراة، وعلـــى الرغم من 
المحـــاوالت المســـتمرة التي قام بهـــا الفريق إال 
أنـــه وقـــع فـــي فـــخ األخطـــاء الفنية العكســـية، 
وتحمـــل الحـــارس علـــي خميس العـــبء األكبر 

فـــي الشـــوطين األول والثانـــي قبـــل خروجـــه 
بســـبب اإلصابـــة فـــي الوقت الـــذي غابـــت فيه 
خطـــورة الالعب أكبر المـــرزوق وفيصل محمد 
ومحمـــد حميد في الهجـــوم، وعجز الفريق في 

الكثيـــر مـــن الهجمات التعامل مـــع دفاع األهلي 
وإيجاد الحلول المناسبة للتسجيل.

أما األهلي فقد واصل تفوقه في المباراة ونجح 
فـــي توســـيع الفارق الى أكثر مـــن 5 أهداف في 
الشوط الثاني، واســـتفاد المدرب عادل السباع 
مـــن التعامل مـــع الخيارات المتاحـــة أمامه في 
دكـــة البـــدالء لمنحهم فرصـــة المشـــاركة بعدما 

حسم نتيجة اللقاء.

علي يوسف أفضل العب

حصـــل العب النـــادي األهلي علي يوســـف على 
جائزة أفضل العب في المباراة، بعد المســـتوى 
الشـــوطين  طـــوال  عليهـــا  كان  الـــذي  المميـــز 
ومســـاهمته الكبيـــرة في تحقيق الفـــوز لفريقه، 
وقـــدم الجائـــزة  عضـــو مجلـــس إدارة االتحـــاد 

مجدي ميرزا.

اتحاد اليد

علي يوسف أفضل العب في المباراة من المباراة



ــة الــبــحــريــنــيــة  ــنـ ــلـــجـ ــت الـ ــامــ ــ ق
الشعبي  ــمــــوروث  ــ ال لـــريـــاضـــات 
للشباب  للمجلس األعلى  التابعة 
ــة بــتــســلــيــم الـــفـــائـــزة  ــاضــ ــ ــري ــ وال
بــالــســيــارة األولــــى فــي بــرنــامــج 
المسابقات الرمضاني “السارية”.

ــعــاقــات الــعــامــة  وقــــدم مــديــر ال
مفتاح  اللجنة طــارق جمعة  في 
بالسيارة األولى  للفائزة  السيارة 

فاطمة مصطفى علي. 
البحرينية  الــلــجــنــة  عــمــلــت  كــمــا 
لرياضات الموروث الشعبي على 
الحلقات  فــي  الــفــائــزيــن  تسليم 

الماضية جوائزهم أوال بأول.

برنامج  وتــبــلــغ مــجــمــوع جــوائــز 
الــمــســابــقــات الــشــعــبــي الــســاريــة 
ألــف   150 الــثــانــيــة  فـــي مــوســم 
نقدية مباشرة  بين جوائز  دينار 
باإلضافة  قيمة،  عينية  وأخــرى 

السحب  يتم  ســيــارات   10 إلــى 
عليها كل 4 أيام خال البرنامج 
الذي يستمر حتى ثالث أيام عيد 

الفطر السعيد.
ويـــبـــث الـــســـاريـــة عـــبـــر شــاشــة 

على  يوميا  البحرين  تلفزيون 
ــقــريــة  ــبـــاشـــرة مــــن ال الــــهــــواء مـ
ــة بــــــراس حـــيـــان عــنــد  ــيـ ــراثـ ــتـ الـ
من  وهو  مساء،   10:30 الساعة 
الرويعي  محمد  الباحث  إعـــداد 

وتــقــديــم حــســن مــحــمــد ونــيــلــة 
سلوى  الفنانة  بمشاركة  جناحي 
، فيما يشرف  )أم هــال(  بخيت 
الــبــرنــامــج الــســيــد عيسى  عــلــى 

المطوع.

الرفاع - لجنة الموروث

لجنة الموروث تنهي إجراءات تسليم الفائزة

من تسليم الفائزةجانب من البرنامج

حسن علي

Sports@albiladpress.com
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19 العًبا بمنتخب شباب الطائرة
ــت 21 ــحـ ــم تـ ــ ــال ــ ــع ــ ــة ال ــولـ ــطـ ــات بـ ــيـ ــائـ ــهـ ــنـ ــداًدا لـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ

اعتمد االتحاد البحريني للكرة الطائرة قائمة منتخب الشــباب تحت 21 عاًما 
والتــي اختارهــا المــدرب البرازيلــي “راميريــز” للمشــاركة فــي نهائيــات بطولة 
العالم تحت 21 عاًما والتي ستقام في إيطاليا وبلغاريا خالل شهري سبتمبر 

وأكتوبر المقبلين.

وتضـــم قائمة المنتخب 19 العًبا وهم 
جعفر موســـى جعفـــر، حســـين محمد 
عبدالغنـــي  النصـــر(،  )نـــادي  عيســـى 
النجمـــة(، محمـــد  )نـــادي  عبدالمجيـــد 
هادي حسين )نادي المحرق( في مركز 
صناعـــة اللعب، عبـــدهللا محمد جعفر، 
حسن ناصر حســـين )داركليب(، أحمد 
صـــادق )نـــادي النجمـــة(، ســـيد أميـــن 
محمـــد  التضامـــن(،  )نـــادي  مصطفـــى 
جعفر عيسى )بني جمرة(، سيد هاشم 
ســـيد عيســـى )نادي النبيه صالح( في 

مركز )4(.
كمـــا تضـــم القائمـــة علي محمـــد جواد 
عبـــدهللا  اســـماعيل  النجمـــة(،  )نـــادي 
علـــي  المحـــرق(،  )نـــادي  المنصـــوري 
ســـلمان حســـن )نـــادي اتحـــاد الريف(، 
أحمـــد  أحمـــد محمـــد، حســـن  حســـن 
محمـــد )نادي داركليـــب( في مركز )3(، 
وبـــدر محمـــد ناصـــر )نـــادي المحرق(، 
)نـــادي  حســـن  عبدالرضـــا  وحســـين 
الاعـــب  مركـــز  فـــي  صالـــح(  النبيـــه 
الحـــر، ومجتبى حســـن إبراهيم )نادي 

التضامـــن(، محمـــد عبدالعظيـــم )نادي 
النجمة( في مركز )2(.

وبـــدأ المنتخب تحضيراتـــه منذ فترة 
المـــدرب  بقيـــادة  بالقصيـــرة  ليســـت 
الوطنييـــن  ومســـاعديه  راميريـــز 
ســـلمان  ومحمـــد  علـــي  إبراهيـــم 

يضـــم  حيـــث  اإلحصائـــي،  المحلـــل 
المنتخـــب كوكبـــة مـــن الاعبيـــن مـــن 
مواليـــد2001 و2002 و2003 و2004 
والذيـــن مـــن بينهم العبون ســـبق لهم 
تمثيـــل منتخـــب الناشـــئين فـــي عـــدة 

استحقاقات خارجية.

منتخب الشباب تحت 21 عام
من توقيع العقد

اللجنة اإلعالمية

عيســـى  مدينـــة  نـــادي  وقـــع 
مع الاعبة دانا باســـم شـــرف 
الدين لتمثيل فريق السيدات 
بالنادي الذي يمثله أكاديمية 
سوبر ســـوكر في المسابقات 
أمســـية  فـــي  الرســـمية 
شـــهدت  مميـــزة  رمضانيـــة 
حضور أحمد العكبري رئيس 
النادي وأحمـــد العامر المدير 
وعيســـى  لألكاديميـــة  العـــام 
الفنـــي  المديـــر  العينـــاوي 
إلـــى منـــار إبراهيـــم  إضافـــة 

وعلي سرحان.
واحتفى نادي مدينة عيسى 
دانـــا  الاعبـــة  مـــع  بالتوقيـــع 
التـــي  الديـــن  شـــرف  باســـم 
قويـــة  إضافيـــة  ســـتكون 
للفريـــق في المرحلـــة المقبلة 
فـــي ظـــل اإلمكانـــات العالية 
التـــي تتميـــز بهـــا والمهارات 

العالية والقدرات المميزة.
وأعرب أحمد العكبري رئيس 
عـــن  عيســـى  مدينـــة  نـــادي 
بالـــغ ســـعادته بالتوقيـــع مـــع 
الاعبـــة دانـــا باســـم، مشـــيرًا 
إمكانـــات  تملتـــك  أنهـــا  إلـــى 
عالية وستكون قوة إضافية 

للفريق.

وأكـــد أحمـــد العامـــر المديـــر 
العام ألكاديمية ســـوبر سوكر 
أن األكاديميـــة حريصة على 
النجـــوم  أبـــرز  اســـتقطاب 
وانضمامهـــم للفريـــق، حيـــث 
الاعبـــة  مـــع  التوقيـــع  جـــاء 
دانا باســـم في ظل إمكاناتها 
العالية ورؤيـــة الجهاز الفني 
بأنها ســـتكون إضافـــة جيدة 

للفريق.
عيســـى  الكابتـــن  وأشـــار 
األكاديميـــة  أن  العينـــاوي 
ترتكـــز على اختيـــار العناصر 
تمتلـــك  والتـــي  المؤثـــرة 
خبـــرات كبيـــرة، مشـــيرا إلى 
أن األكاديميـــة ماضيـــة فـــي 
تحقيـــق األهـــداف المدرجـــة 
والســـعي لتـــرك بصماتها في 
فـــي  النســـائية  القـــدم  كـــرة 
المملكـــة، متمنيـــا للفريق كل 

التوفيق والنجاح.

مدينة عيسى يضم دانا باسم

بالسيارة األولى 
في برنامج 

السارية

مســـاء  مـــن   9.30 عنـــد  تقـــام 
الثاثاء المبـــاراة الثانية ضمن 
سلسلة المباريات الثاث للدور 
نصف النهائي لكأس خليفة بن 
ســـلمان لكرة السلة، وذلك بين 
ناديـــي النجمـــة واألهلي، على 
صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.

فـــي  تفـــوق  األهلـــي  وكان 
المبـــاراة األولـــى بنتيجة )-97

النســـور  اليـــوم  وتســـعى   ،)77
لتكـــرار  الصفـــراء  األهاويـــة 
تفوقهـــا؛ للوصول إلـــى النهائي 

والمنافســـة على اللقب الثاني 
بعدمـــا حقـــق لقـــب دوري زين 
للموســـم الحالـــي أيًضـــا 2020 
يأمـــل  حيـــن  فـــي   ،2021  -
النجماويون بتحقيق الفوز لمد 
المربـــع الذهبـــي إلـــى مواجهة 
فاصلـــة وإبقـــاء الحظوظ نحو 
حســـم هويـــة الفريـــق المتأهل 
إلـــى النهائـــي. يقـــود الفريقين 
مدربان وطنيان: رؤوف حبيل 
مـــع النجمـــة وأحمـــد جـــان مع 

األهلي.

سلة النجمة 
تالقي األهلي

الخالدية يقلب تأخره بهدف إلى فوز باثنين
ــة 15 لــــدوري “الــثــانــيــة” ــول ــج ــاح ال ــت ــت كــســب الــمــارونــي فــي اف

نجح الخالدية في تحقيق فوز ثمين ومهم على حساب الشباب بهدفين 
مقابل واحد، في المباراة التي أقيمت بين الطرفين، األحد، على استاد 
النادي األهلي، ضمن افتتاح منافسات الجولة 15 لدوري الدرجة الثانية 

لكرة القدم للموسم الرياضي 2020 - 2021.

وكان الشـــباب متقدما في النتيجة 
بهـــدف حمـــل إمضاء الاعب ســـيد 
ضيـــاء علـــوي فـــي الدقيقـــة )48(، 
أوغســـتو  تياغـــو  يـــدرك  أن  قبـــل 
الدقيقـــة  فـــي  للخالديـــة  التعـــادل 
مـــن  الثانيـــة  الدقيقـــة  )54(. وفـــي 
الوقت المحتسب بديا للضائع من 
أصل 5 دقايق، ســـجل ســـيد قاسم 
علوي هدف الفـــوز للخالدية بعدما 

عجز الحارس الشـــبابي علي جميل 
عـــن صد الكرة وســـط فرحة كبيرة 
لفريـــق الخالديـــة. وصـــل الخالدية 
إلى 32 نقطة وبقي الشباب برصيد 

21 نقطة.
إســـماعيل  الحكـــم  المبـــاراة  أدار 
حبيـــب، وعاونـــه ســـلمان طاســـي 
الرابـــع  والحكـــم  غـــازي،  ومحمـــد 

محمد إبراهيم.

