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أكـــد ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد 
آل خليفـــة، أن مملكـــة البحريـــن تواصـــل 
تنويـــع قاعـــدة اقتصادهـــا الوطنـــي عبـــر 
الحيويـــة،  القطاعـــات  إســـهامات  تعزيـــز 
بمـــا يدفـــع مـــن عجلـــة النمـــو االقتصادي 
ويســـهم فـــي خلـــق المزيـــد مـــن الفـــرص 
النوعيـــة، وتحقيـــق األهـــداف المنشـــودة 
وفـــق المســـيرة التنموية الشـــاملة بقيادة 
عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة.
أمـــس عـــن  لقـــاء ســـموه  لـــدى  جـــاء ذلـــك 
التنفيـــذي  اإلدارة  مجلـــس  رئيـــس  ُبعـــد 
إذ  العارضـــي،  محمـــد  إنفســـتكورب  لبنـــك 
أشـــار ســـموه إلـــى أن المؤسســـات الماليـــة 
والمصرفية تلعب دوًرا مهًما في دعم قطاع 
المـــال واألعمـــال باعتبـــاره أحـــد القطاعات 

ذات األولوية في المملكة.

تعزيز إسهامات القطاعات الحيوية للدفع بالنمو
ســمو ولي العهد: دور مهم للمؤسسات المصرفية في دعم قطاع المال واألعمال

سمو ولي العهد ملتقًيا عن ُبعد رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي لبنك إنفستكورب

المنامة - بنا
اســـتكملت هيئة تنظيم سوق العمل 
بنجـــاح عمليـــة نقـــل نظـــام العمالـــة 
التحتيـــة  وبنيتـــه   )EMS( الوافـــدة 
الحوســـبة  شـــبكة  إلـــى  الرقميـــة 
أمـــازون  بيانـــات  لمركـــز  الســـحابية 

.)AWS( ويب سيرفيسز
وأشـــارت إلى أن هذه الخطوة تأتي 
تطبيًقـــا لرؤية المملكـــة والتوجهات 
المتعلقـــة بالتوســـع فـــي اســـتخدام 
الحديثـــة  والتقنيـــة  التكنولوجيـــا 
الصـــادرة عـــن اللجنـــة العليـــا لتقنية 
رئيـــس  نائـــب  برئاســـة  المعلومـــات 
مجلس الوزراء ســـمو الشيخ محمد 
بـــن مبـــارك آل خليفـــة، بحســـب مـــا 
تنص عليه اســـتراتيجية “الســـحابة 

أوال”.
وأكدت الهيئة أن عملية النقل تمكن 
الهيئة من توفير ســـرعات استجابة 
وطاقـــات تخزينيـــة غيـــر محـــدودة 
بنـــك  أضخـــم  يعـــد  الـــذي  للنظـــام 

معلومـــات إلكتروني يتعلق بالعمالة 
المنطقـــة،  مســـتوى  علـــى  الوافـــدة 
يحتفظ ببيانات أكثر من 1.4 مليون 
مليـــون   13.5 ونحـــو  وافـــد  عامـــل 
بصمة بيولوجية، ويجري 48 مليون 
معاملة مع مختلف الجهات ســـنوًيا، 
مضيفة أن هذه الخطوة تســـهم في 
تخفيض التكاليف التشغيلية بنسبة 

تصل إلى 50 %.
لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
تنظيم ســـوق العمل أسامة العبسي 
“إن نظـــام خدمات العمالـــة الوافدة 
رئيـــس  حكومـــي  نظـــام  أول  يعـــدُّ 
بهـــذا الحجم ينتقل كلًيا إلى شـــبكة 
الحوســـبة الســـحابية لمركـــز بيانات 
 ،”)AWS( أمـــازون ويـــب سيرفيســـز
االنتقـــال  عمليـــة  أن  إلـــى  مشـــيًرا 
اســـتغرقت 12 ســـاعة فقط بداًل من 
دون  متوقًعـــا  كان  كمـــا  ســـاعة   24

حدوث أي أخطاء.

أضخم بنك معلومات عن العمالة 
الوافدة خليجًيا بالبحرين

السنابس - هيئة تنظيم سوق العمل

)02(

ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي: خصصنــا جائزتنــا لكــوادر الصفــوف األمامية

تكريم 13 جهة رسمية و19 متطوًعا و3 أعمال تطوعية

المنامة - بنا

شـــؤون  وزارة  وكيـــل  وحضـــور  برعايـــة 
مجلس الوزراء الرئيـــس الفخري لجمعية 
الكلمـــة الطيبـــة ســـمو الشـــيخ عيســـى بن 
علي آل خليفة، أقيم أمس األحد الموافق 
27 من ســـبتمبر الماضي، الحفل الختامي 
للنســـخة العاشرة من جائزة سموه لتكريم 
رواد العمل التطوعي )الكوادر الوطنية في 
الصفـــوف األماميـــة( في مملكـــة البحرين، 
الطيبـــة،  الكلمـــة  جمعيـــة  تنظمهـــا  التـــي 
بالتعاون مـــع االتحاد العربي للتطوع على 

.”Zoom“ المنصة االفتراضية
وشـــهد الحفل تكريم 13 جهة رســـمية من 
الوزارات والمؤسســـات؛ نظًرا إلسهاماتهم 
المتميـــزة والبـــارزة أثنـــاء الجائحـــة علـــى 

مستوى مملكة البحرين.
وتـــم تكريم 19 متطوًعا من الشـــخصيات 
البـــارزة التـــي ســـاهمت في الحفـــاظ على 
أمـــن وصحـــة كل مقيم على هـــذه األرض 

الطيبـــة. وشـــهد الحفـــل تكريـــم 3 أعمـــال 
تطوعيـــة فائـــزة بجائـــزة أفضـــل مشـــروع 
الشـــيخ  ســـمو  وأكـــد  بحرينـــي.  تطوعـــي 
عيســـى بـــن علـــي آل خليفة حرصـــه رغم 
ظـــروف الجائحـــة علـــى اســـتمرار الجائزة 

بنســـختها العاشـــرة وتخصيصهـــا للكوادر 
الوطنيـــة الماثلـــة في الصفـــوف األمامية؛ 
تثميًنـــا لجهودهـــم واعتراًفـــا بإســـهاماتهم 
الكبيرة في التخفيف مـــن تداعيات وآثار 

الجائحة في مملكة البحرين.

سمو الشيخ عيسى بن علي لدى رعايته الحفل الختامي لجائزة سموه للعمل التطوعي

أكد رئيـــس جمعية مكاتب الســـفر 
والســـياحة البحرينيـــة جهاد أمين 
لــــ “البـــالد” قيـــام أنديـــة وجمعيات 
تذاكـــر  ببيـــع  أجنبيـــة  محليـــة 
الســـفر الجويـــة إلحـــدى الجاليات 
اآلســـيوية بشكل تجاري، وهو أمر 

مخالف للقانون جملة وتفصيال.
وأفـــاد أميـــن أن الجمعيـــة طالبت 
العمـــل  وزارة  رســـمي  بشـــكل 
ضـــرورة  االجتماعيـــة  والتنميـــة 
علـــى  التعـــدي  ووقـــف  التدخـــل 
القانـــون، وخلـــق ظاهـــرة تكســـير 
األســـعار، مـــا يؤثر علـــى االقتصاد 
الوطنـــي واســـتغالله بهذه الصورة 

المروعة.
يســـمح  اتفاًقـــا  هنالـــك  أن  وبيـــن 
للناقـــالت الوطنيـــة بيـــن البحريـــن 

والهنـــد بتشـــغيل عـــدد محـــدد من 
الرحـــالت لنقـــل المســـافرين، لكـــن 
لألســـف ال توجـــد تذاكـــر مطروحة 
الموقـــع  يشـــير  إذ  الســـوق،  فـــي 
الرســـمي للناقـــل الوطنـــي طيـــران 
الخليـــج فـــي االنترنـــت أن جميـــع 
التذاكـــر قـــد بيعـــت، وأن الرحالت 
من كوشي محجوزة بالكامل حتى 

منتصف الشهر المقبل.

