
ً 9:00
8 مايو 2021

(الجرعة الثانية)(الجرعة األولى)

  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com
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تقييـــم  فـــي  البحريـــن  مملكـــة  ســـاهمت 
واعتماد منظمة الصحة العالمية لتطعيم 
ســـينوفارم الصينـــي مـــن خـــال عضوية 
االستشـــاري  بالفريـــق  البحريـــن  مملكـــة 
لـــدى  بالتمنيـــع  المعنـــي  االســـتراتيجي 
المنظمة والذي تمثل فيه مملكة البحرين 
الرعايـــة  لمراكـــز  التنفيـــذي  الرئيـــس 
الصحية األولية وعضـــو الفريق الوطني 
الطبـــي للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد 

19( جليلة السيد.
المعنـــي  باالجتمـــاع  الســـيد  وشـــاركت 
بتقييـــم التطعيمـــات المضـــادة لفيـــروس 

كورونـــا والمتضمـــن تطعيـــم ســـينوفارم 
الصيني. 

وســـاهمت مملكـــة البحريـــن فـــي عمليـــة 
التقييـــم من خال البيانـــات والمعلومات 
المتعلقة بمشـــاركتها بالمرحلة الثالثة من 

التجارب السريرية للتطعيم.
وتعـــد مملكـــة البحرين من أوائـــل الدول 
التـــي وفرت التطعيم مجاًنـــا للجميع في 
المملكـــة، حيـــث بلغـــت نســـبة الحاصلين 
علـــى الجرعـــة األولـــى علـــى األقـــل مـــن 
مختلـــف التطعيمات لحد اآلن 70 % من 

مجمـــوع المؤهليـــن للحصـــول على 

التطعيم في مملكة البحرين.

البحرين تساهم في اعتماد وتقييم “سينوفارم”
70 % نسبة الحاصلين على الجرعة 

األولــى مــن جميـــع التطعيمــات
المنامة - وزارة الصحة

قـــال األمين العـــام لجمعيـــة البحرين 
لمراقبة حقوق اإلنســـان فيصل فوالذ 
إن العمـــال في قطر يمـــرون بأوضاع 
مأســـاوية، وأن االتحـــادات الكرويـــة 
فـــي أوروبـــا تشـــهد مطالبات واســـعة 
بمقاطعة المونديال المقبل، احتجاجا 

علـــى انتهـــاكات العمال في المنشـــآت 
الرياضيـــة. جاء ذلك خـــال مداخلته 
فـــي البرنامـــج الخـــاص الـــذي عرضه 
الســـبت  مســـاء  البحريـــن  تلفزيـــون 
الموافق 8 مايو 2021 حول سياسات 
الجزيـــرة القطريـــة المعاديـــة لمملكـــة 

البحرين.

عمال قطر يمرون بأوضاع مأساوية 
وتحركات واسعة لمقاطعة المونديال
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محرر الشؤون المحلية

)٠٤(

ا عن السياسات المعادية لقناة “الجزيرة” تلفزيون البحرين يعرض برنامًجا خاصًّ

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

خالد بن حمد يتّوج الرفاع بطال لدوري ناصر بن حمد الممتاز

)١٠(



أكـــد وزيـــر اإلســـكان  باســـم الحمر حجم 
اإلنجاز الكبير بمدينة شـــرق الحد والذي 
بلغت نســـبته 88 %، مشـــيرا إلى أن عدد 
الوحـــدات الجاهـــزة والتـــي تـــم توزيعها 
وحـــدة   1770 بلغـــت  المنتفعيـــن  علـــى 
ســـكنية في كل من: حي بو شاهين، حي 
القليعـــة، حـــي أم الســـوالي، حـــي العزل، 
إلـــى جانب وجـــود 1008 وحدة ســـكنية 
ضمن مراحلها النهائية للتسليم والتوزيع 
على مستحقيها، حيث يأتي هذا اإلنجاز 
ضمن خطة توفير 25 ألف وحدة سكنية 
جديدة التي تم إقرارها في برنامج عمل 

الحكومة 2019 ـ 2022.
اعتـــزازه  عـــن  اإلســـكان  وزيـــر  وعبـــر 
بالرعايـــة الملكيـــة الســـامية التي يحظى 
بهـــا الملـــف اإلســـكاني بمملكـــة البحرين، 

مؤكـــدا أن إنجاز 5 مدن جديـــدة بمملكة 
البحريـــن ومن ضمنها مدينة شـــرق الحد 
لـــم يكـــن ليتحقق لـــوال االهتمـــام والدعم 
مـــن قبـــل الحكومـــة برئاســـة ولـــي العهد 
رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، وذلك 

لمواجهة كل التحديات.
وأشـــار وزيـــر اإلســـكان إلـــى تخصيـــص 
قســـائم ســـكنية ضمـــن مشـــروع مدينـــة 
شـــرق الحد والتـــي يبلغ عددهـــا 496 تم 
توزيعهـــا علـــى المنتفعيـــن، لتصل نســـبة 
التشـــييد واالنتفاع من هذه القسائم إلى 
نحـــو 50 %، حيـــث تـــم فعليـــا البدء في 
عمليـــة البناء مـــن قبـــل المواطنين بحي 

“أم الشجر”.
ونـــوه وزيـــر اإلســـكان إلـــى أن مشـــروع 
مدينة شرق الحد يضم كذلك 1600 شقة 

تمليـــك، طرح منها عدد 520 شـــقة للبدء 
فـــي تنفيذها ضمن مناقصة تم ترســـيتها 
مؤخرا، وســـيتم طرح مناقصـــة المرحلة 
الثانية لهذا المشـــروع لتشـــمل عدد 520 
شـــقة إضافيـــة خـــال الربـــع األخيـــر من 
العـــام 2021 بمـــا يحقق ما نســـبته 60 % 
مـــن حجم اإلنجاز المؤمـــل الوصول إليه 

مع نهاية العام.
أما في شأن الطرق، فأشار وزير اإلسكان 
إلـــى أنـــه تـــم االنتهـــاء فعليا من تشـــييد 

شـــبكات الطـــرق الرئيســـة في المشـــروع 
تســـهيا علـــى المنتفعيـــن وحرصـــا مـــن 
الـــوزارة علـــى توفيـــر البيئـــة المعيشـــية 
المناسبة ضمن هذه المدينة الحديثة، إذ 
إن حجم االهتمام بأعمال البنية التحتية 
الرئيسة وأعمال الطرق ال يقل أهمية عن 

تشييد الوحدات والقسائم السكنية.
واختتم وزير اإلسكان تصريحه بالتأكيد 
علـــى حرص الـــوزارة لتلبية العـــدد األكبر 

من الطلبات اإلسكانية.

المنامة - وزارة الداخلية

دعت شـــؤون الجنســـية والجوازات 
الحكوميـــة  المؤسســـات  واإلقامـــة 
والخاصة بجميـــع القطاعات بمملكة 
البحريـــن إلى االســـتفادة من خدمة 
تسجيل المؤسسات بنظام التأشيرة 
اإللكترونية لمملكة البحرين كضامن 
معتمد في إطار التسهيات المقدمة 
لهـــم مـــن خـــال هـــذه الخدمـــة عبـــر 
www.evisa. االلكترونـــي  موقعهـــا 

.gov.bh
وأشـــارت إلـــى أن تســـجيل الضامـــن 
علـــى النظـــام يوفـــر إمـــكان تقديـــم 
فـــي أي  الزيـــارة  طلبـــات تأشـــيرات 
وقـــت دون االلتزام بســـاعات العمل 
الرســـمية، باإلضافة إلى أن تسجيل 
المســـتندات  مـــن  يقلـــل  الضامـــن 
علـــى  الطلبـــات  إلنجـــاز  المطلوبـــة 

المســـجل  غيـــر  الضامـــن  عكـــس 
اإللكترونيـــة،  التأشـــيرة  نظـــام  فـــي 
حيـــث خصصـــت شـــؤون الجنســـية 
فريـــق عمـــل متكامـــل يشـــرف علـــى 
مـــن  المقدمـــة  المعامـــات  إنجـــاز 
بالســـرعة  المســـجلة  الحســـابات 
والدقـــة المطلوبتيـــن. كمـــا أنـــه مـــن 
الممكـــن متابعـــة حالـــة الطلبـــات من 
خال الموقـــع اإللكتروني أو متابعة 
النظـــام  مـــن  المرســـلة  التنبيهـــات 
علـــى البريـــد اإللكتروني والرســـائل 
التي يرســـلها فريـــق العمل المختص 

للتواصل مع الضامنين المسجلين.
التســـجيل  عمليـــة  أن  وأوضحـــت 
لاســـتفادة من الخدمة ستكون عبر 
موقعهـــا اإللكترونـــي المذكـــور أعاه 
وذلـــك باتباع اإلرشـــادات الموجودة 

والموضحة بالموقع.

دعوة المؤسسات للتسجيل على “التأشيرة اإللكترونية”
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العائلة: لفتة سموه الكريمة تركت آثاًرا إيجابية بنفوسنا جميًعا

السيد ينقل تعازي ناصر بن حمد ألسرة شهيد الواجب

نقل األمين العام للمؤسســة الملكية لألعمال اإلنســانية مصطفى السيد خالص 
تعــازي  ممثــل جاللــة الملك لألعمال اإلنســانية وشــؤون الشــباب ســمو الشــيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة إلى أســر شــهيد الواجب العريف عمار إبراهيم عيســى 
رحمــه هللا والــذي انتقــل إلى جوار ربه من أجل رفعــة البحرين وأمنها وأمانها، 
مؤكــدا أن شــهادته كانــت فــي ســبيل حمايــة أمــن هــذا الوطــن الغالــي وأبنائــه 

الشرفاء من المخالفين والخارجين على القانون.

جاء ذلك خال االتصال الهاتفي الذي 
أجراه الســـيد إلى عائلة شهيد الواجب 

عمار إبراهيم عيسى.
كمـــا أكد الســـيد بـــأن القيادة الرشـــيدة 
في مملكتنا الغالية وجميع أبناء شعب 
البحرين يشـــاركون أســـرة الشهيد هذا 
المصـــاب األليـــم، حيـــث إن ما قـــام به 
الشـــهيد مـــن خدمـــات تجـــاه البحرين 
والســـهر علـــى حمايتهـــا مـــن األخطـــار 
والمخالفين للقانون يمثل أرقى وأرفع 
الواجـــب  أداء  فـــي  الوطنيـــة  المثـــل 

المناطق به.
مـــن جانبهـــم، أعربـــت عائلـــة الشـــهيد 
عمار إبراهيم عيســـى عن بالغ تقديرها 
لتعازي ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة كما عبـــرت العائلة عن تقديرها 
باالتصال الذي قام به مصطفى السيد، 
مشـــيرين أن هـــذه اللفتـــة الكريمة من 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
والقيـــادة الرشـــيدة ومـــا حظـــوا به من 
محبـــة من شـــعب البحريـــن الكريم لها 
آثـــار إيجابية على نفـــوس جميع أبناء 

العائلة.
معربيـــن عن تشـــرفهم بخدمة مملكتنا 
الغالية في ظل القيادة الرشيدة لعاهل 
البـــاد صاحب الجالـــة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، وولـــي العهد رئيس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 

بـــن حمـــد آل خليفـــة، وأنهـــم  ســـلمان 
يحتســـبون ابنهم شـــهيدا عنـــد هللا عز 
وجل سائلين المولى القدير أن يحفظ 
البحريـــن وأن يديـــم علينـــا نعمة األمن 
واألمـــان فـــي ظـــل قيادتنـــا الرشـــيدة 

حفظهم هللا.

ضاحية السيف - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

مصطفى السيدسمو الشيخ ناصر بن حمد

توزيع 1770 وحدة بـ “شرق الحد” والحًقا 1008

السفير البريطاني عن زيارة “اإلصالح والتأهيل”: مبادرة تعزز الشفافية

الحمر: تشييد 50 % من القسائم السكنية

ــة ــات البديلـ ــق العقوبـ ــي تطبيـ ــع فـ ــب بالتوسـ ترحيـ

المنامة - وزارة اإلسكان

وفي تغريدة له على حســـابه الرســـمي 
الســـفير  قـــال  “تويتـــر”،  موقـــع  علـــى 
التـــي  بالزيـــارة  ُســـّر  إنـــه  البريطانـــي 
رافق فيها عدًدا من الســـفراء، مشـــيًرا 
“تـــم إطاعنـــا علـــى مرفـــٍق  أنـــه  إلـــى 
يدار بشـــكل جيد وتقدم فيـــه الرعاية 
الصحيـــة الوافية وإجـــراءات الوقاية 
من فيـــروس كورونا )كوفيـــد 19(، كما 
تم توفيـــر اللقاحـــات لجميـــع النزالء”، 
مضيًفا أنه يرحب بما تشـــكله المبادرة 

بتنظيم الزيارة من تعزيز للشفافية.
ونوه السفير بتعامل الجهات المختصة 
مـــع “القضايـــا الصعبـــة التـــي يتناولهـــا 
اإلعام”، معرًبا كذلك عن دعمه لتوجه 
المملكـــة فـــي مواصلة إصـــاح النظام 
القضائـــي ونظـــام اإلصـــاح والتأهيل، 

وما يشـــمل ذلك من تطبيـــق العقوبات 
البديلة بشكل أوسع.

ورافق وكيـــل وزارة الداخلية الشـــيخ 
ناصـــر بـــن عبدالرحمـــن آل خليفة، في 
الزيـــارة عدد مـــن الســـفراء المعتمدين 
ســـفير  وهـــم  البحريـــن،  مملكـــة  لـــدى 
ســـلطنة ُعمـــان لـــدى مملكـــة البحريـــن 
عميـــد الســـلك الدبلوماســـي، وســـفراء 
كل مـــن جمهوريـــة الصيـــن الشـــعبية، 
وجمهورية ألمانيا االتحادية، والمملكة 
الفرنســـية،  والجمهوريـــة  المتحـــدة، 
والقائـــم  اإليطاليـــة،  والجمهوريـــة 
المتحـــدة  الواليـــات  ســـفارة  بأعمـــال 
البحريـــن،  مملكـــة  لـــدى  األميركيـــة 
ومســـؤول الشـــؤون القنصلية بسفارة 
روســـيا االتحاديـــة، ورئيـــس مندوبية 

االتحـــاد األوروبي المعيـــن لدى مملكة 
البحرين والمقيم في الرياض، ورئيس 
بعثة منظمة الهجرة الدولية والمنسق 
المقيم باإلنابة ألنشطة األمم المتحدة.

وتـــم فـــي الزيـــارة شـــرح اإلجـــراءات 
المقدمـــة  والخدمـــات  االحترازيـــة 
مؤسســـة  لقانـــون  تطبيًقـــا  للنـــزالء، 
اإلصاح والتأهيل والئحته التنفيذية 
بمـــا يضمن إنفاذ القانـــون والعمل على 
تعزيـــز حقوق اإلنســـان، كما تم إيضاح 
التدابير الوقائية المعمول بها للتعامل 
مع ظروف الجائحة بما يشـــمل توفير 
لقـــاح فيـــروس كورونا مجانا وبشـــكل 
اختياري للنزالء، إذ تم تطعيم 100 % 

ممن قاموا بتسجيل أسمائهم.
وفـــي اإليجاز الـــذي تـــم تقديمه، تمت 

اإلشـــارة إلى أن االتصاالت بين النزالء 
وأهاليهـــم، قائمة ولم يتـــم قطعها وأن 
مفتـــوح  والتأهيـــل  اإلصـــاح  مركـــز 
أمـــام الجهـــات والمؤسســـات العاملـــة 
فـــي مجال حقوق اإلنســـان ومن بينها 
المؤسســـة الوطنيـــة لحقوق اإلنســـان 
واألمانـــة العامة للتظلمـــات ومفوضية 
والمحتجزيـــن  الســـجناء  حقـــوق 
وغيرهـــا، والتي تقوم بزيـــارات معلنة 
وغيـــر معلنـــة للتأكد من تلقـــي النزالء 

للخدمات المنصوص عليها.

المنامة - بنا

رودي دراموند

أشاد سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين رودي دراموند، بالزيارة التي نظمتها وزارة الداخلية لمركز اإلصالح والتأهيل في 
جو، في 3 مايو، لعدد من الدبلوماسيين وممثلي المنظمات الدولية، مرحًبا بالمبادرة التي توفر مقداًرا أكبر من الشفافية.

“الجمارك العالمية” ماضية بتقديم خدماتها بفضل تضافر الجهود
حمـــد بـــن  أحمـــد  برئاســـة  االفتراضيـــة  االجتماعـــات  اســـتمرار 

عقـــد رئيـــس الجمـــارك رئيـــس مجلس 
الشـــيخ  العالميـــة  الجمـــارك  منظمـــة 
أحمـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة اجتماًعـــا 
تشـــاورًيا عـــن بعد مـــع نـــواب الرئيس 
عمـــل  ســـير  لمتابعـــة  العـــام  واألميـــن 
ترتيبـــات  علـــى  واالطـــاع  المنظمـــة 
انعقاد الدورة المقبلة لمجلس المنظمة 
واجتمـــاع لجنـــة السياســـات. وأعـــرب 
رئيـــس الجمـــارك عـــن شـــكره وتقديره 
لألمانـــة العامـــة وجميـــع العامليـــن في 
المنظمـــة علـــى جهودهم فـــي مواصلة 
العمـــل بالرغـــم مـــن اســـتمرار جائحـــة 
إيجـــاد  مـــن خـــال  فيـــروس كورونـــا 
الحلول البديلة لضمان استمرار أعمال 
المنظمـــة فـــي تقديـــم برامجهـــا وعقد 
اجتماعاتهـــا. وأشـــار إلـــى أن المنظمـــة 

بالرغـــم مـــن الجائحـــة إال أنهـــا ماضية 
فـــي تقديـــم خدماتهـــا لألعضـــاء وأن 
أعمالها ستستمر بفضل تضافر الجهود 
وتعـــاون الدول، مســـتعرضا مـــع نواب 
الترتيبـــات  العـــام  واألميـــن  الرئيـــس 
الخاصة باجتماعات الدورة المقبلة، إذ 
تم االتفاق على مشروع جدول أعمال 
وموعد الجلســـة 84 للجنة السياســـات 
العامـــة بالمنظمـــة والتـــي ســـتعقد في 

 2021 يونيـــو   23  -  21 مـــن  الفتـــرة 
باإلضافـــة إلى اعتماد مشـــروع جدول 
أعمـــال وموعـــد انعقـــاد الجلســـة 138 
لمجلـــس المنظمـــة والتي تقـــرر عقدها 

في الفترة من 21 - 23 يونيو 2021.
كمـــا تـــم االتفـــاق علـــى اســـتمرار عقد 
جلســـات االجتماعات االفتراضية عن 
بعد برئاســـة الشـــيخ أحمد بن حمد آل 
خليفـــة علـــى ان تقـــوم األمانـــة العامة 

بإجـــراء التحضيرات الازمة وإشـــعار 
بهـــذه  بالمنظمـــة  األعضـــاء  الـــدول 

الترتيبات.
وقـــدم األميـــن العـــام كونيـــو ميكوريا 
تقريـــًرا عـــن ســـير العمل فـــي المنظمة 
في الفترة الحالية، موضًحا أن اللجنة 
الفنيـــة الدائمة بالمنظمة مســـتمرة في 
عقد اجتماعها عن بعد لدراسة وبحث 
والتـــي ســـترفع  الفنيـــة  الموضوعـــات 
نتائجها إلى لجنة السياسات ومجلس 
المنظمـــة، مشـــيًرا إلـــى أن برامـــج بناء 
القدرات االفتراضية مســـتمرة بشـــكل 
فعال وناجح وقد اســـتفاد منها العديد 
من الدول، مضيًفا أن المنظمة أطلقت 
عـــدًدا من برامـــج المكافحة بمشـــاركة 
العديـــد من الدول األعضـــاء والهيئات 

الدولية.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

قال وكيل وزارة األشـــغال وشـــؤون 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
للثـــروة الحيوانيـــة خالـــد حســـن إن 
الحيوانيـــة طرحـــت  الثـــروة  وكالـــة 
مزايـــدة لبيـــع الحيوانـــات المملوكـــة 
وماعـــز،  وأغنـــام  أبقـــار  مـــن  لديهـــا 
التـــي تعتبـــر مـــن الحيوانـــات النقية 
المزايـــدة  أن  وأضـــاف  والمؤصلـــة. 
المواشـــي  مـــن  رأســـا   260 تتضمـــن 
تحتـــل  نقيـــة  أبقـــار  علـــى  موزعـــة 
مراتـــب متقدمة عالميـــت في قائمة 
األبقـــار المنتجـــة للحليـــب، وثيـــران 
تلقيـــح بمواصفات متفـــردة، إضافة 
حســـن  ودعـــا  نقيـــة.   أغنـــام  إلـــى 

المربين لاستفادة من هذه المزايدة 
والتقـــدم فـــي العطـــاءات عن طريق 
الخـــاص  بالموقـــع  أوال  التســـجيل 
لمجلس المزايدات والمناقصات من 
ثم التقدم بالعطاءات حســـب قانون 

المزايدات والمناقصات.

طــــرح مزايـــدة لبيـــع المواشـــي

خالد حسن

المنامة - وزارة الخارجية

البحرين تستنكر االعتداء 
على المصلين باألقصى

مملكة  استنكار  الخارجية عن  أعربت وزارة 
البحرين الشديد العتداء القوات اإلسرائيلية 
داعية  األقصى،  المسجد  في  المصلين  على 
الحكومة اإلسرائيلية إلى وقف االستفزازات 
على  والعمل  الــقــدس،  أبناء  ضد  المرفوضة 
هذا  فــي  للمصلين  التعرض  مــن  قواتها  منع 
الخطط  الـــوزارة  أدانــت  الفضيل.كما  الشهر 
القدس  مواطني  منازل  إلخالء  اإلسرائيلية 
وفرض السيادة اإلسرائيلية عليها، باعتبارها 
وتقوض  الدولية،  الشرعية  لقرارات  مخالفة 
أمــن  لتحقيق  الــســالم  عملية  إحــيــاء  فـــرص 

واستقرار المنطقة.



عبدالرحمن بن محمد: جاللة الملك حريص على دعم األنشطة القرآنية
ــزة الـــكـــبـــرى ــ ــائ ــ ــج ــ ــت رعــــايــــة جــــالــــتــــه... اخـــتـــتـــام الـــــــــدورة الـــــــــ25 مــــن ال ــحـ تـ

تحـــت رعايـــة ســـامية مـــن عاهـــل البـــاد صاحـــب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، أقام 
المجلس األعلى للشـــؤون اإلسامية ووزارة العدل 
أمـــس،  مســـاء  واألوقـــاف،  اإلســـامية  والشـــؤون 
حفـــاً عن طريـــق االتصال المرئـــي الختتام الدورة 
الخامســـة والعشـــرين من جائـــزة البحريـــن الكبرى 
للقرآن الكريم وتكريـــم قدامى العاملين في مجال 
خدمـــة القـــرآن الكريـــم بحضـــور رئيـــس المجلـــس 
األعلى للشـــؤون اإلسامية الشـــيخ عبدالرحمن بن 
محمد بن راشـــد آل خليفة، ووزير العدل والشؤون 
اإلســـامية واألوقـــاف الشـــيخ خالـــد بـــن علـــي آل 
خليفة، وأصحـــاب الفضيلة أعضاء المجلس وعدد 
مـــن المســـؤولين ومئـــات المشـــاركين مـــن المراكـــز 

والحلقات القرآنية والقراء.
واستهل الحفل بتاوة آيات من الذكر الحكيم تاها 
القـــارئ أحمـــد جابر، ثم تفضل الشـــيخ عبدالرحمن 
بـــن محمـــد بـــن راشـــد آل خليفـــة رئيـــس المجلس 
بإلقاء كلمة بهذه المناسبة هنَّأ فيها بالعشر األواخر 
من الشهر الفضيل وبليلة القدر المباركة، معرًبا عن 
خالـــص الشـــكر والعرفـــان لصاحـــب الجالـــة الملك 
على رعايته الســـامية للحفل، وعلى حرصه ودعمه 

للفعاليات القرآنية، ولقراء القرآن الكريم وحفظته، 
مقـــدًرا في هذا المجال الجهود الكبيرة التي تبذلها 
الحكومة الموقرة برئاسة ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، مثمًنـــا جهـــود وزارة العـــدل 
والشـــؤون اإلســـامية واألوقـــاف وجميـــع الجهات 
الرســـمية واألهلية الداعمة والمســـاندة، وخصوًصا 
األمانة العامة للمجلس األعلى للشـــئون اإلسامية 
ومراكـــز تعليم وتحفيظ القرآن الكريم ومشـــرفيها 

ومعلميها األفاضل ومنتسبيها.
وأكـــد أن الرعاية الملكية الســـامية للحفـــل المبارك 
لتأتـــي في إطـــار ما يوليـــه صاحب الجالـــة الملك 
من حـــرص دائم على دعم األنشـــطة والمســـابقات 
ـــه إليـــه جالتـــه من  القرآنيـــة ورعايتهـــا، ومـــا ُيوجِّ
بالقـــرآن  الازميـــن  واالهتمـــام  األولويـــة  إعطـــاء 
الكريم وِخدمته وما يرتبط به من علوم وفعاليات 

ومجاالت.
وأضـــاف: “تأسيًســـا على تلك الرؤيـــة والتوجيهات 
الملكيـــة الكريمـــة، جعـــل المجلس األعلى للشـــؤون 
اإلســـامية خدمة القـــرآن الكريم ومراكـــزه وقرائه 
رأس  علـــى  بـــه  المرتبطـــة  واألنشـــطة  وَحَفَظتـــه 
أولوياتـــه؛ إيماًنا بـــأنَّ هذا القـــرآن الكريم هو كتاب 

األمة الجامـــع، ونبعها الصافـــي، ومنهاجها الرباني، 
وَمْجَمـــع الخيـــر والفضائل لها، فحرصنـــا على دعم 
وطباعـــة مصحـــف  القرآنيـــة،  والحلقـــات  المراكـــز 
البحريـــن، وتســـجيل الختمة الصوتيـــة له بأصوات 
قـــراء بحرينيين، ودعمنا أكبر مســـابقتين تنظمهما 
مملكـــة البحرين في مجـــال القـــرآن الكريم: جائزة 
العالمـــي،  القـــارئ  ومســـابقة  الكبـــرى،  البحريـــن 
باإلضافة إلى قيامنا وبالشراكة مع الجهات المعنية 
بتنفيـــذ وتنظيم مجموعة مـــن البرامج والفعاليات 
القرآنيـــة، وصـــوالً إلى التشـــريف الملكـــي للمجلس 

باإلشـــراف علـــى معهـــد القـــراءات وإعـــداد معلمي 
القرآن الكريم”.

وقـــال رئيس المجلس: “إننـــا ننظر اليوم إلى جائزة 
البحريـــن الكبـــرى للقـــرآن الكريـــم بفخـــٍر واعتـــزاٍز 
كبيريـــن، بعـــد مـــرور ربـــع قـــرن مـــن الزمـــان علـــى 
انطاقتهـــا المباركـــة، لنـــرى فـــي كل عـــام المئـــات 
هللا  كتـــاب  رحـــاب  فـــي  يتنافســـون  أبنائنـــا  مـــن 
تعالـــى، ونكتشـــف من بينهم في كل عـــاٍم عدًدا من 
المتميزيـــن الذين اختيروا بعد ذلك لتمثيل بادهم 
فـــي المســـابقات الدوليـــة المختلفة للقـــرآن الكريم 
وحصـــدوا فيهـــا الكثير مـــن المراكـــز المتقدمة، كما 
نـــرى اليـــوم العديد منهم أئمًة وخطبـــاَء ودعاة إلى 

هللا سبحانه”.
وبـــارك الشـــيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشـــد آل 
خليفـــة لكوكبـــة المكرميـــن مـــن أهل القـــرآن الذين 
حصـــدوا المراكز المتقدمة في الدورة الماضية من 
الجائـــزة، ورواد العمل القرآني من قدامى العاملين 
في هـــذا الميدان المبـــارك، مؤكًدا اعتـــزاز البحرين 
وبتوالـــي  الخيـــرة،  وجهودهـــم  وبنجاحهـــم  بهـــم 

فة ألبنائنا الكرام. اإلنجازات البحرينية المشرِّ
بعـــد ذلك، ألقى فضيلة الشـــيخ جعفر جناحي كلمة 
باســـم قدامـــى العامليـــن فـــي مجال خدمـــة القرآن 

الكريم أشـــاد فيها بمـــا توليه مملكـــة البحرين ملًكا 
وحكومًة وشـــعًبا مـــن عناية كبيـــرة ورعاية كريمة 
للقـــرآن الكريـــم وخدمتـــه وتعليمـــه ونشـــر علومه. 
معرًبـــا عـــن فخـــره واعتـــزازه وزمـــاءه المكرميـــن 
بالرعاية الملكية السامية. كما أبدى شكره للمجلس 
األعلى للشـــئون اإلسامية ووزارة العدل والشئون 
الحفـــل  هـــذا  إقامـــة  علـــى  اإلســـامية واألوقـــاف 

المبارك.
بعـــد ذلـــك، جـــرى تكريـــم 44 شـــخًصا مـــن قدامـــى 
العامليـــن فـــي مجـــال خدمـــة القـــرآن الكريـــم فـــي 
مملكـــة البحريـــن ممن أمضـــوا 30 عاًمـــا فأكثر في 

هذا المجال المبارك.
م أعضاء لجنة التحكيم، والجهات الشـــريكة  كما ُكرِّ
في الجائزة، وهي: وزارة التربية والتعليم، ووزارة 
اإلصـــاح  وإدارة  االجتماعيـــة،  والتنميـــة  العمـــل 
والتأهيـــل بـــوزارة الداخليـــة. ثـــم ُمنحـــت جوائـــز 
المسابقات الست لـ 107 متسابقين حصدوا المراكز 

األولى.
وفي الختام، تفضل الشـــيخ عبدالرحمن بن محمد 
بن راشد آل خليفة رئيس المجلس األعلى للشئون 
اإلســـامية بإطاق الدورة السادسة والعشرين من 

جائزة البحرين الكبرى للقرآن الكريم.