اآلسيوي ينعى الالعب جاسم النبهان
ــاد الــبــحــريــنــي لــلــكــرة الــطــائــرة ــح ــات ــاب تــعــزيــة بــعــثــه ل ــط عــبــر خ

نعــى االتحاد اآلســيوي للكــرة الطائرة العب منتخبنــا الوطني ونادي 
المحــرق الســابق والمــدرب جاســم النبهــان الــذي وافتــه المنيــة يــوم 

الخميس الماضي 15 أبريل الجاري بعد معاناة مع المرض.

وتلقـــى االتحـــاد البحرينـــي للكرة 
الطائرة رســـالة تعزيـــة من نظيره 
اآلســـيوي عبـــر فيها األميـــن العام 
 Kiattipong.R القـــاري  لاتحـــاد 
عـــن بالـــغ حزنـــه وأســـفه برحيـــل 

النبهان.
وجـــاء فـــي نـــص الرســـالة “تلقينا 
ببالـــغ الحـــزن واألســـى نبـــأ وفـــاة 
العـــب منتخـــب البحرين الســـابق 
جاســـم النبهـــان.. ال توجـــد كلمـــة 
يمكـــن أن تعبر عن حزننا وأســـفنا 
المتميـــز..  النجـــم  هـــذا  لرحيـــل 
االتحـــاد  رئيـــس  عـــن  وبالنيابـــة 

الســـيدة ريتـــا ســـوبو نتقـــدم لكم 
بخالص التعازي والمواساة”.

العـــام لاتحـــاد  وأضـــاف األميـــن 
اآلســـيوي “ســـوف تتذكر األســـرة 
اآلسيوية للكرة الطائرة واالتحاد 
القـــاري ما قدمـــه الاعب جاســـم 
النبهـــان مـــن عطـــاء وتضحيـــات 
تجـــاه لعبـــة الكـــرة الطائـــرة التـــي 
أحبها وتعلق بها.. فقد بذل العديد 
والعمـــل  المكثفـــة  الجهـــود  مـــن 
الدؤوب والحمـــاس المذهل لهذه 
اللعبـــة ليتـــرك ذكريـــات جميلـــة.. 
وألســـرة  لكـــم  الحـــارة  تعازينـــا 

الاعب وذويه..”.
ويتمتـــع المرحوم جاســـم النبهان 
اإلنجـــازات  مـــن  حافـــل  بمشـــوار 
ســـواء مـــع المنتخبـــات الوطنيـــة 
حقـــق  بعدمـــا  المحـــرق  نـــادي  أو 
العديـــد من اإلنجـــازات الخليجية 
والعربيـــة ليحفـــر اســـمه بأحـــرف 
مـــن ذهب فـــي تاريخ اللعبـــة، كما 
احترافيـــة  بمســـيرة  يتمتـــع  أنـــه 
علـــى مســـتوى الخليـــج وأوروبـــا 
ليدون اسمه كأول العب بحريني 
يحترف في أوروبا على مســـتوى 

الكرة الطائرة.
جاسم النبهان

الرفاع - االتحاد البحريني للكرة الطائرة

إضافة قوية 
لفريق كرة 

القدم للسيدات

من مباراة الخالدية والشباب

أحمد مهدي

أحمد مهدي
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الرياض تنفي صحة تقرير “فايننشال تايمز” عن انعقاد لقاء مع إيران في بغداد 

إيران ترحب بحوار مع السعودية وأصابع وكالئها على الزناد

وزارة  باســـم  المتحـــدث  جـــدد 
الخارجيـــة اإليرانيـــة أمـــس اإلثنيـــن 
موقف بـــاده المرحب بإجـــراء حوار 
مـــع الســـعودية، معتبـــرا أنه ســـيكون 
فـــي صالح الخصمين اإلقليميين، من 
دون أن يؤكـــد أو ينفـــي صحة تقارير 
عـــن انعقاد لقاء بينهما في بغداد قبل 

أيام.
وأفـــادت صحيفـــة “فايننشـــال تايمز” 
مســـؤولين  أن  األحـــد،  البريطانيـــة 
إيرانيين وســـعوديين عقدوا اجتماعا 
في العاصمة العراقية في التاسع من 
أبريل، ســـيليه اجتماع آخر في األيام 
المقبلـــة، فـــي مـــا وصفتـــه أنـــه “أول 
مباحثات سياسية مهمة بين البلدين” 
منـــذ انقطـــاع العاقات الدبلوماســـية 

بينهما في مطلع العام 2016.
ونفت المملكة العربية السعودية على 
لسان مســـؤول رفيع المستوى إجراء 
إيـــران،  مـــع  مباشـــرة  محادثـــات  أي 
بينما اعتبـــرت مصادر خليجية الخبر 
مســـؤولين  بحـــث  بشـــأن  المتـــداول 
سعوديين وإيرانيين إمكانية إصاح 
تســـريبات  البلديـــن،  بيـــن  العاقـــات 
إيرانيـــة هدفهـــا اإليحاء بـــأّن طهران 
تمّكنـــت مـــن فـــّك عزلتهـــا وأصبحـــت 
تتحـــاور مـــع مختلـــف األطـــراف مـــن 
داخـــل اإلقليم وخارجه على أســـاس 

تسليم هؤالء بسياساتها.
بحســـب  ذاتهـــا  المصـــادر  وتوّقعـــت 
موقـــع العـــرب اللندنيـــة أن يكون هذا 
التســـريب انعكاســـا لحالة من ارتفاع 
المعنويات لدى طهران بسبب رخاوة 
موقـــف إدارة الرئيـــس األمريكي جو 
بايـــدن تجاههـــا، األمـــر الـــذي يجعـــل 
الترويـــج لحـــوار مـــع أكثـــر األطـــراف 
تناقضـــا مـــع المشـــروع اإليرانـــي في 
المنطقة واألشـــد رفضا لـــه واعتراضا 

عليه أمرا واردا.
وردا علـــى ســـؤال بشـــأن ذلـــك، قـــال 
المتحدث باســـم الخارجيـــة اإليرانية 

مؤتمـــر  فـــي  زاده  خطيـــب  ســـعيد 
تقاريـــر  علـــى  نعلـــق  “ال  صحافـــي 

صحافية متناقضة”.
وأضاف “نحن أيضا رأينا هذه التقارير 
الصحافية المنشورة. بالطبع، تم نشر 
تصريحات مختلفة في هذه التقارير 

التي غالبا ما تكون متناقضة”.
وتابـــع “مـــا يهـــم هـــو أن الجمهوريـــة 
اإلســـامية في إيـــران لطالمـــا رحبت 
المملكـــة  مـــع  مباحثـــات  )بإجـــراء( 
الســـعودية، وتعتبـــر أن ذلك ســـيكون 
فـــي صالـــح شـــعَبي البلدين والســـام 
اإلقليمـــي واالســـتقرار”، مشـــددا على 
أن هـــذه المقاربـــة اإليرانيـــة “ال تـــزال 

مستمرة”.
بالســـتية  إيـــران صواريـــخ  وقدمـــت 
وطائـــرات مســـيرة للحوثييـــن الذين 
شـــنوا هجمـــات اســـتهدفت منشـــآت 
نفطيـــة ومواقع مدنيـــة حيث اقدموا 
اآلونـــة  فـــي  التصعيـــد  مزيـــد  علـــى 

األخيرة.
مـــع  عاقاتهـــا  الريـــاض  وقطعـــت 

طهـــران فـــي ينايـــر 2016، إثر هجوم 
على ســـفارتها فـــي العاصمة اإليرانية 

وقنصليتها في مشهد.
مـــن  قلقهـــا  الســـعودية  تبـــدي  كمـــا 
النفـــوذ اإلقليمي لطهـــران، وتتهمها بـ 
“التدخل” في شؤون دول عربية مثل 
ســـوريا والعـــراق ولبنـــان، وتتوجـــس 
وقدراتهـــا  النـــووي  البرنامـــج  مـــن 

الصاروخية.
بيـــن  حـــوار  عـــن  التقاريـــر  وتأتـــي 
مباحثـــات  ظـــل  فـــي  الطرفيـــن، 
تســـتضيفها فيينا بين طهران والقوى 
الكبـــرى، تهدف الى البحث عن ســـبل 
لعـــودة الواليات المتحدة الى االتفاق 
النـــووي لعـــام 2015، ورفـــع عقوبـــات 
للرئيـــس  الســـابقة  اإلدارة  فرضتهـــا 
بعـــد  طهـــران  علـــى  ترامـــب  دونالـــد 
انســـحابها أحاديـــا مـــن هـــذا االتفـــاق 

العام 2018.
وســـبق إليـــران أن رفضـــت دعـــوات 
ســـعودية إلشـــراك الريـــاض وحلفائها 
اإلقليمييـــن فـــي أي مباحثـــات دولية 

بشـــأن الملـــف النـــووي، لكنهـــا أكـــدت 
حـــوار  إلجـــراء  اســـتعدادها  مـــرارا 
األنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت  إقليمـــي. 
اإليرانيـــة الرســـمية “إرنا” عن خطيب 
إن  الماضـــي،  الشـــهر  قولـــه  زاده 
حـــوار  إلـــى  بحاجـــة  اآلن  “منطقتنـــا 
ووضـــع ترتيبات جديدة شـــاملة أكثر 

من أي وقت مضى”.
وأفادت “فايننشـــال تايمـــز” أن النزاع 
في اليمن شـــّكل أحد البنود الرئيســـة 

في مباحثات بغداد.
كمـــا نقلت عن مســـؤول لم تســـمه أن 
هـــذه المباحثـــات التـــي تهـــدف إلـــى 
الخصميـــن  بيـــن  العاقـــات  “إصـــاح 
اإلقليمييـــن”، تمضـــي “بشـــكل أســـرع 
الواليـــات  مـــع  المباحثـــات  بســـبب 
المتحـــدة )المتعلقـــة باالتفاق النووي( 
و)بســـبب( هجمـــات الحوثييـــن” التي 
المملكـــة  أراضـــي  ضـــد  ينفذونهـــا 
وطائـــرات  صواريـــخ  باســـتخدام 

مسيرة.

عواصم ـ وكاالت

السالم سيكون بعيدا مع اصرار ايران على التصعيد في اكثر من جبهة

القدس المحتلة ـ أ ف ب

أكد الهال األحمر الفلسطيني أمس 
اإلثنيـــن إصابـــة 4 فلســـطينيين في 
اشتباكات مع الشـــرطة اإلسرائيلية 
التـــي طوقـــت تجمعا شـــعبيا خاصا 
بشـــهر رمضان في القدس الشرقية 

المحتلة. 
وقالـــت الشـــرطة اإلســـرائيلية: إنها 
أثـــر  علـــى  3 فلســـطينيين  أوقفـــت 
التـــي  القـــدس  فـــي  االشـــتباكات 
المســـيل  الغـــاز  فيهـــا  اســـتخدمت 
للدمـــوع وخراطيـــم الميـــاه لتفريق 
حشـــد كبيـــر خـــارج إحـــدى بوابات 

البلدة القديمة. 
وبحســـب الشـــرطة، هاجم الحشـــد 

عناصرها بالحجـــارة والمفرقعات 
دون تسجيل إصابات. 

األحمـــر  الهـــال  وقـــال 
الفلســـطيني في بيان 
مقتضب: إن طواقمه 

خـــال  إصابـــات   4 مـــع  “تعاملـــت 
مواجهـــات مع قـــوات االحتال في 

باب العامود في القدس المحتلة”.
اعتـــدى  منفصـــل،  حـــادث  وفـــي 
الســـكان في مدينة يافـــا على رجل 
دين يهودي بعد محاولته االستياء 
علـــى أرض في حـــي “العجمي” في 
المدينة القديمة حيث تقطن أغلبية 
المـــدارس  طـــاب  لصالـــح  عربيـــة، 
إلـــى  أدى  مـــا  اليهوديـــة،  الدينيـــة 
اندالع اشـــتباكات مع الشرطة أدت 
إلى اعتقال اثنين من المشـــتبه بهم 

في الثاثينات من العمر. 
وقـــال النائب العربي في الكنيســـت 
اإلســـرائيلي ســـامي أبـــو شـــحادة 
إن  يافـــا  ســـكان  مـــن  وهـــو 
“مخططـــات التهجير لن تمر 
رفـــض  وســـيقابلها   )...(

شعبي”.