سمسار ونواٍد للجاليات 
يحتكرون تذاكر رحالت اإلجالء

أكدت وزارة التربية والتعليم لـ “البالد” 
أنـــه في حـــال رصـــد أي حالـــة إصابة 
مدرســـة  أي  فـــي  كورونـــا  بفيـــروس 
خاصة، ســـيتم التواصل مع منســـقي 
الحـــاالت الطارئـــة والمســـتعجلة فـــي 
المـــدارس الخاصة ومع إدارة التعليم 
الخاص، التي بدورها سترصد الحالة 
وتجمع البيانات األولية لحين صدور 
التقرير الرسمي من المدرسة، وحصر 
المخالطيـــن من العاملين والطلبة في 
حـــال وجودهـــم فـــي المدرســـة، ليتم 

التواصل مع وزارة الصحة.
التعليـــم  إدارة  أن  الـــوزارة  وذكـــرت 
الخاصـــة  المـــدارس  زودت  الخـــاص 
والتدابيـــر  اإلجـــراءات  مـــن  بحزمـــة 
الوقائيـــة، حرصا منها على التأكد من 
اتباع المؤسســـات التعليمية الخاصة 

لإلجراءات.

“التربية” لـ “^”: 
تدابير لمواجهة 

كورونا في “الخاصة”
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المنامة - المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

أعلن االتحاد العالمي لمنظمات المؤسســـات الصغيرة 
جمعيـــة  مـــع  وبالتعـــاون  )اليونيســـمو(  والمتوســـطة 
المؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة البحرينيـــة، عـــن 
تنظيـــم النـــدوة الدوليـــة األولـــى عـــن طريق وســـائل 
التواصـــل االجتماعـــي )الـــزووم( يوم غـــد الثالثاء 29 
ســـبتمبر الجاري. وسيكون موضوع الندوة عن إعادة 

فتح األسواق العالمية والفرص المتاحة ألصحاب األعمال، السيما رواد األعمال 
وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

“اليونيسمو” يستعرض إعادة 
فتح األسواق العالمية

)07(

فتح الترشح للمنافسة على “جائزة اليونسكو - الملك حمد”
المنامة- بنا

أعلنت منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
“اليونســـكو”، عن فتح بـــاب التقدم للمنافســـة على 
جائـــزة “اليونســـكو - الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
المعلومـــات  تكنولوجيـــات  الســـتخدام  خليفـــة 
دورتهـــا  فـــي  التعليـــم”  مجـــال  فـــي  واالتصـــال 
الثانية عشـــرة للعـــام 2020م، والموجهـــة لألفراد 
والمؤسســـات والمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة علـــى 

الصعيد الدولي.
وبهـــذه المناســـبة، أكـــد وزيـــر التربيـــة والتعليـــم ماجد 

النعيمـــي، األهميـــة البالغـــة لهـــذه الجائـــزة العالميـــة التي تفضل 
بهـــا عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك حمـــد بن عيســـى آل 
خليفـــة، وتبنتهـــا منظمة اليونســـكو، وذلـــك لدورهـــا الفّعال في 
مكافأة المبادرات الهادفة إلى نشر التعليم الجيد لجميع الفئات 
عبـــر اســـتخدام تكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصال، بمـــا يجعلها 
منســـجمة مع أهداف اليونســـكو ومع توجهـــات مملكة البحرين 
فـــي مجـــال التعلـــم الرقمي، مشـــيًرا إلـــى أن العـــدد المتزايد من 
المشـــاركات من مختلف دول العالـــم في هذه الجائزة التي تبلغ 
هـــذا العام دورتها الثانية عشـــرة، يدل علـــى أهميتها في خدمة 

اإلنسانية من خالل التعليم. 
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مدينة عيسى يقلب التأخر إلى فوز بهدفينلوحات بروح جميلةحل مجلس النواب األردني“ألبا” تنتج 1.54 مليون طن متريخريجو “المعلمين” عالقون
وقع طالب كلية البحرين  «

للمعلمين في حيرة من أمرهم 
في زمن الجائحة، إذ وجدوا 

أنفسهم في وضع عالق. وبناًء 
عليه، تواصلوا مع “البالد” إليصال 

شكواهم ومناشدتهم لتسوية 
موضوعهم.

قال رئيس مجلس إدارة “ألبا”  «
الشيخ دعيج بن سلمان بن 
دعيج آل خليفة “على الرغم 

من التحديات، ال نزال ملتزمين 
بتحقيق النتائج الجيدة، وتم 

تحقيق هدفنا بإنتاج 1,540,000 
طن متري في 2020”.

أصدر العاهل األردني الملك  «
عبدالله الثاني، مرسوًما ملكًيا 

يقضي بحل البرلمان، وذلك بعد 
انتهاء فترته الدستورية، وفي 
تحرك يعني دستوريا وجوب 

استقالة الحكومة خالل أسبوع.

تتسم أعمال الفنانة روان  «
الساعاتي، بطابع واقعي يحمل 

روحا جميلة طورته بطريقتها 
الخاصة، كما أن اللون عندها 

غني ودسم وله شخصية خاصة 
به وهذا دليل على الخلق الفني 

الرفيع.

كسب مدينة عيسى فوزًا  «
ثميًنا ومهًما على حساب 

البحرين بهدفين مقابل 
واحد، في المباراة التي 
أقيمت بين الطرفين، 

أمس، على ملعب مدينة حمد، ضمن منافسات الجولة 21 
لدوري الدرجة الثانية لكرة القدم.
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المنامة - بنا

صاحـــب  البـــاد  عاهـــل  عـــن  صـــدر 
الجالـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
لســـنة   )62( رقـــم  مرســـوم  خليفـــة، 
2020 بتعييـــن مديـــر عـــام في هيئة 

جودة التعليم والتدريب، جاء فيه:
المادة األولى:

محمـــد  طـــارق  الدكتـــور  ُيعيـــن 
الســـندي مديًرا عاًما لإلطار الوطني 

الوطنيـــة  واالمتحانـــات  للمؤهـــات 
في هيئـــة جودة التعليـــم والتدريب 

بدرجة وكيل مساعد.
المادة الثانية:

علـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلس 
الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، وُيعمل 
به مـــن تاريخ صـــدوره، وُينشـــر في 

الجريدة الرسمية.

ا في “جودة  السندي مديًرا عامًّ
التعليم والتدريب”

ناصر بن حمد: الطفل حسين الراشد “بطل حقيقي”
لألعمـــال  الملـــك  جالـــة  ممثـــل  نشـــر 
اإلنســـانية وشؤون الشباب، سمو الشيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة على حســـاب 
سموه الشـــخصي بتطبيق “االنستغرام”، 
مقطـــع فيديـــو للطفـــل حســـين الراشـــد 
مـــن ذوي العزيمـــة، وكتـــب ســـموه “بطل 

حقيقي”.
وأكـــد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفـــة أن الراشـــد يعتبـــر مثـــاال يحتذى 
بـــه ألصحـــاب الهمـــم، فعلـــى الرغـــم مـــن 
اإلعاقـــة التـــي يعاني منهـــا إال أنه ضرب 
أروع األمثلة بالتحدي واإلصرار وأرسل 
رســـالة للجميـــع أن الطموحـــات والرغبة 
والعزيمة ال تتوقف إطاًقا رغم اإلعاقة، 
أحـــد  الراشـــد  أن  إلـــى  ســـموه  مشـــيًرا 
األبطال الصغار الذي يمتلكون طموحات 
عاليـــة وســـبق لـــه أن شـــارك فـــي العديد 
مـــن المســـابقات مثـــل بطـــوالت الرجـــل 
الحديـــدي التـــي أقيمـــت فـــي البحريـــن 