الشيخ عبدالرحمن بن محمد
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 المنامة - بنا

بين مدارس التفكير ومدارس التكفير.. وقضايا النزاهة والتعليم
Û  كنــت بمعّيــة رئيــس الــوزراء المغفــور لــه صاحــب

الســمو الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفة 
طيب هللا ثراه، في أحد لقاءاته الخاصة بمؤّسس 
ورئيــس وزراء ســنغافورة الراحــل )لــي كــوان يو(، 
وقتهــا كان لــي كــوان يو قد ترك مناصبه الرســمية 
بعــد أن بقــي رئيًســا للــوزراء لمــدة تزيــد علــى 31 
ا للدولة وحكيمها  عاًما، وأصبح بعدها رئيًسا شرفيًّ
بعــد أن كان حاكمهــا، وبقيــت لــه فــي بــاده وعلى 
مســتوى العالــم ســمعة ومكانــة سياســية مرموقــة 

إلى أن فارق الحياة في العام 2015.
Û  وقــد كان معظــم الحديــث فــي ذلــك اللقــاء يــدور

حــول تمّكــن لــي كــوان يــو مــن تحقيــق “معجــزة 
ســنغافورة”، وأســباب نجاح وتفوق هــذه الجزيرة 
الصغيــرة وتحولها من تجمع للمســتنقعات اآلســنة 
الراكــدة إلى دولة عصرية متقدمه تنبض بالحركة 
الرئيــس  قالــه  مــا  خاصــة  وكانــت  والنشــاط، 
الســنغافوري أن مــن أهــم تلــك األســباب الحــرص 
الصــارم على وضع الشــخص المناســب في المكان 
المناســب بنــاًء علــى الجــدارة واالســتحقاق دون 
النظــر إلى أية اعتبــارات أخرى، ويطبق هذا المبدأ 
ابتــداء من القمة، وفوق كراســي مجلــس الوزراء؛ 
حيث يتم اختيار أفضل وأكفأ وأنزه العناصر، يتم 
اســتقطابهم وإغراؤهــم بأعلــى المزايــا والمرتبات، 
ا ال يخضع  وتبقــى نزاهة الشــخص عنصــًرا أساســيًّ
للمرونــة وال يقبــل المســاومة أو التســاهل، ويتــم 
ا،  ترســيخ قيــم النزاهــة عند الوزيــر بتســكينه ماديًّ
وبهــذا الشــأن قــال )لــي كــوان يــو(: “نحــن نكافئهم 
ا بســخاء بما يعادل أربعة أضعاف ما تدفعونه  ماليًّ
وتدفعــه معظــم الــدول الغنيــة لوزرائهــا”، أي أنــه 
ا  بعــد التأكد من تحصن الشــخص المرشــح أخاقيًّ
ــا أيًضا بهــدف حمايته  ــا يتــم تحصينــه ماديًّ وقيميًّ
مــن غوايــة وجريمــة الفســاد ومــد اليــد أو الســطو 
علــى المــال العــام أو قبــول الرشــوة، وإذا حــدث 

ذلــك ولــو فــي أدنــى مســتوى وأتفــه المبالــغ فــإن 
أشــد  ويلقــى  بامتيــاز،  مجرًمــا  يصبــح  المتــورط 
وأقسى وأقصى عقاب دون شفقة أو رحمة؛ لذلك 
أصبحت ســنغافورة حتى اليوم مضرب المثل في 

النزاهة والنظام والكفاءة.
Û  ثــم يأتــي فــي أعلــى ســّلم األولوية ثاثــة وزارات 

األجهــزة  ضمــن  ومحوريــة  حساســة  مواقــع  أو 
وزارات  المقصــود  أن  أظــن  وكنــت  التنفيذيــة، 
لكــن  الخارجيــة،  أو  والماليــة  والداخليــة  الدفــاع 
ظنــي لم يكن صائًبا، فالوزارات أو المواقع المعنية 
هــي القضــاء والتعليم والصحة، حيث يتم اإلنفاق 
بســخاء، وتدفــع أعلــى المرتبــات الشــهرية للقضاة 
فــي كل المحاكــم وعلــى كافــة درجــات التقاضــي؛ 
وذلــك لضمــان اســتقطاب والحصــول علــى األكفــأ 
واألفضــل، ولضمــان نزاهــة وعدالــة القضــاء، إذ ال 
يمكن تحقيق التطور والنمو في غياب قضاء نزيه 
عادل، واليوم فإن التجربة السنغافورية تعتبر من 
التجــارب الدوليــة الناجحــة فــي مجــال اإلصــاح 
القضائي، وما تزال سنغافورة تتمتع بسمعة طيبة 
في النزاهة والحياد في القانون التجاري، وأصبح 
اختصاصهــا القضائــي شــائًعا للتحكيــم والمحاكمة 

في جنوب شرق آسيا.
Û  وكذلــك الحــال بالنســبة للقطــاع الطبــي؛ هنــا أيًضا

توفيــر  فــي  بســخاء  ســنغافورة  حكومــة  تنفــق 
المرافــق العاجيــة والبحثيــة الطبيــة، وتعمل على 
ضمــان إعــداد وتهيئــة واســتيعاب أفضــل الكــوادر 
والكفــاءات مــن األطبــاء والعامليــن فــي القطــاع 
الصحي لضمان توفير أفضل الخدمات الطبية في 
مراحــل الوقايــة والعاج، فصحة األمة هي ســبيل 
تطورها، واليوم، وحسب التقارير األخيرة لمنظمة 
الصحــة العالميــة فــإن ســنغافورة تحتــل المرتبــة 
السادســة من بيــن 190 دولة مــن ناحية الخدمات 
الصحية المقدمة، ومن بين أكثر دول العالم تطوًرا 

في مجال العناية الصحية والسياحة العاجية.
Û  وعندما وصل الحديث في ذلك اللقاء إلى التعليم 

 Education is the صمت لي كوان يو قليًا ثم قال
التعليــم هــو  foundation of everything، أي أن 
األساس أو القاعدة لكل شيء، وعلى هذا األساس 
حــرص لــي كــوان يــو علــى ضمــان جــودة التعليــم 
منــذ البدايــة، ونجــح فــي تطويــر نظــام تعليمــي 
يعتبــر أرقــى أنظمــة التعليم فــي العالم بــا منازع، 
واليوم فإن “مؤشــر دافــوس العالمي حول التعليم 
للعــام 2021” وهو مؤشــر موثــوق معتبر صادر عن 
وقــد  دافوس،  في  العالمي  االقتصادي  المنتدى 
رصــد وقــاس هذا المؤشــر جــودة التعليم في 140 
دولــة فــي العالــم، ووضــع ســنغافورة فــي المرتبــة 

األولى على رأس هذه الدول مجتمعة.
Û  وقد أكد تقرير مؤشر دافوس “أن سنغافورة تمثل

ا لتجربــة نهضــة أمة، ففي أقل من 50  نموذًجــا فــذًّ
عاًما تحولت من جزيرة فقيرة تقطنها غالبية أمّية 
تضاهي  متقدمة  صناعية  دولة  إلى  السكان  من 
مستويات معيشتها نظيراتها في الدول الصناعية 
األكثــر تطــوًرا، فقد فطــن رئيس الــوزراء لي كوان 
يــو حقيقــة أن التعليم عامــل حاســم فــي تطويــر 
االقتصاديــة،  األهــداف  لتحقيــق  العاملــة  القــوى 
ولعبــت الحاجات االقتصادية في ســنغافورة دوًرا 

ا في تحديد معالم سياسة التعليم”.  مهمًّ
Û  وفــي الوقــت الــذي كنــا فيــه، فــي العالــم العربــي

واإلســامي، وما نزال، مشــغولين بتأســيس ودعم 
مــدارس التكفيــر، كانت ســنغافورة قد أطلقت في 
العــام 1997 مبادرة »مدارس التفكير، تعلم األمة« 
وكانت قائمة على أربعة مبادئ: دفع أجور مجزية 
للمدرســين الســتقطاب أفضــل العناصــر، وإعطــاء 
إدارات المــدارس مزيــًدا مــن االســتقالية، وإلغــاء 
التفتيــش واســتحداث التميــز المدرســي، وتقسيم 
موجهون  عليها  يشرف  لمجموعات  المدارس 

واستحداث  التطوير  من  لتمكينهــم  مختصون 
برامج جديدة.

Û  ثم أطلقت ســنغافورة مبادرة جديدة وهي مبادرة
“تعليــم أقــل.. تعلــم أكثــر” رّكــزت مــن خالهــا على 
أساليب التدريس وتقليل حجم المحتوى إلفساح 

المجال للتفكير.
Û  ولذلك، فليس مســتغرًبا أن يكشــف مؤشر دافوس

عــن تدني ترتيــب أغلب الــدول العربية في مجال 
جودة التعليم، فالمرتبة األولى في العالم حصدتها 
ســنغافورة كمــا ذكرنــا، ثــم تلتهــا سويســرا، وفــي 
المرتبــة الثالثــة فنلنــدا، ودولــة قطــر رابًعــا، وحلت 
 ،18 المرتبة  في  األميركيــة  المتحدة  الواليات 
قبلها كانت الدنمارك وبعدها الســويد، فيما صنفت 
ألمانيا في المرتبة 20، وجاءت فرنســا في المرتبة 
22، واليابــان فــي المرتبــة 31 متبوعــة بأســتراليا، 
فيما حلت أســبانيا في المرتبــة 47، وجاءت تركيا 

في المرتبة 95.
Û  أمــا بالنســبة لتصنيــف الــدول العربيــة فقــد جاءت

ــا والرابعــة عالمًيــا، تلتهــا  دولــة قطــر األولــى عربيًّ
اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي المرتبة العاشــرة، 
ولبنــان فــي المرتبــة 25، ثــم البحريــن فــي المرتبة 
33، فــاألردن فــي المرتبــة 45، والمملكــة العربيــة 
دولــة   140 بيــن  مــن   54 المرتبــة  فــي  الســعودية 
شــملها مؤشــر الجودة، فيمــا احتلت مصــر المرتبة 
139، وهــو المركــز قبل األخير، وقد اعتبر المؤشــر 
كًا مــن ليبيا والســودان وســوريا والعــراق واليمن 
والصومــال دواًل غيــر مصنفــة، ألنهــا دول ال تتوفر 

فيها أبسط معايير الجودة في التعليم.
Û  كنــا نــود أن نقــول رحم هللا لي كوان يــو، لوال أنهم

قالــوا لنــا بأن الترحــم ال يجوز إال على المســلم من 
أمثــال صدام حســين والقذافــي وعلي صالح ومن 

في شاكلتهم، إنا لله وإنا إليه راجعون.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

عبدالنبي الشعلة

سعيد محمد

الراحل خالد البسام... المبدع ال يموت
“المبـــدع ال يمـــوت مـــا دامـــت روحـــه 
تســـكن  التـــي  كلماتـــه  فـــي  باقيـــة 
ذاكرتنا”... رحل الكاتب خالد البســـام 
في 10 نوفمبـــر 2015، ليترك بصماته 
واإلبـــداع  الفكـــر  رواد  مـــن  كرائـــد 
وقامـــة شـــامخة فـــي مجـــال الكتابـــة 
والتأليـــف الروائـــي والقصصي فقدته 
األســـرة األدبية والصحفية البحرينية 
واإلعاميـــة  الثقافيـــة  والحركـــة 
الخليجيـــة والعربية، وهـــو أحد حملة 
مشاعل التنوير الذين كرسوا حياتهم 
واإلنســـانية  الوطنيـــة  القيـــم  لنشـــر 
الراقيـــة، فقـــد رحـــل بجســـده وبقيت 

شـــاهدة  الخالـــدة  ومؤلفاتـــه  أعمالـــه 
على عظمـــة عطائه الفكـــري واألدبي، 
بالوطـــن  النهـــوض  فـــي  وإســـهاماته 
وتدعيم منجزاته الحضارية واألدبية 

والثقافية واإلعامية.

روح التسامح واإلنسانية

ننظـــر إلى رفـــوف المكتبـــة البحرينية 
والعربيـــة، لنقرأ سلســـلة مـــن مؤلفات 
وإصـــدارات ومقـــاالت الراحـــل التـــي 
أســـهمت في تطوير الصحافة العربية 
والخليجية منذ العام 1981، فاستحق 
تقدير األوســـاط الصحافية واألدبية، 
فهو واحد من فرسان الكلمة الصادقة 
مســـيرة  تـــارًكا  العاليـــة  واألخـــاق 
حافلة بالعطـــاء واإلنجازات واإلبداع 
في حـــب الوطـــن والنهـــوض بإنتاجه 
الثقافـــي واألدبـــي، ومثـــااًل رفيًعا في 
روح التســـامح واإلنسانية والوطنية، 

ورصيـــًدا كبيـــًرا مـــن الحـــب والتقدير 
في قلب كل إنســـان تعامل معه، وفي 
وجـــدان كل مثقف وصحفي بحريني 

وخليجي وعربي.

حمرة في األفق البعيد

عبارة “المبدع ال يموت”، نقتبســـها من 
كلمـــة رثائيـــة في ديســـمبر مـــن العام 
2015 لرئيـــس أســـرة األدباء والكتاب 
إبراهيـــم بوهنـــدي، فالراحـــل البســـام 
تألق في النص السردي وكلما تجسدت 
أمامنا تلك الشخصيات المحببة التي 
أبدع في اســـتحضارها مـــن الطرقات 
مـــن  المتداخلـــة  والبيـــوت  الضيقـــة 
أن  البـــد  العريقـــة،  البحريـــن  أحيـــاء 
يتصـــدر ذلـــك المـــكان الـــذي ســـكنته 
أســـر كثيـــرة مـــن عائلـــة البســـام التي 
ينتمـــي إليهـــا فقيدنا.. فريـــج الفاضل 
الـــذي كان يعج بالمبدعيـــن من أمثاله 

بيـــن طرقاته إلى ســـيف البحر متأمًا 
تلـــك الحمرة في األفـــق البعيد لوالدة 
عناوين إلصداراته”، معتًزا بإسهامات 
البســـام فـــي مســـيرته اإلبداعيـــة في 
المشـــهد األدبي والثقافـــي في مملكة 

البحرين.

هوية الوطن الثقافية

ويعبر نجله حمد عن االعتزاز بمسيرة 
والـــده الراحـــل، فهـــي بمثابـــة وســـام 
كبيـــر، فمنهجه ابتعد عـــن كل القضايا 
الفرقـــة  تثيـــر  التـــي  والموضوعـــات 
والطائفية، واتجه ليرســـم االبتســـامة 
والفرح في قلوب الناس، تارًكا ســـيرة 
عطـــرة بيـــن القـــراء وبيـــن العامليـــن 
فـــي مجـــال الصحافة وفـــي مجاالت 
الثقافـــة واإلعام، ولـــدوره المهم في 
توثيـــق التاريخ في إصـــدارات مليئة 
بالـــروح والحيـــاة، وبحثـــه الدائم في 

تنفـــع  التـــي  المعلومـــة  عـــن  مقاالتـــه 
القارئ.

رئيـــس  وصـــف  نســـتذكر  أن  جميـــل 
جمعيـــة تاريخ وآثار البحرين عيســـى 
ليكـــون  البســـام،  الراحـــل  عـــن  أميـــن 
اســـمه بين أسماء المعة للراحلين من 
المبدعيـــن الذيـــن مضوا )فهـــم الهوية 
الثقافيـــة لهـــذا الوطـــن( مـــن أمثـــال: 
اليوســـف،  ناصـــر  الخاجـــة،  يوســـف 
عباس المحـــروس، عبداللطيف مفيز، 
باقـــر،  أحمـــد  البوســـطة،  عبدالكريـــم 
رفيـــع  عبـــدهللا خليفـــة، عبدالرحمـــن 
وخالد البسام... اإلنسان الكاتب الذي 

يعطينا اإلحساس بإنسانيتنا.

زاوية عن سرية شخصيات رحلت عن 

دنيانا.. ونفتقدهم بالشهر الفضيل.. 

وعطر سريتهم مازال حارضا
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“^” تنتدي الليلة عن “هروب العمالة المنزلية”
”LMRA“ بمشـــاركة حشـــد مـــن المســـؤولين ومعنييـــن مـــن “الداخليـــة” و

تنظـــم صحيفـــة “البـــاد” نـــدوة 
موضـــوع  تناقـــش  بعـــد  عـــن 
جهـــود معالجة مشـــكلة هروب 
بمشـــاركة  المنزليـــة  العمالـــة 
حشد من الشـــخصيات المعنية 
مـــن مختلف الجهات الرســـمية 
واألهلية، وذلك في يوم األحد 
الموافـــق 9 مايو من الســـاعة 9 

مساء ولغاية 10:30 مساء.
النـــدوة  مناقشـــات  وســـتبث 
عبر منصـــات “البـــاد” الرقمية، 
وأبرزها: “زووم”، و “اليوتيوب”، 
و  اليـــف”،  “اإلنســـتغرام  و 
“التويتر”، والموقع اإللكتروني.

عدد اإلخطارات

وقـــال منســـق النـــدوة الزميـــل 
علـــوي الموســـوي بـــأن “البـــاد” 
هـــروب  موضـــوع  تناقـــش 
المنـــازل؛ ألنهـــا  العامـــات مـــن 
أصبحـــت مـــن القضايـــا المقلقة 
حيـــث  البحرينيـــة،  لألســـرة 
هيئـــة  إحصـــاءات  أظهـــرت 
تنظيـــم ســـوق العمـــل أن عـــدد 
العمالة المنزلية المقدم بشأنهم 
إخطـــارات ترك العمـــل )هروب( 
في الســـنتين الماضيتين قرابة 

.3403

محاور الندوة

- أبـــرز أســـباب هـــروب العمالـــة 
المنزلية بالبحرين.

- مـــن المســـؤول عـــن تعويـــض 
حـــال  فـــي  البحرينـــي  الكفيـــل 

هرب العامل؟
الرســـمية  الجهـــات  جهـــود   -

لمواجهة هذه المشكلة.
مـــن  المطروحـــة  الحلـــول   -

مختلف الجهات المعنية.

المشاركون

الشـــورى  مجلـــس  عضـــو   .1
الوكيـــل الســـابق بـــوزارة العمل 
صبـــاح  االجتماعيـــة  والتنميـــة 

الدوسري.
2. عضـــو مجلس النواب محمد 

عيسى العباسي.
للمنافـــذ  المســـاعد  الوكيـــل   .3
بشـــؤون  والمتابعـــة  والبحـــث 
الجنســـية والجوازات واإلقامة 
اللـــواء  الداخليـــة  وزارة  فـــي 
الســـنان  صالـــح  عبدالرحمـــن 

الدوسري.
4. الوكيـــل المســـاعد للشـــؤون 
الداخليـــة  بـــوزارة  القانونيـــة 

العميد حمود سعد حمود.
التنفيـــذي  الرئيـــس  نائـــب   .5
للضبط القانونـــي بهيئة تنظيم 
محمـــد  خالـــد  العمـــل  ســـوق 

عبدالرحمن.
اســـتقدام  جمعيـــة  رئيـــس   .6
العمالة المنزلية عقيل المحاري.
7. رئيـــس جمعيـــة الحقوقيين 

البحرينية عبدالجبار الطيب.
للجمعيـــة  العـــام  األميـــن   .8
حقـــوق  لمراقبـــة  البحرينيـــة 

اإلنسان فيصل فوالذ.
9. نائـــب رئيـــس جمعية حماية 

العمال الوافدين هناء بوحجي.
10. عضو مجلس إدارة جمعية 
لمراقبـــة  البحرينـــي  المرصـــد 
المحاميـــة  اإلنســـان  حقـــوق 

عائشة عبداللطيف.
البشـــرية  المـــوارد  مديـــر   .11
والشـــؤون اإلداريـــة بمجموعة 
هنـــدي،  بـــن  أحمـــد  عبـــدهللا 
عـــن  باإلنابـــة  العباســـي،  منيـــر 
رئيـــس جمعية رجـــال األعمال 

البحرينية أحمد بن هندي.

أجندة الفعالية:

- 9 مساء: بدء الفعالية.
- 5 دقائـــق: كلمـــة ترحيبية من 

مدير الفعالية.
- مناقشات واستفسارات.

- 10:30 مساء: ختام الفعالية.

االستفسارات

ويمكن لجميع الراغبين متابعة 
مناقشات الندوة وطلب وصلة 
عبـــر  “اليوتيـــوب”  أو  “زووم” 
“الواتســـاب”. كما يمكن توجيه 

االستفســـارات عبر هـــذا الرقم: 
.38400407

 الندوات المقبلة
هـــذا األســـبوع حافـــل بالعديـــد 
مـــن النـــدوات عـــن بعـــد التـــي 
البـــاد  صحيفـــة  ســـتنظمها 
بمشاركة المعنيين من مختلف 

القطاعات، وهي كاآلتي:
تأثيـــر  اإلثنيـــن:  يـــوم  نـــدوة   -
جائحـــة كورونا علـــى المدارس 
الخاصة، من الســـاعة 12 ظهرا 

إلى 1:30.
- ندوة يـــوم الثاثاء: تحديات 
قطـــاع النقـــل البـــري بالبحرين، 
من الساعة 12 ظهرا إلى 1:30.
أبعـــاد  يـــوم األربعـــاء:  نـــدوة   -
التوجيه الملكي السامي بإعداد 
مشـــروع قانون جديد وشـــامل 
الكراهيـــة  خطـــاب  لمكافحـــة 
والتطرف وازدراء األديان، من 
الساعة 3 بعد الظهر إلى 4:30.

مجلس جديد... دماء جديدة
Û  التغيير سنة الحياة”، حقيقة وجودية، وقيمة كونية، طالما رحبنا بها، وطالما اعترفنا“

بأفضالهــا علــى البشــرية جمعــاء، الدمــاء الجديــدة التي ُتضــخ في شــرايين منظومة 
األداء، ذلــك التبــادل التراكمــي بيــن أجيــال تذهــب وأجيــال تجــيء، خبــرات تتــرك 

بصمات وأخرى تحقق اإلضافة والتواصل بين المراحل والتناغم مع المتغيرات.
Û  قبل أيام صدر المرســوم الملكي الســامي بتشــكيل مجلس أمناء التعليم العالي، بضم

وجــوه جديــدة شــابة، إلــى جانــب وجــوه أعطــت وضحــت مــن أجــل أن يكــون لدينــا 
تعليم مســتنير، وجامعات على أعلى مســتوى، وعلوم تضاهي مثيلتها في كل بلدان 

المعمورة المتقدمة.
Û  ولقــد كانــت للثقــة الغاليــة التــي أوالهــا عاهل البــاد المفــدى حضرة صاحــب الجالة

الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة حفظه هللا ورعــاه، لهــذا اللفيف من النفــر الجديد، 
وهــذا الخليــط بيــن األجيــال النيــرة، والوجــوه الشــابة ســوف يمنــح مجلــس التعليــم 
العالــي قــوة دفــع أكبــر، وســوف يعيــد ترســيم البصائر بمــا يمكــن أن يحققــه التطوير 
المنشــود لمنظومتنــا فــي التعليم العالــي، بل ويدفع بجامعاتنا إلــى مصاف الجامعات 
التي شاركت بإقدام في تعمير األرض، وإزكاء روح النهضة والحضارة، وزرع قناديل 

التقدم والرقي.
Û  إن الثقــة الغاليــة التي أوالها حضــرة صاحب الجالة الملك حفظه هللا ورعاه بتعيين

األخ العزيــز وزيــر التربيــة والتعليــم الدكتــور ماجــد بــن علــي النعيمي رئيًســا لمجلس 
أمناء مجلس التعليم العالي، وتعيين وكيل وزارة الخارجية سابًقا الدكتورة الشيخة 
رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة أميًنا عاًما ونائًبا لرئيس مجلس األمناء، ثم بذلك 
االختيار المفعم بروح التجديد واإلضافة من شــباب متميز طموح ناهيك عن أســماء 
أخرى في عمر الزهور لها مني كل األمنيات الطيبة بالتوفيق والسداد في حمل راية 
التعليــم العالــي، ووضع مملكــة البحرين في مركزها الطبيعي الطليعي بين شــقيقاتها 

بدول المنطقة.
Û  المطلوب اآلن وأكثر من أي وقت مضى، أن نكون بحجم التحدي، وأن يكون التعاون

بين مختلف مفردات المنظومة قائًما على تبادل الرؤى، على تفهم أوضاع الجامعات، 
علــى اســتيعاب طموحاتهــا وخططهــا، أهمها ما يرتبــط بأهمية تســويق جامعاتنا بين 
شــقيقاتها فــي الــدول المجــاورة، خاصــة تلــك الجامعــات التــي اعتلت أعلــى منصات 
وتزكيــات الجــودة، وتلــك التي حصلت بكل كفــاءة واقتدار على االعتمــاد األكاديمي 
الذي يجب الترويج له مع المؤسســات التعليمية المســئولة في دول مجلس التعاون 
الخليجي، المطلوب واألمل كبير في مجلس التعليم العالي، في مجلس أمنائه، وفي 
أمانتــه العامــة، وفــي ذلك اللفيف الطموح من الدماء الجديدة التي حلت، وتلك التي 

توجتها الخبرة الطويلة بالحكمة ورجاحة البصيرة.
Û  المطلوب من مجلس التعليم العالي الكثير، فنحن نعيش جائحة كونية كارثية بجميع

المقاييس، أقعدت العديد من القطاعات في منازلها، وأجبرت المنظومة القادرة على 
استنفار قدراتها من أجل العمل “أون الين” لكي تكون على التواصل ذاته مع مفردات 
المجتمــع، وعلــى األداء المتميــز ذاتــه مــع كل شــاردة وكل واردة ترتبــط بالقطاعــات 
التــي تنتمــي إليهــا منظومــة التعليــم العالي خصيًصا، األمــل كبير في زمائنــا وأبنائنا 
ممــن وضعــوا أقدامهــم إلــى جانبنــا فــي صفــوف المواجهة مــع التحدي، وفــي كتائب 
التعاطــي مــع قضايــا التعليم العالي باعتبــاره نقطة االنطاق نحو تحديث كل شــيء 
فــي المملكــة، نحــو توفير وتأكيــد قدراتنا التكنولوجيــة، وكفاءاتنا البشــرية، وعقولنا 
الجاهــزة الســتيعاب كل ما هو جديد مفروض من ســلطة العلــم، ومن رجاحة التنوير 
بالواقع الجديد المتعايش مع الجوائح والمتغيرات، األمل كبير والمطلوب أكبر، وهللا 

الموفق والمستعان.

د. عبداهلل الحواج
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محمد العباسي

هناء بوحجي

اللواء عبدالرحمن الدوسري صباح الدوسري

خالد عبدالرحمن العميد حمود سعد

قال األمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق اإلنسان فيصل فوالذ إن العمال في قطر يمرون بأوضاع مأساوية، وأن االتحادات الكروية 
في أوروبا تشهد مطالبات واسعة بمقاطعة المونديال المقبل، احتجاجا على انتهاكات العمال في المنشآت الرياضية.

جــاء ذلــك خــال مداخلتــه فــي البرنامــج الخــاص الذي عرضــه تلفزيون البحرين مســاء الســبت الموافق 8 مايــو 2021 حول سياســات الجزيرة 
القطرية المعادية لمملكة البحرين.

مـــن جانبـــه، قـــال الكاتـــب والمحلـــل 
السياســـي الكويتي فؤاد الهاشم إن 
قناة الجزيرة القطرية أسست لهدف 
رئيســـي وهو تمزيق األمـــة، وهي ما 
زالت مستمرة في دورها التخريبي.

وأشـــار إلى أن دستور الدوحة نكتة، 
فبعـــد كل هـــذه الســـنوات لـــم نجـــد 
سوى حكما شـــموليا، وتمديد سنوي 

لملجس الشورى منذ تأسيسه.
ولفـــت إلى أن الجزيـــرة بعيدة تماما 
عن كل ما يدور في الداخل القطري 

وهمها الحديث عن اآلخرين.
وقـــال إننا لم نســـمع يوما عن إغاق 
مكاتـــب لـــوكاالت عالميـــة، في حين 
سمعنا وشاهدنا كيف أغلقت العديد 
مـــن مكاتـــب الجزيـــرة القطريـــة في 

عواصم عدة.
وأشـــار إلـــى أن هناك رفضـــا وتحركا 
واســـعا فـــي الوســـط الرياضـــي نحو 
مقاطعـــة مونديـــال 2022 فـــي قطر، 
بســـبب األوضـــاع العماليـــة المتردية 

هناك.
وقـــال: مـــن المعيب علـــى دولة مثل 
قطـــر تدفـــع أمـــواال طائلـــة لتخريب 
البلـــدان في حيـــن ال تلتفت ألوضاع 

عمالته.
إلـــى ذلـــك، قالـــت محللـــة الشـــؤون 
الجيوسياســـية ايرينا تسوكرمان إن 
القمـــع في قطر نهـــج  يطال مختلف 
المجـــاالت من الصحافة والجمعيات 
السياسية وحتى بعض أبناء العائلة 

الحاكمة.
وأشـــارت إلـــى أن قطر بعثت رســـالة 
قوية للعالم مفادها أنها غير مستعدة 

لالتزام بالسياسات المطلوبة منها.
آليـــة  هنـــاك  قطـــر  فـــي  أن  وذكـــرت 
مراقبـــة أمنية قمعيـــة تراقب كل ما 
يقال وينشر في البلد، ولذلك ال تكاد 
تجـــد أحـــدا يمتلـــك الجـــرأة النتقـــاد 
األوضـــاع هناك، ألنه يعلم أن عاقبته 
ســـتكون وخيمة، حتى لو كان خارج 

البلد.