جرح 4 مقدسيين في اشتباكات مع االحتالل

عواصم ـ أ ف ب

نّدد االتحـــاد األوروبي أمس االثنين 
بتصاعد التوتر مع روســـيا معتبًرا أن 
الوضع “خطير جًدا” على الحدود مع 
أوكرانيا، كما اعتبر موسكو مسؤولة 
للمعـــارض  الصحـــي  الوضـــع  عـــن 

الروسي أليكسي نافالني.
االتحـــاد  خارجيـــة  وزيـــر  وقـــال 
قبـــل  بوريـــل  جوزيـــب  األوروبـــي 
اجتماع لوزراء خارجية الدول الـ27 
عبر الفيديو إن “العاقات مع روسيا 
ال تتحســـن. علـــى العكـــس، يتصاعد 

التوتر في مختلف المجاالت”.
وأشـــار إلـــى طـــرد دبلوماســـيين بين 
موســـكو وبراغ وإلى الوضع الصحي 
المريـــض  لنافالنـــي  جـــًدا”  “المقلـــق 

والمضرب عن الطعام في سجنه.
وكان االتحـــاد األوروبـــي أعرب، عن 
“قلقـــه البالـــغ” بشـــأن التقاريـــر التـــي 

تفيـــد بأن صحة نافالني تتدهور في 
الســـجن، ودعا إلى “اإلفـــراج الفوري 

وغير المشروط عنه”. 
وقـــال جوزيـــب بوريـــل أمـــس، إنـــه 
يجـــب الســـماح لألطباء الذيـــن يثق 
بهـــم نافالنـــي بزيارته رغـــم نقله إلى 

أحد المستشفيات.
وأضـــاف “تلقينـــا أنبـــاء تفيـــد بنقـــل 
نافالني إلى مستشفى سجن إقليمي، 
لكـــن مـــازال يتعيـــن على الســـلطات 
الروسية منحه حق الوصول الفوري 

إلى األطباء الذين يثق بهم”.
وكانت إدارة الســـجون الروســـية قد 
قررت أمـــس، نقل نافالنـــي المضرب 
عـــن الطعـــام منـــذ قرابـــة 3 أســـابيع 
إلى المستشـــفى، معتبـــرًة أن وضعه 

الصحي “مستقر”.
االتحـــاد  خارجيـــة  وزراء  ويقيـــم 

الكتلـــة  اســـتراتيجية  األوروبـــي 
تجاه روســـيا في أعقـــاب التعزيزات 
حـــدود  علـــى  لموســـكو  العســـكرية 
أوكرانيا، ووسط تراجع صحة زعيم 
المعارضة السجين، أليكسي نافالني.
عـــاوة علـــى ذلـــك، فـــإن المواجهـــة 

الدبلوماســـية بين جمهورية التشيك 
وروسيا العضو في االتحاد األوروبي 
الدبلوماســـيين  طـــرد  تبـــادل  بشـــأن 
بعـــد اتهـــام بـــراغ موســـكو بالتـــورط 
في انفجار مســـتودع ذخيـــرة بالعام 
2014، تضيـــف مزيًدا من التوتر بين 

الجانبين.
الواليـــات  أمـــس،  روســـيا،  واتهمـــت 
المتحـــدة األميركية، بأنها تقف وراء 
مـــن  الـــروس  الدبلوماســـيين  طـــرد 

جمهورية التشيك.
 20 أن  األحـــد،  روســـيا،  وأعلنـــت 
موظًفـــا في الســـفارة التشـــيكية في 
باتـــوا يعتبـــرون أشـــخاًصا  موســـكو 
“غيـــر مرغوب فيهـــم” ويجب عليهم 

مغادرة الباد فورا.
وذكـــر الكرمليـــن، أمـــس، أن روســـيا 
ســـتواصل الرد بالمثـــل إذا تم فرض 
مزيـــد مـــن العقوبـــات عليهـــا، بعد أن 
ردت على إجراءات أميركية جديدة 
األســـبوع الماضي، تستهدف الديون 
الســـيادية وتـــدرج شـــركات روســـية 

في القائمة السوداء.

الــتــشــيــك ــن  مـ ــا  ــه ــي ــي ــاس ــوم ــل دب ــرد  ــ ط وراء  ــوقـــوف  ــالـ بـ أمـــيـــركـــا  ــم  ــه ــت ت ــا  ــيـ روسـ
التوتر يتصاعد مع موسكو والوضع خطير جدا بأوكرانيا

جنيف ـ أ ف ب

اعتبر المدير العام لمنظمة الصحة 
أدهنـــوم  تيـــدروس  العالميـــة، 
أدوات  هنـــاك  أن  غيبريســـوس، 
كافية لبسط السيطرة على جائحة 
فيـــروس كورونـــا المســـبب لعدوى 

“كوفيد 19” خال أشهر معدودة.
وقـــال مدير المنظمة، خال مؤتمر 
صحافي أمس االثنين في جنيف، 
توزيـــع  قضيـــة  إلـــى  إشـــارة  فـــي 
لبســـط  أدوات  “لدينـــا  اللقاحـــات 
السيطرة على هذه الجائحة خال 
أشـــهر عدة حال اعتمدناها بشـــكل 

متسق وعادل”.
وأعـــرب تيـــدروس مـــع ذلـــك عـــن 
قلقه من الســـرعة البالغة النتشـــار 

فيـــروس كورونا بين الناس 
الذي تتـــراوح أعمارهم 

عامـــا،  و59   25 بيـــن 
مـــا يمكـــن أن يكـــون 

مرتبطا بالســـاالت األكثـــر انتقاال، 
وأضـــاف أن المـــرض أودى بحيـــاة 
أشـــهر،   9 مليـــون شـــخص خـــال 
ووصـــل هـــذا العـــدد إلـــى مليونين 
خـــال 4 أشـــهر الحقـــة، بينمـــا تـــم 
الوصـــول إلـــى مســـتوى 3 مايين 

متوفى في 3 أشهر فقط.
ويواجـــه العالم، منـــذ يناير 2020، 
أزمـــة صحيـــة مزمنـــة ناجمـــة عن 
فيـــروس كورونـــا  عـــدوى  تفشـــي 
الـــذي   ،”19 “كوفيـــد  المســـتجد 
بـــدأ انتشـــاره مـــن مدينـــة ووهـــان 
الصينية وأدى إلى خســـائر ضخمة 
فـــي كثير مـــن قطاعـــات االقتصاد 
والســـياحة  النقـــل  خصوصـــا 
والمجـــال الترفيهـــي، وانهيـــار 
العالميـــة  البورصـــات 
وتســـارع هبوط أســـواق 

الطاقة.

الصحة العالمية: السيطرة على كورونا خالل أشهر
لندن ـ أ ف ب

تم إلغاء الزيارة الرســـمية التي من 
المقـــرر أن يقوم بهـــا رئيس الوزراء 
البريطاني بوريس جونســـون للهند 
في نهاية شهر أبريل؛ بسبب تفشي 
الوباء في هـــذا البلد، وفق ما أعلن 

مكتبه أمس االثنين.
وذكـــر داونينـــغ ســـتريت فـــي بيان 
“نظرا للوضـــع الحالي في ما يتعلق 
بفيـــروس كورونا، لن يتمكن رئيس 
مـــن  جونســـون  بوريـــس  الـــوزراء 

زيارة الهند األسبوع المقبل”.
وبـــدالً مـــن ذلـــك، سيتشـــاور زعيم 
نظيـــره  مـــع  المحافظيـــن  حـــزب 
الهنـــدي ناريندرا مـــودي “في وقت 

حـــول  الشـــهر”  هـــذا  مـــن  الحـــق 
مـــن  الطموحـــة  “خططهـــم 

بريطانية  شـــراكة  أجل 
هندية مستقبلية”.

المصـــدر  وأضـــاف 

نفسه “سيبقيان على تواصل بشكل 
منتظم بعد ذلـــك، ويتطلعان بفارغ 
الصبر لعقد لقاء شخصي في وقت 

الحق من هذا العام”.
وكان من المقرر أن يزور جونسون 
الهنـــد فـــي ينايـــر فـــي أول زيـــارة 
خارجية كبرى له منذ تسلمه منصبه 
فـــي يوليـــو 2019، لكن الزيـــارة تم 
تأجيلهـــا فـــي أعقـــاب تفاقـــم أزمـــة 
التـــي  بريطانيـــا  فـــي  كوفيـــد19- 

تخرج حاليا من تدابير اإلغاق.
مـــن  كان  التـــي  الزيـــارة  وكانـــت 
المفترض أن تتـــم بعد وقت قصير 
مـــن خـــروج بريطانيا مـــن االتحاد 
األوروبية  والســـوق  الجمركـــي 
إلـــى  تهـــدف  الموحـــدة، 
“تعزيز الشـــراكة التجارية 

والمناخية” مع الهند.

وباء كورونا يلغي زيارة جونسون إلى الهند

المعارض الروسي أليكسي نافالني

دبي ـ وكاالت

أكـــدت مصـــادر ميدانيـــة، مصرع 
صفـــوف  فـــي  البـــارز  القيـــادي 
ميليشـــيا الحوثـــي وقائـــد إحدى 
جبهاتهـــا المشـــتعلة فـــي المعارك 
الدائرة غرب مأرب، شرقي اليمن.

وأفـــادت المصـــادر بـــأن القيـــادي 
أبـــو خالد الســـفياني، قائـــد جبهة 
ُقتـــل  الكســـارة،  فـــي  الحوثييـــن 
خـــال  اليمنـــي  الجيـــش  بنيـــران 

المعارك في ذات الجبهة.
ونقلـــت مواقـــع إخباريـــة محليـــة 
عن مصدر عســـكري أن السفياني 
قتـــل مع عـــدد مـــن مرافقيـــه في 
جبهة الكســـارة خـــال مواجهات 

مع الجيش الوطني.

والســـفياني هو ثالث قائد لجبهة 
الكســـارة يقتـــل خـــال مواجهات 
هجـــوم  بـــدء  منـــذ  الجيـــش  مـــع 
ميليشـــيا الحوثـــي علـــى أطـــراف 
الماضـــي،  فبرايـــر   7 فـــي  مـــأرب 
فـــي محـــاوالت انتحارية فاشـــلة 
للســـيطرة علـــى المحافظة الغنية 
بالنفط. وذكـــرت مصادر ميدانية 
القيـــادات  مـــن  عـــددا  أن  أخـــرى 
الحوثيـــة البـــارزة لقـــت مصرعهـــا 

في ذات الجبهة.
مـــأرب  غـــرب  جبهـــات  وتشـــهد 
معـــارك عنيفة ومتواصلة، وســـط 
كبيـــرة  وماديـــة  بشـــرية  خســـائر 

للحوثيين.

مصرع قائد جبهة الحوثيين في غرب مأرب

القاهرة ـ وكاالت

أعلنت الداخلية المصرية، أمس االثنين، مقتل 
3 إرهابييـــن مـــن “داعـــش” تورطوا فـــي إعدام 

قبطي رميا بالرصاص في سيناء.
عناصـــر   3 إن  بيـــان،  فـــي  الداخليـــة  وقالـــت 
إرهابيـــة متورطـــة في حـــادث مقتـــل المواطن 
نبيل حبشي ســـامة، لقوا مصرعهم في تبادل 
إلطـــاق النـــار مـــع األمـــن بمنطقة األبطـــال في 
شمال ســـيناء. وكان مســـلحون ينتمون لوالية 
“داعش” ســـيناء قـــد أعدموا قبطيـــا، اختطفوه 
قتلـــه  لعمليـــة  فيديـــو  ونشـــروا  شـــهور،  قبـــل 
وإعدامـــه، أمـــس األحـــد. وأعدم نبيل حبشـــي 
ســـامة، 62 عامـــا، رميـــا بالرصـــاص على أيدي 
عناصر “داعش” بعد 6 شـــهور من اختطافه في 

مدينة بئر العبد بشمال سيناء.
واختطف عناصر التنظيم، القبطي في نوفمبر 
الماضي أثناء ســـيره في أحد شـــوارع المدينة، 
ثم اســـتوقفوا ســـيارة وســـرقوها ونقلـــوا فيها 
القبطـــي، ثم اختفـــوا حتى ظهر مقطـــع فيديو 

إلعدام الضحية.