وبطوالت السباحة وغيرها.
وأوضح ســـموه أن الراشـــد حقق العديد 
مـــن المنجزات علـــى الرغم مـــن إعاقته، 
وقـــال ســـموه “فخور بأن يحمل حســـين 

الراشـــد هـــذه العزيمـــة واإلصـــرار التـــي 
يمتلكهـــا، حيـــث وجـــه رســـالة للعالم بأن 
اإلعاقـــة لـــن ولـــم تكـــون عائًقـــا بصناعة 
األبطـــال، أتمنى لـــه المزيد مـــن التوفيق 

والنجاح”.
وكان ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفـــة قـــد قـــدم دعمـــه للطفل حســـين 
أثنـــاء  كثيـــرة  فتـــرات  علـــى  الراشـــد 
مشاركاته في البطوالت السابقة، وسبق 
لسموه أن التقى الطفل في بطولة الرجل 
الحديدي التي أقيمت في البحرين العام 

الماضي.
التواصـــل  رواد  مـــن  العديـــد  وتـــداول 
االجتماعـــي، مقطـــع الفيديـــو، إذ حظـــي 

باهتمام كبير من الجميع.
وروى مقطـــع الفيديـــو المصـــور مســـيرة 
الراشـــد فـــي مجـــال الرياضة واألنشـــطة 

األخرى.

تغطية - المكتب اإلعالمي

نشر فيديو عنه 
على حساب سموه 

بـ “اإلنستغرام”

الفيحاني نائًبا للرئيس 
التنفيذي بـ “النفط والغاز”

صدر عـــن عاهل الباد صاحـــب الجالة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، مرســـوم رقم )63( 
لســـنة 2020 بتعيين نائب رئيـــس تنفيذي في 
الهيئـــة الوطنية للنفط والغاز، جاء فيه: المادة 
األولـــى: ُيعيـــن فيحان محمد ناصـــر الفيحاني 

نائًبـــا للرئيـــس التنفيـــذي للسياســـات والرقابة 
في الهيئة الوطنية للنفط والغاز بدرجة وكيل 
مساعد. المادة الثانية: على وزير النفط تنفيذ 
أحـــكام هـــذا المرســـوم، وُيعمـــل به مـــن تاريخ 

صدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية.
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جاللة الملك
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صـــدر عـــن ولـــي العهـــد نائـــب القائد 
األعلـــى النائب األول لرئيس مجلس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، 
قرار رقـــم )24( لســـنة 2020 بتعيين 
مديرين فـــي وزارة العمـــل والتنمية 
االجتماعية جاء فيه: المادة األولى: 
والتنميـــة  العمـــل  فـــي وزارة  ُيعيـــن 

االجتماعية كل من:
1 - الســـيد عقيل عبدعلي بوحســـين 

البشـــرية  المـــوارد  إلدارة  مديـــًرا 
والمالية.

2 - الســـيد مصطفـــى عقيـــل عبدهللا 
الشـــيخ جعفر مديًرا إلدارة التفتيش 

والسامة المهنية.
المـــادة الثانيـــة: علـــى وزيـــر العمـــل 
والتنميـــة االجتماعيـــة تنفيذ أحكام 
هـــذا القـــرار، ويعمـــل بـــه مـــن تاريخ 
الجريـــدة  فـــي  وينشـــر  صـــدوره، 

الرسمية.

بوحسين مديًرا للموارد البشرية وجعفر 
للتفتيش والسالمة في “العمل”

سمو ولي العهد: مواصلة جهود التنويع االقتصادي 
ــال ــال واألعمـ ــاع المـ ــم قطـ ــي دعـ ــة فـ ــات المصرفيـ ــم للمؤسسـ دور مهـ

أكـــد ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بن حمـــد آل خليفة، أن مملكة البحرين 
اقتصادهـــا  قاعـــدة  تنويـــع  تواصـــل 
الوطنـــي مـــن خـــال تعزيـــز إســـهامات 
القطاعات الحيوية بما يدفع من عجلة 
النمـــو االقتصـــادي ويســـهم فـــي خلـــق 
المزيـــد من الفـــرص النوعيـــة وتحقيق 
المســـيرة  وفـــق  المنشـــودة  األهـــداف 
التنموية الشـــاملة بقيـــادة عاهل الباد 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى 

آل خليفة.
جـــاء ذلك لـــدى لقـــاء ســـموه أمس عن 
ُبعـــد رئيـــس مجلـــس اإلدارة التنفيـــذي 
لبنك إنفســـتكورب محمد العارضي، إذ 
أشار ســـموه إلى أن المؤسسات المالية 
والمصرفيـــة تلعـــب دوًرا مهًما في دعم 
قطـــاع المـــال واألعمـــال باعتبـــاره أحد 
القطاعـــات ذات األولوية فـــي المملكة، 

منوًها أن العمل مستمر لتعزيز توظيف 
التقنيـــات التكنولوجيـــة فـــي مختلـــف 
القطاعـــات االقتصاديـــة بمـــا يعـــزز من 
تنافســـية مملكة البحرين ويعود بالنفع 

على الوطن والمواطنين.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس اإلدارة 
التنفيذي لبنك إنفســـتكورب عن شكره 
وتقديـــره لصاحب الســـمو الملكي ولي 

العهد نائـــب القائد األعلى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء لما يبديه سموه 
مـــن حـــرص واهتمـــام بتطويـــر القطاع 
المالي والمصرفي في مملكة البحرين.

المنامة- بنا

محمد بن مبارك يشيد بمستوى “الخليج العربي”
الطبية عـــبـــداهلل  ــمــلــك  ال ــة  ــن مــدي تــنــفــيــذ  مـــراحـــل  ــى  عــل ــع  ــل اط

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء 
ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن مبـــارك آل 
القضيبيـــة،  بقصـــر  بمكتبـــه  خليفـــة 
رئيـــس جامعة الخليـــج العربي خالد 
العوهلـــي، الـــذي أطلـــع ســـموه علـــى 
مســـيرة الجامعـــة ومـــا وصلـــت إليه 
من مراحل متقدمة، إذ أشـــاد ســـموه 
بجهـــود العوهلي فـــي إدارة الجامعة 
وبالمســـتوى األكاديمـــي الرفيع الذي 
تتبـــوأه وبمخرجاتهـــا فـــي مختلـــف 

التخصصات العلمية.
بـــن  محمـــد  الشـــيخ  ســـمو  واطلـــع   

مراحـــل  علـــى  خليفـــة  آل  مبـــارك 
تنفيـــذ مدينة الملك عبـــدهللا الطبية 
بمملكـــة البحرين، معبًرا عن إشـــادته 
المشـــروع  هـــذا  وأهميـــة  بجـــدوى 

الـــذي يأتي ضمـــن المشـــاريع الكبرى 
التي تجســـد عمق ومتانـــة العاقات 
مملكـــة  بيـــن  الوثيقـــة  األخويـــة 
البحرين والمملكة العربية السعودية 

الشـــقيقة، مقدًرا جهود العوهلي في 
متابعة هذا المشروع والوقوف على 

مراحل تنفيذه.
تقديـــره  عـــن  العوهلـــي  وأعـــرب   
الســـتقبال ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن 
مبـــارك آل خليفة له، مؤكـــًدا اعتزازه 
فـــي  البحريـــن  مملكـــة  فـــي  بعملـــه 
إطار مـــا يجمعهـــا والمملكـــة العربية 
الســـعودية من عاقـــات متميزة في 
لقيـــادة  الســـديدة  التوجيهـــات  ظـــل 
الحرميـــن  وخـــادم  الملـــك  جالـــة 

الشريفين.