تســـتطيع  ال  قطـــر  أن  إلـــى  ولفتـــت 
إنشاء منظمة مستقلة ال يتواجد بها 

أحد من العائلة الحاكمة.
وذكرت أن هناك العديد من العوامل 
التـــي تســـاهم فـــي وفيـــات العمـــال 
منهـــا اإلجهاد واإلهمـــال، وأن معظم 
العمال تم رصدهم من قبال سفارات 

بلدانهم، وكل سفارة لديها قوائم من 
األســـماء التي لن تعـــود لبادها ولم 

يتم تعويضها.
وأضافـــت: فـــي قطـــر هنـــاك الكثيـــر 
مـــن النـــاس يموتـــوم وال أحـــد يهتم 

ألمرهم.
وأكدت على ضرورة فرض عقوبات 

علـــى المســـؤولين من قبـــل المجتمع 
الدولي لقاء اإلساءات التي يتعرض 
لهـــا العمال، وأن توجـــه لهم اإلدانات 

الدولية ويتم تجميد أصولهم.
من جانبه، رأى مدير المركز المصري 
االســـتراتيجية  والدراســـات  للفكـــر 
خالـــد عكاشـــة أن قطر مســـتمرة في 
نهجها القائم على فتح قنوات تهدف 
لتهديد وزعزعة أمن واستقرار دول 

العالم.
وأشـــار إلى أن الجزيرة ما زالت بعد 
اتفاق العا مســـتمرة في ممارساتها 
التخريبية، والترويج الزائف للعديد 
مـــن األخبـــار المفبركـــة والممنهجـــة 
بحـــق الدول الجارة، وصناعة صورة 

مزيفة عنها عبر مختلف منصاتها.
المصـــري  الســـفير  قـــال  ذلـــك،  إلـــى 
الســـابق بقطـــر محمـــد منيســـي إنـــه 
خـــال الفترة التي تواجد فيها بقطر 
كان قريبا من أفراد السلطة الحاكمة 
هنـــاك، وعايش إنشـــاء قناة الجزيرة 
بنيـــت علـــى أســـس ومبـــادئ  التـــي 

منحازة.
وأضاف: رغم أنها حاولت بعد اتفاق 
العـــا تصحيح سياســـاتها إال أنها ما 
زالت مستمرة في بث سمومها تجاه 

الدول الشقفيقة كالبحرين ومصر.

وأكـــد أن الشـــركات القطرية مازالت 
تتعامل مـــع العمالة األجنبية معاملة 
ال إنســـانية، فـــي الوقـــت الـــذي كان 
الســـلطات  تضفـــي  أن  بـــه  مأمـــوال 
القطرية شيئا من العدالة على ذلك.

إلى ذلك، قـــال الصحفي في “الباد” 
الزميـــل إبراهيم النهـــام إن الحديث 
عـــن كـــون قنـــاة الجزيـــرة القطريـــة 
مستقلة هو كام منفصل عن الواقع، 
فالجزيرة قناة شبه حكومية وذراع 

للمخابرات القطرية.
بـــأن  الواقـــع يشـــي  إلـــى أن  وأشـــار 
علـــى  قائـــم  البحريـــن  فـــي  النظـــام 
نهـــج مؤسســـاتي، فـــي حيـــن ال نرى 
ذلـــك لدى الســـلطات القطريـــة، التي 
يحكمهـــا أجهـــزة األمـــن، وال يوجـــد 
في قطر قنوات تستطيع من خالها 

تتبع أحوال المساجين وأخبارهم.
وذكـــر أن قطر مازالـــت تعيش عقدة 
النقص وتســـتورد األفكار من الدول 
األخرى، ونجد كيف أن قطر تحاول 
أن تعطـــي نفســـها أكبـــر مـــن حجمها 

وتسعى لمناطحة الدول الكبيرة.
وقال إن قطر لم تتوقف عن أعمالها 
التجسســـية التـــي تـــم الكشـــف عـــن 
بعض شـــبكاتها وحيثياتهـــا، وما زال 

هناك شبكات لم يتم الكشف عنها.

“الجزيــرة” لـــ  المعاديــة  السياســات  عــن  ــا  خاًصّ برنامًجــا  يعــرض  البحريــن  تلفزيــون 

عمال قطر يمرون بأوضاع مأساوية وتحركات واسعة لمقاطعة المونديال

محمد منيسي ايرينا تسوكرمان

عرض برنامج خاص عن السياسات المعادية لقناة “الجزيرة”

خالد عكاشة
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تأنــق في العيد

بــــأرقى الساعــــات العالميــــــــة مـــــــن 
“مجـوهـــــرات آسيـــــــا”

ُمرصعٍة  جديدٍة  ُنَسٍخ  ثالث  ُتطِلُق  بيغه  أوديمار 
بالماس، من ساعة رويال أوك “جامبو” إكسترا-ثين

ساعة رويال أوك أوفشور دايفر الجديدة

 ُمجّهزة لُعشاق المغامرة

ــر الشــركة السويســرية الُمصّنعة للســاعات الفاخرة، أوديمار بيغه، أن تعِلن عن إطالق ثالث ُنَســٍخ جديدٍة  َيسُّ
ُمرّصعٍة بالماس من ســاعة رويال أوك "جامبو" إكســترا-ثين. يحتضن هيكٌل قطُره 39 مم كل نســخة من هذه 

الســاعات، وقــد ُصِنــع إمــا مــن الذهــب الــوردي أو الذهــب األبيــض عيار 18 قيــراط، وقد اكتســى كلٌّ مــن الهيكل 
والطوق والسوار بماساٍت مقطوعٍة على طراز بريانت، عددها 1,102 ماسة )الوزن اإلجمالي: حوالي 7.09 قيراط(.

يزدهي ميناء هذه الســاعة بإثراء يتمثل بنمط 

صغيــر  بقيــاس  الممّيــز  الُمرّبعــة  التقطيعــات 

ماســات  علــى  ويحتــوي  تابيســري”،  “بوتيــت 
بقطــع باغيــت تمثل عالمــات الســاعات. يتوفر 

المينــاء باللــون األزرق الفاتح ضمن الســاعتين 

المصنوعتيــن مــن الذهــب الــوردي أو الذهــب 

األبيض عيار 18 قيراط مع عقارب رويال أوك 

باأللــوان المتناســقة والمطلية بطبقــة من مادة 

ُمضيئــة. أمــا الخيــار الثالث فيجمع بيــن ميناٍء 

أســود اللــون مــع هيــكل وعقــارب مــن الذهــب 

األبيــض عيــار 18 قيــراط. باإلضافــة إلــى اســم 

العالمــة التجاريــة الــذي يتوضــع تحــت عالمة 

الســاعة التي ترمز إلى منتصف النهار، الســاعة 

12، هنــاك شــعار أوديمــار بيغــه “AP” يتوضــع 
فــي الجزء الســفلي من المينــاء، بما يتناغم مع 

أسلوب “جامبو” وتقاليدها.

الحركــة  تقبــع  الســاعة،  هــذه  قلــب  فــي 
 ،2121 كاليبــر  الــدار،  ضمــن  المصنوعــة 
خــالل  مــن  مشــاهدتها  يمكــن  والتــي 
مــن  المصنــوع  الخلفــي  الهيــكل  غطــاء 
المعالــج  الشــفاف  الســافيري  الكريســتال 
بطبقــة مضــادة لالنعكاســات والتوهجــات 
الحركــة  هــذه  ُزّوَدت  وقــد  الضوئيــة. 
المتأرجــح  األوتوماتيكيــة  التعبئــة  بــوزن 
التخريــم  بأعمــال  يزدهــي  الــذي  )روتــور( 

عيــار  الذهــب  مــن  والمصنــوع  والهيكلــة 
22 قيــراط، ومــن الجديــر بالذكــر أن هــذا 
التعبئــة  بعمليــة  يقــوم  المتأرجــح  الــوزن 
األوتوماتيكية أثناء تأرُجِحِه باالتجاهين، 
ممــا ُيســّهل إمــداد الســاعة بالطاقة بشــكٍل 
مالئــم وأكثــر فعاليــة مــن خــالل تســخير 
أجِرَيــت  الســاعة.  ُمرَتــدي  معصــم  حركــة 
الــوزن  النهائيــة علــى  الفنّيــة  التشــطيبات 
المتأرجح يدويًا وتضم نمط “كلو دو باري” 
أي المسامير الباريسية، والصقل الساتاني 
الخطــي غير الالمع. وعلى جســور الحركة 
تشــطيباٌت  هنــاك  األساســية  وصفيحتهــا 
حرفيــي  خبــرة  صاغتهــا  يدويــة  فنّيــة 

المصنــع، ومنهــا تزييــن “كــوت دو جنيــف” 
والحــواف المشــطوفة ذات الصقل الالمع، 
والحــواف ذات الصقــل الســاتاني الخطي، 
باإلضافــة إلــى زخرفــة الدوائــر المتداخلــة 

على التجاويف.

مــن ســاعة  الجديــدة  الُنَســخ  هــذه  تمــزُج 
بيــن  إكســترا-ثين  “جامبــو”  أوك  رويــال 
بريانــت  طــراز  علــى  المقطــوع  المــاس 
خــالل  مــن  الفاخــرة  الســاعات  وصناعــة 
تصميــم يزدهي بطابع الروح الحّرة، ولكي 
تــرى هذه الســاعات النور اســُتخَدم العديد 

من المهارات التي ُتماَرس في لوبراّسو.

تصِدُر الشركة السويسرية الُمصّنعة للساعات الفاخرة، أوديمار بيغه، ثالث ساعات جديدة من ساعة “رويال أوك أوفشور 
دايڤــر” ذات القطــر 42 مــم والمصنوعــة مــن الفــوالذ المقــاوم للصــدأ. تــؤدي هــذه الطــرازات الجديــدة عملها بفضــل الحركة 
الجديدة كاليبر4308، وتناسب أعنف المغامرات أكان ذلك داخل أو خارج الماء. الساعات الثالث باللون الكاكي أو األزرق 
َز السوار بنظام تبديٍل جديد إلضفاء لمسٍة أخرى من األناقة  أو الرمادي، ويتمّيز الميناء الجديد بجمالياٍت جديدة، وقد ُجهِّ

على نشاطك في رياضة الغوص. 

آليٌة ألداٍء مثالي
تعمــل الموديــالت الثالثــة الجديــدة مــن ســاعة 
حركــٍة  بفضــل  دايڤــر"  أوفشــور  أوك  "رويــال 
أوتوماتيكيــٍة جديــدة مــع مؤشــر إلــى الثوانــي 
ومؤشــر قافــز للتاريــخ. إنهــا الحركــة – كاليبــر 
مســجلة  ضبــط  بميكانيكيــة  المجهــزة   4308
كبــراءة اختــراع والتي توفر االســتقرار والدقة 
تشــغيل  ويتــم  الســاعة.  وظيفــة  ضبــط  عنــد 
مقيــاس الغــوص الموجود علــى الحلقة الدّوارة 
آليــة تدويــر  المينــاء بواســطة  الداخليــة علــى 
يتوضــع  الــذي  بالتــاج  مرتبطــة  واحــد  باتجــاه 
عنــد موقــع الســاعة 10. يكشــُف غطــاء الهيــكل 
الخلفــي المصنــوع مــن الكريســتال الســافيري 
عــن تقنيــات التشــطيب الراقية علــى الحركة – 
كاليبــر 4308، مثــل قطاعــات جنيــف "كوت دو 
جنيــف" و"الصقــل الخطــي الناعــم" باإلضافــة 
إلــى "الدوائــر المتداخلــة"، كمــا يكشــف الغطاء 
الشــفاف عــن الكتلــة المتذبذبــة الجديــدة التــي 
تقــوم بالتعبئــة األوتوماتيكيــة والمصنوعة من 

الذهب الوردي الُمسّود عيار 22 قيراط.
دايڤــر"  أوفشــور  أوك  "رويــال  ســاعة  ُتعَتَبــُر 
مناســبًة بامتياز لالستكشــاف تحت الماء حتى 
عمــق 300 متــر، وللمغامــرات الخارجيــة علــى 
البالغــة  الطاقــة  احتياطــي  وبفضــل  اليابســة، 
تتكّيــف  أن  للســاعة  يمكــن  ســاعة،   60 مدتــه 
بســهولة مــع بضع أيــاٍم من الراحــة بين رحلتين 

استكشافيتين.

أحزمة رياضية قابلة 
للتبديل

مــع إطالق ســاعة "رويال أوك أوفشــور دايڤر" 
الجديــدة، يطِلــُق المصنــع أيضــًا نظامــًا مبتكــرًا 
للحــزام القابــل للتبديــل ألحدث الســاعات التي 
انضَمــت إلــى مجموعــة "رويال أوك أوفشــور". 

ســُتتيح ســهولة وكفــاءة هــذا النظــام الجديــد 
بتبديــل  يقــوم  أن  الجديــدة  الســاعة  لمقتنــي 
الحزام والمشــبك بنفســه بواســطة نقرٍة سريعة 

ومن ثم تحريرها.
األخضــر  بألــوان  المطاطيــة  األحزمــة  تتوفــر 
واألزرق والرمــادي واألســود لموديــالت دايڤــر 
جلديــة  أحزمــٍة  ثالثــة  عــن  فضــالً  الجديــدة، 
مشــغولة مــن جلــد العجل بألــوان البيــج والبني 

واألسود لمزيٍد من المغامرات على اليابسة.

رؤيٌة ووضوٌح مثاليان 
في األعماق

دايڤــر"  أوفشــور  أوك  "رويــال  ســاعة  ُتقــدم 
الجديــدة باللــون الكاكــي أو األزرق أو الرمــادي 
األوجــه  مشــطوفة  جديــدة  ســاعات  عالمــات 
لالرتقــاء  مختلفيــن  بقياســين  ومقطوعــة 
بالوضوح والمقروئية. ُتشــير عالمات الساعات 
الطويلة إلى أرباع الساعة )باستثناء عالمة 15 
دقيقــة التــي اســُتبِدَلت بنافــذة التاريــخ(، بينما 
مربعــة  القصيــرة  الســاعة  عالمــات  ُتســَتخَدم 
إلــى فواصــل خمــس دقائــق،  الشــكل لإلشــارة 
مــن  كّل  علــى  الُمضيئــة  المــادة  وتمنــح طبقــة 
عالمــات الســاعات وعقــارب رويــال أوك رؤيــة 
مثاليًة في الظالم. تضم الطرازات الثالثة شعار 
أوديمــار بيغه الذهبي AP بحجٍم أكبر والمثبت 
علــى المينــاء ليحــل محــل التوقيــع التقليــدي 

الطويل.

الكاكي الريادي
الفــوالذ  مــن  المصنــوع  الهيــكل  يكتمــل مظهــر 
المقــاوم للصــدأ فــي ســاعة الطــراز الكاكــي مــع 
 3 الســاعة  موقــع  عنــد  األول  تاجيــن،  وجــود 
واآلخــر عنــد موقــع الســاعة 10، وقــد ُصِنعا من 
السيراميك األسود. من خالل تناوِب نوعين من 

الصقل، الســاتاني الخطي الناعــم والالمع، على 
هيكل الساعة يرتسُم إطاٌر راٍق يحيط بالميناء 
الكاكي اللون المزدان بنمط التقطيعات المربعة 
الممّيز بقياٍس كبير "ميغا تابيسري" كما يزدان 
بعالمات ساعاٍت مثبتٍة عليه وعقارب مصنوعة 
جميعــًا مــن الذهب الوردي عيــار 18 قيراط. أما 
حلقة مقياس الغوص السوداء الدّوارة فيكتمل 
مظهرهــا مــع قــوس 15 دقيقة بلــون البيج ومع 
األرقام العربية من نفس اللون، وتأتي الحشية 
بظــالل اللــون الكاكــي األخضــر أســفل الطــوق 
ثمانــي األضــالع لُتضفــَي لمســًة رياضيــة علــى 
المظهــر العــام للســاعة. حــزاُم الســاعة األصلــي 
باللــون الكاكــي، مالئــٌم للمغامــرات الخارجيــة، 

ومصحوٌب بحزام مطاطي أسود إضافي. 

األزرق الداكن
دايڤــر"  أوفشــور  أوك  "رويــال  ســاعة  ُتجســد 
باللــون األزرق الداكــن وظيفــة الســاعة تحــت 
ســطح الماء، حيث يغتني ميناؤها الذي يزدان 
بنمــط التقطيعــات المربعــة المميــز بقياس كبير 
"ميغا تابيســري" بعالماِت ســاعاٍت مثبتٍة عليه 
وعقارب من الذهب األبيض مع طبقٍة من مادة 
ُتضــيء فــي ظــروف الظــالم. وبالمثــل، تزدهي 
حلقــة مقيــاس الغوص الســوداء بأرقــام عربية 
بيضــاء وقوس 15 دقيقة باللون األبيض أيضًا. 
َيبــُرُز هــذا التبايــن اللوني أكثر فأكثــر مع هيكل 
الســاعة المصنــوع مــن الفــوالذ المقــاوم للصــدأ 
الــذي يكتمل مظهره مع تاجين من الســيراميك 
النهائيــة  التشــطيبات  أجِرَيــت  وقــد  األســود، 
جميُعهــا يدويــًا مــن الصقــل الســاتاني الخطــي 
الناعــم إلــى الصقــل الالمــع وصــوالً إلى شــطف 
المرئيــة  الزرقــاء  الحشــية  وتأتــي  الحــواف. 
والحزام المطاطي األزرق القابل للتبديل ليعززا 
مــن الجماليــات البحريــة لهــذه الســاعة. هنــاك 
أيضًا حزاٌم إضافي من المطاط األسود يترافق 

مع الحزام األصلي.

الرمادي العريق
تســتحضُر ســاعة "رويال أوك أوفشور دايڤر" 
عابــرًة  أنيقــًة  لمســًة  الرمــادي  اللــون  بظــالل 
لهــذا  الرياضــي  الطابــع  إلــى  للزمــن باإلضافــة 
الطــراز. كال التاجيــن مــن الســيراميك الرمادي 
ويتكامــالن جماليــًا مــع الهيــكل المصنــوع مــن 
الفــوالذ المقــاوم للصــدأ، وفــي تناغــم من نمط 
التقطيعــات المربعــة الممّيز بقياس كبير "ميغا 
تابيســري" على الميناء الرمادي، وبتناســٍق مع 
لــون الحــزام القابــل للتبديــل. ُتضفــي عالمات 
األبيــض  الذهــب  مــن  المصنوعــة  الســاعات 
والعقــارب مزيــدًا مــن الضيــاء علــى المينــاء، 
بينمــا يتباَيــن مقيــاس الغــوص الــدّوار بلونــه 
األزرق مع األرقام العربية البيضاء وقوس 15 
دقيقــة ذي اللــون األبيــض ُمضفيًا لمســًة لونيًة 
جميلة. تتعزز لمســة اللون األزرق هذه برصانة 
الحشــية الزرقــاء المرئية أســفل الطوق ثماني 
الحــزام  مــع  الطــراز  هــذا  ويكتمــل  األضــالع، 

المطاطي األزرق اإلضافي.

عودة إلى البدايات
"رويــال أوك أوفشــور دايڤــر"،  ظَهــَرت ســاعة 
التــي أطِلــَق عليهــا فــي البدايــة اســم "رويــال 
أوك أوفشــور ســكوبا"، فــي العــام 2005، ومنــذ 
إطالقهــا َشــِهَدت مجموعًة متنوعــًة من األلوان 
النابضــة التــي اكتســاها ميناؤهــا مــع األحزمــة 
المطاطيــة التــي تتطابق مع كل لــون، باإلضافة 
إلــى مــوادَّ رائــدة ُصِنَع منهــا هيكلهــا، وتوليفاٍت 
مســتوحاة مــن معــدات الغــوص، ممــا جعل من 
علــى  مفضــالً  بامتيــاز  الرياضــي  الطــراز  هــذا 
الدوام لدى أولئك الذين يحملون روح المغامرة 

في قلوبهم.

إشراف: دليلة أرناؤوط
إعـــــداد: كوثـــر جاســـــم
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روحاني يحذر.. مسؤول سابق بالحرس الثوري يترشح للرئاسة

عشية انتخابات إيران: الصراع يحتدم على السلطة

أخذ الصراع على الســـلطة بين أجنحة 
النظـــام فـــي إيـــران، وتيـــرة تصاعدية 
وينتقـــل مـــن ســـاحة إلـــى أخـــرى كلما 
18 يونيـــو المقبـــل يـــوم  اقتربنـــا مـــن 
تنظيـــم االنتخابـــات الرئاســـية، وقبـــل 
أيـــام مـــن فتح بـــاب الترشـــح رســـميا، 
إذ ســـتنتهي واليـــة حكومـــة روحانـــي 
التـــي توصف باالعتـــدال ويتهيأ التيار 
المتشـــدد لالســـتحواذ علـــى الكرســـي 
الرئاســـي بعـــد أن فاز بمعظـــم المقاعد 
فـــي البرلمـــان في انتخابات تشـــريعية 
شـــهدت أكبر نســـبة مقاطعة منذ ثورة 
بعـــد  كورونـــا  جائحـــة  وباتـــت   .1979
مفاوضـــات فيينـــا النووية من أســـخن 
ســـاحات الصراع بين تيارات السلطة، 
مـــا دفـــع الرئيس حســـن روحانـــي إلى 
أن يحذر من مغبة تســـييس الفيروس 
خالل اجتمـــاع لجنة مكافحـــة كورونا 
أمـــس الســـبت قائـــال “جائحـــة كورونـــا 
موضـــوع وطنـــي وإنســـاني وأخالقي، 
فأرجوكم ال يستخدم أحد هذه القصة 
كأداة سياسية ألهداف حزبية وفئوية 

أو في مجال االنتخابات”.
وفـــي الوقـــت الـــذي وصـــف مكافحـــة 
دعـــا  الوطنيـــة”  “القضيـــة  بــــ  كورونـــا 
للتخلـــص  المشـــترك  “للعمـــل  الجميـــع 
مـــن هـــذا الفيـــروس فـــي أســـرع وقت 
ممكن”، متمنيا “إقامة انتخابات جيدة 
وعظيمـــة” وأيضـــا “أخالقيـــة ينشـــدها 

الجميع”، على حد وصفه.

“فشل روحاني في مكافحة كورونا”

وكالـــة  نشـــرت  الخصـــوص  وبهـــذا 
فـــارس القريبـــة مـــن الحـــرس الثوري، 
مـــا اعتبرتـــه “فشـــل حكومـــة روحاني 
في إدارة تفشـــي الجائحـــة” جاء فيه: 
كورونـــا  تفشـــي جائحـــة  مـــع  “تزامنـــا 
فـــي العالـــم وإيـــران، تمكنـــت حكومـــة 
التدبير واألمل )شعار حكومة روحاني 
فـــي االنتخابـــات الســـابقة( مـــن إلقـــاء 
اللـــوم علـــى بعـــض مشـــاكلها اإلداريـــة 

واالقتصاديـــة، ولكن الحكومة نفســـها 
إدارة  فـــي  لديهـــا ســـجل جيـــد  ليـــس 

جائحة كورونا والسيطرة عليها”.
بقلـــم  فـــارس  نشـــرته  الـــذي  التقريـــر 
المســـاعد األســـبق لـــوزارة العلوم غالم 
رضـــا خواجـــه ســـروي، اعتبـــر حكومة 
روحاني فشلت في 4 مجاالت، أحدها 
مكافحـــة كورونا، والثالثة األخرى هي 
“السياســـة الخارجية” و “تطوير وزارة 
العلوم” و “التحكـــم في األزمة النقدية 
والماليـــة في أســـواق العملـــة والذهب 

والبورصة”.
وفـــي الوقت الـــذي يتهم المتشـــددون 
حكومة روحاني بالفشـــل في مكافحة 
كورونا ويحاولون اســـتخدامها كورقة 
دعائيـــة انتخابيـــة فـــي منافســـتهم مع 
المعتدلين واإلصالحيين، يتناسون أن 
المرشـــد األعلـــى للنظام علـــي خامنئي 
الذي يؤكدون الـــوالء له، هو الذي كان 
قد رفض فـــي يناير الماضي اســـتيراد 
لقاحـــات مـــن الخـــارج وبالتحديـــد من 
الواليـــات المتحـــدة وبريطانيا، وشـــدد 

على إنتاج لقاحات محلية.
مـــع ذلك، وافق خامنئي على اســـتيراد 

لقاحات من أماكن “آمنة” أخرى، وأعلن 
لقـــاح  دعمـــه لجهـــود داخليـــة إلنتـــاج 

وطني.

مسؤول سابق بالحرس 
الثوري يترشح للرئاسة

المســـؤول  أطلـــق  أخـــرى،  جهـــة  مـــن 
الســـابق فـــي الحـــرس الثـــوري العميـــد 
سعيد محمد، أمس حملته لالنتخابات 
الرئاســـية اإليرانيـــة، مدرجـــا خطوتـــه 
في إطـــار “التغييـــر” والوعـــد بحكومة 
“قويـــة”. وتولى محمد )53 عاما( ألكثر 
من عامين، قيادة “مقر خاتم األنبياء”، 
وهـــو ذراع اقتصاديـــة للحـــرس تعنـــى 
بشـــؤون البناء واإلعمار. ويندرج اسم 
محمد ضمن الشخصيات ذات الخلفية 
العســـكرية التي أعلنت نيتها الترشـــح 
أو يتـــداول باســـمها لترشـــح محتمـــل 

النتخابات 18 يونيو.
لـــدى  رســـميا  الترشـــح  بـــاب  ويفتـــح 
وزارة الداخليـــة في 11 مايو ويســـتمر 
حتـــى 15 منه، علـــى أن يتولـــى بعدها 
مجلـــس صيانة الدســـتور الذي يحظى 
فيـــه،  المقاعـــد  بغالبيـــة  المحافظـــون 

درس ملفـــات المرشـــحين والمصادقة 
علـــى المؤهليـــن منهـــم، قبـــل اإلعـــالن 
رســـميا عـــن األســـماء التي ســـتتنافس 
للفوز بمنصـــب رئيس الجمهورية خلفا 
لحسن روحاني. وقال “قررت الترشح 
ألننـــي شـــعرت بـــأن )...( القائـــد األعلى 
)المرشـــد األعلى للجمهورية اإلسالمية 
آيـــة هللا علـــي خامنئـــي( دعـــا لتغييـــر 
وتحول في الجيل اإلداري للجمهورية 

اإلسالمية، وطلب ذلك مرارا”.
وأضـــاف “لســـنا مرتبطيـــن بـــأي حركة 
أو طـــرف أو فصيـــل، ولـــم نجلـــس مع 
أي أحـــد ولم نعد بشـــيء”، معارضا أي 
“اســـتقطاب في المجتمع، هذا الخالف 
المستمر الذي يتسبب بتآكل البالد من 
الداخل: الحديث عن اليســـار واليمين، 
اإلصالحييـــن والمحافظيـــن، هذه كلها 
أمور تضر بالبالد”. وتولى محمد قيادة 
“مقـــر خاتم األنبياء” حتى مارس، قبل 
أن يعلن استقالته لخوض االنتخابات. 
من جهته، أكد الحرس في بيان تعيين 
بديـــل منـــه، علـــى أن يبقـــى هـــو ضمن 
الهيكليـــة العســـكرية كمستشـــار لقائده 

اللواء حسين سالمي.

طهران - وكاالت

المترشح للرئاسة سعيد محمد

عدن - وكاالت

تمكـــن الجيـــش الوطنـــي والمقاومة 
مـــن صد هجوم واســـع للميليشـــيات 
جبهتـــي  امتـــداد  علـــى  الحوثيـــة 

المشجح وصرواح غرب مأرب.
إلعـــالم  عســـكري  مصـــدر  وقـــال 
إن  الثالثـــة،  العســـكرية  المنطقـــة 
والمقاومـــة  الوطنـــي  الجيـــش 
تمكنـــوا مـــن التصدي لهجوم واســـع 
للميليشـــيات الحوثيـــة علـــى امتداد 
جبهتـــي المشـــجح وصـــرواح غـــرب 
معـــارك  فيهـــا  دارت  والتـــي  مـــأرب، 
شرســـة لعـــدة ســـاعات تكبـــدت فيها 
الميليشيات الحوثية خسائر فادحة 

في العتاد واألرواح.
وأوضـــح المصدر أن الهجوم اســـتمر 
من ســـاعات المســـاء األولـــى وحتى 

صبـــاح اليوم والذي قتـــل خاللها 45 
مـــن عناصـــر الميليشـــيات الحوثية، 
بينهـــم قيـــادات ميدانيـــة وعشـــرات 
الجرحـــى، فيمـــا الذ بقيـــة العناصـــر 
تحـــت ضربـــات  بالفـــرار،  المهاجمـــة 
الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.

وأفـــاد المصـــدر أن مدفعيـــة الجيش 
قصفـــا  شـــنت  والمقاومـــة  الوطنـــي 
وتحصينـــات  مواقـــع  علـــى  مكثفـــا 
الميليشـــيات الحوثية والتي تمكنت 
من إحراق آلية حوثية، وقتل وجرح 

العشرات من العناصر المهاجمة.
دعـــم  تحالـــف  طيـــران  شـــارك  كمـــا 
الشـــرعية بغـــارات جويـــة عـــدة فـــي 
المعركـــة، وتمكـــن مـــن تدميـــر عربة 
نـــوع pmp2 وإحـــراق آليتين أخرى 

وقتل وجرح من كان على متنها.