3 إرهابيين  مصر.. مقتل 
تورطوا في إعدام قبطي
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شاهدت لكم: أنجح المسلسالت المصرية الجديرة بالمشاهدة
بعد مرور أسبوع تقريبا من شهر رمضان 
المسلسالت  كــالــعــادة  احتلت  الــمــبــارك، 
عدد  من  التلفزيوني  السباق  المصرية 
الــمــشــاهــدات والــمــســلــســالت الــتــي تم 
تقديمها هذا العام، والتي ركزت بصورة 
ما على محاربة اإلرهــاب والتطرف من 
- كابول“  “القاهرة  خالل مسلسلين هما 
والمسلسل الرائع ”االختيار“، إضافة إلى 
كــانــت في  الــتــي  المسلسالت  مــن  عــدد 

دائرة الضوء:

القاهرة كابول

العام  مــن  للعرض  جــاهــزا  كــان  أن  بعد 
على  الضوء  المسلسل  يسلط  الماضي، 
كيف  ويصور  خياليين،  إرهابيين  قــادة 
يقع الناس في هذه المنظمات وشرهم. 
تقوم  إرهــابــي  بتفجير  األحـــداث  وتبدأ 
به جماعة إرهابية في معسكر أميركي 
الجماعة  رئيس  بمباركة  بأفغانستان، 
”طارق  المبدع  يقدمها  التي  اإلرهابية 
ــزي”،  ــ ــطــفــي“ بــشــخــصــيــة “الــشــيــخ رمـ ل

ــيــة  ــد الـــســـلـــطـــات األمــن ــ وأعـــقـــبـــهـــا رصـ
حيث  العملية،  لهذه  وفريقها  المصرية 
ــمــؤامــرات الــتــي تــعــرضــت لها  يــرصــد ال
 3 من  أكثر  مــدى  على  والمنطقة  مصر 
كابول“  “القاهرة  أبطال  وخطف  عقود. 
األنظار باألداء العالي واإلخراج المتقن 

أيضا.
عبدالوهاب  فتحي  تمثيل  مــن  العمل 

وخالد الصاوي.

حرب أهلية

منذ  بقوة  دخلت  التي  المسلسالت  من 
الحلقات األولى في األسبوع األول هو 
النجوم  بوجود  أهلية“،  ”حرب  مسلسل 
يسرا “مريم” التي تعاني من اضطرابات 

ابنتها  وقــســوة  جــحــود  بسبب  نفسية 
وجميلة عوض وأروى جودة، وهو يتبع 
ابنتها  عن  للتخلي  اضطرت  التي  يسرا 
وهي طفلة لتربيها زوجة أبيها، ما يزيد 
التوتر بين األم وابنتها مع مرور السنين. 

قصر النيل

أكثر ما شدني في مسلسل ”قصر النيل“ 
انهم احضروا حقبة الستينات بذكاء من 
خالل المكياج والديكور، ويحكي قصة 
اضطرت  التي  الشربيني،  دينا  النجمة 
بــعــد وفـــاة زوجــهــا لــلــزواج مــن شقيقه 
الــمــتــزوج بــالــفــعــل، وتــتــوالــى األحـــداث 
ــاة رجـــل األعــمــال ”فــهــمــي باشا  بــعــد وفـ
لولديه  تاركا  بريطانيا،  في  السيوفي“ 

وأخيه وأخته ثروة كبيرة 
ضخم  قــصــر  ضمنها  مــن 
وتقع  النيل،  ضفاف  على 
جريمة غامضة في القصر 
الذي تعيش فيه العائلة من بعده خالل 

فترة سياسية حرجة.

موسى

ــيــر لـــلـــجـــدل مــحــمــد  ــمــث ــدم الـــنـــجـــم ال ــ قـ
درامــا  ”مــوســى“، وهــو  رمضان مسلسله 
ــدور أحـــداثـــهـــا فــــي زمـــن  ــ ــ تـــاريـــخـــيـــة ت
يقدم  وفيه  لمصر،  البريطاني  االحتالل 
رمــضــان دور مــوســى رجـــل مــن صعيد 
صعوبات  وســط  بإخوانه  يعتني  مصر 
الحياة. المسلسل مليء بالحركة والثأر 
السياسية.  ــات  واالضــطــراب والــوطــنــيــة 
للطبيعة  اســتــعــراضــا  المسلسل  وقـــدم 
الخالبة بمدينة األقصر الجميلة، وظهور 

المعبد الفرعوني بمحافظة سوهاج.

اللهم ارزقني فيه رحمة 
األيتام وإطعام الطعام 
وإفشاء وصحبة الكرام 
بطولك يا ملجأ اآلملين.
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المقادير:

• كوبان من الماء الدافئ )حوالي 110 
درجة(

• 2 ملعقة شاي خميرة 
• ¾ كوب سكر بني غامق معبأ

جميع  دقـــيـــق  ونـــصـــف  أكــــــواب   4  •
االستعماالت

• 4 مالعق كبيرة ملح خشن
• عود زبدة باردة غير مملحة، مقطعة 

إلى قطع صغيرة
• بخاخ زيت نباتي

• ½ كوب من صودا الخبز
• ½ كوب من شراب الشعير

ــخــشــخــاش، وبـــــذور عــبــاد  ــذور ال ــ • بـ
ــذور الــيــقــطــيــن، وبـــذور  ــ ــشــمــس، وبـ ال
الـــكـــراويـــة، وبــــذور الــســمــســم، وجبن 
والجبن  جــيــًدا،  المبشور  الــبــارمــيــزان 

الشيدر، والغرويير )اختياري(

الطريقة:
الماء  اخلطي  متوسط،  وعــاء  فــي   •
من  كــوب  ونــصــف  والخميرة  الــدافــئ 
الــســكــر الــبــنــي. اتــركــيــهــا حــتــى تصبح 
10 دقـــائـــق. في  ــى  ــ إل  5 مـــن  رغـــــوة، 
الــكــهــربــائــي، اخلطي  الــخــالط  ــاء  وعــ
باستخدام  الخشن  والــمــلــح  الــدقــيــق 
في  واستمري  الزبدة  أضيفي  يديك. 
الخليط.  يتفتت  حتى  بيديك  الخلط 
واســتــمــري  الــخــمــيــرة  أضــيــفــي خليط 
تتشكل  حتى  يديك  بين  الخلط  في 
العجين،  خطاف  باستخدام  عجينة. 
اخلطي العجينة على سرعة متوسطة 
مــنــخــفــضــة حــتــى تــصــبــح مـــشـــدودة 
ومطاطة وناعمة لمدة 6 إلى 8 دقائق. 
غلفي بالبالستيك وضعيه في الثالجة 
لمدة 8 ساعات على األقل وحتى ليلة 

كاملة.
• سخني الــفــرن إلـــى175 درجـــة، مع 

صينية  رشي  العلوي.  الثلث  في  رف 
العجين  افـــردي  الطبخ.  بـــرذاذ  الخبز 
في مستطيل 14 × 12 بوصة. قطعي 
 14 طولها  شريحة   12 ــى  إل العجين 
بوصة، كل منها حوالي بوصة. اعملي 
مع قطعة واحدة في كل مرة، وشكلي 
العجين باألشكال واألحجام المطلوبة. 

انقلي إلى صفيحة خبز جاهزة.
ثانية  كــبــيــرة  خــبــز  صينية  ادهــنــي   •
برذاذ الطبخ. في قدر كبير، اخلطي 8 
أكواب من الماء وصودا الخبز شراب 
دعيه  بني.  سكر  كــوب  وربــع  الشعير 
ينضج على نار متوسطة عالية. اطهي 
المعجنات على نار هادئة، واحدة تلو 
صغيرة  قطع  مع  اثنتان،  )أو  األخــرى 
لكل  ثانية   30 لمدة  المعجنات(،  مــن 
بها تحت سطح  االحتفاظ  مع  منهما، 
عريضة.  بملعقة  األمــر،  لزم  إذا  الماء، 
ــى صــفــيــحــة خــبــز جـــاهـــزة.  ــ ــقــلــي إل ان

المعجنات  تــشــكــيــل  ــادة  ــ إعـ )يــمــكــنــك 
برفق إذا أصبحت مشوهة(.

و/  بالملح  المملح  البسكويت  رشي   •
أو الطبقة المرغوبة، باستخدام طبقة 
مختلفة.  أنــواًعــا  امــزجــي  أو  واحـــدة 
 5 لــمــدة  الــفــرن واخــبــزيــه  إلـــى  انقليه 
الخبز  صينية  بتدوير  قومي  دقــائــق. 

واخــبــزيــهــا حــتــى يــصــبــح لــونــهــا بنيا 
انقلي  أخــرى.  دقائق   6 إلــى   3 غامقا، 
ودعيها  سلكي  رف  إلـــى  المعجنات 
المعجنات  تحضير  يمكن  قليال.  تبرد 
مسبًقا وتجميدها في حاوية محكمة 
اإلغالق. تذوب وتدفئ في فرن 120 

درجة.

مع الشيف
 فجر المنصوري

بـــرتــــزل

فــي العــام 1937، اشــترك كل مــن عبــدهللا الزايد والشــيخ علي بن 
عيســى آل خليفة وحســين يتيم في تأســيس أول دار ســينما في 

البحرين بالمنامة وسميت “مرسح البحرين”.

وكان موقعها موقع سينما الحمراء 
السينما  افتتاح  فيلم  وكان  حاليا، 
أم  بــطــولــة  مـــن  “وداد”  فــيــلــم  هـــو 
بعد  فيما  السينما  كلثوم. وسميت 
“سينما  أو  الوطني”  “سينما  باسم 

الوطنية”.
وفي 23 يناير 1938، وقع الشركاء 
ــع مــســتــشــار حــكــومــة  ــة مــ ــالثـ ــثـ الـ
قطعة  لتأجير  اتــفــاقــيــة  الــبــحــريــن 
“مسرح  عليها  أقيم  التي  األرض 

لـــمـــدة 19 ســـنـــة. ومــع  ــبــحــريــن”  ال
لعبدهللا  “البحرين”  جريدة  صــدور 
ولما   ،1939 مـــارس   7 فــي  الــزايــد 
ــان يــقــدمــه مــن خــدمــة إعــالنــيــة  كـ
الجماهيري  اإلقبال  ازداد  للمرسح 

على السينما. 
الــمــلــك  زار  ــام  ــ ــعـ ــ الـ ذلــــــك  وفــــــي 
“مــســرح  ــود  ــعـ سـ آل  عــبــدالــعــزيــز 
البحرين” عند زيارته البحرين في 

مايو 1939.

افتتـاح أول سينمـا فـي البحـريـن

برامج ترفيهية وثقافية وتوعوية بإذاعة البحرين
ــوال شهر  تــقــدم إذاعــــة الــبــحــريــن طــ
رمضان المبارك مجموعة من البرامج 
التي تتناسب مع روح الشهر الفضيل 
والـــجـــوانـــب الــتــرفــيــهــيــة والــثــقــافــيــة 

برنامج  ومنها  والــتــوعــويــة 
إذ  نرتقي”،  “بقيمنا 

يـــســـتـــعـــرض كــل 
يــــوم قــيــمــة من 
القيم المجتمعية 
واإلنـــــســـــانـــــيـــــة 

بـــــــطـــــــريـــــــقـــــــة 
مشوقة 

ــن تــقــديــم  وبــســيــطــة، والـــبـــرنـــامـــج مـ
عبدالناصر  ــراج  إخـ مــعــروف  نسرين 

النعار.
نسخته  فـــي  “بـــــرادايـــــم”  ــامـــج  ــرنـ وبـ
الثانية، وهو برنامج اجتماعي شبابي 
بقالب جدلي خفيف يتناول في هذه 
النسخة مواضيع الشباب المراهق 
التخصص  مثل  عالجها،  وكيفية 
الجامعي ويضم فريق العمل فيه 
ــبــنــاء ونــاصــر جبر  ال كــال مــن آالء 
وصابر السعيد، ويبث على البرنامج 

العام وبحرين إف.إم 
ــقــه  ــج “فـــــــي خــل ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ وبـ
يــتــحــدث  إذ  شــــــــؤون”، 
ــن حـــكـــمـــة هللا  ــ عــ
مخلوقاته  في 
فريق  ويضم 
فيه  الــعــمــل 
البناء  آالء 
حـــــــــســـــــــن 

كريم وإخراج محمد التميمي. 
فيتناول  واشــربــوا”  “كلوا  برنامج  أما 
المتعلقة  المواضيع  دقائق   10 خالل 
ــغـــذاء الـــتـــي ذكـــــرت فـــي الـــقـــرآن  ــالـ بـ
زكريا  تقديم  من  والبرنامج  الكريم، 

خــنــجــي وإخـــــــراج إبـــراهـــيـــم تــلــفــت. 
وبــرنــامــج “فــتــاوى رمــضــانــيــة” و “أنــا 
ــورة أبــوالــشــوك  ــ مــعــك” مـــن تــقــديــم ن
أيضا  وهناك  بوقيس.  حمد  وإخـــراج 
“أسماء  و  حياتك”  “صحتك  برنامج 
هللا الحسنى” و “صفحات رمضانية”.