المنامة- بنا
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الجالـــة  البـــاد صاحـــب  بعـــث عاهـــل 
خليفـــة  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
ورئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة 
وولي العهد نائـــب القائد األعلى النائب 
األول لرئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفة برقيات تعزية ومواســـاة إلى 
رئيـــس أوكرانيـــا فاديمير زيلينســـكي، 
وذلـــك في ضحايا حادث تحطم طائرة 
األوكرانـــي  للجيـــش  تابعـــة  عســـكرية 
بالقرب من خاركيف شـــرق الباد، الذي 

أسفر عن سقوط العشرات من الضحايا، 
أعربوا فيها عن خالص التعازي وصادق 
المواســـاة للرئيـــس األوكرانـــي ولـــذوي 
الضحايا ولشعب أوكرانيا الصديق في 
هـــذا المصاب األليم، راجييـــن للضحايا 

الرحمة والمغفرة.
كما بعث صاحب الســـمو الملكي رئيس 
الـــوزراء و صاحب الســـمو الملكي ولي 
العهد نائب القائـــد األعلى النائب األول 
برقيتيـــن  الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس 
مماثلتيـــن إلـــى رئيـــس وزراء أوكرانيـــا 

دينيس شميهال.

البحــريـــن تعــزي أوكــرانيـــا



برعايــة وحضــور وكيــل وزارة شــؤون مجلــس الــوزراء الرئيــس الفخــري 
لجمعيــة الكلمــة الطيبــة ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي آل خليفــة، أقيــم 
امــس األحــد الموافــق 27 من ســبتمبر الماضــي، الحفل الختامي للنســخة 
العاشرة من جائزة سموه لتكريم رواد العمل التطوعي )الكوادر الوطنية 
فــي الصفــوف األمامية( فــي مملكة البحرين، التي تنظمهــا جمعية الكلمة 
الطيبــة بالتعــاون مــع االتحــاد العربــي للتطوع علــى المنصــة االفتراضية 
“Zoom”، وحضــور وزيــر التربيــة والتعليم ماجد النعيمــي، واألمين العام 
للمجلس األعلى للمرأة هالة األنصاري، ووزير العمل والتنمية االجتماعية 
جميــل حميــدان، ووزيــرة الصحــة فائقة الصالح، ووزير شــؤون الشــباب 
والرياضــة أيمــن المؤيــد، وقائــد الخدمــات الطبيــة الملكيــة البروفيســور 
اللــواء طبيــب الشــيخ خالــد بــن علــي آل خليفــة، ووكيــل وزارة الداخلية 
الشــيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة، واألمين العام للمؤسســة الملكية 
لألعمــال اإلنســانية مصطفــى الســيد، والرئيــس التنفيــذي لهيئــة صندوق 
العمل )تمكين(، إبراهيم جناحي، وعدد كبير من المســؤولين وشــخصيات 

بارزة، وسط اهتمام إعالمي كبير. 

وشـــهد الحفل تكريم 13 جهة رسمية 
نظـــًرا  والمؤسســـات؛  الـــوزارات  مـــن 
إلســـهاماتهم المتميزة والبـــارزة أثناء 
علـــى   )19 )كوفيـــد  كورونـــا  جائحـــة 
مســـتوى مملكـــة البحريـــن، وشـــملت 
قائمة الجهات المكرمة كل من الفريق 
طبيـــب محمـــد بن عبـــدهللا آل خليفة 
للتصـــدي  الوطنـــي  الفريـــق  رئيـــس 
لفيـــروس كورونا )كوفيـــد 19( رئيس 
وزارة  للصحـــة،  األعلـــى  المجلـــس 
الداخليـــة، المجلـــس األعلـــى للمـــرأة، 
التربيـــة  وزارة  الخارجيـــة،  وزارة 
والتنميـــة  العمـــل  والتعليـــم،وزارة 
وزارة  الصحـــة،  وزارة   ، االجتماعيـــة 
وزارة  الوطنـــي،  واالقتصـــاد  الماليـــة 
الصناعة والتجارة والســـياحة، وزارة 
شـــؤون اإلعالم،وزارة شؤون الشباب 
والرياضة، المؤسسة الملكية لألعمال 
العمـــل  صنـــدوق  هيئـــة  اإلنســـانية، 

)تمكين(.
مـــن  متطوعـــا   19 تكريـــم  تـــم  كمـــا 
الشـــخصيات البـــارزة التـــي ســـاهمت 
فـــي الحفـــاظ علـــى أمـــن وصحـــة كل 
مقيـــم علـــى هـــذه األرض الطيبة وقد 
شـــملت المكرميـــن من الشـــخصيات: 
كوثـــر العيـــد، ناديـــة ســـيادي، أحمـــد 
محمـــد  أحمـــد،  زهـــراء  الدوســـري، 
الســـعيد، بدور مســـامح، أمجد جعفر، 
عيســـى الكوهجـــي، فاطمـــة خليفـــة، 
وليـــد مبـــارك، فاطمة العرادي، راشـــد 
عبدهللا، زينب عبدهللا، حسن الماجد، 
نوال الذوادي، حميد بوراشـــد، محمد 
فضل، علي البقارة، محمود بن رجب.

وشهد الحفل تكريم 3 أعمال تطوعية 
فائزة بجائزة أفضل مشروع تطوعي 
بحرينـــي، تميزت هذه المشـــاريع في 
خدمـــة المجتمـــع، هـــي المركـــز األول 
مشـــروع نون، المركز الثاني مشـــروع 
والمتابعـــة  المجانيـــة  االستشـــارات 
كبـــار  حـــاالت  لجميـــع  الحيـــاة  مـــدى 
الســـن والمعاقين ومرضى الســـرطان 
ومرضـــى  الســـرطان  مـــن  والناجيـــن 
زراعـــة الكلى ومرضى غســـيل الكلى، 
Marafie clin� مركـــز  قدمـــه  ”الـــذي 
ic”، المركـــز الثالـــث مشـــروع المركـــز 
اإلعاقـــة  ذوي  لألطفـــال  الترفيهـــي 
والتـــي قدمتـــه الجمعيـــة البحرينيـــة 

ألولياء أمور المعاقين وأصدقائهم.
وفـــي مســـتهل كلمتـــه، رحـــب وكيـــل 
وزارة شؤون مجلس الوزراء الرئيس 
الفخـــري لجمعية الكلمة الطيبة ســـمو 
الشـــيخ عيســـى بـــن علـــي آل خليفـــة 
بالضيـــوف كاًل باســـمه وصفته، وقال 

“إن الجائزة حققت من نجاحات هائلة 
علـــى المســـتوى المحلـــي والخارجـــي 
على مدار 10 ســـنوات، وقد تواصلت 
الجهـــود في تطويرها في كل نســـخة 
لتكون محققة لألهداف التي وضعت 
للـــدور  مـــن أجلهـــا، تقديـــًرا وتفعيـــاًل 
النبيـــل الـــذي يبذلـــه المتطوعون في 
خدمة مجتمعاتهـــم، وبياًنا لما تتيحه 
الجائزة من تقدم ضخم وتحول كبير 
فـــي النظرة العامـــة للعمـــل التطوعي 
ورســـالته الســـامية”. وأضاف ســـموه 
قائـــاًل “إنه رغـــم التحديات والظروف 
الراهنة التي تعيشـــها مملكة البحرين 
والعالـــم كلـــه بســـبب تفشـــي جائحـــة 
كورونا )كوفيد 19(، فقد حرصنا على 
اســـتمرار الجائزة بنســـختها العاشـــرة 
وتخصيصهـــا للكوادر الوطنية الماثلة 
فـــي الصفوف األماميـــة، وذلك تثميًنا 
بإســـهاماتهم  واعتراًفـــا  لجهودهـــم، 
الكبيـــرة فـــي التخفيف مـــن تداعيات 

وآثار الجائحة في مملكة البحرين”.
 وتابع ســـموه قائاًل “لقـــد وضعنا على 
عاتقنـــا مســـؤولية كبيـــرة لالستمــــرار 
بالخطـــوات  عامـــرة  مســـيرة  فـــي 
المتميـــزة والتـــي خطيناها بثبات في 
لدينـــا  فأصبحـــت  الماضيـــة،  الفتـــرة 
األنشـــطة  لكافـــة  تطويريـــة  خطـــط 
والبرامج التطوعية والتنموية، إيماًنا 
منـــا أن هـــذه الخطـــط ســـوف تســـهم 
فـــي تحقيق التنمية الشـــاملة والرفاه 

المأمول لشعوب المنطقة”.