الجيش اليمني يقتل 45 حوثيا ويفشل هجوما واسعا للميليشيات

كابول - وكاالت

دانـــت حركـــة “طالبـــان” أفغانســـتان، 
الهجـــوم الـــذي اســـتهدفت بعـــد ظهر 
أمـــس الســـبت، مدرســـة فـــي الجـــزء 
أدى  مـــا  كابـــل،  للعاصمـــة  الغربـــي 
إلـــى ســـقوط 40 قتيـــال علـــى األقـــل، 
إضافـــة إلى عشـــرات الجرحى. وقال 
“طالبـــان”  حركـــة  باســـم  المتحـــدث 
“إننـــا  بيـــان  ذبيـــح هللا مجاهـــد فـــي 
نديـــن التفجيرات التـــي وقعت اليوم 
فـــي  بارجـــي  داشـــت  منطقـــة  فـــي 
كابـــل، والتـــي نفـــذت ضـــد المدنييـــن 
وتســـببت لألســـف في وقوع خســـائر 
فادحـــة”. وأشـــار المتحـــدث إلـــى أن 
مـــن  هـــي  الشـــريرة  األعمـــال  “هـــذه 

صنـــع الدوائـــر المشـــؤومة التي تعمل 
باســـم تنظيـــم داعـــش تحـــت رعايـــة 
كابـــل”.  إلدارة  اســـتخباراتي  ودعـــم 
الداخليـــة  بـــوزارة  مســـؤول  وأفـــاد 
األفغانية اليوم بأن سلسلة تفجيرات 
اســـتهدفت بعـــد ظهـــر أمـــس الســـبت 
مدرســـة في الجزء الغربـــي للعاصمة 
كابـــل، مـــا أدى إلى ســـقوط 40 قتيال 
عشـــرات  إلـــى  إضافـــة  األقـــل،  علـــى 
الجرحى. وقال مســـؤول أمني طلب 
عـــدم نشـــر اســـمه، إن انفجـــارا وقـــع 
بالقرب من مدرسة في الجزء الغربي 
مـــن العاصمـــة األفغانية كابـــل أمس، 
مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

مقتل 40 بتفجيرات في مدرسة غرب كابل

جدة - وكاالت

تعّهدت الرياض وإســـالم أباد أمس تعزيز 
عالقاتهمـــا ووقعتا اتفاقيات، لتنهيا بذلك 
توترات دبلوماســـية مســـتمرة منذ أشـــهر 
بيـــن الحليفيـــن التقليدييـــن علـــى خلفية 
منطقـــة كشـــمير التـــي تتنـــازع باكســـتان 

السيادة عليها مع الهند.
وفي زيارته الســـابعة إلى الســـعودية منذ 
الباكســـتانية  للحكومـــة  رئيســـا  انتخابـــه 
فـــي 2018، حظي عمران خان باســـتقبال 
رسمي في مدينة جدة على البحر األحمر 
لـــدى وصولـــه مســـاء الجمعـــة فـــي زيارة 

تستمر 3 أيام.
واســـتقبل ولـــي العهـــد الســـعودي األميـــر 
محمد بن ســـلمان المســـؤول الباكســـتاني 
والوفـــد المرافـــق لـــه عنـــد ســـّلم الطائرة، 
ثـــم اصطحبه إلى الديـــوان الملكي بقصر 
الســـالم حيـــث عقـــدا جلســـة محادثـــات 

وجرى التوقيع على االتفاقات.

وذكرت وكالة األنباء السعودية إنه جرى 
خـــالل اللقاء “التأكيد على عمق العالقات 
بيـــن البلدين الشـــقيقين وأهمية توســـيع 
وتكثيف آفاق التعاون والتنسيق الثنائي 

وتعزيزه في مختلف المجاالت”.
إعـــادة  فـــي  خـــان  زيـــارة  ونجحـــت 
إطـــالق العالقـــات الوثيقـــة بيـــن البلديـــن 
اإلسالميين المنخرطين في “الحرب على 

اإلرهاب” التي تتطلـــب تبادل المعلومات 
االســـتخبارية فـــي ما يتعلـــق بالتهديدات 

والعناصر المتطرفة.
وقال البيـــان الســـعودي إّن الوفدين أّكدا 
فـــي جـــدة “ضـــرورة تضافر جهـــود العالم 
اإلسالمي لمواجهة التطرف والعنف ونبذ 

الطائفية”.

ولي العهد السعودي مستقبال رئيس وزراء باكستان

للمملكة ــة  ــع ــاب ــس ال خــــان   عـــمـــران  ـــارة  ــ زي خـــال 
السعودية وباكستان تتعهدان تعزيز العالقات

بغداد - وكاالت

أعلـــن الجيـــش العراقـــي ســـقوط “طائرة 
مســـيرة مفخخـــة” فـــي وقـــت مبكر أمس 
علـــى قاعـــدة عيـــن األســـد الجويـــة التي 
تضـــم قوات أميركيـــة وتقع في محافظة 
التحالـــف  أوضـــح  جهتـــه  مـــن  األنبـــار. 
الدولـــي لمكافحة الجهادييـــن في العراق 
بقيادة واشـــنطن أن الهجـــوم، وهو الرابع 
مـــن نوعه في أقـــل من أســـبوع، لم يوقع 
“أي ضحايـــا”، لكنـــه تســـبب “بأضـــرار في 

مستودع”.
وقـــد توعـــدت فصائـــل مســـلحة عراقيـــة 
الهجمـــات  بتصعيـــد  إيـــران  مـــن  مقربـــة 
إلرغام القـــوات األميركية “المحتلة” على 

االنسحاب من العراق.
وبلغت الهجمات مستوى جديدا منتصف 
أبريل حين نّفذت فصائل عراقية موالية 
إليـــران ألول مرة هجوما بطائرة مســـّيرة 
مفّخخة على قاعدة عســـكرية تستضيف 

أميركيين في مطار أربيل شمال البالد.
إن  عراقـــي  حكومـــي  مســـؤول  وقـــال 
علـــى  ســـابقا  وقعـــت  أخـــرى  “هجمـــات 

األراضي العراقية”. 
الفصائـــل  فـــان  األميركييـــن  وبحســـب 
المواليـــة إليران في العراق واليمن ســـبق 

أن نســـقت جهودهـــا لشـــن هجـــوم مماثل 
فوق قصر ملكي سعودي في الرياض. 

مـــن جهتـــه قـــال عســـكري أميركـــي رفيع 
المستوى لوكالة فرانس برس إن الطائرة 
المســـيرة المعنية كانت قد اعُترضت قبل 

أن تشن الهجوم.

ــوع ــبـ ــه فــــي أقـــــل مــــن أسـ ــ ــوع ــ ــع مــــن ن ــ ــرابـ ــ الـ
هجوم على قاعدة تضم أميركيين في العراق

واشنطن - أف ب

نظـــام  أكبـــر  ُأجبـــر 
نقـــل  ألنابيـــب 
فـــي  الوقـــود 
الواليـــات المتحدة 
على إغالق شبكته 
بالكامل إثر هجوم 

إلكترونـــي، وفـــق مـــا أعلنـــت الشـــركة 
المشغلة في بيان. 

بايباليـــن”  “كولونيـــول  خـــط  يقـــوم 
بشـــحن البنزين ووقـــود الطائرات من 
ســـاحل خليج تكســـاس إلى الســـاحل 
الشـــرقي للبالد عبر أنابيب يبلغ طولها 
5500 ميـــل )8850 كيلومتـــرا( تخـــدم 

50 مليون مستهلك.
وقالـــت الشـــركة المشـــغلة فـــي بيـــان 
إنهـــا وقعـــت “ضحيـــة هجـــوم قرصنة 
وقـــف  إلـــى  دفعهـــا  مـــا  إلكترونيـــة” 
أنظمتهـــا. وأضافـــت أن ذلـــك “أوقـــف 
خطـــوط  عمليـــات  جميـــع  موقتـــا 

وأّثـــر  األنابيـــب، 
علـــى بعض أنظمة 
جيـــا  لو تكنو
المعلومات لدينا”.

ولم تذكر الشـــركة 
عـــن  تفاصيـــل 
تداعيـــات الهجـــوم، لكـــن ال يعتقد أنه 

تسّبب بأي اضطرابات فورية.
مقـــرا  بايباليـــن”  “كولونيـــول  تتخـــذ 
فـــي والية جورجيـــا، وهـــي أكبر خط 
أنابيـــب فـــي الواليـــات المتحـــدة مـــن 
حيـــث الحجـــم، إذ تنقـــل يوميـــا 2,5 
مليـــون برميـــل مـــن البنزيـــن ووقـــود 
الديزل ووقـــود الطائرات وغيرها من 

المنتجات البترولية المكررة.
وتابـــع المشـــّغل أنـــه اســـتعان بشـــركة 
فـــي  للتحقيـــق  اإللكترونـــي  لألمـــن 
الهجوم وأعلم ســـلطات إنفاذ القانون 

الفدرالية.

هجوم إلكتروني يوقف أكبر نظام ألنابيب الوقود بأميركا
القدس - وكاالت

تفـــادي  إلـــى  الدولـــي  المجتمـــع  دعـــا 
التصعيـــد بعد ليلـــة مـــن الصدامات في 
حـــرم المســـجد االقصـــى فـــي القـــدس 
خلفـــت أكثـــر مـــن مئتـــي جريـــح، لكـــن 
الدعـــوات الفلســـطينية إلـــى تظاهـــرات 
مـــن  مخـــاوف  أثـــارت  الســـبت  أمـــس 
تجـــدد التوتـــر.  واســـتخدمت الشـــرطة 
اإلســـرائيلية لمكافحة الشغب الرصاص 
فـــي  الصوتيـــة  والقنابـــل  المطاطـــي 
مواجهـــة الفلســـطينيين الذيـــن رشـــقوا 
والزجاجـــات  بالحجـــارة  األمـــن  قـــوات 
والمفرقعات حول أولى القبلتين وثالث 
الحرمين الشـــريفين، الموقع الذي يقول 

اليهود إنه بني فوق الهيكل.

 18 إن  اإلســـرائيلية  الشـــرطة  وقالـــت 
ضابطا جرحـــوا. وصرح الهـــالل األحمر 
فلســـطينيين   205 بـــأن  الفلســـطيني 
أصيبـــوا في أعمال العنـــف في األقصى 
وفي أنحاء القدس الشرقية، بينهم أكثر 
من 80 نقلوا إلى المستشفيات، موضحا 
أنه أعّد مستشفى ميدانيا بسبب امتالء 
المستشـــفيات.  فـــي  الطـــوارئ  غـــرف 
فـــي تســـجيل فيديـــو نشـــره  وظهـــرت 
شـــهود عيان القوات اإلســـرائيلية وهي 
تداهـــم الباحـــة الواســـعة أمام المســـجد 
وتطلـــق قنابـــل الصـــوت داخـــل المبنـــى 
حيث كانت حشـــود من المصلين بينهم 

نساء وأطفال يؤدون الصالة.

دعوات دولية الحتواء التصعيد بالحرم القدسي
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

عيسى قاسم يعود إلى لعبته المفضلة... التحريض واإلرهاب )2(
يتميـــز الوضع اليوم في إيـــران بتأزم اقتصـــادي واجتماعي، وهناك 
صراعات على السلطة بين أجنحة النظام السيما أن صحة خامنئي 
حرجـــة للغايـــة مـــع وجـــود مشـــاكل إقليميـــة وســـيناريوهات تغيـــر 
محتملـــة، خصوصـــا مشـــكلة البديل أو الخالفـــة، لهذا شـــعر المدعو 
عيســـى قاســـم بالمخاطر المحدقة بنظامه اإليرانـــي وقرب هزيمته 
المريـــرة فخـــرج مـــن الظل وأخذ فـــي الهجوم على مملكـــة البحرين 
والتحريـــض على اإلرهاب والتطرف بصورة أكبر من كل العدســـات 
لعلمـــه أن هنـــاك صـــاالت عرض في عـــدد من البيوت التي تســـمع له 
وتســـير على دربه ستعرض أفالمه وستســـتعيد المقاطع األرشيفية 
عـــن قتـــل رجال األمن وأعمـــال التخريب والفوضى التـــي قاموا بها 
في 2011، فقد لوحظ في الســـنوات األخيرة أنه كلما تورط النظام 
اإليرانـــي فـــي موقـــف يائـــس رفـــع أعوانه ومحبوه كعيســـى قاســـم 
العصـــا وراحـــوا يضربون على أمن واســـتقرار المنطقـــة ويصرخون 
كالمجانيـــن دفاعا عن إرهاب الماللي، وبما أن عيســـى قاســـم طرف 
رئيـــس فـــي الوفاق مـــع إيران فبطبيعـــة الحال ســـيخرج ويعلن عن 

إرهابـــه وتطرفـــه، والحقيقة أن هـــذا الخروج لم يفاجـــئ المراقبين 
السياســـيين والـــرأي العـــام لمعرفتهـــم التامة بتوجه عيســـى قاســـم 
وقانـــون الفوضى الشـــاملة الذي يتبعه وخلفيتـــه الطائفية واألدوار 

التي يلعبها في تهديد األمن واالستقرار.
ظهور عيســـى قاســـم في يوم القدس العالمي مع أعوانه اإلرهابيين 
ليـــس مـــن أجـــل فلســـطين، فهـــي آخـــر همهـــم، وال تهمهم فلســـطين 
وال غيرهـــا، إنمـــا يضحكون علـــى أتباعهم بالشـــعارات ونهج الكذب، 
فطريقهم معروف وهو طريق السياسات والمؤامرات الخبيثة التي 
تحـــاك ضد األمـــة العربية والتهديد وحلم الســـيطرة الذي يعربد في 
عقول النظام اإليراني، لكن النقطة المهمة التي يجب التوقف عندها 
هـــي أن المدعو عيســـى قاســـم  - وأتباعـــه - وكما نعـــرف هدد جيال 
بأكملـــه من الشـــباب “أيام الـــدوار” بخطبه البطوليـــة الوهمية ورأينا 
كيـــف كانوا يســـيرون خلفه وتحت إمرتـــه دون نقاش، وعلينا اليوم 
سد هذا الباب والمنفذ ألنه حتما سيحاول عبثا وبكل غباء اختراق 

مبادرات االنتماء الوطني ووحدة الصف واللحمة المجتمعية.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

اإلخوان... ال عهد وال أمان
حالة من التخبط وعدم التوازن أصبحت تســـود جماعة اإلخوان 
اإلرهابيـــة خـــالل األيـــام الماضية بســـبب الضربـــات التـــي تلقتها 
وجعلتها في حالة لم يسبق لها مثيل في تاريخها، فخالل أسبوع 
واحـــد قامـــت الجماعة بفعـــل الشـــيء ونقيضه، وبـــررت الفعلين 

بشكل يبين أنها تترنح بالفعل.
فقد قام وفد من الجماعة ممن يقيمون في اسطنبول بزيارة إلى 
حزب الســـعادة التركـــي، وهو حـــزب المعارضة التركي الرئيســـي 
الذي يســـعى إلى أخذ السلطة من الرئيس رجب طيب أردوغان.. 
والدنيـــا كلها تعرف أن أردوغان هو الذي اســـتضاف قيادات هذه 
الجماعـــة ووفـــر لهم على مدار ســـنوات طويلة عيشـــة هنيئة في 
اســـطنبول، ومـــع ذلك بـــدأت قيادات هـــذه الجماعـــة تدير ظهرها 
على ما يبدو ألردوغان بعد أن اختار األخير أن يســـتعيد عالقاته 
مع مصر والسعودية بدال من استضافة جماعة لم تجلب له سوى 
الخســـارة وجعلته يقطع أواصر المودة مـــع أكبر دولتين عربيتين 

بال أي عائد.
هـــل مـــن الصدفة أن تقوم قيـــادات من هذه الجماعـــة بزيارة إلى 
الحـــزب المعـــارض ألردوغان بعـــد أيام قليلة من قيـــام تركيا بمنع 
قنـــوات تلـــك الجماعـــة التـــي تبث مـــن تركيا مـــن التطـــاول على 
مصـــر والســـعودية؟ ال يمكـــن أن يكـــون ذلك صدفـــة وال يمكن أن 
يكـــون اللقـــاء للمجاملة أو تنـــاول القهوة في هـــذا التوقيت، لكن 
هذا هو نهج الجماعة في تبرير الشيء ونقيضه تحت شعار فقه 

الضرورات الذي تتبعه.
ولمـــا أيقنت الجماعة أن لقاءها بخصوم أردوغان صاحب الفضل 
عليهـــا، اســـتخدم إعالميـــا للتشـــهير بانتهازيتهـــا وفعلهـــا الشـــيء 
ونقيضـــه، قررت أن تصدر بيانا لتطييب خاطر أردوغان وشـــكره 
على حســـن الضيافة خالل كل هذه الســـنوات، وجاء البيان على 
لســـان أكبـــر شـــخصية فـــي الجماعة حاليـــا وهو ما يســـمى بنائب 
المرشـــد العـــام، حيـــث حاول عبثـــا أن يبرر لقاء قيـــادات جماعته 
بخصـــوم الرئيـــس التركـــي، لكنـــه جاء بأثر عكســـي وأظهـــر حالة 

الترنح التي تعانيها الجماعة.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

الصاروخ الصيني... بالء جديد
أثار خبر خروج صاروخ صيني عن الســـيطرة واحتمال ســـقوطه 
في منطقة مأهولة بالســـكان، تفاعال كبيرا وموجة من الســـخرية 
اجتاحـــت مواقـــع التواصل االجتماعي حـــول العالم، وكان الجزء 
األكبـــر مـــن صـــاروخ دفـــع صينـــي قـــد خـــرج عـــن الســـيطرة بعـــد 
إطالقـــه فـــي الفضـــاء قبـــل أيـــام، واتجه نحـــو األرض، وأشـــارت 
بعـــض التقديـــرات إلـــى أنـــه “انخفض إلـــى مـــا دون 300 كيلومتر 
فوق مستوى ســـطح البحر”، وذكرت وسائل اإلعالم أن الصاروخ 

الصيني “لونغ مارش 5 ب” مر فوق العراق يوم الثالثاء.
وأنـــا أتابـــع قضيـــة الصاروخ الصينـــي، اســـتحضرت حديث النبي 
صلى هللا عليه وآله وســـلم وهو مســـتقبل المشرق، يقول: “أال إن 
الفتنـــة هاهنا مـــن حيث يطلع قرن الشـــيطان”، وهاهي آفة أخرى 
ترســـل لنا ونحن مازلنـــا في أوج اآلفة األولى “فيـــروس كورونا”، 

هذا الوباء الذي لم نعرف كيفية الخالص منه وال مآله.
كـــم كنـــت أتمنـــى أن تتوجه أنظارنا إلى الســـماء ونحـــن في هذه 
األيـــام والليالـــي المباركـــة طالبين المغفرة والرحمـــة من هللا، لكن 
يبـــدو أن أكثرنا ال ينظر إلى الســـماء ســـوى في حـــال وجود خطر 
ســـيداهمه، غافلين عن أن خالق الســـماء أبوابـــه مفتوحة للرحمة 

وطلب النجاة وخالصنا بإذنه من أي ضرر. 

كلمة أخيرة، نحن وفي خضم هذا البالء، نستغرب من حالة تغييب  «
تام عند الكثيرين عن هذه القضية، بينما آخرون يرون أن نكون 

مثل الصاروخ الصيني وال نخبر أحداً بوجهتنا القادمة، وال هدفنا 
المستقبلي، وأن نجعل اآلخرين يخشوننا حتى في سقوطنا... ولباليا 

الشرق تتمة.

fatin.hamza@gmail.com

فاتن حمزة

حس الفكاهة أصبح المســـيطر على أغلب األشـــخاص في ظل ما نعيشه من 
أخبار متتالية غريبة عجيبة، بدءا بالجائحة وانتهاء بالصاروخ الصيني الذي 
توالـــت بســـببه النكات والصـــور، يبـــدو أن األزمات تجعل الشـــعوب أكثر حبا 
للطرفة وتداولها، وكأن لسان حالها يقول “خل نعيش اليوم لحظه بلحظه”.

الحقيقـــه أننـــي أرجع كل ما نعيشـــه من مشـــاعر وانفتاح غير مســـبوق على 
اآلخر إلى اإلعالم الرقمي الســـريع الذي اســـتطاع في غضون ســـاعات مثال 
أن ينشر رابطا لمتابعة مسار الصاروخ الصيني وأن يحرك جيال من الشباب 
يتفنن في إطالق النكات واســـتخدام الصور المعبرة وتركيب العبارات على 
الصـــور ليصبح أي حدث في غضـــون لحظات معدودة ترندا حقيقيا يجوب 

العالم.
فـــي كتـــب اإلعـــالم التـــي البـــد مـــن مراجعتهـــا أمـــام هـــذا الكـــم الهائـــل من 
المتغيـــرات الحقيقيـــة، كنـــا نقول إن المحرك األساســـي لألخبـــار هو وكاالت 
األنبـــاء، ومـــا تفرضه الوكالة هو بالتأكيد دليل واضـــح التباعه من قبل بقية 
وســـائل اإلعـــالم بالتركيـــز علـــى خبـــر بعينـــه دون اآلخـــر، أمـــا اآلن فقد بات 
اإلعـــالم الرقمـــي وخصوصـــا ما يتعلق بوســـائل اإلعـــالم الحديثـــة وقنوات 

التواصـــل االجتماعـــي المحرك األساســـي لألحـــداث عالميا، وهـــو أمر مهول 
يدعو للدراســـة والتمحيص، فقد أغضب الترند الحالي الذي صنعته وسائل 
التواصـــل االجتماعـــي عـــن الصـــاروخ الصينـــي، جمهوريـــة الصين الشـــعبية 
وخرجت ببيان توضح فيه أن هذه الحادثة مكررة وأن الصاروخ ســـينفجر 
خارج الغالف الجوي وسيهبط حطامه فيما بعد بما ال يشكل خطورة كبيرة 
وال يدعـــو إلـــى كل هـــذا الهـــرج على حـــد زعمها، لكـــن بيان الصيـــن لم يصل 
حتى إلى ُعشـــر النسبة التي وصل لها ترند الصاروخ وانتظار سقوطه وأين 

سيسقط!
حقا إن األمر بحاجة إلى مزيد من األبحاث، ما تصنعه السوشل ميديا برأيي 
البسيط يغير قواعد اللعبة االعالمية بأكملها ويفتح أعُيننا على أداة جديدة 
تســـتطيع ببساطة الوصول إلى كل ســـكان الكرة األرضية ممن يستخدمون 
هاتفهـــم النقـــال، ونحتاج فعال أن نشـــاهد وننصت إلى هـــذه القوة المحركة 
شـــئنا أم “شـــئنا”، فال مجال أن تأبى أو ترفض ما يحدث حاليا من توجهات 
وتحـــركات عالمية تصنع رأيا عامـــا عالميا )موحدا( من خالل برامج تواصل 

اجتماعي كنا نظن لوهلة ما أنها “هبة وبتعدي”.

سمر األبيوكي

الصاروخ الصيني واإلعالم بميزان جديد

فـــي ظل الطلب التركي لكل من مصر والســـعودية واإلمارات إلعادة 
العالقـــات معهـــا وتنفيـــذ مـــا تطلبه هذه الـــدول من أنقـــرة، وفي ظل 
النشوة العربية بتحقيق انتصار على الصفويين والعثمانيين، امتألت 
مواقـــع التواصل االجتماعي والفضائيات بمواد إعالمية لما نتج عن 
هذا التوسل التركي لهذه الدول من قرارات للحكومة التركية بتقييد 
مـــا يقـــوم به اإلخـــوان من حمالت إعالميـــة ضد هذه الـــدول، وقيام 
االســـتخبارات التركية بإنـــذار قادة اإلخوان بضـــرورة عدم التعرض 
إعالميا لهذه الدول الثالث، وما تبع ذلك من تسليط مواقع التواصل 
االجتماعي والفضائيات الضوء على قيام اإلخوان المسلمين بتركيا 
بالتواصـــل مـــع حزب الســـعادة التركـــي المعارض للرئيـــس أردوغان، 
فقـــد قام المحللون والخبراء ومشـــاهير مواقع التواصل االجتماعي 
بالتأكيد على عدة أمور بتحليالتهم، لعل أشهرها أن )اإلخوان انقلبوا 

على أردوغان وغدروا به ألنه منعهم من التعرض للدول الثالث(.
وفي الواقع إن المرء ليضحك على تفاهة هذا االدعاء لعدة أســـباب 
أهمهـــا أن العالقـــة بين حزب العدالة بقيـــادة أردوغان وبين اإلخوان 

عالقة الســـيد بالعبد، ال عالقة الســـيد بالســـيد أو الند بالند، لهذا فإن 
مســـألة غـــدر اإلخـــوان بأردوغان هي مســـألة غبيـــة ألن اإلخوان هم 
دائما عبيد ومرتزقة عند أســـيادهم غير العرب سواء كانوا صفويين 

أو عثمانيين أو غربيين.
أما الســـبب الحقيقي لتواصل اإلخوان مع حزب السعادة فيكمن في 
أن حزب العدالة والتنمية أراد اســـتمرار اســـتخدام اإلخوان للمرحلة 
القادمة، لكن من دون الظهور بمظهر الداعم لهم، حتى يرسل رسالة 
بـــأن المطالب بضرورة عـــدم دعم الحكومة لإلخوان تحققت، بمعنى 
أن مـــا حدث هـــو إيحاء بـــأن الحكومة فكـــت ارتباطها مـــع اإلخوان 
الذيـــن وبتنســـيق خفي مع حـــزب العدالـــة، توجهوا لحزب الســـعادة 
للتواصـــل معـــه، وبالتالي فـــإن أي عمل يقوم به اإلخـــوان ضد الدول 
الثالث هو بســـبب حزب الســـعادة وإيوائه اإلخوان وليس للعدالة أو 
الحكومـــة أو رئيس الجمهورية أية صلة بـــأي فعل يقوم به اإلخوان 
وحزب الســـعادة تجاه الدول الثالث... فعال حركة غبية ومكشـــوفة 

لنا.

tariq@cogir.org 

د. طارق آل شيخان

حزب السعادة التركي واإلخوان



  For Advertising إلعالناتكـــم

أوقات الدوام:
 السبت: 9 صباحًا حتى 3 مساًء

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات: 
17111501 - 17111504 - 17111444

38344464

O r c h i d a  V i l l a s

سنـــد
Sanad

17564422
Broker's license

Property Manager's license
Approved Valuer license

3
23 
A

األحد 9 مايو 2021 - 27 رمضان 1442 - العدد 4589 08



Vacancies Available
AL FOUZAN TRADING AND GENERAL CONSTRUCTION CO. -BRANCH OF FOREIG 

has a vacancy for the occupation of
  PLUMBER 

 suitably qualified applicants can contact
 32322748  or  Bahrain.project@alfouzan.com 

CHERAS  RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17211162  or  TAHER.MARHOON@GMAIL.COM 

AMKITA JEWELLERY DESIGN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 33539570  or  SANTRAAMAR73@GMAIL.COM 

668 cafe 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33113352  or  668.BHR@GMAIL.COM 

H L B BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34168877  or  SAMEER101SAM@GMAIL.COM 

GRACEFUL INTERIOR DECOR Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17231818  or  JAHANGIR_AKB1@HOTMAIL.COM 

Al - Shami Al - Aseel Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 36305009  or  FBOKAII@HOTMAIL.COM 

Zmart Buildco WLL 
has a vacancy for the occupation of

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

AHMED AL MAGHREBI PERFUME MANUF W.L.L - FOREIGN BRANCH COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 66382836  or  AKHIL.KNOVENTURE@OUTLOOK.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.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 

Basma Security 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

BLUE SWIMMING CRAB FACTORY FOR PRESERVING FISH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39777647  or  hr@jaradahfish.com 

BLUE SWIMMING CRAB FACTORY FOR PRESERVING FISH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39777647  or  hr@jaradahfish.com 

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@macbh.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 77700777  or  EHAB@PORTMARINEYACHTS.COM 

Kingdom Security Protection Services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

Kingdom Security Protection Services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

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 

Skyscrapers Cleaning & Maintenance Company w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34089625  or  WEHELP4U@GMAIL.COM 

GEMS INDUSTRIAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17491106  or  unni@gems-bahrain.com 

GEMS INDUSTRIAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17491106  or  unni@gems-bahrain.com 

GEMS INDUSTRIAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17491106  or  unni@gems-bahrain.com 

GEMS INDUSTRIAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 17491106  or  unni@gems-bahrain.com 

GEMS INDUSTRIAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17491106  or  unni@gems-bahrain.com 

SHIFA DAR KULAIB MEDICAL CENTRE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39824032  or  ABUTTY.KILIYANNI@GMAIL.COM 

M.M TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33325846  or  MUSTAFA.SUKHSARI@GMAIL.COM 

RAIZ MEDICAL CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact
 17580902  or  a.awwad@raizgroup.com 

KAMAL MIAH FOR CONSTRUCTION OF FLOATING STRUCTURES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39362467  or  KAMALMIHA919@GMAIL.COM 

JASJES INTERNATIONAL W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contact

 77082440  or  MMOHAMEDRASOOLL@GMAIL.COM 

AlAfandi Real Estate 
has a vacancy for the occupation of

  ESTIMATOR(COST) 
 suitably qualified applicants can contact

 36901000  or  AFANDIPROPERTIES@GMAIL.COM 

KWATCH FOR WATCHES 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 36878228  or  KWATCH2018.BH@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

Eastern Asphalt & Mixed Concrete Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

Eastern Asphalt & Mixed Concrete Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

REVIRA HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  MASSEUR 
 suitably qualified applicants can contact