في  مجلي  أحمد  الفنان  أوضــح 
لــــ”الـــبـــالد” أن الــســاحــة  تــصــريــح 
عموم  وفي  البحرين  في  الفنية 
بالتعافي  ــــدأت  ب الــخــلــيــج  دول 
أنشطتها  ــى  إل وتــعــود  ا  تدريجيًّ
بعد التوقف التام بسبب جائحة 
ألــــزمــــت دول  والــــتــــي  كــــرونــــا 
ــم بــالــتــوقــف وتــســبــب في  ــعــال ال
المجتمعات،  فــي  الــحــيــاة  ــّل  شـ
قام  الــذي  الكبير  بــالــدور  مشيًدا 
ــوطــنــي  ــق الـــبـــحـــريـــن ال ــريـ ــــه فـ ب
وروح  كورونا  لجائحة  للتصدي 
الــمــســؤولــيــة الــتــي يــتــحــلــى بها 
الجميع  وتكاتف  البحرين  شعب 

من أجل المصلحة العامة.
وعــــــن جـــــديـــــده فـــــي رمـــضـــان 
 17 أنه شارك في  أوضح مجلي 
حــلــقــة مـــن الــمــســلــســل اإلذاعــــي 
سحنون  أم  “يوميات  الكوميدي 

الماجد، حيث  للكاتب أسامة   ”5
تقّمص عدة أدوار في المسلسل 
الــذي يطرح في كل يوم قضية 
اجتماعية بقالب كوميدي جميل 
بـــقـــيـــادة الـــفـــنـــان أحـــمـــد مــبــارك 
والمخرج  سلطان  هدى  والفنانة 
فريق  وبقية  الشوملي،  عبدهللا 
المسلسل وهم، ناصر السعدون، 
الــصــايــغ،  أمــيــن  الـــزيـــانـــي،  والء 

وفاء مكي.

ا مجلي.. الساحة الفنية بدأت بالتعافي تدريجيًّ
محرر مسافات

طارق البحار

نسرين معروف
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الجزاءات التأديبية على العامل
قانون العمل في البحرين لعام 2012، ينّظم عالقة العمل وفق 
متطلبـــات العمـــل الدوليـــة الســـارية المفعول، وفـــي هذا حفظ 
للحقوق والواجبات مع التشـــجيع لممارســـة العمل. ومن ضمن 
األحـــكام نجـــد، الجـــزاءات التأديبية علـــى العامـــل. وال بد من 
اإلشارة أن وضعها في القانون، له أهميته المباشرة في توفير 
الشـــفافية المتعلقـــة بالحقوق القانونية للعامليـــن. والجزاءات 
هي، التنبيه الشـــفوي، اإلنذار الكتابي، تأجيل موعد استحقاق 
العالوة الســـنوية مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر، الوقف عن العمل 
مـــع الخصـــم من الراتـــب لمدة ال تتجاوز شـــهًرا في الســـنة وال 
تزيد على خمســـة أيام في المرة الواحدة، تأجيل الترقية عند 
اســـتحقاقها لمدة ال تزيد على ســـنة، الفصل مـــن الخدمة وفًقا 
ألحـــكام القانـــون. ونالحـــظ التدرج فـــي العقوبة، وهـــذا منهج 

سليم ويمثل العدل وليس التشفي والغبن. 
وهناك إجراءات ال بد من االمتثال لها، ال يجوز لصاحب العمل 
توقيـــع جـــزاء على العامـــل إال بعد إبالغه كتابة بما نســـب إليه 
وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر، ويبدأ 
التحقيـــق خـــالل ســـبعة أيام علـــى األكثر من تاريـــخ المخالفة، 
وللنقابـــة التي يتبعهـــا العامل أن تندب ممثالً لحضور التحقيق 
متـــى أخطـــر العامل صاحـــب العمل بذلـــك كتابـــة. ويجوز في 
المخالفـــات التـــي يعاقـــب عليهـــا بالتنبيـــه الشـــفوي أو باإلنذار 
الكتابي أو الوقف عن العمل يوًما واحًدا مع الخصم من األجر، 
أن يكـــون التحقيق شـــفاهة على أن يثبـــت مضمونه في القرار 
الصـــادر بتوقيع الجـــزاء. ويجب في جميـــع األحوال أن يكون 
القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبًبا. ولصاحب العمل أن يحقق 
مـــع العامـــل بنفســـه، أو أن يعهـــد بالتحقيـــق إلى آخـــر من ذوي 
الخبـــرة في موضـــوع المخالفة أو إلى أحد العاملين بالمنشـــأة 
بشرط أال يقل المستوى الوظيفي للمحقق عن مستوى العامل 
الذي يجرى معه التحقيق، ويخطر العامل كتابة بما وقع عليه 
مـــن جزاءات ونوعهـــا ومقدارها والجزاء الذي يتعرض له عند 
العود. فإذا امتنع العامل عن تسلم اإلخطار يرسل بكتاب بعلم 
الوصـــول على عنوانـــه المبين في ملفه. ويكـــون للعامل الحق 
في التظلم كتابة من القرار الصادر بتوقيع الجزاء عليه خالل 
ســـبعة أيـــام عمـــل من تاريـــخ إخطاره بالقـــرار، ويقـــدم التظلم 
إلـــى مصدر القرار ويجـــب على صاحب العمـــل قيد الجزاءات 
الماليـــة التـــي توقـــع علـــى العمـــال في ســـجل خاص، مـــع بيان 
ســـبب توقيعها واسم العامل ومقدار أجره، وأن يفرد لحصيلة 
ا، ويكون التصرف فيها طبًقا لما يقرره  الجزاءات حســـاًبا خاصًّ

وزير العمل باالتفاق مع اتحاد نقابات عمال البحرين. 
الجـــزاءات التأديبيـــة التـــي توقع علـــى العامل ترفـــع بانقضاء 
ســـتة أشـــهر في حالة اإلنذار الكتابي والتنبيه الشـــفوي، وسنة 
فـــي حالـــة الوقف عـــن العمل مـــع الخصم من الراتـــب وتأجيل 
موعد اســـتحقاق العالوة السنوية وتأجيل الترقية ويتم الرفع 
إذا تبيـــن أن ســـلوك العامـــل وأداءه لعملـــه مرضيـــان. ويترتب 
علـــى رفـــع الجـــزاء كأنـــه لـــم يكـــن بالنســـبة للمســـتقبل، وترفع 
أوراق الجزاء وكل إشـــارة إليه وما يتعلق به من ملف العامل. 

ونواصل..

AWARSAMA@WARSAMALC.COM

د. عبد القادر ورسمه 

تعيين استشــاري للقســم الرابع بمشــروع الرملي اإلســكاني

لشراء معدات لشركة “تطوير”

فتح مجلس المناقصات والمزايدات في جلســة أمس مناقصة 
لشــركة تطويــر للبتــرول لتوقيــع اتفاقية شــراء لمدة 5 ســنوات 
لتوريــد معــدات اإلنجــاز، تنافســت عليهــا 17 شــركة، تــم تعليــق 
عطــاء إحــدى الشــركات، وكان أقــل عطــاء بنحــو 20.2 مليــون 
وأكبرهــا   ،)MB Petroleum Services LLC( لشــركة  دينــار 

بقرابة 72.1 مليون دينار.

كمـــا فتح المجلس 3 مناقصات 
أخرى لشـــركة تطوير للبترول، 
الصمامـــات  لتوريـــد  أولهـــا 
تنافســـت  اليدويـــة  الكرويـــة 
عليهـــا 10 شـــركات وكان أقـــل 
عطاء بنحـــو 293.1 ألف دينار، 
والثانيـــة لتوريـــد صمـــام يعمل 
بمحـــرك صمام كروي تنافســـت 
أقـــل  وكان  شـــركة   12 عليهـــا 
عطـــاء بنحـــو 23.9 ألـــف دينار، 
الفواصـــل  لتوريـــد  واألخيـــرة 
تنافســـت عليهـــا 9 شـــركات تم 
تعليـــق عطاء إحدى الشـــركات 
وكان أقـــل عطـــاء بنحـــو 18.6 

ألف دينار.
المجلـــس  فتـــح  وكذلـــك 
مناقصة لبنك اإلســـكان لتعيين 
استشـــاري لإلشـــراف الهندسي 
على القســـم الرابع من مشروع 
تنافســـت  الســـكني،  الرملـــي 
بعطـــاءات  شـــركة   14 عليهـــا 
فنية، وتـــم تعليق عطـــاءات 5 
شـــركات. ويحتـــوي المشـــروع 
كل  ويتكـــون  مبنييـــن  علـــى 
مبنـــى مـــن 10 طوابـــق. ويبلـــغ 
المـــراد  الشـــقق  عـــدد  إجمالـــي 
إنشـــاؤها 400 شـــقة، وتحتوي 
كل شـــقة علـــى 3 غـــرف نـــوم. 
إضافة لذلك، يحتوي المشروع 
مواقف ســـيارات )موقفان لكل 
شقة سكنية( وخدمات تجارية 

بمساحة 1,152 متر مربع.
وأيًضا فتـــح المجلس مناقصة 
)تمكيـــن(  العمـــل  لصنـــدوق 

“مهـــارات  وكالـــة  لتطويـــر 
عليهـــا  تنافســـت  البحريـــن”، 
شركتان وكان أقل عطاء بنحو 
Trib�( 249.8 ألف دينار لشركة

al(، وأكبرهـــا بقرابة 1.5 مليون 
دينار.

للحصـــول  “تمكيـــن”  ويســـعى 
على مقترحـــات ممن يمتلكون 
والســـجل  والخبـــرة  المعرفـــة 
تنفيـــذ  أو  و/  لقيـــادة  الحافـــل 
إصالحـــات التعليـــم والتدريب 
التطبيقـــي  والمهنـــي  التقنـــي 
)TVET(. ومـــن األمـــور المهمـــة 
في هذا اإلصالح تطوير وكالة 
للتدريـــب  البحريـــن(  )مهـــارات 
وتنميـــة المهـــارات فـــي جميـــع 

أنحاء المملكة. 
وتـــم إجماال، فتـــح 14 مناقصة 
حكوميـــة  جهـــات   7 لــــ  تابعـــة 
بإجمالـــي 99 عطـــاء، في حين 
تـــم تعليق 10 عطاءات تابعة لـ 
5 مناقصات. وبلغ مجموع أقل 
العطـــاءات المقدمة نحو 22.7 

مليون دينار.
مناقصتيـــن  المجلـــس  وفتـــح 
لهيئـــة الكهرباء والمـــاء، أولهما 
عمليـــات  وإدارة  لتشـــغيل 
بمـــا  المشـــتركين  خدمـــات 
اإللكترونيـــة  الخدمـــات  فيهـــا 
لرصـــد  المواقـــع  وتفتيـــش 
قانونيـــة  الغيـــر  التوصيـــالت 
وذلـــك لمـــدة عامين، تنافســـت 
تعليـــق  تـــم  شـــركات   4 عليهـــا 
أقـــل  وكان  العطـــاءات  أحـــد 

عطاء بنحـــو 801.6 ألف دينار، 
والثانيـــة لترقيـــة نظـــام جمـــع 
المعلومـــات للعـــدادات الذكيـــة 
)SEP2W( تقدمت إليها شركة 
 )EMCO WLL( هـــي  وحيـــدة 

بنحو 38.1 ألف دينار.
كمـــا فتح المجلـــس مناقصتين 
لشـــركة نفط البحريـــن )بابكو(، 
أولهما لتنفيذ تقنية التحســـين 
تقدمـــت  العامـــة  الديناميكـــي 
AS� )إليها شـــركة وحيـــدة هي 
 PEN TECHNOLOGY
INC( بنحـــو 720.1 ألـــف دينار، 
والثانيـــة لطلـــب تقديـــم عرض 
خدمات متخصصة في المسح 
األفـــالم  ألرشـــيف  الضوئـــي 
تنافســـت عليهـــا 9 شـــركات تم 
تعليـــق عطـــاء شـــركتين وكان 
أقـــل عطـــاء بنحـــو 40.6 ألـــف 

دينار.
مناقصتيـــن  المجلـــس  وفتـــح 

لالســـتثمار  البحريـــن  لشـــركة 
العقـــاري )إدامة(، أولهما لتوفير 
التنظيفـــات والصيانة  خدمات 
عقـــارات  مـــن  لعـــدد  العامـــة 
 10 عليهـــا  تنافســـت  )إدامـــة( 
شركات وكان أقل عطاء بنحو 
3 آالف دينـــار، والثانية لتوفير 
خدمات األمن والســـالمة لعدد 
مـــن عقـــارات )إدامة( تنافســـت 
أقـــل  وكان  شـــركات   8 عليهـــا 

عطاء بـ 144.9 ألف دينار.
وفتح المجلس مناقصة لوزارة 
االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل 
لتوقيـــع عقـــد زمني لمـــدة عام 
مـــواد غذائيـــة  لتوفيـــر  واحـــد 
وصحية لـــدور ومراكز الرعاية 
التابعة  االجتماعـــي  والتأهيـــل 
للوزارة تنافست عليها شركتين 
وكان أقـــل عطـــاء بنحو 156.8 

ألف دينار.