حميدان: إشادة بدور سموه 
بدعم قيم العمل التطوعي

من جانبه، أشاد وزير العمل والتنمية 
االجتماعيـــة في كلمته أثنـــاء الحفل، 
بدور ســـمو الشيخ عيسى بن علي آل 
خليفـــة في دعـــم وتعزيز قيـــم العمل 
الدائـــم  ســـموه  وتأكيـــد  التطوعـــي، 
علـــى االهتمـــام بـــه ودعمـــه وتطويره 
على المســـتويات كافة، وأن الرســـالة 
الســـامية للعطـــاء والتطـــوع ليس لها 
حدود، وذلك اقتـــداًء بالنهج األصيل 
لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة.
ســـمو  جائـــزة  “إن  حميـــدان  وقـــال 
الشـــيخ عيســـى بـــن علـــي آل خليفـــة 
للعمل التطوعي ســـاهمت بشكل كبير 
فـــي إثـــراء العمـــل التطوعـــي بمملكة 
البحريـــن، وذلك منـــذ انطالقها وعلى 
تميـــزت  بـــإدارة  ســـنوات،   10 مـــدى 
بالكفـــاءة واالقتـــدار من قبـــل جمعية 

الكلمـــة الطيبـــة، إذ تمكنـــت الجائـــزة 
خـــالل هـــذه الســـنوات مـــن تحقيـــق 
المســـتوى  المنشـــودة علـــى  أهدافهـــا 
العربـــي والدولـــي، فأصبحـــت واحدة 
من أهـــم جوائز العمـــل التطوعي في 
العالـــم العربـــي، والتي تســـلط الضوء 
علـــى النمـــاذج المضيئـــة للتطوع في 

أنحاء البحرين والمنطقة”. 
وأشـــاد حميـــدان بلفتة ســـمو الشـــيخ 
عيســـى بـــن علـــي آل خليفـــة الكريمة 
بتوجيـــه التكريم هـــذا العـــام للكوادر 
األماميـــة،  الصفـــوف  فـــي  الوطنيـــة 
فـــي ظل الظـــروف االســـتثنائية التي 
انتشـــار  بشـــأن  العالـــم،  اجتاحـــت 
فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19(، الذين 
عاليـــة،  بكفـــاءة  التضحيـــة  قدمـــوا 
ومســـؤولية وطنية مشـــهودة، ومعاٍن 
سامية للمواطنة الصالحة والمخلصة، 
وتفان في تقديم الخدمات العالجية 
التوعويـــة  والحمـــالت  والوقائيـــة، 
واإلرشـــادية، فكان إلســـهامات أولئك 
المتطوعيـــن دور كبير فـــي التخفيف 
مـــن تداعيات وآثار الجائحة، مشـــيًرا 
إلى أن المتطوعين في هذه الظروف 
وشـــراكة  تكافـــل  قصـــة  ســـطروا 
تستحق التسجيل والتوثيق كقصص 
نجـــاح فـــي العمل التطوعـــي الوطني 
ألًفـــا   30 المثمـــر، إذ تجـــاوز عددهـــم 
في ســـاعات محدودة، وأســـهموا في 
العديـــد من المهـــام البـــارزة، كمعاونة 
فريـــق التمريض في عدد من المواقع 
الصحية، فضاًل عن توعية المواطنين 
والمقيميـــن فـــي العديد مـــن المواقع، 
كمـــا وقامـــوا بـــدور مميـــز فـــي تعقيم 
العديد من مواقـــع العمل والمجمعات 
التجاريـــة وغيرهـــا، ومســـاعدة كبـــار 
المواطنين وذوي اإلعاقة في توصيل 
األدويـــة لمقـــار ســـكنهم، وغيرهـــا مما 
يحتاجـــون إليـــه فـــي هـــذه الظـــروف 
االســـتثنائية، األمر الـــذي جعلهم مثار 

فخر وإعجاب.

النعيمي: جائزة سموه تعظم 
من شأن العمل اإلنساني

التربيـــة  وزيـــر  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
والتعليم ماجد النعيمي أثناء كلمته 

“إن جائزة ســـمو الشـــيخ عيسى بن 
علي آل خليفة اكتســـبت صيًتا في 
الداخل والخـــارج؛ كونها تعظم من 
شأن العمل اإلنساني عموًما والعمل 
مـــن  كوجـــه  خصوًصـــا،  التطوعـــي 
وجـــوه القيـــم التـــي نفتخـــر بها في 
مملكـــة البحريـــن، وأن تخصيصهـــا 
الكـــوادر  لتكريـــم  العـــام  هـــذا  فـــي 
الوطنيـــة فـــي الصفـــوف األماميـــة 
تقديـــر وامتنان عالي المســـتوى لما 
بذلـــوه مـــن تضحيـــات كبيـــرة ولمـــا 

أبدوه من حس إنساني كبير. 
واختتـــم الوزيـــر كلمتـــه معرًبـــا عن 
تقديـــره لســـمو الشـــيخ عيســـى بن 
علـــي آل خليفة علـــى تكريم وزارة 
التربية والتعليـــم للتكريم بالجائزة 

في عامها العاشر.

 األنصاري: تشكيل عالقة 
وثيقة بين الفرد وأرضه

مـــن جانبهـــا، قالـــت األميـــن العـــام 
هالـــة  للمـــرأة  األعلـــى  للمجلـــس 
األنصـــاري “إن جائزة ســـمو الشـــيخ 
عيسى بن علي آل خليفة تأتي في 
ســـياق تلـــك المبـــادرات المجتمعية 
المؤثـــرة والمؤمنـــة بأهميـــة تعزيـــز 
بنـــاء  فـــي  التطوعـــي  العمـــل  قيـــم 
برؤيتهـــا  الحضـــاري،  البحريـــن 
المتجـــددة والمستشـــعرة لتطلعات 
الشباب والحاجة إلرشادهم اإلرشاد 
الصحيـــح والســـليم لتمكينهـــم مـــن 
توجيه طاقاتهم واستثمار قدراتهم 

في خدمة بالدهم”. 
هـــذه  مثـــل  أن  “نجـــد  وأضافـــت 
تســـهم  المجتمعيـــة  المبـــادرات 
بشـــكل واضح ومباشر في تشكيل 
العالقـــة الوطنية الوثيقة بين الفرد 
وأرضـــه، ليعبـــر مـــن خـــالل عطائه، 
غير المشـــروط، عن حبه وإخالصه 

ووالءه لوطنه. 
رئيســـة  العاهـــل  قرينـــة  وأشـــادت 
للمـــرأة صاحبـــة  األعلـــى  المجلـــس 
الســـمو الملكي األميرة سبيكة بنت 
لتوجيهاتهـــا  خليفـــة،  آل  إبراهيـــم 
الحثيثـــة  ومتابعاتهـــا  الكريمـــة 
ولمســـاتها  الســـباقة  ومبادراتهـــا 

الحانيـــة، ومنـــذ إن ألمـــت بنـــا هذه 
الجائحة، األثـــر العميق في احتواء 
واألســـرة  المـــرأة  علـــى  تداعياتهـــا 
البحرينية، والتي تحرص ســـموها، 
على الدوام، بأن تحاط بكل أشكال 
االهتمـــام والرعايـــة والعنايـــة، فـــي 

أوقات الشدة قبل الرخاء”.
 واختتمـــت كلمتهـــا معربـــًة عن بالغ 
شكرها وتقديرها الختيار المجلس 
األعلـــى للمـــرأة ضمـــن المؤسســـات 
الرسمية التي تحظى بهذا التكريم.