 17729222  or  admin@inventhouse.net 

BLUE SWIMMING CRAB FACTORY FOR PRESERVING FISH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39777647  or  hr@jaradahfish.com 

BLUE SWIMMING CRAB FACTORY FOR PRESERVING FISH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39777647  or  hr@jaradahfish.com 

BLUE SWIMMING CRAB FACTORY FOR PRESERVING FISH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39777647  or  hr@jaradahfish.com 

BLUE SWIMMING CRAB FACTORY FOR PRESERVING FISH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39777647  or  hr@jaradahfish.com 

PHANTOM CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77222228  or  EDRISIGROUP@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 

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 

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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

  66330096   or  DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

Raimo Real estate 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34458822  or  ALKHALIDON@GMAIL.COM 

BLACK HORSE PRINTING AND ENGRAVING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39098400  or  BLACKHORSE.HMD@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33330326  or  AWAISCH3333@HOTMAIL.COM 

G 3 SOLUTIONS CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17212914  or  AWAIS.JEWELLER@GMAIL.COM 

SNOW WHITE JEWELLERY DESIGN CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39153810  or  ASGARALIA186@GMAIL.COM 

Almufeed Electrical Services Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17677784  or  almufeedelectricalwll@gmail.com 

TEA WORLD DRAME CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39655383  or  HANIBOHAMAD74@GMAIL.COM 

HAIRA & HANNA TRADING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 34650777  or  SUDHEER.AMEEN@GMAIL.COM 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17460047  or  SAAD.HARBAN@MOVENPICK.COM 

The Social Hub Bahrain Co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COFFEE SERVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17500259  or  AH.FAISAL86@GMAIL.COM 

AL FOUZAN TRADING AND GENERAL CONSTRUCTION CO. -BRANCH OF FOREIG 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 32322748  or  Bahrain.project@alfouzan.com 

AL MANSOORA COFFEE SHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66336778  or  ABOBADER133@HOTMAIL.COM 

GRAND STATION FOR AUTO SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33972312  or  gssbh.wll@gmail.com 

T platinum Parts 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33006781  or  TAREQADAMTF@GMAIL.COM 

Elza Persis Fabrication Co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 38013435  or  PRAJODM@GMAIL.COM 

MOHAMED HAFIZ MUSTAFA SHARIF ALI ALUMINIUM WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact
 33112368  or  MBIN195951@GMAIL.COM 

AZUL MARBLE INTERIOR DESIGN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39965061  or  SAIRMALIK@GMAIL.COM 

KHALIL EBRAHIM JUMA   SABAH (138184) 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 37783904  or  SABAHKHALIL42@GMAIL.COM 

HORAIN INTERNAL CLEAING & MAINTENANCE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35571450  or  INFO@PISTARTUP.CO 

WAJIHA ALEEM BUILDING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33112368  or  WADOCUMENTS.BH@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36071141  or  YOUNAS.AAMIR@SHAHICO.NET 

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

  ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact
 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

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

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

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

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

Eastern Asphalt & Mixed Concrete Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

AFAAQ ALKALIJ EXCAVATION & BUILDING EQUIPMENTS RENNTAL BSC closed 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER/OPERATOR(SHOVEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

ALDEEBIL FISH FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17732677  or  hasan.aldeebel@gmail.com 

ALSHUAA ELECTRICAL AND CIVIL CONT . EST 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17684345  or  ALSHUAAEST@GMAIL.COM 

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com.biz 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

Mexico cleaning and maintenance services 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17550720  or  mexicocleaning@gmail.com 

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

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

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 77777070  or  gosi@DRM.BH 

Clean and green services 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17742233  or  FOUAD.AWWAD@ME.COM 

ADEL ALWAZEER AUTO SERVICE 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33100972  or  WAZEER909@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17612926  or  alboomtrading@batelco.com.bh 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17131018  or  sajilnath@urbaser.com 

Bahrain Swedish Art wood Production W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17715992  or  hicpak@gmail.com 

Ayoosh restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39661615  or  SALMANISA825@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66330096  or  DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33506093  or  GATESAHI@GMAIL.COM 

ABEDALI JAFFAR ALI ABEDALI / GHADER 10387 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39888014  or  FATOOM_929@HOTMAIL.COM 

TELESERV TELECOM SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39422988  or  hiba@teleservs.com 

GULBERG CONSULTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 38074717  or  WAQASMALHI@YAHOO.COM 

RAJ R IRONING CLOTHES 
has a vacancy for the occupation of

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

YUSUF KHALIFA YUSUF 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35609260  or  YUSUFKHALIFBH@GMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33701470  or  ADNAN11031995@GMAIL.COM 

F & B CONSULTING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 34169716  or  BABLUMIAH1993@GMAIL.COM 

MOHAMMED ALI ISMAIL 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39741360  or  AHMADMIAH2011@HOTMAIL.COM 

THAMER MOHAMMED YAQOOB MOHAMMED YOUSIF / ALZUBIDI 10316 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36669592  or  BUHANANTAMAR221@GMAIL.COM 

MOHAMED ALI EBRAHIM ALI SALEEL / FUL SPEED 5980 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36805581  or  M-BLACK1983@HOTMAIL.COM 

MUBARAK ABDULLA YAQOOB ( MASHAHED ALGARB / 12365 ) 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33373009  or  4B0M0H2013@HOATMALL.COM 

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

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

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

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

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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 

LI & MAHMOOD HUSSAIN SONS OF MAHMOOD HUSSAIN CO. B.S.C (CLOS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33199122  or  almahmod@batelco.com.bh 

AJOOR FURNITURE 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(DECOR) 
 suitably qualified applicants can contact

 17251132  or  AJOORTEX@BATELCO.COM.BH 

ALUMINIUM  BAHRAIN B.S.C 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(COMPUTER) 
 suitably qualified applicants can contact

 17837307  or  ALIALSHARJI@ALBA.COM.BH 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  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

  TECHNICIAN 
 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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39607410  or  almahmoodbahrain@gmail.com 

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

  BLACKSMITH 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

Eastern Asphalt & Mixed Concrete Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

Eastern Asphalt & Mixed Concrete Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

BAHRAIN MAINTENANCE & DIVING SERVICES CO 
has a vacancy for the occupation of

  PERSONNEL CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 17700731  or  info@bmds.co 

BAHRAIN MAINTENANCE & DIVING SERVICES CO 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700731  or  info@bmds.co 

HENSON ELEC. &CONST. CONTRACTING & TRADIING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17242422  or  HECWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17456218  or  OPERATIONS@NIDUKKI.BH 

PREMIUM PRODUCTS TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact
 39966226  or  ELTAZJ@HOTMAIL.COM 

KENTUCKY 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17262998  or  ssaleh@americana-food.com 

ALSOWAIFYA RESTAURANT WLL 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 38888668  or  GHAREEB93@OUTLOOK.COM 

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

  VICE PRESIDENT 
 suitably qualified applicants can contact

 17543000  or  HO.HR@bank-abc.com 

Al Abraj Restaurent 
has a vacancy for the occupation of

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

Al Abraj Restaurent 
has a vacancy for the occupation of

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

BAHRAIN TELECOMMUNICATIONS COMPANY (BATELCO) B.S.C. 
has a vacancy for the occupation of

  INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17885503  or  talent.acquisition@btc.com.bh 

ALSADIQ TRANSPORT 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(BUS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17401441  or  HR@ALSADIQBH.COM 

ALDEEBIL FISH FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17732677  or  hasan.aldeebel@gmail.com 

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 17703404  or  USMC@BATELCO.COM.BH 

QUITO CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17784080  or  sandra@tammam.com 

Peniel for electical and electrons 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17442629  or  JAFFALBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

ALSHJAAR GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17785886  or  ALSHAJJARGARAGE1@GMAIL.COM 

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

  INFORMATION MANAGEMENT SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

EBRAHIM ABDULAZIZ MOHAMMED EBRAHIM 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17008077  or  ezintercon01@gmail.com 

Macdonalds 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

EBTIHAL CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39628077  or  Contracting.ebtehal@gmail.com 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

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

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33040002  or  smalco.bh@hotmail.com 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36344498  or  MOHAMMAD.ASLAM5504@GMAIL.COM 

AREEJ DAIRIES 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 36255540  or  almantech1997@gmail.com 

Aldar Island Resort Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17704600  or  devsp@rih.com.bh 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

ARABIAN IMPRESSIONS DESIGN &PUBLIC RELATIONS W .L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contact
 17223181  or  Hameed912@hotmail.com 

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

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact
 17537742  or  Recruitment.bh@heston.net 

WEST COAST  FOR PAINTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33773310  or  INFO@MEERAN-AUTO.COM 

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

  STONE SPREADING MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH 

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

  REGIONAL MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17682623  or  MAHMOODMEER@HOTMAIL.COM 

11 STARS SWIMMING POOL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39752900  or  11starpool@gmail.com 

ALAMWAJ ALHADAAT LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(LAUNDRY) 
 suitably qualified applicants can contact

 33135826  or  abithn@gmail.com 

ALROWISH CONSTRCTION 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17592120  or  hani_814@hotmail.com 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants can contact
 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

THE FAMILY OFFICE COMPANY B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17578000  or  l.abdulghani@tfoco.com 

DOT LINE COMPUTER 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33808786  or  malnooh1973@hotmail.com 

KAFLAN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39871069  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

MILLENIUM CONTRACTING AND CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17536881  or  redha@arceit.org 

ELEVATE INTERIOR AND MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39609459  or  AGR@OFFICECAREBH.COM 

AL AREEN PALACE AND SPA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17845000  or  ADNAN.ASLAM@LPODWATERPARK.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

QASSER AL-HAJAR HOLDING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 36491140  or  MUSABMOHAMMED82@GMAIL.COM 

KIMS HOLDING COMPANY B.S.C (C) 
has a vacancy for the occupation of
  GENERAL MANAGER(BUSINESS) 

 suitably qualified applicants can contact
 17532010  or  metee@meteebah.com 

PRIME TECH AERO CHANNEL INDUSTRIES CO. W.LL 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39966591  or  HAIDER_IQBAL@HOTMAIL.COM 

SUWAILEH SELLING & REPAIRING GAS BURNERS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 11111111  or  buraqrollerdoors@gmail.com 

G M G FASHION ABAYA 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33628809  or  MFAROOQM02@GMAIL.COM 

AL ZAMAN Fabrication & Welding Workshop 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33331564  or  AHDSTUDIOBH@GMAIL.COM 

KALAVARA RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17668367  or  BAHRAINSAJAN@GMAIL.COM 

ALQAZAAL AC AND REFREGERATION REPAIRS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33313868  or  AL-QAZAL53@HOTMAIL.COM 

HARMONICS FOR ELECTRICAL EQUIPMENT 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39675744  or  HARMONICSBH@GMAIL.COM 

Gulf art carpentry 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 39177777  or  hussaingulfart@gmail.com 

DOMA TISSUE 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 33131413  or  INFO@Domadw.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 77700777  or  EHAB@PORTMARINEYACHTS.COM 

POPULAR AUTO SPARE AND A/C PARTS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17422393  or  POPULAR_AC@YAHOO.COM 

SUWAILEH SELLING & REPAIRING GAS BURNERS 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 11111111  or  buraqrollerdoors@gmail.com 

RADHWAN BAKERIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17644345  or  RADHWANBAKERY@GMAIL.COM 

FATEN BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39999704  or  info@fatensalon.com  
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... وسموه يتابع المباراةاألحد 9 مايو 2021 - 27 رمضان 1442 - العدد 4589 سمو الشيخ خالد بن حمد أثناء التتويج

أناب ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية 
وشـــؤون الشـــباب رئيس المجلس األعلى 
للشـــباب والرياضـــة ســـمو الشـــيخ ناصـــر 
بن حمـــد آل خليفة، النائـــب األول لرئيس 
المجلس األعلى للشـــباب والرياضة رئيس 
اللجنـــة األولمبيـــة ســـمو الشـــيخ خالـــد بن 
حمـــد آل خليفـــة، لحضـــور ختام مســـابقة 
دوري ناصـــر بـــن حمد الممتاز لكـــرة القدم 

للموسم الرياضي 2020/ 2021. 
التـــي  األخيـــرة  المبـــاراة  ســـموه  وشـــهد 
خاضها بطل المســـابقة فريـــق الرفاع أمام 
فريق المالكية على ملعب اســـتاد البحرين 
الوطنـــي، والتـــي انتهـــت نتيجتهـــا بفـــوز 
الرفـــاع بهدفيـــن مقابـــل هـــدف، بحضـــور 
رئيس المجلس البحريني لأللعاب القتالية 
ســـمو الشيخ ســـلمان بن محمد آل خليفة، 
واألميـــن العـــام المســـاعد للمجلس األعلى 
للشـــباب والرياضـــة عبدالرحمـــن عســـكر، 
ورئيـــس االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القـــدم 
الشـــيخ علي بن خليفـــة آل خليفة، ونائب 
رئيـــس االتحاد البحريني للشـــؤون الفنية 
الشيخ خالد بن سلمان آل خليفة، ورئيس 
نـــادي الرفاع الرياضي الشـــيخ عبدهللا بن 
خالد آل خليفة، ونائب رئيس نادي الرفاع 
رئيـــس جهـــاز الكرة بالنادي ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بـــن علـــي آل خليفة ورئيـــس نادي 

المالكية الرياضي جاسم عبدالعال. 
وفـــي ختـــام المبـــاراة، تّوج ســـمو الشـــيخ 
خالد بن حمد آل خليفة فريق نادي الرفاع 
بطال لمسابقة دوري ناصر بن حمد الممتاز 

لكرة القدم. 
وبهذه المناسبة، هنأ سموه رئيس وأعضاء 
الرياضـــي  الرفـــاع  نـــادي  إدارة  مجلـــس 
وجماهيـــر النـــادي، بفـــوز الفريـــق الكـــروي 

األول بالنـــادي بالثنائية في الموســـم، بعد 
تحقيقه لقب مســـابقة كأس جاللة الملك، 
وإحـــرازه لقـــب مســـابقة دوري ناصـــر بـــن 
حمـــد الممتـــاز، بعد تصـــدره الترتيب العام 

حتى نهاية المسابقة.
وأشـــاد ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل 
خليفة بالمستوى الفني الكبير الذي قدمه 
المســـابقتين،  منافســـات  طـــوال  الفريـــق 
القتاليـــة  والـــروح  القويـــة  والتحضيـــرات 
والتركيـــز العالـــي، الـــذي ظهـــر بـــه أفـــراد 
الفريق في جميع المباريات، حيث نجحوا 

من خالل ذلك بتحقيق هاذين اللقبين. 
وأشاد سموه بالجهود الكبيرة التي بذلتها 
برئاســـة  الرياضـــي  الرفـــاع  نـــادي  إدارة 
الشـــيخ عبـــدهللا بـــن خالـــد آل خليفة، في 

دعمها المتواصـــل للفريق وتهيئة األجواء 
بالنجـــاح  تكللـــت  والتـــي  لـــه  المالئمـــة 

والتتويج بالثنائية. 

وثمن ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل 
خليفـــة الجهـــود الكبيـــرة التـــي بذلها 
االتحاد البحريني لكرة القدم برئاســـة 

ســـعادة الشـــيخ علـــي بـــن خليفـــة آل 
خليفـــة، فـــي تنظيم الموســـم الكروي 
بشـــكل مميـــز، متمنيا ســـموه لالتحاد 

التوفيـــق والنجـــاح لمواصلـــة العمـــل 
علـــى تطويـــر ورفـــع مســـتوى الكـــرة 

البحرينية.

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

خالد بن حمد يتّوج الرفاع بطال لدوري ناصر بن حمد الممتاز
للفريق الــكــبــيــر  ــي  ــن ــف ال بــالــمــســتــوى  ــاد  ــ وأشـ بــالــثــنــائــيــة  ــادي  ــنـ الـ ــأ  ــن ه ــوه  ــم س

الرفاع الشرقي صاحب المركز الثاني
المنامة صاحب المركز الثالث



رئيس اتحاد الكرة يشكر رعاية ناصر بن حمد لدوري سموه الممتاز
االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  أعـــرب 
البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة، عـــن خالـــص الشـــكر 
والتقديـــر إلـــى ممثل جاللة الملـــك لألعمال 
اإلنســـانية وشؤون الشـــباب مستشار األمن 
الوطنـــي رئيـــس المجلـــس األعلى للشـــباب 
والرياضـــة ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفة، على دعم ســـموه الكبير والمتواصل 
ألنشـــطة االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القـــدم، 
مؤكًدا أن رعاية سموه للدوري الممتاز أثرت 
المســـابقة بشـــكل كبير وقادتها إلى تحقيق 
العديد من المكتسبات التي تعبر عن الرؤى 
التطويريـــة واألفكار الســـديدة لســـموه في 
جعـــل الرياضـــة البحرينيـــة بمصـــاف الدول 

المتقدمة على المستوى الرياضة في جميع 
األصعدة.

 وقـــال ســـعادة الشـــيخ علـــي بـــن خليفة بن 
بمناســـبة  تصريـــح  فـــي  خليفـــة  آل  أحمـــد 
إســـدال الســـتار علـــى دوري ناصـــر بن حمد 
الممتـــاز للموســـم الرياضـــي 2020 - 2021 
إن رعايـــة ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفة لمنافسات الدوري مثلت نقلة نوعية 
لكـــرة القدم البحرينية، إذ حققت المســـابقة 
فـــي نســـختها الثالثـــة طفـــرة كبيـــرة علـــى 
المســـتويات الفنية والتنافسية والتنظيمية 
وتقديـــره  شـــكره  عـــن  معرًبـــا  واإلداريـــة، 
للجهـــود التـــي يبذلها ســـموه والتي تجســـد 
خـــط تطوير الرياضـــة البحرينيـــة وقيادتها 

إلى مزيد من الرقي واالزدهار.
 وأكد أن االتحاد البحريني لكرة القدم يفخر 

برعايـــة ســـموه لمســـابقة الـــدوري الممتـــاز، 
مشـــيًرا إلى أنها إثـــراء لمســـابقات االتحاد. 
وتابـــع “االتحاد البحريني لكرة القدم يعاهد 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة في 
مواصلة الســـير على الخط التطويري الذي 
ينتهجـــه ســـموه دائًمـــا، إذ يحـــرص االتحاد 

علـــى مواكبـــة الـــرؤى واألفـــكار التطويريـــة 
الكفيلة بارتقـــاء الكرة البحرينية بما يحقق 
تطلعات ســـموه في ازدهار الكرة البحرينية 

ووصولها إلى أعلى المستويات”.
وقال الشـــيخ علـــي بن خليفة بـــن أحمد آل 
خليفـــة إن مجلـــس إدارة االتحاد البحريني 
لكـــرة القدم وفر أســـباب النجـــاح التنظيمي 

للدوري على المســـتويات كافة؛ تماشـــًيا مع 
األهـــداف التـــي وجدت مـــن أجلهـــا الرعاية 
الكريمـــة لســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
خليفة لمنافســـات الدوري، مشـــيًدا في هذا 
اإلطـــار بالـــدور الكبيـــر والبـــارز الـــذي بذلـــه 
أعضـــاء اللجنـــة المنظمـــة لـــدوري ناصر بن 
حمـــد الممتاز فـــي تقديم الخطـــط واألفكار 

التطويرية للمسابقة.
االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وأضـــاف   
البحرينـــي لكـــرة القـــدم “نعاهد ســـموه على 
اســـتمرار العمـــل التطويري في بيـــت الكرة 
أنشـــطة  قيـــادة مختلـــف  نحـــو  البحرينيـــة 
وفعاليات االتحاد البحريني لكرة القدم إلى 
مزيد من النجاحات، بما ينعكس إيجاًبا على 
الكـــرة البحرينيـــة ويحقـــق تطلعات ســـموه 
في تطويرها وازدهارها ووصولها إلى أرفع 

المستويات وعلى جميع األصعدة”.

سمو الشيخ ناصر بن حمد 

علي بن خليفة

االتحاد البحريني لكرة القدم

المحـــرق منافســـات دوري  أنهـــى 
ناصر بـــن حمد الممتاز لكرة القدم 
للموســـم الرياضـــي 2020 - 2021 
في المركز الرابع، بعد أن فاز على 
المنامة بنتيجة )1-3(، في المباراة 
علـــى  الجمعـــة،  جمعتهمـــا،  التـــي 
اســـتاد مدينـــة خليفـــة الرياضية، 
ضمـــن افتتـــاح منافســـات الجولة 

18 واألخيرة للمسابقة.
بهـــذا  المحرقاويـــون  ويديـــن 
الســـوري  المحتـــرف  إلـــى  الفـــوز 
عبدالرحمـــن بـــركات الذي ســـجل 
 )38( الدقيقتيـــن  فـــي  هدفيـــن 
البديـــل  يضيـــف  أن  قبـــل  و)51(، 
الشاب خليفة أحمد الهدف الثالث 
فـــي الدقيقة )5+90(، فيما ســـجل 
الهـــدف الوحيـــد للمنامـــة الالعب 

هيرفي في الدقيقة )90+4(.
ووصل المحرق بهذه النتيجة إلى 
النقطة 27، فيما كان المنامة ضمن 

مســـبًقا المركز الثالـــث والميدالية 
البرونزية برصيد 31 نقطة.

أدار المبـــاراة الحكـــم محمد خالد، 

وعاونـــه صـــالح جناحـــي وعلـــي 
ســـعد، والحكـــم الرابـــع إســـماعيل 

حبيب.

المحرق يتخطى المنامة وينهي الدوري رابًعا

نادي االتحاد

يعقـــد نـــادي االتحـــاد الثقافـــي والرياضي 
جمعيته العموميـــة العادية عن بعد، وذلك 
يـــوم 19 مايـــو الجـــاري فـــي تمام الســـاعة 

الثامنة مساء. 
وأوضـــح أميـــن ســـر نـــادي االتحـــاد أحمد 
االجتمـــاع  أعمـــال  جـــدول  أن  الدفـــاري 
يتضمـــن على كلمـــة لرئيس النادي الســـيد 
أنـــور شـــرف والتصديـــق علـــى التقريريـــن 
األدبي والمالي للعام الســـابق، وما يستجد 
مـــن أعمال. وأضاف أن االجتماع ســـيعقد 
يـــوم 19 مايـــو الجاري بعـــد موافقة وزارة 
وســـيقام  والرياضـــة،  الشـــباب  شـــؤون 
االجتمـــاع عـــن بعـــد باســـتخدام برنامـــج 

الصحيـــة جـــراء  نظـــرا لألوضـــاع  التيمـــز 
تفشـــي وبـــاء كورونا. ومن المقـــرر أن يتم 
دعوة أعضاء الجمعيـــة العمومية لحضور 
االجتمـــاع عـــن بعـــد مـــن خـــالل التواصل 
التقريريـــن  وإرســـال  إلكترونيـــا  معهـــم 

لألعضاء. 
العموميـــة  الجمعيـــة  اجتمـــاع  أن  يذكـــر 
العـــادي هـــذا هـــو األول فـــي عهـــد مجلس 
الـــذي تشـــكل فـــي  النـــادي الحالـــي  إدارة 
أكتوبـــر المنصرم بعـــد إجـــراء االنتخابات 
اإلدارية فيه والتي أسفرت عن فوز السيد 
أنور شـــرف برئاسة النادي وتزكية أعضاء 

مجلس اإلدارة.

نادي االتحاد يعقد عموميته العادية إلكترونيا

للتنـــس  البحريـــن  نـــادي  أقـــام 
المبـــاراة النهائية لزوجي الســـوبر 
مـــن  كل  تفضـــل  إذ  الرمضانيـــة، 
رئيـــس االتحـــاد البحريني للتنس 
الشـــيخ عبدالعزيـــز بن مبـــارك آل 
خليفة، والرئيس األســـبق لالتحاد 
توفيـــق المؤيـــد، ورئيـــس مجلس 
للتنـــس  البحريـــن  نـــادي  إدارة 
خميـــس محمـــد المقلـــة، وفيصل 
الكـــؤوس  بتقديـــم  الموســـوي 
إذ  للفائزيـــن،  الماليـــة  والجوائـــز 
فـــاز الثنائي عبـــدهللا محمد أحمد 
وســـلمان حســـن بـــكأس الســـوبر، 
وجاء الثنائي عبد اللطيف محمد 
وناصـــر خنجي في المركز الثاني، 
وفاز الثنائي كمال خنجي وكمال 
فـــي  األول  بالمركـــز  البحرانـــي 
بطولـــة زوجـــي التنـــس، وحصـــل 
الثنائي إسالم أبو علم وخالد عبد 

القيوم على المركز الثاني.

نهائي التنس

Sports@albiladpress.com
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“BRAVE” تكشف النقاب عن بطاقة قتال نارية

اتحاد ذوي اإلعاقة يعقد اجتماعه األول

ــا ــي ــاروس ــي ب ــي  ــ ف األول  ــا  ــورهـ ــهـ ظـ ــي  ــ ف

توزيع المناصب اإلدارية واستعراض المشاركات المقبلة

أصبحـــت منظمة BRAVE CF، الُمـــروج الحقيقي العالمي 
لرياضة الــــMMA، جاهزة إلضافة دولة جديدة أخرى إلى 
قائمة الدول المضيفة، حيث تستعد المنظمة األسرع نمًوا 
في العالم لتحط الرحال في مينســـك، بيالروسيا في أقل 

من شهر. 
ومـــع ارتفـــاع حـــدة الترقب للنســـخة الــــ51 مـــن البطولة، 
كشـــفت BRAVE CF عـــن بطاقـــة القتال الكاملـــة للحدث 
الـــذي ســـيقام في 4 يونيـــو تحت عنـــوان هنا الُمســـتقبل. 
وســـُيعنون البطولة النزال بين المخضرم البرازيلي وبطل 
العالم الســـابق فـــي BRAVE CF لوكاس “مينيرو” مارتينز 

والنجم األلماني مارسيل جرابنسكي.
 مبـــاراة حاســـمة أخـــرى لمســـتقبل قســـم الـــوزن الخفيف 
 BRAVE CF ســـتقام أيًضا فـــي BRAVE CF فـــي بطولـــة
51، حيث يواجه ســـام باترســـون يليس جيرون. لقد ترك 
النجـــم البريطانـــي لقـــب “المســـتقبل” وراءه، وأصبح لقبه 
الجديد “حاضرا” هذا القسم. وارتقى جيرون إلى مستوى 
 BRAVE CF التوقعـــات فـــي أول ظهـــور لـــه فـــي بطولـــة

بفوزه على عبد الرحمن مخازيف.
 ومـــن المقرر أن يظهر النجم الروســـي رومـــان بوجاتوف 
للمرة الثانية في بطولة BRAVE CF، بعد أدائه الُمثير ضد 
نورجان أكيشيف في يناير الماضي. سيتواجه بوجاتوف 
ضد عبد المطلب جيربيكوف، أحد أكثر األسماء المرهوبة 
للجيل الجديد من داغســـتان، ويخـــوض 13 قتااًل متتالًيا 

بال هزيمة.
لـــن تكتمل الليلة مـــن دون وجود نجوم محليين وســـيتم 
 BRAVE CF تمثيل بيالروســـيا بشـــكل جيـــد في بطولـــة
فـــي الحـــدث الرئيس المشـــترك، حيث يواجـــه النجم غير 

المهزوم دينيس ماهر السويدي فرناندو جونزاليس.
وســـيظهر 4 نجوم محلييـــن آخرين في البطاقـــة القتالية 
لهـــذه البطولـــة، حيـــث يواجـــه فالديســـالف نوفيتســـكي 
الفرنســـي يانيـــس غيمـــوري، وفاديـــم روليتش ضـــد أبيل 
قاســـم ياكوبـــوف مـــن قيرغيزســـتان، ومـــورات أزربييف 
ضـــد مواطنـــه إيفجيني سليبتســـوف، حيث ســـيفتتحون 
البطولـــة فـــي مبـــاراة ذات صبغـــة بيالروســـية بامتيـــاز. 
بطولـــة BRAVE CF 51: المســـتقبل هنا ســـتقام بتاريخ 4 

يونيو في نادي فالكون في مينســـك، بيالروســـيا، وسيتم 
تنظيمهـــا بالتعـــاون مـــع روخ ســـبور مانيجمنت ســـيحضر 
الحدث رياضيـــون يمثلون 10 دول مختلفة، ما يعزز مرة 

.BRAVE CF أخرى التوجه العالمي لمنظمة

عقـــد مجلـــس إدارة اإلتحـــاد البحرينـــي 
األول  اجتماعـــة  اإلعاقـــة  لرياضـــة ذوي 
برئاســـة الشـــيخ ســـلطان بـــن دعيـــج آل 

خليفة. 
ويأتي هـــذا االجتماع االفتتاحي ألعمال 
االتحـــاد بعـــد قرار التشـــكيل الـــذي صدر 
المجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  عـــن 
األعلى للشـــباب والرياضة رئيس اللجنة 
األولمبيـــة البحرينية ســـمو الشـــيخ خالد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة - قـــرار رقـــم )17( 
لســـنة 2021، الذي ينص بإعادة تشـــكيل 
مجلـــس إدارة االتحاد البحريني لرياضة 
ذوي اإلعاقة للـــدورة االنتخابية 2021 - 

 .2024
وحضـــر االجتماع كل من أحمد العريفي، 
علـــي محمـــد حاجـــي، جاســـم البردولي، 
علـــي نبهان، حنان عبدهللا، نادر الشـــيخ، 

عبدهللا الحسيني، شيخة الشيبة. 
الشـــيخ  تقـــدم  االجتمـــاع،  بدايـــة  وفـــي 
ســـلطان بـــن دعيـــج آل خليفـــة نيابة عن 
جميـــع أعضـــاء مجلـــس اإلدارة بالشـــكر 
الجزيل إلى ممثـــل جاللة الملك لألعمال 
رئيـــس  الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية 
والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفة، 
علـــى دعـــم ســـموه المســـتمر فـــي تطوير 
المنظومة الشبابية والرياضية بالمملكة. 
كمـــا توجـــه بالشـــكر والتقديـــر إلى ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة على 
ثقتـــه الكبيـــرة بمجلـــس اإلدارة الجديـــد 
وتعيينه للدورة الجديدة 2020 - 2024. 
وبمداخلـــه ســـريعة فـــي االجتمـــاع مـــن 
رئيـــس االتحـــاد الســـابق رئيـــس اللجنـــة 
البارالمبيـــة البحرينية الشـــيخ محمد بن 
دعيج آل خليفة، هنأ الشـــيخ سلطان بن 

دعيـــج آل خليفة وجميع أعضاء مجلس 
اإلدارة على التعيين الجديد، كما عبر عن 
خالـــص تمنياته لهـــم التوفيـــق وتحقيق 
مزيد مـــن النجاحات واإلنجـــازات خالل 

هذه الدورة. 
ومـــن ثـــم تـــم اســـتعراض جـــدول أعمال 
اجتماع مجلس اإلدارة األول والمتضمن 
اعضـــاء  مناصـــب  أبرزهـــا:  عـــدة  بنـــودا 
مجلس اإلدارة السابقة، توزيع المناصب 
ضمـــن  اإلدارة  مجلـــس  أعضـــاء  علـــى 
مـــن  يســـتجد  ومـــا  الجديـــد،  التشـــكيل 

أعمال. 
وفي هـــذا اإلطار تم اعتمـــاد علي محمد 
اإلدارة،  مجلـــس  لرئيـــس  نائبـــا  حاجـــي 
العـــام،  الســـر  أميـــن  البردولـــي  وجاســـم 
واعتمـــاد تشـــكيل اللجنة الفنية برئاســـة 
وإشـــراف رئيس االتحاد الشـــيخ سلطان 

بن دعيج آل خليفة. 