7 شركات تكنولوجيا مالية تتخرج من البيئة التجريبية
“الــفــنــتــك” مــنــتــجــات  ــار  ــب ــت الخ طــلــب   101 تــلــقــى  “الـــمـــركـــزي” 

بلـــغ عـــدد الشـــركات التـــي أنهـــت بنجاح 
الفتـــرة التجريبيـــة فـــي البيئـــة الرقابية 
مصـــرف  أوجدهـــا  والتـــي  التجريبيـــة، 
للشـــركات  لتتيـــح  المركـــزي  البحريـــن 
واختبـــار  تجربـــة  والعالميـــة  المحليـــة 
منتجات تكنولوجيا الخدمات المصرفية 
7 شـــركات، فـــي حيـــن  )الفنتـــك(، نحـــو 
يواصل المصرف تلقي طلبات االنضمام 

من مختلف الشركات حول العالم.
وكان مصـــرف البحريـــن المركزي أصدر 
للبيئـــة  عمـــل  إطـــار   ،2017 مايـــو  فـــي 
الرقابية التجريبية، كما أصدر في يونيو 
 ،2017 لســـنة   )  39  ( رقـــم  قـــرار   2017
بشأن تشكيل لجنة فحص طلبات البيئة 
الرقابية التجريبية للتكنولوجيا المالية، 
حيـــث تختـــص اللجنـــة بفحـــص طلبات 

االنضمـــام إلى البيئة الرقابية التجريبية 
لبيـــان مـــدى توافقهـــا مع الشـــروط التي 
يحددهـــا المصـــرف المركـــزي فـــي هـــذا 

الشأن.

التكنولوجيـــا  وحـــدة  تقريـــر  وأشـــار 
أسســـها  التـــي   - واالبتـــكار  الماليـــة 
المصرف المركزي لرفع مســـتوى القطاع 
المصرفـــي ومواكبة التغييـــرات التقنية 

التـــي يشـــهدها العالـــم - أنهـــا واصلـــت 
بالتنســـيق مع المعنييـــن عقد العديد من 
بشـــأن  االجتماعـــات داخليـــا وخارجيـــا 
تعريـــف الشـــركات واألفـــراد بإطار عمل 
البيئة الرقابية التجريبية وشـــرح عملية 
تقديـــم الطلـــب، حيث اســـتلم المصرف 
الرقابيـــة  للبيئـــة  لالنضمـــام  طلبـــا   101

التجريبية خالل العام 2020.
وتـــم خـــالل العـــام 2020 الموافقة على 
11 طلبا، بعد أن تم دراستها ومناقشتها 
في لجنة فحـــص طلبات البيئة الرقابية 
كمـــا  الماليـــة،  للتكنولوجيـــا  التجريبيـــة 
أن لديهـــا نحـــو 5 طلبات قيد الدراســـة. 
وتـــم رفـــض 6 طلبات لعـــدم اســـتيفائها 
الشـــروط المنصـــوص عليهـــا ضمن إطار 
البيئـــة الرقابيـــة التجريبيـــة، فـــي حيـــن 
جـــرى إلغـــاء 3 طلبـــات بناء علـــى رغبة 

المتقدمين بالطلب.
* مستشار وخبير قانوني

20
مليون دينار

“تمكين”: ربع 
مليون دينار 

لتطوير وكالة 
مهارات البحرين

802 ألف دينار 
إلدارة خدمات 

مشتركي 
“الكهرباء”

أمل الحامد

كشـــف رئيس لجنة التعليـــم العالي بغرفة 
تجـــارة وصناعة البحرين، وهيب الخاجة، 
عن تحركات بدأتها الغرفة بغية إنشـــاء ما 
أسماها “شبكة وطنية للبحوث والتطوير” 
تشـــمل الشـــركات والمصانـــع والجامعـــات 
ومجلـــس التعليم العالي ومركـــز البحرين 
والطاقـــة  االســـتراتيجية  للدراســـات 
ومجلـــس التنميـــة االقتصاديـــة والجهات 

ذات الصلة.
وأوضـــح الخاجة على هامش لقاء نظمته 
اللجنـــة لبحـــث تحديـــات قطـــاع التعليـــم 
العالي في ظـــل جائحة “كورونا” أنه جرى 
مخاطبـــة 4 وزراء بشـــأن هـــذا المشـــروع، 
أبـــدت شـــركات صناعيـــة رغبتهـــا  حيـــث 
في الشـــراكة مـــع هـــذه )الشـــبكة الوطنية 

للبحـــوث والتطويـــر( بحيث تكـــون تحت 
مظلة عليا. 

التـــي  البحـــوث  أن  إلـــى  الخاجـــة  وأشـــار 
ســـتقوم بها الشـــبكة ســـتخدم المؤسسات 
طلبـــة  ستســـتقطب  كمـــا  والشـــركات 
الدراســـات العليـــا للقيـــام بأبحـــاث ضمـــن 

أهداف وتوجهات الشبكة المذكورة.
ا 3 جامعات  وأوضح الخاجة أن هناك حاليًّ

حكوميـــة وجامعـــة إقليميـــة و14 جامعـــة 
خاصة فـــي البحرين، وأن جميعها حاصلة 
على االعتماد األكاديمي ما اعتبره بشـــارة 

خير في قطاع التعليم.
وأشـــار إلـــى أن الغرفـــة تعمل علـــى إعادة 
لكـــي  التشـــريعات  بعـــض  فـــي  النظـــر 
فـــي  االســـتثمار  توجهـــات  مـــع  تتماشـــى 
العالـــي وجعـــل البحريـــن نقطـــة  التعليـــم 
استقطاب لالستثمارات في قطاع التعليم 

والتدريب.
أما عضو اللجنة بســـام الحمد فاســـتعرض 
عدًدا من الدراســـات الدولية التي أجريت 
العالـــم والتـــي رأى أن مخرجاتهـــا  حـــول 
تتوافق مع الحالة البحرينية حيث شملت 
وجهـــة  جامعـــة   400 الدراســـات  إحـــدى 
متعلقة بالتعليم العالي، شـــلمت 111 دولة 

التعليمـــي  للقطـــاع  تأثـــًرا كبيـــًرا  أظهـــرت 
بالجائحة. 

وأشـــار الحمد إلى أن كثيًرا من الجامعات 
تواجه مشكالت مالية ألن الطالب أنفسهم 
كذلـــك يواجهون مشـــكالت ماليـــة. ولفت 
إلى أن الجائحـــة تحمل في طياتها فرص 
كذلك لقطـــاع التعليم العالي في البحرين، 
فمع عودة آالف الطالب من دول المنطقة، 
الذين يدرســـون فـــي الـــدول الغربية، فإن 

الفرصة ســـتكون متاحة الســـتقطابهم في 
الجامعات البحرينية.

وأوضـــح أن هنـــاك جملـــة مـــن التحديـــات 
التـــي تواجـــه التعليـــم اإللكترونـــي ومـــن 
بينهـــا البنيـــة التحتيـــة واألدوات المتاحة 
للتعليـــم، منّوًهـــا فـــي هـــذا الســـياق إلـــى 
الـــدور المجتمعـــي الـــذي يمكـــن أن تلعبـــه 
المؤسســـات فـــي توفير أجهـــزة الكمبيوتر 
ُبعـــد  عـــن  بالتعليـــم  المتعلقـــة  واألدوات 

إلى جانـــب توفير باقات أنترنت ســـريعة، 
االتصـــاالت  شـــركات  تبـــادر  أن  مقترًحـــا 
بتخصيـــص باقات أنترنت تناســـب الطلبة 

في الظروف الراهنة.
أمـــا ســـلمان الزيانـــي مـــن جامعـــة الخليج 
العربـــي فـــرأى أن الجائحة عـــّززت البحث 
العلمـــي مـــن واقع تجربتـــه فـــي الجامعة، 
حيـــث زادت األبحـــاث المنشـــورة وحركة 

نشاط البحث والنشر العلمي.

الغرفة: خاطبنا 4 وزراء ومؤسسات بشأن المشروع

تحالف بين الجامعات والشركات لصالح البحوث والتطوير

سلمان الزيانيباسم الحمدوهيب الخاجة

الخاجة: 14 
جامعة خاصة 

في البحرين و3 
حكومية

علي الفردان

علي الفردان
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للتواصل: 17111509

الناقلة   – الــخــلــيــج  طــيــران  أعــلــنــت 
عن   – الــبــحــريــن  لمملكة  الــوطــنــيــة 
اســتــئــنــاف رحــاتــهــا الــمــبــاشــرة إلــى 
ــواقــع  ــــي ب ــــدول ــبــول ال مـــطـــار إســطــن
ــك بــدءا  رحلتين فــي األســبــوع، وذل

من 11 مايو 2021.
بــدأت  قــد  الخليج  طــيــران  وكــانــت 
للمرة  الــمــبــاشــرة  رحــاتــهــا  بتسيير 
وتركيا  البحرين  مملكة  بين  األولــى 
إحــــدى  ــي  ــ وهــ  1985 الــــعــــام  فــــي 
الوجهات اإلقليمية الرئيسة للناقلة. 
ــر طـــيـــران الــخــلــيــج رحــاتــهــا  وتــســّي
حــالــيــًا إلــى كــل مــن أبــوظــبــي، دبــي، 
ــدمــام،  الــكــويــت، الـــريـــاض، جـــدة، ال
القاهرة،  مسقط،  المنورة،  المدينة 
عّمان، الدار البيضاء، لندن، باريس، 
مانيا،  بانكوك،  أثينا،  فرانكفورت، 

ــومــبــو، جــزر  ســنــغــافــورة، دكــــا، كــول
الــوجــهــات في  مــن  المالديف وعــدد 

الهند وباكستان.
ــهــا إحــــدى شـــركـــات الــطــيــران  وكــون
القليلة التي لم تتوقف عن الطيران 
الخليج  طــيــران  تستمر   ،2020 فــي 
السلطات  مــع  كثب  عــن  العمل  فــي 
في  المعنية  والــجــهــات  الحكومية 
الستئناف  شبكتها  وجهات  مختلف 
الطلب على  عملياتها مع زيــادة نمو 
ــران الــخــلــيــج  ــيـ ــفــخــر طـ الـــســـفـــر. وت
التكيف  خــال  مــن  المرنة  بشبكتها 
الحكومية  التعليمات  مــع  ــفــوري  ال
الطيران  شوون  هيئات  وتوجيهات 
ــات شــبــكــتــهــا،  ــ ــه ــي وجــ الـــمـــدنـــي فــ
واستجابتها للتغييرات والتحديثات 

المستمرة فيما يتعلق بالعمليات.

“طيران الخليج” 
تستأنف 

رحالتها إلى 
إسطنبول

افتتحــت الســفير اإليطالــي، بــاوال أمادي، النســخة الرابعة مــن الحملة الترويجيــة “دعونا نجرب 
الطعــم اإليطالــي” لألغذيــة فــي لولــو هايبر ماركــت في مجمع الدانــة. تم االفتتــاح بحضور مدير 
مجموعــة اللولــو جــوزر روبــاواال وكبــار المســؤولين بالســفارة وإدارة لولــو هايبــر ماركــت. وهــي 
مدعومــة مــن قبل وكالة التجارة اإليطالية )ITA(، قســم ترويج التجارة بالســفارة اإليطالية في 

البحرين. وسيستمر العرض الترويجي إلى 25 أبريل 2021.