 

الشيخة رنا: محطة سنوية 

فارقة بمجال العمل 

االجتماعي

وزارة  وكيـــل  قالـــت  جانبهـــا،  مـــن 
الخارجية الشـــيخة رنا بنت عيسى 
آل خليفـــة أثناء كلمتهـــا “إن جائزة 
ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علـــي بن 
خليفـــة آل خليفة للعمـــل التطوعي 
شـــكلت على مـــدار عقٍد مـــن الزمن 
محطـــًة ســـنويًة فارقـــة فـــي مجال 
والتطوعـــي،  االجتماعـــي  العمـــل 
وســـاهمت في تعزيز جهـــود مملكة 
التكافـــل  مجـــال  فـــي  البحريـــن 

المجتمعي على مستوى المنطقة”.
الشـــيخ  ســـمو  بجهـــود  وأشـــادت   
عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة 
في دعم ورعاية مختلف المبادرات 
والُمَمارســـات التطوعية التي يقوم 
بها األفراد والمؤسســـات في مملكة 
جمعيـــة  دور  وثمنـــت  البحريـــن، 
الكلمة الطيبة والقائمين عليها، في 
النهوض بمســـتوى العمل التطوعي 
ُمدرَكـــة  كـــوادَر  عبـــر  المؤسســـي 
ألهمية هذا العمل وأثره المســـتدام 
فـــي المجتمـــع، معبـــرًة عـــن فخرها 
بمـــا تقـــوم بـــه وزارة الخارجية من 
واجٍب وطنـــي، ترجمًة لرؤى عاهل 
البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
وحكمـــة  خليفـــة،،  آل  عيســـى  بـــن 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان 
آل خليفـــة، وتطلعـــات ولـــي العهـــد 
نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول 

لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن 
الـــذي  وبالـــدور  خليفـــة،.  آل  حمـــد 
تضطلع به إدارات الوزارة وبعثاتها 
الدبلوماســـية كافة في الخارج في 
هذا الوقت االســـتثنائي الذي أَكَدت 
خالَلـــُه وزارُة الخارجيـــة أَن خدمـــَة 
وســـالمة  والمواطنيـــن،  الوطـــن 
المقيمين علـــى أرض المملكة كانت 
وستبقى أولوَيًة في كل الظروف. 

واختتمـــت كلمتها مجددًة شـــكرها 
مجلـــس  وزارة  لوكيـــل  وتقديرهـــا 
الـــوزراء الرئيـــس الفخـــري لجمعية 
الكلمة الطيبة ســـمو الشـــيخ عيسى 
خليفـــة  آل  خليفـــة  بـــن  علـــي  بـــن 
الجمعيـــة  هـــذه  علـــى  وللقائميـــن 
وعميـــق  الشـــكر  ببالـــغ  المتميـــزة، 
االمتنان على هـــذه الفرصة الطيبة 
التي نجدُد فيها العهَد على مواصلة 
رفعـــة  أجـــل  مـــن  والبـــذل  العطـــاء 

وازدهار وطننا العزيز.

بوهزاع: تمتع سموه بحس 

وطني مسؤول

 مـــن جانبـــه، قـــال رئيـــس االتحـــاد 
جمعيـــة  رئيـــس  للتطـــوع  العربـــي 
الكلمة الطيبة حســـن بوهزاع أثناء 
الشـــيخ  ســـمو  توجيـــه  “إن  كلمتـــه 
عيسى بن علي آل خليفة الستمرار 
تنظيـــم الجائـــزة وتخصيصهـــا هذا 
الوطنيـــة  الكـــوادر  لتكريـــم  العـــام 
األماميـــة،  الصفـــوف  فـــي  الماثلـــة 
الذين كانت لهم إسهامات بارزة في 
التخفيـــف من تبعـــات وآثار جائحة 
كورونـــا، يؤكـــد علـــى تمتـــع ســـموه 

بحس وطني مسؤول”.
ســـموه  مبـــادرة  “جـــاءت  وأضـــاف 
في تكريم هـــذه الكوادر المعطاءة؛ 
بهدف مســـاندة الجهـــود الحكومية 
فـــي ظل الظـــروف الراهنـــة وتعزيز 
الجهـــات  مـــع  التكاملـــي  الـــدور 
وتتويـــج  جانـــب،  مـــن  الرســـمية، 
عطائهـــم الالمحـــدود، وتضحياتهم 
وتشـــجيعهم  المخلصـــة،  الوطنيـــة 

على المثابرة والعطاء”.

المنامة - بنا

سمو الشيخ عيسى بن علي يرعى حفل ختام جائزة “العمل التطوعي”
حرصنـــا علـــى اســـتمرارها رغـــم الظـــروف وتخصيصهـــا ألبطالنـــا فـــي الصفـــوف األماميـــة

تكريم 13 جهة 
رسمية؛ نظًرا 

إلسهاماتهم 
المتميزة أثناء 
جائحة كورونا

تكريم 3 أعمال 
تطوعية فائزة 
بجائزة أفضل 

مشروع تطوعي 
بحريني

تكريم 19 
متطوًعا من 

الشخصيات البارزة 
لحفظهم أمن 
وصحة المجتمع

خطط تطويرية 
لألنشطة 
والبرامج 

التطوعية 
والتنموية
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قدمـــت وزيـــرة الصحـــة فائقـــة الصالـــح 
أســـمى وأصـــدق آيـــات الشـــكر والعرفان 
وجزيـــل االمتنـــان لوكيـــل وزارة شـــؤون 
مجلس الوزراء الرئيس الفخري لجمعية 
الكلمـــة الطيبة،ســـمو الشـــيخ عيســـى بن 
علـــي آل خليفـــة، وذلـــك الختيـــار وزارة 
الصحـــة للتكريـــم ومنحهـــا جائـــزة ســـمو 
الشـــيخ عيســـى بن علي للعمل التطوعي 
العاشـــرة  نســـختها  فـــي  جـــاءت  والتـــي 
فـــي  الوطنيـــة  الكـــوادر  لتكريـــم   2020
فيـــروس  لمكافحـــة  األماميـــة  الصفـــوف 
كورونـــا “كوفيد 19”، الذيـــن قدموا أروع 
التضحيـــات والفـــداء، وتميـــزوا بالكفاءة 
العالية، والمســـؤولية الوطنية المشهودة، 

تجاه الوطن والمواطن.

وأعربت وزيرة الصحة عن خالص مشاعر 
الفـــرح والســـرور، بمناســـبة منـــح الوزارة 
شرف جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة للعمـــل التطوعـــي 
والتـــي هي صناعة لإلنســـانية في صورة 
عمـــل نبيـــل تطوعي يقبـــل عليه أصحاب 
القلوب الكبيرة المعطاءة، الذين ســـخروا 
وقتهم وطاقتهم من أجل المســـاهمة في 
تنمية الوطن من خـــال العمل التطوعي 
والخيـــري، معبريـــن عـــن فخرنـــا لتمثيـــل 
وزارة الصحـــة فـــي هـــذا المحفـــل الرفيع 
المستوى، مؤكدة أن هذا التشريف وسام 
فخـــٍر واعتـــزاز ودافـــع لبـــذل المزيـــد من 
العطـــاء والعمل في ســـبيل رفعـــة وتقدم 
مملكـــة البحريـــن الغاليـــة في ظـــل قيادة 

جالة الملك.