 كمـــا قرر اعضاء مجلـــس اإلدارة اعتماد 
االتحـــاد  فـــي  العاملـــة  اللجـــان  تشـــكيل 
كلجنـــة المـــوارد والدعـــم، لجنـــة رياضـــة 
المـــرأة، لجنـــة العالقـــات العامـــة، خـــالل 

االجتماع المقبل لمجلس اإلدارة. 
وفي مايستجد من أعمال: تم استعراض 
ملف البطولة التأهيلية ألولمبياد طوكيو 
2021 )بطولة سويسرا المفتوحة أللعاب 
القوى( التي يهدف االتحاد من المشاركة 
فيهـــا لزيادة فرص الحصـــول على مقعد 
لالعبيـــن في أولمبيـــاد طوكيو 2021 من 
خـــالل رفع أرقامهم التأهيلية خالل هذه 

البطولة.

اللجنة اإلعالمية

االتحاد البحريني لرياضة ذوي اإلعاقة

تنطلق األحد منافســـات الجولة 
لـــدوري الدرجـــة  18 )األخيـــرة( 
للموســـم  القـــدم  لكـــرة  الثانيـــة 
الرياضـــي 2021-2020، وذلـــك 
بإقامة مباراتين عند 10 مساًء. 
يلعـــب قاللـــي مع االتحـــاد على 
ملعـــب نـــادي النجمـــة، وســـترة 
مـــع التضامن علـــى ملعب نادي 
منافســـات  وتتواصـــل  الرفـــاع. 
الجولـــة يـــوم اإلثنيـــن 10 مايـــو 
الجـــاري، إذ يلعـــب البحرين مع 
مدينـــة عيســـى، فيمـــا ســـيلعب 
االتفـــاق مـــع الشـــباب، والحالـــة 
مايـــو   18 يـــوم  الخالديـــة  مـــع 
الجاري؛ نظًرا للظروف الصحية 
لعدد مـــن العبي فريـــق االتفاق 
الـــذي يملك لقـــاًء مؤجـــالً أيًضا 
أمام االتحـــاد ضمن الجولة 17، 

وسيقام اللقاء المؤجل يوم 15 
مايو.

ويشـــير ترتيـــب الـــدوري حالًيـــا 
إلـــى صـــدارة الخالديـــة برصيد 
بـــذات  38 نقطـــة يليـــه الحالـــة 
الرصيـــد، االتفـــاق 32 نقطة من 
16 مبـــاراة، مدينـــة عيســـى 29، 
سترة 25، الشباب 22، البحرين 
21، االتحـــاد 15 نقطـــة مـــن 16 
مباراة، قاللي 11، التضامن في 

المركز األخير برصيد 5 نقاط.

انطالق الجولة األخيرة لدوري “الثانية”

تجسيد لدعم سموه 
للرياضة البحرينية 

وقيادتها إلى 
االرتقاء واالزدهار

النسخة الثالثة 
حققت طفرة في 
المستويات الفنية 

والتنظيمية

أحمد مهديأحمد مهدي
سبورت

من المباراة

عمود نبض العالم
االســتثمار الرياضــي المتمثــل فــي امتــالك األنديــة األوروبيــة مثلمــا سيســهم في 
إبراز اســم مملكة البحرين على الخارطة العالمية.. ســيجعل من امتالكها محوًرا 
ا لتحقيــق مكانة سياســية معينــة، ونافذة للترويــج التجاري في أكبر  جيوسياســيًّ
أســواق العالم.. كما أنها ســتكون وســيلة بارزة لتوسعة شبكة العالقات على كافة 
األصعدة مع أكبر الدول االوروبية.. باإلضافة إلى العديد من المكتسبات األخرى 
والتــي ســينعكس مردودهــا على الرياضــة البحرينية وعلى كرة القــدم البحرينية 

على وجه الخصوص.
  - فامتالك االندية ســيحقق أرباًحا مالية طائلة ســيتم جنيها من حقوق بث نقل 
المباريــات.. فالدول االوروبية وتحديًدا االتحادات المحلية في فرنســا واســبانيا 
تمنح نسًبا تصل إلى 20 %  و30 % من إجمالي أرباح حقوق البث لألندية.. مما 
يعنــي أنــه مع لعــب كل مباراة يحصل النادي على أرباح محددة بعيًدا عن النتائج 
التي ســتؤول عليها المباريات.. ناهيك عن المكافآت الكبيرة التي تتحصل عليها 

الفرق في حال اعتالء منصات التتويج. 
 - وفي حال قام المســتثمر بتطبيق اســتراتيجة ناجحة في إدارة شــؤون النادي 
وطــور مــن وضعــه ومكانتــه.. فــإن ذلــك سيســهم فــي جلــب الرعــاة ممــا ســيزيد 
اإليــرادات التجاريــة المتنامية وســترفع قيمتهــا االقتصادية كثيًرا.. ومما ال شــك 
فيه أن ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة يمتلك النظرة اإلدارية الثاقبة.. وال 
ينتابنا أي شــك حيال نجاحه في قيادة ناديي غرناطة وباريس اف ســي ونقلهما 

إلى مكانة أرفع وأسمى.
 وبكل تأكيد لن تكون المساحة كافية للتطرق لبقية المكتسبات فهي لم تقف عند 

هذا الحد.. ما يهمنا معرفته من كل ذلك 
 أن قيام ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة بهذه الخطوة الموفقة جاء بدافع 
إيمان ســموه التام بإنها أفضل ســبيل لتطوير كرة القدم البحرينية والوصول بها 
لمصــاف الــدول المتقدمــة كرويــا.. فعمليــة التطــور واالنتقــال إلــى مرحلــة أفضل 

تحتاج إلى استراتيجية واضحة المعالم.
 كل األمنيات بالتوفيق يا بو حمد.

alaynati82@gmail.com

علي العيناتي

سلطان بن دعيج



المقادير:

 كيلو دقيق

 100 غ سكر

 15 غ ملح

 20 غ خميرة

 5 غ محسن خبز

 75 غ لبن بودرة

 50 غ زبدة طبيعية

 150 غ سمسم أبيض

 550 مل ماء فاتر

مع الشيف
 فجر المنصوري

خبز البرجر األمريكي
الطريقة:

 اخلطي المواد الجافة مع 
بعض.

 ضعي المواد السائلة ماعدا 
الماء، ضعي نصف الكمية أوال 

ثم بقية الماء تدريجيا حتى 
يصبح العجين متماسكا وال 

يلصق بالخالط، ثم ارفعي 
للراحة مدة 15 دقيقة.

 قطعي حسب الوزن المطلوب وكّوري 
باليد ليوضع في الصواني المخصصة.

 يخمر في درجة حرارة 35 درجة مئوية حتى ينتفخ ثم يرش بالماء وينثر عليه 
السمسم.

 يخبز على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 12 دقيقة أو حتى يصبح لونه 
ذهبيا.

94 % من الحــاالت في العنــايــة 
القصــوى لغير المتطعمـــين

أكد الفريـــق الوطني الطبي للتصدي 
لفيروس كورونا )كوفيد - 19( أهمية 
االحترازيـــة  باإلجـــراءات  االلتـــزام 
للحد من انتشـــار الفيروس واإلقبال 
على التطعيم لما يشـــكله من حماية 
للجميـــع مـــن خـــال زيـــادة تكويـــن 
المناعـــة  لرفـــع  المضـــادة  األجســـام 
حيـــث يســـهم التطعيـــم فـــي خفض 
اإلصابـــة  مـــن  االنتشـــار وال يحمـــي 
ولكنه يخفف حدتها، مشـــيًرا إلى أن 

78 % هـــي نســـبة غيـــر المتطعميـــن 
من 1706 حاالت قائمة تم تسجيلها 
أمس األول، في حين وصلت نســـبة 
غير المتطعمين في العناية القصوى 
إلى 94 % مـــن 119 حالة قائمة في 
العنايـــة القصـــوى، كمـــا تم تســـجيل 
4 حـــاالت وفـــاة أمـــس جميعهـــم لـــم 

يأخذوا التطعيم.
وشـــدد الفريق الوطنـــي الطبي على 
خطـــورة عـــدم االلتـــزام باإلجراءات 

التطعيـــم  أن  مؤكـــًدا  االحترازيـــة، 
يســـهم في خفض االنتشـــار ويحمي 
فـــي حـــال اإلصابـــة بالفيـــروس مـــن 
األعراض الشـــديدة ودخـــول العناية 
القصوى، داعًيا الجميع لإلقبال على 
التطعيـــم عبر التســـجيل في الموقع 
اإللكترونـــي التابـــع لـــوزارة الصحـــة 
أو   www.healthalert.gov.bh
تطبيـــق “مجتمـــع واعـــي” ومواصلة 
االحتـــرازات  بـــكل  بحـــذر  االلتـــزام 

والتعليمـــات  الوقائيـــة  والتدابيـــر 
الصـــادرة مـــن الجهـــات المعنيـــة في 

هذا الشأن.

المنامة - بنا
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المنامة - وزارة الداخلية

عـــن  المعنيـــة،  األمنيـــة  واإلدارات  الشـــرطة  مديريـــات  أفـــادت 
اســـتمرارها بجهود تعزيز االلتزام باإلجـــراءات االحترازية للحد 
من انتشـــار فيروس كورونا بحماتها اليومية في جميع مناطق 
المملكة التخاذ اإلجراءات القانونية حيال المخالفين لإلجراءات 

االحترازية، باإلضافة للقيام بدورها في الجانب التوعوي.
ونفـــذت مديريـــات الشـــرطة بالمحافظـــات األربـــع منـــذ بدايـــة 
الجائحـــة ولغاية تاريـــخ 6 مايو الجاري بــــ 9530 حملة توعوية، 
كما رصدت 74964 مخالفة عدم لبس كمامة الوجه في األماكن 
العامـــة والمحات التجارية، واتخـــاذ 9098 إجراء للحفاظ على 

معايير التباعد االجتماعي.
مـــن جهتها، نفـــذت اإلدارة العامة للدفاع المدني 275711 عملية 
تطهير وتعقيم مختلفة للمباني والمنشـــآت الحكومية والشوارع 
والطرقات وغيرها، وأشـــرفت على 1863 عملية تطهير وتعقيم 
شـــارك فيهـــا المتطوعـــون، كمـــا تـــم تدريـــب 1230 شـــخصًا مـــن 
الكـــوادر والمتطوعيـــن لتعقيم المســـاجد، وتنفيـــذ 107 عمليات 
تطهير وتعقيم بالتعاون مع شـــركات التنظيف، كما أنها مستمرة 
فـــي عقـــد الـــدورات التدريبيـــة عـــن الطـــرق الصحيحـــة لتنفيـــذ 
عمليـــات التطهيـــر والتعقيـــم االحتـــرازي في المباني والمنشـــآت 
الحكومية وأماكن العمل، وبلغ عدد من شارك في الدورات التي 
نظمها الدفاع المدني 1180 شـــخصا من المؤسســـات والشركات 
الخاصـــة، و1051 شـــخصا من مختلف الجهـــات الحكومية، فيما 
بلـــغ عـــدد المتطوعيـــن منـــذ شـــهر مـــارس العـــام الماضـــي 6134 

متطوعا. 

كما تلقى مركز اإلســـعاف الوطنـــي 11195 باغا خاصا بفيروس 
كورونا، والذي باشـــرها واستجاب لها واتخذ اإلجراءات الازمة 
عـــن طريـــق فريق متخصص ومؤهل للتعامل مـــع هذه الحاالت، 
باإلضافة إلـــى قيام إدارة النقل بالوزارة منذ بداية الجائحة إلى 

اآلن بتحريك 33177 آلية شملت نقل 93969 حالة.
وأكـــدت مديريـــات الشـــرطة واإلدارات األمنيـــة ضـــرورة عـــدم 
االســـتهتار والتهاون في تطبيق اإلجراءات االحترازية الصادرة 
عـــن الفريـــق الوطنـــي الطبي للحد من انتشـــار فيـــروس كورونا، 
ومواصلـــة االلتزام بحذر، مشـــيرًة إلى أهميـــة الوعي المجتمعي 

وتكاتف الجميع خال المرحلة الحالية.
كمـــا نوهـــت إلى ضـــرورة اقتصـــار التجمعات على أفراد األســـرة 
الواحـــدة فـــي المنزل، وتطبيـــق التباعد االجتماعـــي في األماكن 
العامـــة، وااللتـــزام باالشـــتراطات المقـــررة الخاصـــة بالمســـاجد 
اتخـــاذ  مؤكـــدًة  الوجـــه،  كمامـــة  بارتـــداء  وااللتـــزام  والمآتـــم، 

اإلجراءات القانونية حيال المخالفين لإلجراءات االحترازية.

رصد 74964 مخالفة عدم لبس كمامة في المحالت واألماكن العامة

مديريات الشرطة واإلدارات األمنية: ال تتراخوا بتطبيق اإلجراءات االحترازية

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

أعلنت وزارة العدل والشـــؤون اإلسامية 
واألوقـــاف أنـــه فـــي إطـــار عمليـــة تتبـــع 
كورونـــا  لفيـــروس  القائمـــة  الحـــاالت 
الفريـــق  بهـــا  يقـــوم  التـــي  ومخالطيهـــم 
الصحـــة  علـــى  حرًصـــا  الطبـــي  الوطنـــي 
تبّيـــن  فقـــد  الجميـــع،  وســـامة  العامـــة 
مخالفـــة مســـجد لإلجـــراءات االحترازية 
الصحيـــة المقـــررة حيث ســـمح القائمون 
عليـــه بدخـــول مصليـــن غيـــر متطعميـــن 
قائمـــة  حـــاالت  بينهـــم  مـــن  أن  واتضـــح 
لفيـــروس كورونـــا يتوجـــب عليهـــا العزل 

وعدم مخالطة اآلخرين.

هـــذا  علـــى  القائميـــن  لتراخـــي  ونظـــرا 
المسجد في تنفيذ اإلجراءات االحترازية 
شـــهادة  بفحـــص  المتعلقـــة  خصوصـــا 
التطعيم عند الدخول، فقد قررت الوزارة 
بعد التنســـيق مع الفريـــق الوطني الطبي 
للتصدي لفيـــروس كورونا غلق المســـجد 
الواقـــع فـــي محافظـــة العاصمـــة بشـــكل 
مؤقـــت لمدة أســـبوع واحـــد حتى تتمكن 
الفـــرق المعنيـــة مـــن تتبـــع مـــدى انتشـــار 
العدوى والقيـــام بعملية تتبع المخالطين، 
وكذلـــك القيـــام بعمليـــة التعقيـــم والتأكد 
مـــن اتخاذ اإلجراءات االحترازية بشـــكل 

صحيح ووضعها موضع التنفيذ.
مـــن جانب آخـــر قامـــت الـــوزارة بتحذير 
مســـجدين آخرين فـــي محافظة المحرق 
والمحافظة الشـــمالية بســـبب عدم اتباع 
اإلجـــراءات االحترازيـــة المقـــررة لحماية 

المصلين.
وتهيب وزارة العدل والشؤون اإلسامية 
واألوقاف بالجميع خصوصا القائمين على 
المســـاجد بااللتـــزام التـــام باالشـــتراطات 
الصحيـــة واإلجراءات االحترازية حفاظا 
على سامة صحة المواطنين والمقيمين 
من منطلق المسؤولية الدينية والوطنية.

حمايــة للمواطنيــن والمقيميــن ولتتبــع أثــر المخالطين

غلق مسجد أدخل غير متطعمين وحاالت مصابة... وتحذير مسجدين

المنامة - وزارة الصحة

ســـاهمت مملكـــة البحريـــن فـــي تقييـــم واعتماد منظمـــة الصحة 
العالميـــة لتطعيم ســـينوفارم الصيني من خـــال عضوية مملكة 
البحرين بالفريق االستشاري االستراتيجي المعني بالتمنيع لدى 
المنظمـــة والـــذي تمثل فيـــه مملكة البحريـــن الرئيـــس التنفيذي 
لمراكـــز الرعاية الصحيـــة األولية وعضو الفريـــق الوطني الطبي 

للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد 19( جليلة السيد.
وشـــاركت الســـيد باالجتماع المعني بتقييم التطعيمات المضادة 

لفيروس كورونا والمتضمن تطعيم سينوفارم الصيني.
وقـــد أوصـــت لجنة خبـــراء التطعيمـــات التابعـــة لمنظمة الصحة 
العالمية بالموافقة على االستخدام الطارىء لتطعيم سينوفارم، 
وهـــو أول تطعيـــم صينـــي يتلقى الضـــوء األخضر مـــن المنظمة، 
لألشـــخاص الذيـــن تبلـــغ أعمارهـــم 18 عامـــا فما فوق، مـــا يؤكد 
فاعليتـــه ومأمونيتـــه. وقد ســـاهمت مملكة البحريـــن في عملية 
التقييـــم من خـــال البيانـــات والمعلومـــات المتعلقة بمشـــاركتها 

بالمرحلة الثالثة من التجارب السريرية للتطعيم.
وذكـــرت المنظمـــة في بيان أصدرته أنهـــا اعتمدت توصية فريق 
الخبـــراء االستشـــاري االســـتراتيجي التابـــع لها بشـــأن التطعيم، 
وعليـــه أوصـــت منظمـــة الصحـــة العالميـــة بتلقـــي جرعتيـــن من 

التطعيم بعد أن منحته الموافقة على االستخدام الطارئ.
وخال االجتماع الذي شـــاركت فيه السيد، تم استعراض نتائج 
التطعيم المنتج من شـــركة ســـينوفارم وتجربـــة مملكة البحرين 
فـــي اســـتخدامه، باإلضافـــة إلـــى المعلومـــات والنتائـــج التي تم 
توثيقهـــا فـــي المملكة، حيـــث بينت فاعلية التطعيـــم في األفراد 
فوق ســـن 18 عاما بنســـبة 90 % فيما بلغت النســـبة في األفراد 

فوق سن 60 عاما 91 %.
وتعـــد مملكـــة البحريـــن مـــن أوائل الـــدول التي وفـــرت التطعيم 
مجاًنـــا للجميـــع في المملكـــة، حيث بلغت نســـبة الحاصلين على 

الجرعـــة األولى على األقل من مختلف التطعيمات لحد اآلن 70 
% مـــن مجمـــوع المؤهليـــن للحصول علـــى التطعيم فـــي مملكة 

البحرين.
يذكـــر أن هـــذه الموافقة تعـــد المرة األولى التي يتـــم فيها إدراج 
تطعيـــم صيني على “قائمة االســـتخدام الطارئ” لمنظمة الصحة 
العالميـــة التابعـــة لألمـــم المتحـــدة، وســـتؤدي إلـــى نشـــر أوســـع 
للتطعيمـــات الصينيـــة التـــي يتم اســـتخدامها بالفعـــل في بعض 

البلدان غير الصين.

70 % نسبة الحاصلين على “الدوز” األولى من جميع التطعيمات

البحرين تساهم في اعتماد وتقييم “الصحة العالمية” لـ “سينوفارم”

المنامة - وزارة الصحة

شـــّددت وزارة الصحة على أهمية الحذر 
وعدم التراخـــي بااللتزام بمعايير التباعد 
االجتماعي وتجنب المخالطة المباشـــرة، 
إذ إن الخطـــر مازال قائًما، ولفتت الوزارة 
إلى أن الخـــروج من المنزل أو التجمعات 
بالمنازل والمساكن أو المخالطة باألماكن 
العامـــة دون اتباع اإلجراءات االحترازية 
القائمـــة  الحـــاالت  عـــدد  ارتفـــاع  يســـبب 

الوطنيـــة  الجهـــود  علـــى  ســـلًبا  والتأثيـــر 
للتصدي لفيروس كورونا.وكشفت وزارة 
الصحة عن تسجيل أكثر من 15 ألف حالة 
قائمـــة جديدة لفيـــروس كورونـــا )كوفيد 
19( خال الفترة من 20 أبريل 2021 إلى 
3 مايـــو الجاري )األســـبوعين الماضيين(، 
مبينًة أن من أبرز أســـباب انتشار العدوى 
باإلجـــراءات  االلتـــزام  وعـــدم  التراخـــي 

االحترازيـــة وعدم تطبيق معايير التباعد 
المباشـــرة،  والمخالطـــة  االجتماعـــي 
وأضافـــت الوزارة أنه وفـــق تقارير فريق 
أن  اتضـــح  فقـــد  المخالطيـــن  أثـــر  تتبـــع 
التجمعـــات فـــي المنازل والمســـاكن تأتي 
بالمرتبة األولى لتسجيل الحاالت القائمة 
الجديدة ثم تليهـــا المخالطة في األماكن 

العامة ثم السفر.

أســبوعين خــالل  حالــة  ألــف   15 تســجيل 

الصحة: تجنبوا المخالطة المباشرة... خطر “كورونا” مازال محدًقا

الفريق الوطني: 
78 % لم يأخذوا 

اللقاح من 1706 
إصابات أمس



“المهندسين البحرينية” تعلن عن الفائزين بجائزتها
أعلنــت جمعيــة المهندســين البحرينيــة عــن الفائزيــن بجائزتها الهندســية 
بنســختها الثانيــة، لفئة المهندس المتميــز والتي تتفرع إلى فئة المهندس 
الشــاب، وفئــة المهنــدس المتمرس، وجائــزة أفضل إنجــاز مهني، وكذلك 
لفئــة أفضــل مشــروع تخــرج في تخصــص الهندســة المعماريــة والمدنية 

والميكانيكية والكهربائية واإللكترونية والهندسة الكيميائية.

وقد فـــاز بجائزة المهنـــدس المتميز 
عن فئة المهندس الشـــاب المهندس 
جعفـــر محمـــد علـــي، في حيـــن فاز 
صـــاح  محمـــد  ثامـــر  المهنـــدس 
الديـــن بالجائـــزة عن فئـــة المهندس 

المتمرس.
أما بالنسبة للفائزين عن فئة أفضل 
مشـــروع تخرج، فقد فـــاز المهندس 
محســـن  أحمـــد  يوســـف  أحمـــد 
تخصـــص الهندســـة المعماريـــة عن 
 Martial Arts Training مشـــروع 
Center، وفـــازت المهندســـة بتـــول 

تخصـــص  الجفيـــري  علـــي  محمـــد 
مشـــروع  عـــن  المدنيـــة  الهندســـة 
 Understanding Passenger
 Choice of Boarding Cars
 ،on London Underground
وفـــاز المهنـــدس محمـــد جعفر علي 
الكهربائيـــة  الهندســـة  تخصـــص 
 Vehicle واإللكترونية عن مشروع
أمـــا   .Automation Utillizing loT
في تخصص الهندسة الميكانيكية، 
فقـــد فـــاز كا من المهندس حســـين 
الفريـــق  رئيـــس   – شـــملوه  عبـــاس 

عبدالوهـــاب  حســـن  والمهنـــدس   –
عيســـى، والمهنـــدس حســـين عقيل 
كاظـــم، والمهنـــدس أســـامة محمـــد 
Design of Me�  علي عن مشـــروع
 ،canum  Wheels for a Forklift
فـــي حين فاز كل من المهندس عبد 
الرزاق البلوشـــي – رئيس الفريق – 
والمهندس عبدهللا ســـلمان الســـعد، 
والمهنـــدس محمد فهـــد المنصوري 
تخصـــص الهندســـة الكيميائية عن 
 Experimental Study مشـــروع 
 and Comparative process

 Modelling Approaches to
 Optimize Microalgal Biomass

.and Lipid Productivity
وقد تم توزيع الجوائز بحضور عدد 
محـــدود للظـــروف الصحيـــة وذلـــك 

2021 فـــي  5 مايـــو  يـــوم األربعـــاء 
مقـــر الجمعية، إذ اقتصـــر على عدد 
من مجلـــس إدارة ورؤســـاء اللجان 

المعنية والفائزين. 
مـــن جانبـــه، تقـــدم رئيـــس جمعيـــة 

ضيـــاء  البحرينيـــة  المهندســـين 
إلـــى  عبدالعزيـــز توفيقـــي، بالشـــكر 
كافـــة القائمين على إنجـــاح مبادرة 
جائزة جمعية المهندسين البحرينية 
علـــى  المشـــرفة  اللجنـــة  والســـيما 
الجائـــزة ولجنتـــي التحكيـــم خاصة 
في ظل الظروف التي نمر بها جراء 
تفشي فيروس كورونا، إذ رغم ذلك 
تواصـــل  أن  الجمعيـــة  اســـتطاعت 
مســـيرتها فـــي العطـــاء والمحافظة 
مبادراتهـــا  فـــي  االســـتمرار  علـــى 
المهنيـــة خصوصا تلـــك التي تصب 
الهندســـي  القطـــاع  مصلحـــة  فـــي 
البحرينـــي  والمهنـــدس  عمومـــا، 
خصوصـــا، متمنيا التوفيق والنجاح 
للفائزين وحظا أوفر ممن لم يحالفه 
الحـــظ من المهندســـين المشـــاركين 

في الجائزة لهذا العام.

توزيع الجوائز 
بحضور عدد محدود 
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إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

أماكـــن  الستكشـــاف  نظـــرا 
التعليميـــة  والمؤسســـات  العمـــل 
ألشـــكال جديدة مـــن التفاعات 
الشـــخصية والنمـــاذج الهجينـــة، 
إلكترونيكـــس  جـــي  إل  تســـاعد 
)إل جي( الشـــركات علـــى ضمان 
وفعاليتهـــا  أعمالهـــا  اســـتمرارية 
من خال مجموعتها الرائدة من 
.ProBeam أجهزة البث الليزري

كجزء من مجموعة أجهزة البث 
التي تقدمها الشـــركة والمتوفرة 
فـــي منطقـــة الخليـــج، يتميز كل 
LG Pro�  من جهاز البث الليزري
 )Beam 4K UHD )BU50NST
LG Pro�  وجهـــاز البـــث الليـــزري

 )Beam WUXGA )BF50NST
لتوفيـــر  المتطـــورة  بالتقنيـــات 
األداء المرئـــي المتميـــز والمدعم 
مجموعـــة  فـــي  النقـــل  بســـهولة 
متنوعة من بيئات العمل. وسواء 
عمـــل  مشـــروع  تبثـــون  كنتـــم 
جديـــد أو تتفاعلون مع أصحاب 
 LG المصلحـــة، فـــإن أجهـــزة بث
للمســـاعدة  مصممـــة   ProBeam
فـــي االرتقـــاء بالتأثيـــر البصـــري 

وزيادة انغماس المشاهد.
يتميـــز كا جهازي البـــث بـ 5000 
لتوفيـــر   ANSI مضيئـــة  نقطـــة 
صور ونصوص واضحة ودقيقة 

لسهولة المشاهدة والقراءة. 