كان  “لقد  أمــادي  بــاوال  اإليطالي  السفير  وقالت 
ألبعد  ماركت خير شريك ومتعاون  هايبر  لولو 
لولو لتوسيع  السبب، نشكر  الحدود معنا ولهذا 
أرففه.  على  اإليطالية  المنتجات  اختيار  نطاق 
ــأمــل أن  شــكــر خـــاص لـــــإدارة والــمــوظــفــيــن. ن
يتذوقها المتسوقون جميًعا ويكتشفون المزيد 
المذهلة  اإليطالية  الطهي  تقاليد  عن  والمزيد 

باعتبارها سمة مميزة لهويتنا وثقافتنا”.
ــو هــايــبــر مــاركــت  ــول ــال روبــــــاواال “يــســعــد ل  وقــ
إلى  اإليــطــالــي  المطبخ  مــن  منتجات  يقدم  أن 

الوقت  في  البحرين  في  المميزين  المتسوقين 
ــان. امـــأ عــربــتــك بكل  ــضـ الــمــنــاســب لــشــهــر رمـ

منتجات إيطالية”.
وقـــال جــيــوســافــات ريــجــانــو، مــفــوض التجارة 
أننا قدامنا اإلصدار  ITA “يسعدنا بشكل خاص 
ــا نجرب  الــثــالــث مــن عـــرض الــتــرويــجــي )دعــون
لولو  خــال  من  البحرين  إلــى  اإليطالي(  الطعم 
هايبرماركت. نعتقد أن هذا العرض سيساعدنا 
على زيادة الوعي وتقدير السوق المحلية تجاه 

الطعام اإليطالي”.

أبريل 2021 إلى 25  الترويجي  العرض  يستمر 

تدشين أسبوع المطبخ اإليطالي في لولو هايبرماركت

“المدرسة األميركية” و “إنجاز” تقدمان تجربة تعليمية شاملة احتفل برمضان واألعياد مع أزياء “سبالش”
تــعــزيــز قــــدرات الــطــاب عــلــى الــنــمــو والــتــطــور ــراقــيــة بــالــشــرق األوســـط أكــبــر مــتــاجــر الــتــجــزئــة ال

بالبحرين  األميركية  المدرسة  تفتخر 
لتقديم  البحرين”  “إنجاز  مع  بتعاونها 
ــامــج  ــرن ــة وب ــة تــعــلــيــمــيــة شــامــل تــجــرب
ويعزز  الطلبة.  ألبنائها  قيادي  تدريبي 
الــبــرنــامــج كـــًا مــن اإلبــــداع واالبــتــكــار 
وتطوير المعرفة بما يتماشى مع ركائز 
إن  إذ  بالبحرين،  األميركية  المدرسة 
اإليمان بإمكانات الطاب الامحدودة 
مــن شــأنــه أن يــعــزز مــن قــدرتــهــم على 
فعالين  كمساهمين  ــتــطــور  وال الــنــمــو 
وكلي  شــامــل  فــهــم  مــع  المجتمع،  فــي 
النجاح  مــن  ليتمكنوا  الــازمــة  للقيم 
وقــال  العالمي.  االقــتــصــاد  مــجــال  فــي 
األميركية  للمدرسة  المؤسس  المدير 
ــبــحــريــن، ديــــف مــاكــمــاســتــر “نــقــدر  بــال
الــــمــــهــــارات الـــقـــيـــاديـــة ونـــتـــفـــهـــم أن 

أشكااًل  يتخذ  أن  شأنه  من  المصطلح 
ومفاهيم متعددة ومختلفة من طالب 
إلى آخر نظًرا الختاف أعمار الطاب 
من  الــقــيــادة  مدرستنا  وتشجع  لدينا، 
األدوار  وتوزيع  للقيادة  الدعوة  خال 
أن  نــؤمــن  ألنــنــا  الطلبة،  بين  القيادية 
جميع الطاب لديهم القدرة على النمو 
نظرة  لديه  شخص  كل  وأن  والتطور 

وطريقة مختلفة لتعريف القيادة”. 
ــر الــتــنــفــيــذي إلنــجــاز  ــمــدي وأعـــربـــت ال
البحرين، هناء سرواني، عن بسعادتها 
النضمام المدرسة األميركية بالبحرين 
“على  قائلة  العام  البحرين هذا  إلنجاز 
الرغم من التحديات إال إننا حريصون 
على ضمان استمرار الطاب في التعلم 

وغرس روح المبادرة دائما.

التجزئة  متاجر  أكبر  “ســبــاش”،  كشفت 
الراقية في الشرق األوسط عن تشكيلتها 
الشهر  بــمــنــاســبــة  الــمــذهــلــة  االحــتــفــالــيــة 
كنت  ســواء  بالعيد.  واالحتفال  المبارك 
متكلفة  وغير  أنيقة  مابس  عن  تبحث 
لاستمتاع باإلفطار والسحور مع العائلة 
أحباءك  بمفاجأة  تفكر  أو  واألصــدقــاء، 
“سباش” هي  فإن  األنيقة،  العيد  بهدية 
اختيارك األفضل لكل ما تبحث عنه من 

أزياء مناسبة لهذه المناسبة.
تأتي تشكيلة “سباش” للموسم الجديد 
ــاء مــزيــنــة  ــسـ ــنـ ــال والـ ــرجــ ــ مـــن أزيــــــاء ال
بالتفاصيل  والغنية  والطبعات  بالرسوم 
وتتضمن  الــطــبــيــعــة.  مـــن  الــمــســتــوحــاة 
ــاء  الــتــشــكــيــلــة الــنــســائــيــة الـــجـــديـــدة أزيــ
مذهلة ومحدودة اإلصدار لشهر رمضان 

المبارك.
ــعــكــس تــشــكــيــلــة األزيـــــــاء الــنــســائــيــة  وت
ــجــديــدة أجــــواء الــصــيــف االحــتــفــالــيــة  ال
بـــصـــورة أنــيــقــة بــتــصــامــيــمــهــا الــعــربــيــة 
المميزة، عبر الرسوم والطبعات واأللوان 
الخفيفة،  الــنــاعــمــة  واألقــمــشــة  الــزاهــيــة 
التفاصيل  فيها  تبرز   Summer Bright
المشرقة،  االستوائية  واأللـــوان  المرحة 

من تدريجات الباستيل المميزة.
وتــتــضــمــن تــشــكــيــلــة الــفــســاتــيــن بــالــلــون 

باألحجار  المزركشة  واألســـود  األخــضــر 
والـــتـــي تــعــكــس األجـــــــواء االحــتــفــالــيــة 

ببساطة وروعة تصميمها.
وتأتي تشكيلة الفساتين باللونين األزرق 
طبعات  على  تحتوي  والــتــي  واألبــيــض 

زهرية تشعرك بالراحة واالنتعاش.
من  مــجــمــوعــة  ــًضــا  أي التشكيلة  وتــضــم 
من  المستوحاة  التقليدية  التصميمات 
مــأخــوذة من  العتيق وطــبــعــات  الــخــزف 

المناظر الطبيعية االستوائية.

2022 يناير   8 ولغاية  الــجــاري  ابــريــل   20 مــن  اعــتــبــاًرا 

“ عقارات السيف” تطلق حملة “تسّوق واربح” الجديدة

أطلقــت شــركة عقــارات الســيف، حملــة “تســّوق واربــح” الجديدة لعــام 2021 في كل مــن مجمع الســيف – ضاحية ومجمع 
الســيف – مدينة عيســى، والتي ســتنطلق اعتباًرا من 20 ابريل الجاري ولغاية 8 يناير 2022، لتقدم لجميع زوار المجمعين 

تجربة تسوق استثنائية وفرصة الفوز بجوائز شهرية قّيمة. 

وســيــحــصــل الـــمـــتـــســـوقـــون الـــذيـــن 
ينفقون 30 ديناًرا أو أكثر في متاجر 
السيف  ضــاحــيــة   - الــســيــف  مــجــمــع 
ومجمع السيف – مدينة عيسى على 
فــرصــة الــدخــول فــي الــســحــب على 
السحب  سيتم  حيث  مميزة،  جوائز 
 1 بتاريخ  القّيمة  الجوائز  أولى  على 
يونيو 2021، وهي سيارة فاخرة فئة 
قائمة  وستشمل   ،)ES 350( لكزس 
فاخرتين  سيارتين  أيــًضــا  الــجــوائــز 

 )RC 350( و   )RX 350( لكزس  فئة 
وزورق سريع. 

الــعــقــارات  إدارة   - أول  مــديــر  وقـــال 
بشركة عقارات السيف، محمد القائد 
الحملة  هــذه  عــن  اإلعـــان  “يسعدنا 
الترويجية المميزة في مجمع السيف 
 – السيف  السيف ومجمع  – ضاحية 
أكبر  من  تعتبر  والتي  مدينة عيسى 
اإلطــاق،  على  الترويجية  الحمات 
والتي ستقدم لعمائنا الكرام تجربة 

تسوق فريدة ال تنسى وفرصة الفوز 
الرئيسة  الغاية  تكمن  قّيمة.  بجوائز 
مكافأة  فــي  الترويجية  الحملة  مــن 
مميزة  بــصــورة  المتسوقين  جمهور 
السيف  لمجمعات  اخــتــيــارهــم  على 
لديهم في  المفضلة  التسوق  كوجهة 

المملكة وتقديًرا لوالئهم لنا”. 
وأضــــاف الــقــائــد “لــقــد حــرصــنــا هــذه 
مميزة  مجموعة  تقديم  على  السنة 
لمتسوقينا  ــمــة  ــقــّي ال الـــجـــوائـــز  ــن  مـ

األعزاء وذلك ضمن سعينا المتواصل 
الترويجية  الحمات  أكثر  لتدشين 

تنوًعا”.

أعلنــت شــركة إبراهيــم خليــل كانو، الوكيل الحصري لســيارات لكزس في مملكة البحرين، عن إطالق حملتهــا الرمضانية الحصرية للمبيعات لعام 
2021 علــى جميــع موديــالت لكــزس. توفــر الحملــة خدمــات صيانة مجانية لمدة ســنة عند شــراء ســيارة لكزس جديــدة، لضمان راحــة بال عمالء 
لكزس وتمتعهم بتجربة مميزة وخدمات مريحة. كما توفر شركة إبراهيم خليل كانو لعمالئها في هذا العام أفضل برامج الشراء بأقساط شهرية 

منخفضة لتتناسب مع مختلف الميزانيات، هذا باإلضافة إلى خصومات تصل لغاية 25 % على خدمات لومار وزيبارت للعناية بالسيارات.  

التنفيذي  المدير  تحدث  جانبه،  من   
إبــراهــيــم  شــركــة  فــي  للمبيعات  الــعــام 
خــلــيــل كـــانـــو، إســمــاعــيــل أكـــبـــر، عن 
الــعــروض  هـــذه  تقدمها  الــتــي  الــمــزايــا 
حظيت  “لطالما  قائاً:  لكزس،  لعماء 

لــكــزس بــمــكــانــة خــاصــة كـــواحـــدة من 
أفضل عامات السيارات الفاخرة في 
رئيسي  بشكل  ذلــك  ويــعــود  المملكة، 
ألدائها الفائق وخدمات الصيانة عالية 
يثمن  للعماء.  نقدمها  التي  المستوى 

العماء تجربة امتاك إحدى سيارات 
بقيمة  احــتــفــاظــهــا  ــك  ــذلـ وكـ ــزس،  ــكـ لـ
دعوة  يسرنا   . البيع  إعــادة  عند  عالية 
خال  لكزس  معرض  لــزيــارة  الجميع 
عروضنا  على  للتعرف  الفضيل  الشهر 

الفرصة  هـــذه  نتخذ  كــمــا  الــحــصــريــة. 
للتأكيد على استمرار تقيدنا بالقوانين 
أوصت  التي  االحترازية  واإلجــراءات 
حفاًظا  البحرينية  الصحة  وزارة  بها 

على سامة الجميع”.