ســـمو  جائـــزة  علـــى  القائميـــن  وثمنـــت 
الشـــيخ عيســـى بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل 
خليفة للعمل التطوعي، والتي اســـتمرت 
التحديـــات  رغـــم  العاشـــرة  بنســـختها 
والظروف التـــي تمر بها مملكـــة البحرين 
جائحـــة  لتفشـــي  نظـــرا  بأســـره  والعالـــم 
كورونـــا “كوفيـــد 9”، وتركيزهـــا فـــي هذه 
النســـخة علـــى تكريـــم مســـاعي الكـــوادر 
الوطنيـــة فـــي الصفـــوف األماميـــة التـــي 
كان لهـــا إســـهامات كبيـــرة فـــي التخفيف 
من تداعيـــات وآثار الجائحـــة، وتقديرها 
ومســـؤولية  تضحيـــات  مـــن  قـــدم  لمـــا 
وطنيـــة تجاه الوطن والمواطن، واألدوار 
التطوعية الفاعلة التي تأتي متزامنة مع 
جهود الباد لخدمة المجتمع وسد جميع 
االحتياجـــات قـــدر المســـتطاع خصوًصـــا 

فـــي ظل هذه الظـــروف. كذلك نوهت بما 
حققتـــه الجائـــزة بعـــد أن وضعـــت مملكة 
البحرين في صدارة خارطة وقائمة العمل 
اإلنســـاني والتطوعـــي، ضمـــن المبادرات 
الرفيـــع، والمســـاهمة فـــي تحقيق أهداف 
التنمية المستدامة لألمم المتحدة، حيث 
أصبحت البحرين نموذًجا ُيحتذى به في 

تطوير آليات العمل التطوعي.
وقدمـــت الوزيـــرة الصالـــح كلمـــة شـــكرا 
لإلنجـــازات المتحققة بالقيـــادة الحكيمة 
لولـــي العهـــد نائب القائـــد األعلـــى النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد 
آل خليفـــة، وللفريـــق الوطنـــي لمكافحـــة 
فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد - 19(، ومـــا تم 
تحقيقه من نجاحات بفضل اســـتعدادتها 

المبكـــرة وخططهـــا المدروســـة للتصـــدي 
لهـــذا الفيـــروس وإيقـــاف انتشـــاره داخل 
الباد، وهو مـــا يعتبر مكان فخر واعتزاز 
لنـــا جميعـــا لما يقوم بـــه الفريـــق الوطني 
لمكافحة فيـــروس كورونا “كوفيد - 19”، 
وللجهـــات المســـاندة التي لم تتـــوان في 
تقديـــم الدعـــم المتواصـــل والمتمثلة في 
قوة دفاع البحرين وزارة شـــؤون اإلعام 
المعنيـــة  والجهـــات  الداخليـــة  ووزارة 

المواصـــات  ووزارة  الصحـــي  بالقطـــاع 
واالتصاالت وإدارتي األوقاف، والســـلطة 
ذات  المؤسســـات  وكافـــة  التشـــريعية 
العاقـــة والجهات اإلعامية في المملكة، 
على كل الجهـــود المقدرة التي بذلت في 
الفتـــرة الماضية ومازالـــت تبذل من أجل 
ســـامة الوطـــن والمواطنيـــن، األمر الذي 
ُيعبـــر عن مـــدى الكفـــاءات الوطنية التي 

تتحلى بها مملكتنا الغالية.

افتتاح “ريتش للسلوك والتنمية ألطفال التوحد والتأخر بالنمو”
الـــوزراء  افتتـــح وزيـــر شـــؤون مجلـــس 
“ريتـــش  مركـــز  امـــس  المطـــوع  محمـــد 
المصابيـــن  لألطفـــال  والتنميـــة  للســـلوك 
بالتوحـــد والتأخـــر فـــي النمو”، الـــذي يعد 
المركـــز الوحيـــد الحاصـــل علـــى االعتماد 
الدولي من مركز التميز الصحي السلوكي 

.)BHCOE(
وأعـــرب المطـــوع عـــن ســـعادته بافتتـــاح 
المركـــز الرائـــد في مملكـــة البحرين، الذي 
مـــن شـــأنه أن يشـــكل نوعية فـــي طبيعة 
األطفـــال  لفئـــة  الخدمـــات  ومســـتوى 
المصابيـــن بالتوحـــد والتأخـــر فـــي النمـــو 

بما يســـاعدهم علـــى االرتقـــاء بمهاراتهم 
واالندمـــاج في المجتمع مـــن خال اتباع 
احـــدث النظـــم العاجية والســـلوكية في 

العالم.
وأكـــد أن مملكـــة البحرين تولـــي اهتماًما 
كبيـــًرا بتحســـين صحـــة الطفـــل ورعايته 
علـــى المســـتويات كافة، ضمـــن منظومة 
والمجتمعـــي  الصحـــي  لألمـــن  متكاملـــة 
لمختلف فئات وشرائح المجتمع، والعمل 
علـــى تقديـــم خدمـــات صحيـــة وعاجية 

حديثة ومتطورة.
األطفـــال  رعايـــة  “إن  المطـــوع:  وقـــال 
األماكـــن  وتجهيـــز  بالتوحـــد  المصابيـــن 

المناســـبة  والبيئـــة  لهـــم  المتخصصـــة 
لهـــم يشـــكل عامـــًا مهًما في استكشـــاف 
قدراتهـــم وصقـــل مواهبهم، الســـيما وأن 
هذا المرض بكل قســـوته إال أن المصابين 
بـــه حباهـــم هللا عز وجل بقـــدرات خاصة 
فـــي اإلبـــداع والتميـــز فـــي العديـــد مـــن 

المجاالت”.
وعبـــر المطـــوع عـــن شـــكره للقائمين في 
المركز على جهودهم ودورهم اإلنســـاني 

النبيـــل، معرًبـــا عـــن إعجابه بما يتســـم به 
المركز مـــن تطور في الشـــكل والمحتوى 
ومـــا يضمه من كـــوادر على أعلى درجات 

التميز والتأهيل فـــي المجاالت العاجية 
والنفسية.

يذكر أن مركز “ريتش للســـلوك والتنمية” 
يقـــدم خدمـــات عاجيـــة لألطفـــال ذوي 
الصعوبـــة فـــي الســـلوك والنطـــق والعاج 
المهني ســـواء في المنزل أو المدرســـة أو 
المركز، وتســـعى برامـــج وخدمات المركز 
إلـــى تعزيـــز اســـتقالية الطفـــل مـــن عدة 
جوانـــب كمهـــارات التواصـــل، والمهارات 
باإلضافـــة  والســـلوكيات  االجتماعيـــة، 
إلـــى المهارات الحياتيـــة. حيث إنه مزود 
بخدمة سلوكية يسعى للتطوير المستمر 

في مجال تحليل السلوك التطبيقي.

المنامة- بنا

المطوع: االرتقاء 
بمهاراتهم وفق 
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األنصاري: الذاكرة الوطنية حافلة بالمواقف النبيلة للبحرينيات
ــرأة” ــى للمـ ــرم “األعلـ ــي” تكـ ــل التطوعـ ــي للعمـ ــن علـ ــى بـ ــزة عيسـ “جائـ

أكـــدت األمين العام للمجلس األعلى للمرأة هالة األنصاري 
اقة من  أن التوجيهات الكريمة والمتابعة والمبادرات السبَّ
قبل قرينة العاهل رئيســـة المجلس األعلى للمرأة صاحبة 
السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، كان 
لها األثر العميق في احتواء تداعيات جائحة كوفيد - 19 
علـــى المرأة واألســـرة البحرينية، مشـــيرة إلـــى أن صاحبة 
السمو الملكي رئيسة المجلس األعلى للمرأة تحرص على 
الدوام بأن تحاط المرأة البحرينية وأســـرتها بكل أشـــكال 
االهتمام والرعاية والعناية في أوقات الشدة قبل الرخاء.
وفـــي كلمـــة لهـــا أثنـــاء مشـــاركتها فـــي حفل جائزة ســـمو 
الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للعمل التطوعي، أعربت 
األنصاري عن شـــكرها وتقديرها الختيار المجلس األعلى 
للمرأة ضمن المؤسســـات الرســـمية التي حظيت بالتكريم 
مـــن قبـــل هـــذه الجائـــزة، وجـــددت ترحيـــب المجلس بأي 
تعـــاون وشـــراكة في هذا الصـــدد لما يعود بالخيـــر والنفع 