ProBeam إل جي تعزز بيئات العمل والتعّلم بأجهزة

“طلبــات” ُتطِلــق مبـادرة #إفطــار_مـن_أجـل_الهنــد
ــاك ــعـ ــا_مـ ــًمـ ــة #دايـ ــرك ــش ــل ــة الــرمــضــانــيــة ل ــل ــم ــح جــــزء مـــن ال

أعلنت شـــركة “طلبات” المنصة الرائدة 
ـــا في توصيل الطعـــام والتجارة  إقليميًّ
السريعة، عن إطاقها مبادرة #إفطار_
من_أجل_الهند وذلك دعًما للمجتمعات 
الهنديـــة الُمتضـــّررة. وتســـعى “طلبات” 
مـــن خال هـــذه المبـــادرة للتبـــرع أمام 
كل طلـــٍب علـــى التطبيق بقيمـــة وجبة 
كاملـــة لبرنامج األغذيـــة العالمي لألمم 
المتحدة لُتوّزع بيـــن أبناء المجتمعات 
الُمتضّررة إثر الموجة األخيرة لفيروس 

“كورونا” التي تشهدها الهند.
#إفطار_من_أجل_الهنـــد  مبـــادرة   
ســـتنطلق اليـــوم األحد 9 مايـــو ما بين 
5 عصـــًرا و 8 مســـاًء، حيـــث ُتعـــّد هـــذه 
المبـــادرة جزًءا من الحملـــة الرمضانية 

للشركة #دايًما_معاك.
وقـــد تمكنـــت حملـــة #دايًما_معـــاك من 

التبـــرع حتـــى اآلن بمئـــات اآلالف مـــن 
الوجبـــات فـــي أرجاء المنطقـــة العربية 
خـــال شـــهر رمضـــان المعّظـــم، ولكـــن 
تـــّم توجيه هدفهـــا لمســـاعدة المجتمع 
الهندي تلبيًة لنداء الواجب بالنظر إلى 
طبيعـــة وحجـــم الكارثة اإلنســـانية في 

الهند.
وقال المدير التنفيذي لشـــركة “طلبات” 
ُتماســـو ُردريَجـــز “الشـــركة ُتلّبـــي نـــداء 
الهنـــد  دولـــة  مســـاندة  فـــي  الواجـــب 
وشـــعبها، ويؤمن بأن جزًءا من رســـالة 
هـــي  #دايًما_معـــاك  كونهـــا  الشـــركة 
قدرتها على التأقلم ومواءمة الظروف 
واالحتياجـــات الُمِلّحـــة. نحن فخورون 
باإلعـــان عـــن أن )طلبـــات( قـــد تبّرعت 
هذا العـــام بمئات اآلالف مـــن الوجبات 
في جميع أنحاء المنطقة العربية وذلك 

ضمـــن حملة #دايًما_معـــاك الرمضانية. 
فـــي البدايـــة، كان هـــدف حملتنـــا هـــو 
مســـاعدة المحتاجين واألســـر الَمعوزة 
العربيـــة  المنطقـــة  مجتمعـــات  فـــي 
خال شـــهر رمضان المبـــارك، فتركيزنا 
خدمـــة  علـــى  دائًمـــا  كان  األساســـي 
المجتمعـــات التـــي نعمـــل بهـــا ونعيـــش 

فيها”.
وأضـــاف “في المنطقـــة العربيـــة، هناك 
عدٌد كبير من أبناء الهند يعيشون بيننا 
ويعملـــون معنـــا، خصوًصا في كثير من 
البلدان التي تعمل شـــركة )طلبات( بها، 
وهـــذا الجمال الذي ُيْضِفيه الهنود على 
العالم فريٌد من نوعه، بدايًة من الطعام 
اللذيذ والثقافة الغنية، إلى حبهم للعبة 
الكريكـــت الـــذي ال ُيضاهـــى! نحن نريد 
أن نقـــول للمجتمـــع الهندي فـــي بادنا، 

والمتاجـــر،  المطاعـــم  مـــن  ولشـــركائنا 
ولعمائنـــا وزمائنا وســـائقينا، نريد أن 
نخبرهـــم أننـــا ندعمهم ونقـــف بجانبهم 

حتى تمر هذه األزمة بسام”.
وتابـــع “ومـــع تزايـــد أعـــداد المصابيـــن 
بفيـــروس كورونا، ســـُتفَرض إجراءات 
وســـتبدأ  اإلجبـــاري  المنزلـــي  الحجـــر 
مشـــكلة الجوع ونقص الطعام بالظهور 
على الساحة. لذلك نوّد أن نؤدي واجبنا 
وأن نســـاعد برنامـــج الغـــذاء العالمـــي 
الوجبـــات  لتوفيـــر  المتحـــدة  لألمـــم 
المجتمعـــات  أبنـــاء  مـــن  للمحتاجيـــن 

الُمتضّررة.
والمؤسســـات  الشـــركات  أدعـــو  كمـــا 
األخـــرى أن يســـاندوا الهند خـــال هذا 
الوضع الحرج الذي تُمر به تحت وطأة 

الجائحة”.

محــدودة غيــر  بيانــات  جانــب  إلــى  مــرات  لســت  تصــل 

“زين” تنجح في ترقية سرعات وباقات الفايبر

“لولو” تقدم مأكوالت عالمية بمهرجان ليالي رمضان

تفخـــر زيـــن البحريـــن،  باإلعـــان عـــن نجاحهـــا في 
ترقيـــة ســـرعات الفايبـــر؛ بهـــدف تســـريع وتقويـــة 
االتصـــال عالـــي الســـرعة فـــي المملكـــة. كمـــا عززت 
الشـــركة من باقات الفايبر الخاصة بها التي ستوفر 
للعمـــاء الحالييـــن والجـــدد فرصة تجربة ســـرعات 
أســـرع تصل إلى ست مرات إلى جانب بيانات غير 
محدودة. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام زين 
البحرين المستمر لتحســـين الحياة الرقمية لألفراد 
في المملكـــة وتزويد عمائها بخيارات أكثر من ذي 
قبـــل. وبدءا من ســـاعات مشـــاهدة الفيديو التي ال 
نهايـــة لها إلى ســـرعات التحميل والتنزيل األســـرع 
للتعلم واللعب، تلبي ترقية الســـرعات باقات الفايبر 
مـــن زيـــن البحرين احتياجـــات العمـــاء ومتطلبات 
االتصـــال المتزايـــدة بســـبب الوبـــاء الحالـــي. كذلك 
تؤكـــد هـــذه الترقيـــة على جهـــود الشـــركة لتحقيق 
رؤيـــة البحريـــن 2030 مـــن خـــال تمكيـــن عمائهـــا 
وإبقائهم على اتصال دائم أينما كانوا في المملكة.

توفـــر باقـــات الفايبـــر الجديـــدة مـــن زيـــن البحرين 
لعمائها خيارات بتكلفة قليلة تناسب احتياجاتهم، 
بـــدءا من 15.750 دينار بحريني شـــهريا مع ســـرعة 
تنزيل تصل إلى واحد جيجابت في الثانية وسرعة 
تحميـــل تصل إلـــى 100 ميجابت فـــي الثانية، فيما 

يمكـــن لعمـــاء زين البحريـــن الجدد االســـتفادة من 
الباقـــات الجذابـــة مـــع بيانات غير محـــدودة وخيار 
ســـرعة أسرع  حتى ست مرات. وسيستفيد عماء 
الفايبـــر الحاليون مـــن هذه الترقية كذلك، وســـيتم 
إخطار هم من قبل فريق خدمة العماء فيما يتعلق 

بالترقية وتغيير السرعات المخطط لها.
وتعليقـــا علـــى هـــذه الترقيـــة فـــي الســـرعات، قـــال 
المديـــر التنفيذي للتســـويق والمبيعـــات لألفراد في 
زين البحرين، عمار الكتبي “نحن، في زين البحرين، 
ملتزمـــون بتوفيـــر اتصـــال فائق الســـرعة وموثوق 
باتصـــاالت  تزويدهـــم  علـــى  وعازمـــون  لعمائنـــا 

بسرعات متزايدة بشكل مستمر من خال مواصلة 
ترقيـــة بنيتنـــا التحتيـــة وتعزيـــز عروضنـــا، الســـيما 
بعـــد زيـــادة الطلـــب علـــى ســـرعات أعلى فـــي فترة 

الجائحة”.
وواصـــل الكتبـــي تصريحـــه “يســـعدنا دومـــًا تلبيـــة 
طلبات عمائنا بســـرعة ونشـــعر بالحماسة لمواصلة 
للمنـــازل  الجـــودة  اتصـــاالت عاليـــة  توفيـــر شـــبكة 
والشـــركات في جميـــع أرجاء المملكـــة. ومع ترقية 
نتطلـــع  فإننـــا  مريحـــة،  باقـــات  وتوفيـــر  ســـرعتنا 
الســـتفادة عمائنا من المزايا الجديدة التي توفرها 
باقـــات الفايبـــر الجديدة مـــن زين البحريـــن؛ بهدف 

تحسين حياتهم الرقمية”.
وُتعـــد باقـــات الفايبـــر الشـــهرية مـــن زيـــن البحرين 
مناســـبة لـــكل ميزانيـــات واحتياجـــات العمـــاء من 
االتصاالت التي تشمل األلعاب والتعليم االفتراضي 
والعمـــل عن ُبعـــد ومكالمات الفيديـــو أو البحث عن 
خيـــارات الترفيـــه. وفيمـــا تواصـــل زيـــن البحريـــن 
ريادتهـــا فـــي تقديـــم منتجـــات وخدمـــات مبتكـــرة 
وفريدة في عالم سريع الخطى يشهد تحوال رقميا، 
فإنهـــا تضمن اســـتمتاع المواطنيـــن والمقيمين في 
المملكـــة باتصال ســـريع وتواصل ســـلس ومســـتمر 

على مدار العام.

يمكـــن للعائـــات ومحبـــي الطعـــام 
الخارجـــي  بالطقـــس  االســـتمتاع 
المعتدل في ليالـــي رمضان، حيث 
جمـــع لولو هايبـــر ماركت مجموعة 
العالميـــة  المأكـــوالت  مـــن  مذهلـــة 
فـــي مهرجـــان ليالـــي رمضـــان مـــن 
فـــي  الطعـــام  وأكشـــاك  شـــاحنات 
مجمع الرملي ومجمع الدانة ولولو 

الحد.
رمضـــان  ليالـــي  مهرجـــان  يســـتمر 
مايـــو   16 حتـــى  مايـــو   6 مـــن 
ويشـــمل عطلة العيد. الدخول إلى 

المهرجان مجاني للجميع.
طـــوال فتـــرة المهرجـــان، ســـتتميز 

مواقف الســـيارات فـــي لولو هايبر 
مبهـــرة  خاصـــة  بإضـــاءة  ماركـــت 
تصويـــر  وأكشـــاك  ليـــزر  وأضـــواء 
إلـــى  باإلضافـــة  مذهلـــة ومبتكـــرة 

طعـــام يمنـــح رواد المطعـــم لمحـــة 
عـــن مـــذاق األماكـــن البعيـــدة مثل 
لبنان والمكســـيك وتايلند وأميركا. 
وتركيـــا باإلضافة إلـــى دول أخرى، 

وســـتتضمن أطباقـــا عصريـــة على 
والبرغـــر  المومـــو  مثـــل  األطعمـــة 
الســـايدر والتاكـــو باإلضافـــة إلـــى 

الحلويات.
مـــع وجـــود جميـــع البروتوكـــوالت 
ذات  الـــوزارات  مـــن  وموافقـــات 
الصلـــة، ال يـــزال لولـــو هـــو المـــكان 
المناســـب لاســـتمتاع واالحتفـــال 
بأمان - ســـيتم الترحيب بالزائرين 
بأعـــداد محـــدودة فقط فـــي وقت 
واحـــد في الهواء الطلق وســـتكون 
لبـــس كمامـــات الوجـــه إلزاميـــة إال 

عند تناول الطعام.
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ذكـــر  وزيـــر النفـــط الهنـــدي، دارمنـــدرا بـــرادان، أن 3 دول خليجيـــة عرضـــت تزويد بالده 
باألكسجين الطبي المسال لمواجهة جائحة كورونا. وقال دارمندرا برادان إن السعودية 
وقطـــر واإلمـــارات عرضـــت تزويد الهند بحاويات من األكســـجين الطبي المســـال لمدة 6 
أشـــهر مقبلـــة، في إطار المســـاهمة فـــي مكافحة فيروس كورونا. وأشـــار الوزيـــر الهندي، 
إلى أن اإلمارات والكويت والبحرين والســـعودية قدمت إمدادات من األكســـجين الطبي 
المســـال لبالده بشـــكل مجاني. وجاءت تصريحـــات برادان عقب إلغـــاء مصافي التكرير 
الحكوميـــة الهنديـــة التخفيضات الحادة فـــي واردات النفط الســـعودية لمايو بتوجيهات 
مـــن وزارة النفـــط، وتقديـــم طلبات شـــراء منتظمة فـــي يونيو المقبل. وتشـــتري مصافي 
التكريـــر الحكوميـــة الهنديـــة نحـــو 15 مليون برميل من النفط الســـعودي في شـــهريًا من 

أرامكو السعودية.

دول خليجية تعرض تزويد الهند باألكسجين الطبي

لنســبة قد تصل 90 % .. وأفضلية للمنتجعات الشاطئية خالل العطلة

السعوديون يرفعون حجوزات الفنادق بالبحرين بعد العيد

ذكــر مســؤولون فــي قطــاع الفندقــة أن القطــاع لمــس زيــادة فــي 
نســبة الحجــوزات بعــد إجازة عيــد الفطــر المبارك والــذي يتزامن 
مــع بدء الســماح للســعوديين بالســفر خارج بالدهــم وذلك تخفيفا 
لإلجــراءات الوقائيــة مــن جائحــة كورونــا، حيــث تشــكل البحرين 
وجهــة ســفر مفضلــة للكثيــر مــن األشــقاء فــي المملكــة العربيــة 

السعودية.

وفند مســـؤولون أن يكون هناك 
جـــدا  عاليـــة  حجـــوزات  نســـبة 
فـــي عمـــوم فنـــادق البحرين في 
إجـــازة عيـــد الفطـــر المبـــارك كما 
يتم تداوله في وسائل التواصل 
أن  إلـــى  مشـــيرين  االجتماعـــي، 
اإلقبال في فترة العيد ســـيكون 
علـــى المنتجعات البحرية والتي 
يقبـــل عليهـــا البحرينـــون لقضاء 
فترة إجازة العيد والتي تســـتمر 

لنحو خمسة أيام.
وقال نائب رئيس لجنة السياحة 
تجـــارة  غرفـــة  فـــي  والســـفر 
ومستشـــار  البحريـــن  وصناعـــة 
تطوير األعمال في فندق “كراون 
بـــالزا”، إبراهيـــم الكوهجـــي، إنه 
مع بدء تاريخ فتح جســـر الملك 
فهـــد والذي يأتي بعد إجازة عيد 
الفطـــر المبـــارك األســـبوع المقبل 
تـــم تســـجيل زيـــادة فـــي نســـبة 
الحجوزات في مختلف الفنادق، 
حيث قدرت نســـبة اإلشغال في 
هذه الفترة ما بين 60 إلى 90 % 
بنســـب متراوحه مـــن فندق إلى 
آخـــر، لكنه فنـــد المعلومات التي 
يتم تداولها في وسائل التواصل 
إلـــى  االجتماعـــي والتـــي تشـــير 
حجـــوزات كاملة للفنـــادق خالل 
إجـــازة عيـــد الفطـــر، مشـــيرا أن 
هناك ارتفاعا في الحجوزات في 
الفنادق المحاذية لســـاحل البحر 
والمنتجعات خالل فترة األعياد 
من قبل المواطنين البحرينيين، 

لكن نسب االشـــغال في الفنادق 
ولـــم  اعتياديـــة  تعتبـــر  عمومـــا 
تشـــهد المزاعـــم  بالتغييـــر الـــذي 
يتـــم تناقله، حيث قدرها من 50 

إلى 60 %.
الفنـــادق  أن  إلـــى  وأشـــار 
والمنتجعات الساحلية قد تصل 
نســـبة اإلشغال فيها إلى 100 % 
خالل العيد مـــن قبل المواطنين 
والمقيمين فـــي البحرين لقضاء 
فترة اإلجازة، ولكن هذه الفنادق 
تمثل جـــزءا من مجموعة كبيرة 
مـــن الفنـــادق التـــي ال تقـــع علـــى 

الشواطئ البحرية.
أن  إلـــى  الكوهجـــي  وأشـــار 
همـــا  واإلمـــارات  البحريـــن 
الدولتـــان اللتـــان ستســـتحوذان 
بشكل اكبر على اهتمام المسافر 
اإلجـــازة  فتـــرة  فـــي  الســـعودي 
القادمة بعد تخفيف قيود السفر 
علـــى الســـعوديين خصوصـــا مع 
المتطلبات المخففة التي أعلنت 
عنها البحرين قبل أيام للقادمين 
إلـــى المملكـــة مـــن دول مجلـــس 
بالتزامـــن  الخليجـــي  التعـــاون 
المرافـــق الصحيـــة  مـــع افتتـــاح 
واالستجمامية في الفنادق مثل 
بـــرك الســـباحة والســـونا وغيرها 
وافتتـــاح  العيـــد  فتـــرة  خـــالل 
الداخلية والســـينمات  المطاعـــم 

وغيرها.
وعبر الكوهجـــي عن أمله بعودة 
الســـياحة،  لنشـــاط  تدرييجيـــة 

الكاملـــة  العـــودة  أن  مســـتدركا 
والتعافـــي  الســـياحي  للقطـــاع 
الكامل من أسوأ عام ونصف عام 
يمر على تاريخ السفر والسياحة 
في العالم بسبب جائحة كورونا، 

سيحتاج إلى مزيد من الوقت.
ولفـــت إلـــى أن القطـــاع الفندقي 
تجاوب بســـرعة مـــع اإلجراءات 
الصحيـــة خصوصا تلـــك الفنادق 
قبـــل سالســـل  مـــن  تـــدار  التـــي 
عالميـــة والتي أصـــدرت إداراتها 
مـــع  للتعامـــل  فوريـــة  تعليمـــات 
مـــع  الصحيـــة  الجوانـــب  جميـــع 

الجائحة منذ بدايتها.
الحالـــي  الوضـــع  وبخصـــوص 
لقطاع الفنادق، أشـــار الكوهجي 
إلـــى أن الفنـــادق تواجـــه نفقـــات 
إذ  جـــدا،  مرتفعـــة  تشـــغيلية 
أن  يســـتطيع  الـــذي  الفنـــدق  إن 
يؤمـــن التكاليف التشـــغلية فقط 
الناجحـــة،  الفنـــادق  مـــن  يعتبـــر 
فتكلفـــة فواتيـــر الكهرباء والماء 
والرســـوم والبلديـــة تصـــل فـــي 
فنـــدق الخمـــس نجـــوم لنحو 40 
ألف دينار دون احتساب تكاليف 
األجور والســـكن وغيرهـــا، الفتا 
إلـــى تعـــاون بعـــض الفنـــادق مع 
موظفيها لتخفيض نسبة األجور 
للتماشـــي مع متطلبـــات المرحلة 

وفقـــدان جـــزء كبير مـــن الدخل 
بســـبب توقـــف حركة الســـياحة 

والسفر.
من جانبه، أشار مدير عام فندق 
عبدالرحمـــن  توليـــب”  “جولـــدن 
الســـيد، إلـــى أن مـــا يشـــاع فـــي 
االجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل 
عـــن أن فنـــادق البحريـــن مملتئة 
عن اآلخـــر هو “عار عن الصحة”، 
حيث إن بعض الفنادق ال تتجاوز 
نسبة اإلشغال لديها 30 %، لكنه 
اســـتدرك بالقـــول إن المنتجعات 
البحرية هي األفضل حاال وربما 
تكون هناك نســـب إشـــغال عالية 
بســـبب اقبـــال البحرينيين عليها 

خالل فترة العيد واإلجازات.
ولم يستبعد السيد تحسن نسبة 
اإلشـــغال فـــي القطـــاع الفندقي 
بعد السماح للســـعوديين بالسفر 

للخارج وتسهيل اإلجراءات.
الحالـــي  الوضـــع  وبخصـــوص 
للقطـــاع الفندقـــي أشـــار الســـيد 
إلـــى أن الكثيـــر من المســـؤولين 
والموظفيـــن ضحـــوا بجـــزء من 
مـــن  رواتبهـــم بصـــورة طوعيـــة 
الـــذي  الفنـــادق  مســـاعدة  أجـــل 
هـــذه  لتخطـــي  فيهـــا  يعملـــون 

المرحلة الصعبة.

عبدالرحمن السيدإبراهيم الكوهجي

“المصارف”: تطوير قانون مكافحة غسيل األموال يعزز االستثمار
الجمعيـــة  تثمـــن الحـــرص علـــى النهـــوض بمنظومـــة التشـــريعات الماليـــة

أن  البحريـــن  مصـــارف  جمعيـــة  أكـــدت 
الخارجيـــة  الشـــؤون  لجنـــة  موافقـــة 
بمجلـــس  الوطنـــي  واألمـــن  والدفـــاع 
الشـــورى مؤخـــرا علـــى مرســـوم بقانـــون 
لتطويـــر قانون مكافحة غســـيل األموال 
تعزيـــز  فـــي  يســـهم  اإلرهـــاب،  وتمويـــل 
تنافســـية وجاذبيـــة مملكـــة البحرين في 
مجـــال اســـتقطاب االســـتثمار واألعمال، 
ويؤكد امتثال المملكة بالمعايير العالمية 
ذات الصلـــة، ويعـــزز مـــن مكانتهـــا كمركز 

مالي رائد على مستوى المنطقة. 
وأوضحـــت الجمعيـــة أن هـــذا المرســـوم 
الجهـــود  مواكبـــة  إلـــى  يهـــدف  بقانـــون 
الدوليـــة الهادفـــة إلـــى تعزيـــز إجـــراءات 
حظر ومكافحة غســـل األمـــوال، وتمويل 
اإلرهـــاب، والنقل غير المشـــروع لألموال 
عبر الحدود، ووقف انتشار أسلحة الدمار 

الشامل وتمويلها، ورفع تصنيف البحرين 
مـــن خالل مراجعة تقييـــم المخاطر على 
المســـتوى الوطني في جميـــع المجاالت، 
وتطبيـــق التوصيـــات األربعين لمجموعة 
العمل المالي )مينافاتف( بشـــأن مكافحة 
غســـل األمـــوال التـــي تـــم إقرارهـــا فـــي 

)يونيو 2018م(. 
ونوه الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف 
البحرين وحيد القاســـم، بحرص السطلة 
التشـــريعية علـــى النهـــوض بمهامهـــا في 
ككل  التشـــريعية  المنظومـــة  تطويـــر 
فـــي البحريـــن، بما فـــي ذلك التشـــريعات 
والمصرفـــي،  المالـــي  للعمـــل  الناظمـــة 
ومواكبـــة مـــا تشـــهده التعامـــالت المالية 
من تطورات متســـارعة بما فيها العمالت 
الرقميـــة والمصارف المفتوحة والتمويل 
الجماعي والتكنولوجيا المالية وغيرها.  

خطـــوة  يمثـــل  المرســـوم  أن  وأضـــاف 
واســـعة على طريق تطوير قانون غسيل 
األمـــوال ومكافحة اإلرهـــاب الصادر في 
الحاجـــة  أن  إلـــى  مشـــيرا   ،2001 العـــام 
الدائمـــة لتطويـــر هـــذا القانون باســـتمرار 
نظـــرا لتطور الجرائـــم المنظمـــة والعابرة 
للحدود، وبهدف حماية المجتمع من آثار 

هذه الجرائم أمنيا واقتصاديا. 
وأكد أن المؤسســـات المالية والمصرفية 
ومتابعـــة  وبتوجيهـــات  البحريـــن،  فـــي 
حثيثة من قبل مصرف البحرين المركزي 
بالقوانيـــن  وصـــارم  تـــام  بشـــكل  تلتـــزم 
ذات  والدوليـــة  المحليـــة  والتشـــريعات 
العالقـــة بحظر ومكافحة غســـل األموال 

وتمويل اإلرهاب. 
بقانـــون  المرســـوم  هـــذا  إصـــدار  ويأتـــي 
تماشـــيا مع التـــزام البحرين برفـــع تقرير 
متابعة سنوي لتقييم التزامها بتوصيات 
مجموعـــة العمـــل المالـــي )فاتـــف(، والتي 
ُألزمت الدول بإصدار تشـــريعات تتالءم 
كفـــاءة  إلحـــكام  ســـعيا  توصياتهـــا؛  مـــع 
منظومـــة التشـــريعات الوطنيـــة وقياس 
مـــدى فعاليتها للتصدي وحظر ومكافحة 

جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

وحيد القاسم

المنامة - جمعية المصارف

الصناعة في التجارة اإللكترونية
حّققـــت مملكـــة البحرين نجاحـــا ونمّوا متواصال علـــى مدى الســـنوات الماضية 
في القطاع الصناعي؛ وذلك بســـبب أهدافها الواضحة و سياســـاتها االقتصادية 
الناجحـــة، حيـــث وضعـــت الدولـــة قواعـــد برنامـــج عمـــل القطـــاع الصناعي عام 
1975م؛ والـــذي يهدف إلـــى عدم االعتماد على ُمنتجات النفـــط والغاز الطبيعي 
فحســـب، وجعـــل القطـــاع الصناعي قطاعـــا متنوعا، فأنشـــأت البحريـــن مناطق 
صناعّية جديدة، كما سعت إلى جلب االستثمارات األجنبية عن طريق تشجيع 
وتعزيـــز المشـــاريع الصناعيـــة، باإلضافـــة إلـــى توســـيع القطاع من أجل تســـهيل 
الصناعة المحلّية، وإيجاد بيئة جاذبة ألصحاب الشـــركات والمســـتثمرين ورواد 
ورائدات األعمال، تماشيا مع رؤية المملكة 2030 لدى ولي العهد رئيس مجلس 

الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة. 
لقـــد حـــان وقـــت التحـــول الرقمـــي فـــي المنشـــآت الصناعيـــة واالســـتفادة مـــن 
البرامـــج وخدمـــات التجـــارة اإللكترونية من “المنشـــآت الصناعيـــة”؛ لتعزيز دور 
التجارة اإللكترونية في التنمية االقتصادية ورفع اســـتفادة المنشـــآت الصغيرة 
والمتوســـطة مـــن اإلمكانات التي توفرها التجـــارة اإللكترونية في زيادة القدرة 
التنافســـية، التوســـع، النمـــو، وتعزيز هويتهـــا التجارية محليـــا ودوليا، وذلك من 
خـــالل حزمة من البرامج والخدمات التي توفرها الجهات الحكومية من خالل 
تمّكن رواد األعمال؛ لالستفادة من الفرص التي تدعم التحول الرقمي للمنشآت 
إلى التجارة اإللكترونية، مما يســـاهم في خلق فرص ووظائف جديدة، وإيجاد 

بيئة جاذبة ألصحاب الشركات والمستثمرين ورواد ورائدات األعمال. 
وتتمثـــل األهـــداف مـــن أجل هـــذا التحـــول الرقمي لتســـهيل البدء في مشـــاريع 
التجـــارة اإللكترونيـــة، تحديـــث البنيـــة المعلوماتيـــة الصناعيـــة عـــن التجـــارة 
اإللكترونيـــة ومســـاعدة “المنشـــآت الصناعيـــة” فـــي التجـــارة اإللكترونيـــة على 
التطـــور والتقـــدم. وباإلمكان ضمن البرامـــج الداعمة الحكومية لفئة “المنشـــآت 
الصناعيـــة” متناهيـــة الصغر، والصغيرة، والمتوســـطة، حيث البرامـــج المتوفرة 
تقـــدم الخدمـــات في المجـــاالت الداعمة للتجـــارة اإللكترونية وحلول تأســـيس 
المتاجر اإللكترونية أو األســـواق اإللكترونيـــة. باإلضافة لبرامج التدريب ودعم 

األجور التي باإلمكان أن تفتح افاق جديدة في “المنشآت الصناعية”. 
إن 84 % من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البحرين تعتبر ضمن القطاعات 
التي تستطيع االستفادة من التجارة االلكترونية. إن حجم األرباح  في التجارة 
االلكترونية وسوق الوسائل الرقمية في البحرين والذي يقدر بنحو 377 مليون 
دينـــار بحرينـــي، وفقا لما أعلنـــه مجلس التنمية االقتصادية فـــي المملكة، يجب 
أن يواكب ســـوق الوســـائل الرقمية في منطقة الشـــرق األوسط وشمال إفريقيا 
الـــذي مـــن المتوقـــع أن ينمو ثالثة أضعـــاف ليصل إلى 4 مليـــارات دوالر بحلول 

عام 2022.
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حامد المحاري

علي الفردان

حلول “تريند مايكرو” توقف أكثر من 7 ماليين تهديد للبحرين
أصـــدرت تريند مايكـــرو إنكوربوريتد، 
األمـــن  مجـــال  فـــي  الرائـــدة  الشـــركة 
لألمـــن  الســـنوي  تقريرهـــا  الســـحابي 
الســـيبراني للعـــام 2020 تحت عنوان 
“التهديـــدات األمنية المتدفقة بشـــكل 
الضـــوء  التقريـــر  ويســـلط  مســـتمر”. 
علـــى أبـــرز مالمـــح األمـــن الســـيبراني 
شـــهدها  التـــي  األمنيـــة  والتهديـــدات 
المعنييـــن  يـــزّود  مـــا  الماضـــي،  العـــام 
الالزمـــة  اإلســـتراتيجية  بالمعلومـــات 
التخـــاذ إجـــراءات الحماية والكشـــف 
خصوصـــا فـــي ظـــل الواقـــع الجديـــد 
جائحـــة  تداعيـــات  عـــن  الناتـــج 

كوفيد19-. 
أن  العالميـــة  اإلحصـــاءات  وأظهـــرت 
تريند مايكرو تمكنت من إيقاف 62.6 
مليـــون هجمـــة العـــام الماضـــي، حيث 

شـــكلت نســـبة 91 % منهـــا الهجمـــات 
التـــي تســـتهدف البريـــد اإللكترونـــي. 
كمـــا أظهـــر التقرير أن نحـــو 119,000 
هجمة إلكترونية تم كشفها كل دقيقة 
العـــام 2020 فـــي خضـــم توجه معظم 
الموظفيـــن للعمل مـــن المنزل، ما نجم 
عنه ضغـــط كبير على البنيـــة التحتية 

األمنية جراء تلك الهجمات. 
أســـهمت  بالبحريـــن،  يتعلـــق  وفيمـــا 
حلـــول ترينـــد مايكـــرو المبتكـــرة فـــي 
كشـــف وإيقـــاف أكثـــر مـــن 6.2 مليون 
تهديد عبر البريد اإللكتروني، ومنعت 
600,000 هجمـــة  حـــدوث أكثـــر مـــن 
بإســـتخدام الروابط الضارة، باإلضافة 
إلى مـــا يقارب نحو 1,171 هجمة عبر 
الروابط المضيفة. كما أســـهمت تريند 
مايكـــرو في تحديـــد وإيقاف أكثر من 

200,000 هجمة عبر البرامج الضارة، 
وكذلـــك صـــد وإيقاف ما يقـــارب 140 
التـــي  الضـــارة  البرامـــج  عبـــر  هجمـــة 

استهدفت مواقع بنكية ومصرفية. 
الشـــبكات  فـــإن  التقريـــر،  وبحســـب 
المنزلية في البحرين شـــكلت المصدر 
مجرمـــي  الســـتقطاب  الرئيســـي 
اإلنترنـــت الذين يســـتهدفون األنظمة 
واألجهـــزة والشـــبكات. فعلـــى امتداد 
مـــن  مايكـــرو  ترينـــد  تمكنـــت  البـــالد، 

 Smart Home Network’’’‘ خالل حل
مـــن إيقاف أكثـــر مـــن 31,000 هجمة 
داخلية وخارجيـــة، باإلضافة إلى منع 
حـــدوث مـــا يقـــارب مـــن 1.6 مليـــون 
واقعـــة يمكـــن للمتســـللين اســـتهدافها 
أو الســـيطرة علـــى أجهـــزة المنزل من 
خـــالل البرامـــج الضـــارة، أو الحصول 

علـــى معلومـــات حساســـة ومهمـــة، أو 
اعتـــراض االتصاالت، أو شـــن هجمات 

خارجية. 
ترينـــد  لشـــركة  العـــام  المديـــر  وقـــال 
مايكـــرو في منطقـــة الخليـــج العربي، 
أسعد ُعرابي “أصبح العمل عن ُبعد هو 
الواقـــع الجديـــد؛ لذلك بـــرزت الحاجة 

إلـــى تبني الشـــركات لجميـــع األدوات 
والحلـــول الرقميـــة التـــي تمكنهـــا مـــن 
المتطـــورة  التهديـــدات  مواجهـــة 

المرتبطة بهذا المشهد الجديد”. 
وأضاف عرابي فـــي حديثه قائال “من 
الضـــروري أن تقوم الشـــركات بتقييم 
منفـــذي  ضـــد  وجاهزيتهـــا  موقفهـــا 
الهجمـــات الخبيثـــة وطرقهم الحديثة 
في اختراق بيئات الشركات المختلفة 
وكيفيـــة قيامهـــم بالتســـلل إليها. ومن 
هذا المنطلق يســـلط تقريرنا الســـنوي 
الضـــوء على مشـــهد التهديـــدات الذي 
تواجهه الشركات في البحرين؛ بهدف 
تمكينهـــا مـــن تعزيـــز موقفهـــا األمني، 
التـــي  الخطـــط  وضـــع  لهـــا  ويضمـــن 
تســـاعدها على المضـــي قدما في ظل 

عصر االقتصاد الجديد”.