ــة ــن ــدة س ــ ــمـ ــ ــة مـــجـــانـــيـــة لـ ــ ــان ــ ــي ــ ــر خـــــدمـــــات ص ــ ــي ــ ــوف ــ ت

عروض رمضان الحصرية على “لكزس”

محمد القائد
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تقنية تتعرف على المشاعر بشكل مثالي في عالم غير مثالي
قــد تبــدو مشــاركة ذكاء اصطناعــي خــال مقابــات العمــل 
أو  التوتــر  وتســجيل  للوظيفــة  المتقدميــن  وجــه  بفحــص 
التعاطــف أو غيرهمــا من المشــاعر اإلنســانية، أشــبه بالخيال 
العلمــي، لكــن اســتخدام هــذه األنظمــة يتــم بشــكل متزايــد، 

وغالًبا من دون معرفة الناس أو موافقتهم.
فتقنية التعرف على المشاعر هي في الواقع صناعة مزدهرة 
بمليارات الدوالرات تهدف إلى استخدام الذكاء االصطناعي 
الكتشــاف المشــاعر مــن تعابيــر الوجــه. ومــع ذلــك، فــإن هــذا 
الــذكاء االصطناعــي يثير للجدل عما إذا كانت هناك تحيزات 
مضمنــة داخــل هذه األنظمة. تســتخدم العديد من الشــركات 
هــذه التقنيــة الختبــار ردود فعــل العمــاء علــى منتجاتهــم، 
ولكن يمكن اســتخدامه أيًضا في المواقف التي تنطوي على 
مخاطــر أعلــى بكثير، مثل التوظيف، أو خال أمن المطارات 
لإلشارة إلى الوجوه على أنها تكشف عن الخداع أو الخوف، 
أو في مراقبة الحدود أو في تحديد األشخاص الخطرين أو 

في التعليم لمراقبة مشاركة الطاب لواجباتهم المدرسية.
أرضية علمية مهتزة

يبحث الفيلم الوثائقي “تحيز مشــفر” الذي تم إصداره أخيرا 
على نتفليكس في تحيز بعض الخوارزميات بعد أن كشــفت 
باحثة عن عيوب في تقنية التعرف على الوجه، فالعديد من 

هذه التقنيات ال تكتشف بدقة الوجوه ذات البشرة الداكنة. 
وأدى الكشف عن التحيز الخوارزمي في تقنية التعرف على 
الوجــه إلــى قيام شــركات التكنولوجيــا الكبيرة، بمــا في ذلك 

مايكروسوفت وأمازون وآي بي إم بوقف المبيعات.
ومثــل تقنيــة التعرف على الوجه تم اتهام نظام التعرف على 
المشــاعر بالتحيــز العنصــري، فقد أظهرت دراســة أن األنظمة 
تقــرأ باســتمرار وجوه الســود على أنها أكثــر غضًبا من وجوه 

األشخاص البيض، بغض النظر عن تعبير الشخص.
وعلــى الرغــم مــن أن دراســة التحيــز العنصــري فــي تقنيــة 
التعــرف علــى المشــاعر صغيــرة، إال أن التحيــز العنصــري في 

األشكال األخرى للتعرف على الوجه موثق جيًدا.

األميركييــن  ســن  عميــدة  توفيــت 
هيســتر فــورد عــن 116 عامــا تاركــة 
ســالة كبيرة تشــمل حوالــي 100 من 
أحفاد األحفاد، على ما أعلنت عائلتها 

عبر الشبكات االجتماعية.
تاريــخ  بشــأن  شــكوك  ظــل  وفــي 
ميادهــا بالتحديــد )1904 أو 1905(، 
نالــت هيســتر فــورد لقب عميدة ســن 
مــن   2019 األميركييــن رســميا ســنة 
ريســرتش  “غرينتولوجــي  مجموعــة 
األشــخاص  تحصــي  التــي  غــروب” 
فــوق ســن 110 ســنوات. وقــد ولــدت 
هــذه األميركيــة الســوداء فــي واليــة 
كاروالينــا الجنوبية في جنوب شــرق 
الواليات المتحدة، وكبرت في مزرعة 
حيــث كانــت تقطــف القطــن وتعمــل 
كمربيــة  العمــل  قبــل  الحقــول،  فــي 
أطفــال، وفق قنــاة “دبليو بي تي في” 

التلفزيونية المحلية.

وفاة عميدة سن 
األميركيين عن 116 

عاما
أعلنــت وكالــة الفضاء األميركية )ناســا( 
أمــس االثنيــن أن مروحيتهــا المصغــرة 
“إنجينيويتــي” نفــذت أولى طلعاتها في 
فــي خطــوة تاريخيــة  المريــخ،  أجــواء 
تأخرت أكثر من أســبوع بســبب مشكلة 

تقنية.
الدفــع  مختبــر  مهندســي  أحــد  وأكــد 
البوراتــوري(  بروبلشــن  )جــت  النفــاث 
االرتفاعــات  “بيانــات  أن  لناســا  التابــع 
تؤكــد أن إنجينيويتــي نفذت أول طلعة 
لمركبــة مزودة محرك على كوكب آخر”، 

على وقع التصفيق وصيحات الفرح.
قصيــر  فيديــو  مقطــع  ناســا  ونشــرت 

الجوالــة  العربــة  التقطتــه  الرحلــة  عــن 
“برســيفرنس” التــي وصلــت علــى متنها 
“إنجينيويتــي” إلى الكوكب األحمر قبل 

االنفصال عنها.
ويبّيــن المقطع مركبة تحلق على علو 3 
أمتار قبل أن تهبط على سطح المريخ.
صــورة  نفســها  المروحيــة  وأرســلت 
باألبيض واألســود يظهر فيها ظلها على 

الكوكب األحمر.
وقالت رئيسة مشروع المروحية ميمي 
أونغ بحماســة كبيرة “يمكننا اآلن القول 
إن البشــر نجحــوا في جعــل مركبة ذات 

محرك تحلق فوق كوكب آخر”.

المروحية “إنجينيويتي” تحلق بنجاح فوق المريخ

إفطار جماعي خال شهر رمضان المبارك في مسجد القبة 
الذهبية في ديبوك، جاوة الغربية في إندونيسيا )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

أكــد علماء روس مــن جامعة مقاطعة 
عاقــة  وجــود  علــى  األورال  جنــوب 
تربــط مســتوى الــذكاء بنشــاط عمــل 
الدمــاغ، والتــي يمكــن رصدهــا أثنــاء 

تخطيط أمواج الدماغ.
علــى  نشــرت  التــي  للدراســة  ووفقــا 
موقــع الجامعــة، قالت رئيســة مختبر 
لصحــة  الجزيئيــة  الجينيــة  البحــوث 
الطبيــة  المدرســة  وتطــور  اإلنســان 
والبيولوجيــة العليــا إينــا فيكليشــيفا: 
الدراســة  فــي  المشــاركون  “خضــع 
الختبارات ذكاء، ثم سجلنا مخططهم 
الكهربائــي للدمــاغ”. وتابعــت بقولهــا: 
“باســتخدام األساليب الرياضية، قمنا 
للدمــاغ  بتحليــل االتصــال الوظيفــي 
الدمــاغ  كهربيــة  علــى مخطــط  بنــاًء 
وتأكدنــا مــن وجــود صلــة بين نشــاط 
وقمنــا  الــذكاء،  ومســتوى  الدمــاغ 

بمقارنة البيانات مع اختبار النتائج”.

توفــي رجــان فــي تكســاس فــي 
لــم يكــن  حــادث ســيارة “تيســا” 
علــى األرجــح يقودهــا أحــد خلف 
المقــود، علــى مــا أعلنــت صحيفة 
وقنــاة  جورنــال”  ســتريت  “وول 

“كي بي آر سي 2” التفلزيونية.
الوســيلتان اإلعاميتــان  وذكــرت 
أن المركبــة كانــت تســير بســرعة 
الســبت  مســاء  اصطدامهــا  عنــد 
وعثــرت  واحتراقهــا.  بشــجرة 
الســلطات علــى جثتيــن، إحداهما 
والثانيــة  الســائق  مقعــد  بجانــب 

على المقاعد الخلفية.
وقال مارك هيرمان المسؤول في 
شــرطة مقاطعة هاريس لصحيفة 
إن  جورنــال”  ســتريت  “وول 
“العناصــر األوليــة للتحقيــق الــذي 
لــم ينتــه بعــد، تظهــر أن الســيارة 

كانت تتنقل من دون سائق”.

دراسة: عالقة بين 
مستوى الذكاء 
ونشاط الدماغ

قتيالن في حادث 
سيارة “تيسال” من 

دون سائق
ســجلت الهنــد، أمــس االثنيــن، زيــادة 
قياســية جديــدة فــي عــدد اإلصابــات 
بفيــروس كورونــا المســتجد، إذ بلغت 

273 ألفا.
ومــع هــذه الحصيلــة الجديــدة، ارتفــع 
عــدد اإلصابات في الهنــد إلى ما يزيد 
علــى 15 مليونــا، لتحتل المركز الثاني 
حيــث  مــن  المتحــدة  الواليــات  بعــد 

اإلجمالي.
الصحــة  وزارة  بيانــات  أظهــرت  كمــا 

ارتفــاع عــدد الوفيــات فــي الهنــد مــن 
جــراء “كوفيــد 19” إلــى 178 ألفا، بعد 
تســجيل زيــادة قياســية بلغــت 1619 

وفاة جديدة في يوم واحد.
منــذ  جديــدة  موجــة  الهنــد  وتشــهد 
مارس الماضي تعتبر أكثر تسارعا مما 
سبقها، التي بلغت ذروتها في سبتمبر 

الماضي بنحو 97 ألف إصابة يوميا.
ألــف   200 معــدل  الهنــد  وتجــاوزت   

إصابة يوميا في األسابيع األخيرة.

في الهند.. كورونا ينتشر بسرعة الصاروخ

قامت الممثلة األميركية جادا بينكيت سميث، زوجة الممثل األميركي 
ويل سميث، بنشر صورة لها عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام”، أول 

أيام شهر رمضان، وهي ترتدي الحجاب. والقت هذه الصورة إعجاب أكثر 
من 870 ألف متابع، وتم تداولها عبر صفحات التواصل االجتماعي بكثير 

من اإلعجاب.  وتكافح الهند انتشار سالالت أشد عدوى من الفيروس ونقصا حادا في أسرة المستشفيات 
وإمدادات األكسجين واألدوية المهمة، مثل “ريمديسيفير” المضاد للفيروسات. 

يبدأ يوم 27 أبريل الجاري بث 
“القضية  الرمضاني  المسلسل 

404” على يوتيوب. 
ــســل بـــطـــولـــة مــمــثــلــيــن  ــمــســل ال
ذوي  مــن  معظمهم  ومــمــثــات 
الخاصة(  )االحتياجات  الهمم 
غير  اليومي  الكفاح  ويتناول 
ــمــصــاعــب الــتــي  الــمــلــحــوظ وال
يواجهها ذوو اإلعاقة في مصر.

 12 لنحو  المسلسل  ويتطرق 
تحديا مختلفا يعاني منها ذوو 
اإلعاقة بأشكال عادة ما تكون 
غــيــر مـــألـــوفـــة لــلــمــجــتــمــع، من 
الحب  ــى  إل والــتــحــرش  التنمر 

إعــداده  واستغرق  والمغازلة. 
وتصويره نحو عام كامل.

ويتألف المسلسل من 15 حلقة 
كتبها السيناريست رامز عباس، 
السمع،  ضعاف  من  نفسه  وهو 
ــاول مــحــاكــاة تــجــارب  ــذي حـ الـ
زمائه على أمل زيادة التوعية 

المجتمعية بهذه القضية.
ــمــســلــســل “الــقــضــيــة  ــم ال ــ واســ
الخطأ  مـــن  مــســتــوحــى   ”404
توضيح  بــهــدف   ،404 الــفــنــي 
ــتـــي يــواجــهــهــا  الـــصـــعـــوبـــات الـ
يستطيع  ال  والــتــي  الــمــعــاقــون 

المراقبون فهمها.

مصر تقدم أول مسلسل عربي أبطاله من ذوي الهمم

ســقطت طائرة في المياه بشــكل 
أحــد  خــال  وذلــك  اضطــراري، 
فلوريــدا  مدينــة  فــي  العــروض 
األميركية، يوم األحد، ما تســبب 
المنتشــرين  المواطنيــن  بخــوف 

على شاطئ البحر.
وأظهــرت المشــاهد التي صورها 
مواطنون يســبحون على شاطئ 

البحــر فــي فلوريــدا هبــوط الطائــرة اضطراريــا علــى الميــاه خــال عــرض أميركــي، 
واصطدامهــا باألمــواج. وياحظ في المشــاهد وجود مواطنين يســبحون في البحر 
وآخريــن يجلســون علــى الشــاطئ، ما تســبب بخــوف البعض من حدوث مشــكات، 
بحســب وســائل إعــام أميركيــة. وغرقــت الطائــرة فــي ميــاه البحــر وســط ذهــول 
المتفرجين، وحاول المواطنون مســاعدة الطيار في عملية ســحب الطائرة الصغيرة 

ومنعها من الغرق في رمال البحر.
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