المنامة - “تريند مايكرو”

التصدي لـ 
119,000 اختراق 
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الكويتيـــة  البحرينيـــة  الشـــركة  حققـــت 
للتأميـــن ش.م.ب.، ربـــح صافـــي عائد إلى 
مســـاهمي الشـــركة بلغ 0.95 مليون دينار، 
فـــي الفترة المنتهية في 31 مارس 2021، 
مقارنـــة مع 0.854 مليون دينـــار في الربع 
2020، بزيـــادة  العـــام الســـابق  األول مـــن 

قدرها 11.2 %.  
وبلغـــت ربحيـــة الســـهم الواحد فـــي الربع 
األول مـــن العـــام الجاري 6 فلـــوس مقارنة 
بربحيـــة الســـهم نفســـها للفترة نفســـها من 
العام السابق مع األخذ في االعتبار الزيادة 

األخيرة في رأس المال. 
وبلـــغ مجموع الدخـــل الشـــامل العائد إلى 
مســـاهمي الشـــركة فـــي الربـــع األول مـــن 
العـــام الجـــاري 1.04 مليون دينـــار مقارنة 
مـــع 0.987 مليون دينار للفترة نفســـها من 

العام السابق.  
وأمـــا علـــى صعيـــد إجمالـــي الدخـــل مـــن 
األقســـاط، فحققت الشـــركة زيـــادة قدرها 

17.2 %، مـــن 21.02 مليـــون دينـــار فـــي 
نهايـــة الربـــع األول مـــن العام الســـابق إلى 
24.63 مليـــون دينار في نهاية الربع األول 

من العام الجاري.  
 وزادت أربـــاح االكتتاب بنســـبة 32.7 %، 
مـــن 0.591 مليـــون دينار في نهايـــة الربع 
األول من العام الســـابق إلى 0.784 مليون 
دينـــار فـــي نهايـــة الربـــع األول مـــن العـــام 

الجاري.  
مـــن االســـتثمار  الدخـــل  كمـــا زاد صافـــي 
بنسبة 10 %، من 0.522 مليون دينار في 
نهايـــة الربـــع األول مـــن العام الســـابق إلى 
0.574 مليـــون دينار في نهاية الربع األول 

من العام الجاري. 
ويعود ســـبب االرتفـــاع في صافـــي الربح 
لفتـــرة الشـــهور الثالثـــة المنتهيـــة فـــي 31 
مـــارس 2021 مقارنـــة مـــع الفتـــرة نفســـها 
الـــذي  التحســـن  إلـــى  الســـابق  العـــام  مـــن 
طـــرأ علـــى أربـــاح االكتتـــاب وكذلك بعض 

التحسن الذي طرأ على صافي الدخل من 
االستثمار.  

وبلغـــت حقوق الملكية فـــي الفترة المالية 
المنتهيـــة فـــي 31 مـــارس 2021 لتصبـــح 
38.51 مليـــون دينـــار، مقارنـــة مـــع 39.61 
مليـــون دينـــار فـــي نهاية العام الســـابق أي 
بانخفـــاض نســـبته 2.8 % بســـبب توزيـــع 
أربـــاح أســـهم. كما بلغ إجمالـــي موجودات 
الشـــركة في فترة الثالثة شـــهور من العام 
دينـــار، مقارنـــة  الجـــاري 235.38 مليـــون 
مـــع 239.52 مليون دينار فـــي نهاية العام 
الســـابق، بانخفـــاض نســـبته 1.7 %. ومن 
جانب آخر، زادت االحتياطيات الفنية من 
36 مليـــون دينار فـــي نهاية العام الســـابق 
إلـــى 40.61 مليون دينـــار في نهاية الفترة 

من العام الجاري. 
رضـــاه  عـــن  اإلدارة  مجلـــس  وأعـــرب   
لهـــذه النتائـــج التـــي حققتهـــا الشـــركة في 
الشـــهور الثالثة مـــن العام الجـــاري بفضل 

دعـــم وثقة عمالئنا وشـــركائنا فـــي العمل، 
التـــي  الحثيثـــة  الجهـــود  بفضـــل  وأيضـــا 
تبذلها اإلدارة التنفيذيـــة وجميع العاملين 
فـــي الشـــركة الـــذي أســـهم فـــي مواصلـــة 
تحقيـــق هذه النتائج اإليجابية. كما أعرب 
بـــأن الشـــركة  مجلـــس اإلدارة عـــن ثقتـــه 
ســـتواصل في تعزيز العوائـــد على حقوق 
المســـاهمين مما ســـيجعل أســـهم الشـــركة  
الفتـــرات  فـــي  أكثر جاذبية للمســـتثمرين 
المقبلة مع الزيادة األخيرة في رأس المال 

المدفوع. 
التنفيـــذي  الرئيـــس  أكـــد  جهتـــه،  ومـــن   
للشـــركة، عبـــدهللا ســـلطان، بـــأن النتائـــج 
الماليـــة الموحدة للشـــركة فـــي نهاية فترة 
األشـــهر الثالثة مـــن العام الجـــاري جاءت 
مشـــجعة، إذ يعتبـــر النمو فـــي األرباح في 
ظـــل هذه الظـــروف الراهنة إنجـــازًا كبيرًا، 
كمـــا توضـــح النتائج تحســـن ملحوظ في 

معدل الخسارة المجمع. 
وتســـر الشـــركة اإلعالن عن آخر مبادراتها 
فـــي مـــا يتعلـــق بالتأميـــن البنكـــي، حيـــث 

قامـــت الشـــركة مؤخـــرًا بإطـــالق خدمـــة 
فريـــدة مـــن نوعها ألول مرة فـــي البحرين 
بالتعـــاون مع بنك رائد مثـــل بنك البحرين 
والكويـــت والتـــي تتمثـــل في منـــح جميع 
زبائـــن البنـــك الذيـــن يرغبـــون فـــي شـــراء 
وثائق التأمين خيار دفع أقســـاط وثائقهم 
كمـــا  شـــهرية.  أقســـاط  علـــى  التأمينيـــة 
أخـــرى  لمبـــادرات  بدايـــة  التعاون يعتبـــر 
حســـب إســـتراتيجية الشـــركة فـــي مجال 

االبتكار والتحول الرقمي. 
الكويتيـــة  البحرينيـــة  الشـــركة  أن  يذكـــر 
للتأميـــن تحافظ على موقـــع الصدارة في 

ســـوق التأميـــن البحرينيـــة وهـــي حاصلة 
علـــى تصنيف ائتماني ممتاز )-A( مع رؤية 
 AM مؤسســـة  مـــن  مســـتقرة  مســـتقبلية 
Best العالمية وهو أعلى تصنيف ائتماني 
تحصل عليه شـــركة تأمين مباشـــر محلية 
فـــي البحرين. كمـــا أن البحرينية الكويتية 
التابعـــة  الشـــركات  إحـــدى  هـــي  للتأميـــن 
لمجموعـــة الخليـــج للتأميـــن وهـــي أكبـــر 
مجموعـــة للتأمين فـــي الكويت من حيث 
األقســـاط المكتتبـــة والمحتفـــظ بهـــا مـــن 
عملياتهـــا فـــي قطاع التأميـــن على الحياة 

والتأمينات العامة والتأمين التكافلي.

عبدالله سلطانمراد علي مراد

المنامة - البحرينية الكويتية للتأمين

أرباح “البحرينية الكويتية للتأمين” بالربع األول
بزيادة قدرها 11.2 %.. ومليون دينار مجموع الدخل الشامل

الوجيه علي راشد األمين... بصمات بيضاء باقتصادنا
 توفـــي فـــي 19 أبريـــل 2019 المرحـــوم الوجيه 
ورجـــل األعمال علي راشـــد األميـــن، أحد أعمدة 
االقتصـــاد والتجارة في مملكة البحرين، وكانت 
تاريـــخ  فـــي  الواضحـــة  البيضـــاء  بصماتـــه  لـــه 

البحرين االقتصادي، االجتماعي والخيري.
تربـــى المرحوم علـــى نصيحة حملهـــا معه وهي 
مـــا قالـــه والـــده “إذا طلـــب منك أحد المســـاعدة 
وتســـتطيع تقديمهـــا فال تـــرده”، وهـــذه الوصية 
الجميلـــة ارتســـمت فـــي عقلـــه وروحـــه. ولهـــذا 
حاول أن يقدم ما يمكنه تقديمه لكل من يطلب 

مساعدته.
وكان المرحـــوم رئيســـا وعضوا ســـابقا لعشـــرات 
الشـــركات المســـاهمة وعضـــوا ســـابقا بمجلـــس 
إدارة غرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحرين وجمعية 
البحرين الخيرية، ومؤســـس عشـــرات الشركات 
المســـاهمة والخاصـــة، ومـــدارس ابـــن خلـــدون 

الوطنية وجمعية األمين الخيرية. 
واألمين هو مالك أول سوبر ماركت في البحرين 

في شـــارع التجـــار بالمنامة، بنظـــام أوربي وكان 
السوبر ماركات الوحيد الذي يستورد من أوروبا 

وأميركا البضائع النادرة إلى سوق البحرين. 
ولـــد المرحـــوم فـــي فريـــج المحميـــد بالمحـــرق 
ودرس فـــي الهداية الخليفيـــة وتخرج في العام 

.1949
وكان األميـــن مـــن أوائـــل العاملين فـــي المملكة 
العربية السعودية، إذ شد رحاله إلى الخبر بعدما 
تخـــرج ليعمل مديـــًرا لمخـــازن شـــركة التميمي، 
وترك بصماته من خالل عمله في الشـــركة لمدة 

3 سنوات.
وفـــي فتـــرة الخمســـينات مـــن القـــرن الماضـــي، 
بـــدأ المرحوم العمل بســـوبر ماركـــت في منطقة 
البقيـــق بالســـعودية، وقد لفتـــت انتباهه الحركة 
النشـــطة للبيع والشـــراء خصوًصا مـــن الجاليات 
األجنبيـــة، لحظتهـــا رســـخت في مخيلتـــه فكرة 

العمل بتجارة األغذية.
وكانـــت تجربـــة األميـــن األولـــى الفتتـــاح محـــل 

تجاري في الخبر إال أنها لم تنجح، إذ شـــهد أول 
يـــوم الفتتـــاح المحـــل هنالـــك إضراًبا مـــن عمال 
بشـــركة أرامكـــو، وقـــد كان االعتمـــاد فـــي نجاح 
المشـــروع على موظفي وعمال الشـــركة. بعدها 
قـــرر المرحوم العـــودة إلى البحرين وبـــدأ العمل 

التجاري فيها.
واألميـــن ســـاهم فـــي تأســـيس مؤسســـة خيرية 
تخـــدم المحتاجين، وخصص جـــزًءا من أرباحه 
لمســـاعدة الجمعيـــات الخيريـــة في بداية شـــهر 
رمضـــان المبـــارك مـــن كل عـــام، ثم قـــّرر تحويل 
هـــذه المؤسســـة إلـــى جمعيـــة خيريـــة أكبـــر مما 
كانـــت عليـــه ســـابًقا، وهـــي جمعيـــة علي راشـــد 
األميـــن الخيريـــة وكان أول المتبرعين للجمعية 
مـــن أموالـــه الخاصة، ورصد مبلـــغ 50 ألف دينار 
في حســـاب الجمعية إضافـــة إلى بعض األموال 
التي يتم الحصـــول عليها من الصناديق المقفلة 

في محالت “أسواق ميدوي”.
وأســـس المرحـــوم مع عبـــدهللا الســـاعي المتجر 

العربي الجديد في الخبر السعودية 1956. وفي 
العام 1962 أســـس أســـواق الميدوي. كما أسس 
األمين لتوزيع األغذية 1965. وأسس العديد من 
الشـــركات مع أبنائه مثل ميـــداد جلف، راما كازا 
التجارية، المعرض للمقاوالت واألمين الزراعية، 
مصانـــع لولـــو لألغذية، األمين الصناعية، شـــركة 
الوجبات الســـريعة، شـــركة البحريـــن للصناعات 

واألمن الغذائي، األمين للفواكه الطازجة.
كان متزوًجـــا من المرحومـــة فاطمة عبدالرحمن 
الميـــر ولهـــم مـــن األبنـــاء خمســـة، لبنـــى، راشـــد، 

ماجد، خالد وزايد.

مؤسس أول 
سوبرماركت 

بالبحرين
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تصدر تطبيـــق بوابة البحرين
b4bhcom  قائمة التطبيقات 
ســـتور،  أبـــل  علـــى  المجانيـــة 
وكما حقـــق المركز األول بفئة 
السفر وذلك بعد 12 ساعة من 
الســـياحي  التطبيـــق  تدشـــين 
األول مـــن نوعه في البحرين. 
وبهـــذه المناســـبة شـــكر خالـــد 
محمد مؤســـس التطبيق كافة 
مستخدمين التطبيق، “والذي 

دل وصولنا لهذا المركز أهمية 
التطبيق وشغف المستخدمين 
فـــي  الداخليـــة  للســـياحة 
البحريـــن”.  وأكد  خالد محمد 
مـــع  يتماشـــى  التطبيـــق  أن 
اســـتعدادات مملكـــة البحرين 
الستقبال األشقاء السعوديين 
البريـــة  المنافـــذ  فتـــح  بعـــد 
بشـــكل  والجويـــة  والبحريـــة 
كامل وفـــق كافـــة اإلجراءات 

لمواجهة  المقـــررة  االحترازية 
فيروس كورونا.

أن  إلـــى  اإلشـــارة  تجـــدر 
البحريـــن  بوابـــة  تطبيـــق 
يتيـــح للمســـتخدمين التعرف 
علـــى كافـــة الفعاليـــات بقســـم 
فعاليـــات، والمشـــاريع الحالية 
فـــي  المقامـــة  والمســـتقبلية 
مـــن خـــالل  البحريـــن  مملكـــة 
ويســـاهم  مشـــاريع،  قســـم 

التطبيـــق في تســـليط الضوء 
الســـياحية  المواقـــع  علـــى 
ونقـــاط  التســـوق  ووجهـــات 
اهتمـــام الســـائحين عبر قســـم 
اكتشـــف، مـــع إمكانية إنشـــاء 
لرحالتهـــم  المســـتخدمين 
خـــالل  مـــن  لهـــا  والتخطيـــط 
والفعاليـــات  األماكـــن  إضافـــة 
المدرجة في خط سير الرحلة 

الشخصي عبر قسم رحلتي.

“بوابة البحرين” األول بحرينيًا بقائمة التطبيقات المجانية و”السفر”

أمل الحامد

“إي بي إم تيرمينالز” البحرين تنال جائزة “أفضل ميناء بالمنطقة 2020”
ــة ــي ــال ــع ال ــارات  ــ ــه ــ ــم ــ ال ذات  ــا  ــ ــ ــوادره ــ ــ وك الـــعـــالـــمـــيـــة  ــة  ــ ــي ــ ــاس ــ األس ــا  ــه ــت ــي ــن ب جــــــراء 

مت شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين، الشركة المشغلة لميناء خليفة بن  كرِّ
ســلمان، بجائزة “أفضل ميناء لعام 2020 في أفريقيا والشــرق األوســط” في 

حفل جوائز إي بي إم تيرمينالز أفريقيا والشرق األوسط. 

ويعـــد التكريم شـــهادة كبيـــرة لجهود 
شـــركة إي بـــي إم تيرمينالـــز البحرين 
فـــي تطويـــر ميناء خليفة بن ســـلمان، 
المينـــاء التجاري الوحيد في البحرين 
ليتبـــوأ مكانته كمركز رئيـــس للتجارة 
بنيتهـــا  عبـــر  المنطقـــة،  فـــي  والنقـــل 
األساســـية ذات المســـتوى العالمـــي و 
الخدمات التي تقدمها و الكوادر ذات 

المهارات العالية. 
ويعد ميناء خليفة بن ســـلمان الوحيد 
من بيـــن الموانئ التي تشـــغلها إي بي 
إم تيرمينالز في دول مجلس التعاون 

الحائـــز علـــى هـــذه الجائـــزة فـــي دول 
مجلس التعاون.

نجـــاح  مـــدى  علـــى  التكريـــم  ويـــدل 
تيرمينالـــز  إم  بـــي  إي  بيـــن  الشـــراكة 
المواصـــالت  ووزارة  البحريـــن 
ســـويًا  تعمـــالن  اللتيـــن  واالتصـــاالت 
االقتصـــاد  تنميـــة  فـــي  للمســـاهمة 
الوطني وضمان مستقبل أفضل ألهل 

البحرين. 
وقـــال وزير المواصـــالت واالتصاالت، 
كمـــال أحمـــد: “نحـــن فخـــورون جـــدًا 
بـــأن المينـــاء التجـــاري األساســـي في 

التكريـــم  بهـــذا  حظـــي  قـــد  مملكتنـــا 
العالمـــي”. وأضاف “لقـــد عملنا يدًا بيد 
مع شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين 
من أجل تطبيق أعلى معايير السالمة 
و األمـــن مـــع الحفاظ على مســـتويات 

كفاءة األعمال التي تلبي التطلعات “. 
التنفيـــذي  المديـــر  الرئيـــس/  وقالـــت 
لشـــركة إي بـــي إم تيرمينالز البحرين، 
فخـــورون  “نحـــن  بانرمـــان:  موريـــن 
بحصول إي بي إم تيرمينالز البحرين 

على جائزة أفضـــل ميناء في أفريقيا 
والشـــرق األوســـط لعـــام 2020. ومـــع 
التحديـــات التـــي واجهـــت االقتصـــاد 
بســـبب  التوريـــد  وسالســـل  العالمـــي 
جائحـــة كوفيد19- في العام الماضي، 
فقد كان دورنا كجزء أساس من حركة 
التجـــارة البحريـــة أكثـــر أهميـــة لدعم 
وعمالئنـــا  البحريـــن  مملكـــة  حكومـــة 
عبـــر اســـتمرار عمليـــات اســـتيراد 90 
% من الســـلع عبر المينـــاء، وكان ذلك 
المواصـــالت  دعـــم وزارة  مـــع  ممكنـــًا 
العمـــل  فريـــق  وتفانـــي  واالتصـــاالت 
والشـــركاء علـــى حد ســـواء. وســـوف 
نســـتمر في دعم المملكة وعمالئنا من 
خـــالل تأميـــن الروابـــط الوثيقـــة بين 

البحرين والعالم”. 

ويتـــم تنظيم حفـــل جوائـــز إي بي إم 
تيرمينالـــز أفريقيا والشـــرق األوســـط 
لتكريم إنجازات وجهود فرق و أفراد 
إي بـــي إم تيرمينالـــز في جميع أنحاء 
المنطقة، وتركز على الصحة والسالمة 
واألمن والبيئة وطرق العمل والتركيز 
علـــى العمـــالء واألداء المالـــي لموانئ 
أفريقيـــا والشـــرق األوســـط فـــي عـــام 
2020. وتجلـــى ذلـــك مـــن قبـــل فريق 
إي بـــي إم تيرمينالـــز البحرين المكون 
من 500 متخصص، الذين يعملون بال 
كلل وبطاقة بلغـــت 100 % باعتبارها 
البوابة اللوجســـتية البحرية الوحيدة 
التـــي تدعـــم عمالءهـــا وتحافظ على 
فـــي  باحتياجاتهـــا  المملكـــة  إمـــداد 

المراحل الصعبة.

الحد - اي بي ام تيرمينالز البحرين

مورين بانرمانوزير المواصالت واالتصاالت

0.95
مليــون دينــار

المنامة -  تطبيق بوابة البحرين
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تطبع في مؤسسة األيام للنشر

أعلنــت “كلــوب هــاوس” أنهــا بــدأت 
مــن  التجريبــي  اإلصــدار  بطــرح 
لعــدد  “أندرويــد”  لنظــام  تطبيقهــا 
مــع خطــط  المختبريــن،  مــن  قليــل 
مســتخدمي  مــن  المزيــد  إلضافــة 
“أندرويــد” خــالل األســابيع المقبلة. 
ونقلــت وســائل إعالم بيان الشــركة 
القائــل إنه وبعــد نجــاح االختبارات 
التــي أطلقــت يوم اإلثنين، ســيكون 
التطبيــق متاحــا قريًبــا علــى جميــع 
بالنظــام  تعمــل  التــي  الهواتــف 

المملوك لشــركة “غوغل”، “أندرويد”، 
وليس فقط أجهزة “أبل”.

وبعــد اكتســاب قاعدة مســتخدمين 
صرحــت   ،”iOS“ نظــام  عبــر  كبيــرة 
الشــركة في كانون الثانــي الماضي، 
تجريبــي  إصــدار  علــى  تعمــل  أنهــا 
لنظــام “أندوريــد”. ودفعــت شــعبية 
“كلوب هاوس” العديد من المنصات 
المنافســة، بمــا فــي ذلــك “فيســبوك” 
أشــكال  مــن  شــكل  تطويــر  إلــى 

المنتجات الصوتية المباشرة.

“كلوب هاوس”  على “أندرويد”

يعمــد البعض إلى االســتحمام لفترة 
طويلة ظنا منهم بأن ذلك سيســاهم 
فــي حصولهــم علــى أكبــر قــدر مــن 
النظافــة ألجســادهم، إال أن الخبراء 
يقولون إن االستحمام لفترة طويلة 

يمكن أن يؤثر سلبًا على الصحة.
في حديث لها مع صحيفة إكسبرس 
أخصائيــة  حــذرت  البريطانيــة، 
الصحــة والجمــال، رهــا خيــاط، مــن 
البقــاء تحــت الــدش لفتــرة طويلــة، 
وأوضحــت قائلــة: “ علــى الرغــم من 
ضروريــة  وســيلة  االســتحمام  أن 
للتخلــص مــن العــرق وخاليــا الجلــد 
رائحــة  ومنــح  واألوســاخ،  الميتــة، 
منعشــة للجســم، إال أن االســتحمام 
اليومــي ولفتــرات طويلــة يمكــن أن 

يكون له تأثير سلبي على البشرة”
بشــكل  الجلــد  “غســل  وأضافــت: 
متكــرر ولفتــرات طويلــة يمكــن أن 
يزيــل الزيوت الطبيعيــة ويؤثر على 
البكتيريــا الطبيعيــة التي تنمو هناك 

لدعم جهاز المناعة”.
مؤسســة  الــرأي  هــذا  أيــدت  وقــد 
هارفــارد هيلــث البريطانيــة، حيــث 
الطبيعــي  الجلــد  أن  خبراؤهــا  أكــد 
والصحــي يحافــظ علــى طبقــة مــن 
الجيــدة  البكتيريــا  وتــوازن  الزيــت، 
والكائنــات الحيــة الدقيقــة األخرى. 
لــذا فــإن غســل الجلد وفركه بشــكل 
مفــرط يزيــل طبقــة الزيــت الواقيــة 
الجيــدة  البكتيريــا  بتــوازن  ويخــل 

فيه.

لماذا يجب عدم االستحمام لفترة طويلة!

بعــد عــام ونصــف العــام علــى إعــالن مايكروســوفت عــن 
الموجهــة   Windows 10X المخففــة وينــدوز 10  نســخة 
للحواســيب المحمولــة الصغيــرة واألجهزة ذات الشاشــات 
المزدوجــة، يبــدو أن الشركة ســتتوقف عــن ذلــك اإلعــالن 
ولــن تكمــل مشــروعها وفًقــا ألحــدث التقارير. أشــار موقع 
Win� لــن تطلــق نســخة  The Vergee، أن مايكروســوفت 

dows 10X هذا العام، وربما لن تطلقها على اإلطالق في المستقبل.
وتخطــط الشــركة وفًقــا للتقريــر إلــى دمج بعض مواصفــات النظام الــذي طورته مع 
نســخة ويندوز 10 ضمن اإلعدادات، وبالتالي تتيح واجهة المســتخدم والخصائص 
األخرى مثل الشاشة المزدوجة ضمن نظامها الرئيس لتتمكن الشركات المصنعة من 

استخدام هذه اإلعدادات على أجهزتها عند إطالقها.
ويعــود الســبب فــي إلغــاء فكــرة طــرح Windows 10X الختــالف النظام مع نســخة 
وينــدوز 10 التقليديــة، حيــث أظهــر أفراد الشــركة عالمــات عدم ارتياح الســتخدام 

نظام تشغيل مختلف عن النظام االعتيادي.

Windows 10X مايكروسوفت ربما توقف العمل على الفجر:  
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MTV ساشا بارون يحصل على جائزة  عبقري الكوميديا في

ســيكون النجم الكوميدي ساشــا بارون 
كوهيــن أحــدث الحاصليــن علــى جائزة 
عبقريــة الكوميديــا في األفــالم بجوائز 
MTV التلفزيونية. وكشــفت الشبكة أنه 
ســيتم تكريم كوهين في حفلهم القادم 
الذي سيقام يوم 16 مايو المقبل والذي 
وســيذاع  جونــز“  ”ليزلــى  ستســتضيفه 

البالديــوم  مــن  مباشــرة  الهــواء  علــى 
فــي لوس أنجلــوس األمريكيــة. وتعتبر 
جائزة عبقرية الكوميديا للفنانين الذين 
قدمــوا مســاهمات ال تضاهــي فــي عالم 
الكوميديــا، مع التأثيــر الكبير من خالل 
عملهــم وتحويــل هذا النوع مــن الفنون 
على نطاق واســع، وكوهين هو رابع من 
يحصــل علــى الجائزة، حيــث انضم إلى 
المكرمين السابقين ويل فيريل )2013( 
وكيفن هارت )2015( وميليســا مكارثي 

في العام )2016(.
الجائــزة  لهــذه  الترشــيح  جانــب  إلــى 
لثــالث  أيضــا  مرشــح  الممثــل  العاليــة، 
جوائز هذا العام: ”أفضل أداء في فيلم“ 
عــن فيلــم )محاكمــة شــيكاغو 7(، فضال 
عــن أفضــل ثنائــي )جنبــا إلــى جنــب مع 

ماريا باكالوفا( وأفضل فيلم لبورات.
مثــل  الضاحكــة  الشــخصيات  مــن 
”برونــو“،  إلــى  جــي“  و“علــي  ”بــورات“ 
فــي  تاريــخ  كوهيــن  المحبــوب  للنجــم 

التــي  تولــي األدوار الكوميديــة 
غالبــا مــا تحتوي علــى تعليقات 
وهادفــة،  قاســية  مجتمعيــة 
وقد رشــح ست مرات لجوائز 
وســبع   Primetime إيمــي 

وغيرهــا،  غلــوب،  غولــدن  جوائــز 
ويعتبــر فيلــم ”بــورات“ قد فــاز أيضا 

العــام  هــذا  غلــوب  غولــدن  بجائــزة 
ألفضــل فيلــم ســينمائي - موســيقي و 

كوميدي.

ترجم طارق البحار