على مملكة البحرين وأهلها الكرام.
وقالـــت: إن الذاكرة الوطنية البحرينيـــة حافلة بالمواقف 
المجتمعية النبيلة التي سجلتها نساء البحرين في أوقات 
المحن واألزمات، واللواتي لم َيُكْن بمنأى على مر التاريخ 

عن العمل التطوعي، واإلسهام في بناء مؤسساته، ورسم 
مســـاراته لتتشـــكل عبر تلك المســـاهمات المؤثـــرة صيغة 
حضارية لمجتمعنا المدني الحديث بمســـئولياته الوطنية 
المتعـــددة، التي مهدت للمـــرأة انطاقتهـــا التنموية ضمن 
مســـيرة البحرين ونهضتها الشـــاملة. وأضافـــت األنصاري 
في كلمتها “ألننا في مجتمع ُيعرف ويشتهر برقي أخاقه 
وســـماحة أطباعـــه وبشـــيمته المعطاءة التـــي جبلت على 
عمل الخير وإيثار الغير وخدمة المنكوب والمحتاج، فقد 

هب شـــعب البحرين، رجااًل ونســـاًء، باإلقبال على المنصة 
الوطنية للمتطوعين لمواجهة الجائحة وخدمة المجتمع، 
بعدد قياســـي وغير مســـبوق، وســـجلت المرأة البحرينية 
نصف تلك األعداد تقريًبا”. وأكدت أن جائزة سمو الشيخ 
عيســـى بـــن علـــي آل خليفـــة تأتي في ســـياق المبـــادرات 
المجتمعيـــة المؤثـــرة والمؤمنـــة بأهمية تعزيـــز قيم العمل 
التطوعـــي في بناء البحرين الحضاري، برؤيتها المتجددة 
إلرشـــادهم  والحاجـــة  الشـــباب  لتطلعـــات  والمستشـــعرة 
اإلرشـــاد الصحيح والسليم لتمكينهم من توجيه طاقاتهم 
واســـتثمار قدراتهـــم في خدمة بادهـــم، وقالت “نجد بأن 
مثـــل هـــذه المبـــادرات المجتمعيـــة تســـهم بشـــكل واضح 
ومباشـــر في تشـــكيل العاقة الوطنية الوثيقـــة بين الفرد 
وأرضـــه، ليعبر من خال عطائه، غير المشـــروط، عن حبه 
وإخاصه ووالئه لوطنه”. واقترحت أن تتم دراسة فرص 
التطـــوع المختلفة التـــي أتاحتها وأبرزتها هـــذه الجائحة، 
خصوًصـــا مـــا تعلـــق منهـــا بالمجـــال الرقمـــي واالفتراضي 
واالســـتفادة مـــن التقنيـــات الحديثـــة المرتبطـــة بالـــذكاء 
الصناعـــي، وبمـــا يعـــزز مـــن مجـــاالت االبتـــكار واإلبـــداع 
والتفـــوق العلمي أمام الشـــباب البحرينـــي وتوظيف ذلك 

في ميادين العمل التطوعي.

األنصاري: نساء البحرين أسهمن ببناء مؤسسات العمل التطوعي ورسم مساراته

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني

واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر  أكـــد 
الوطني الشـــيخ ســـلمان بن خليفة 
آل خليفـــة مواصلة تعزيز العاقات 
التـــي  التاريخيـــة  االســـتراتيجية 
تجمـــع مملكـــة البحريـــن والواليات 
المتحـــدة األميركيـــة الصديقـــة في 
شـــتى المجاالت، مشـــيًدا بالشراكة 
الوطيـــدة والمتميـــزة القائمـــة بيـــن 
البلدين الصديقين وما أثمرت عنها 
مـــن نتائـــج إيجابيـــة أســـهمت فـــي 
دعـــم النمـــو االقتصادي بمـــا يحقق 

التطلعات المنشودة.
أمـــس  اجتماعـــه  لـــدى  ذلـــك  جـــاء 

عـــن ُبعـــد بالقائـــم بأعمـــال ســـفارة 
الواليـــات المتحـــدة األميركية لدى 
المملكة مارغريـــت ناردي، إذ رحب 
بهـــا، منوًها بأهميـــة مواصلة العمل 
على تعزيـــز العاقـــات الثنائية بين 
البلدين والدفع بها نحو أفق أرحب 

بما يعود بالنفع والنماء.
وأثنـــاء االجتمـــاع، تـــم بحث ســـبل 
تعزيز التعـــاون االقتصادي والمالي 
بيـــن البلديـــن بمـــا يحقـــق المصالح 
مـــن  عـــدد  ومناقشـــة  المشـــتركة، 
المشـــترك  االهتمـــام  ذات  القضايـــا 

على صعيد االقتصاد العالمي.

تعزيز التعاون االقتصادي 
والمالي بين البحرين وأميركا

الشيخة رنا: التحديات الراهنة حيز مناسب إلظهار الحس الوطني
ألقت وكيل وزارة الخارجية الشيخة رنا 
بنت عيســـى بن دعيـــج آل خليفة، أمس 
كلمـــة أثنـــاء الحفـــل الختامـــي للنســـخة 
العاشرة من فعاليات جائزة سمو الشيخ 
عيســـى بن علي آل خليفـــة، وكيل وزارة 
شـــؤون مجلس الوزراء الرئيس الفخري 
لجمعية الكلمـــة الطيبة، للعمل التطوعي 
لتكريـــم الكـــوادر الوطنية فـــي الصفوف 
األماميـــة التـــي كان لها إســـهامات بارزة 
في التخفيف من تداعيات وآثار جائحة 
كورونا ) كوفيد - 19(، وذلك عبر المنصة 
عـــدد  بمشـــاركة   ،”zoom“ االفتراضيـــة 
مـــن المســـؤولين مـــن مختلـــف الجهـــات 

الحكومية الرسمية والهيئات.
ونقلـــت وكيـــل وزارة الخارجيـــة تحيات 
وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف الزيانـــي، 
كافـــة،  الخارجيـــة  وزارة  ومنتســـبي 

واعتزازهـــم الكبيـــر بتخصيـــص الجائزة 
فـــي نســـختها العاشـــرة لتكريـــم الكوادر 
الوطنيـــة فـــي الصفـــوف األماميـــة، مـــن 
عـــن  معربـــة  الخارجيـــة،  وزارة  بينهـــم 
ســـعادتها بوجودها ومشـــاركتها في هذا 
اليوم، الذي يتزامن مع الذكرى العاشـــرة 
عيســـى  الشـــيخ  ســـمو  جائـــزة  إلطـــاق 
بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة للعمـــل 
التطّوعـــي، التي شـــكلت علـــى مدار عقد 
مـــن الزمـــن محطـــة ســـنوية فارقـــة فـــي 
مجـــال العمـــل االجتماعـــي والتطوعـــي، 
مملكـــة  جهـــود  تعزيـــز  فـــي  وســـاهمت 
البحريـــن في مجـــال التكافل المجتمعي 

على مستوى المنطقة.
وأشـــادت الشـــيخة رنـــا بنت عيســـى بن 
دعيـــج آل خليفـــة بجهود ســـمو الشـــيخ 
عيســـى بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفة 
فـــي دعـــم ورعايـــة مختلـــف المبـــادرات 

يقـــوم  التـــي  التطوعيـــة  والممارســـات 
فـــي مملكـــة  األفـــراد والمؤسســـات  بهـــا 
الكلمـــة  جمعيـــة  دور  مثمنـــة  البحريـــن، 
الطيبـــة والقائميـــن عليهـــا فـــي النهوض 
بمستوى العمل التطوعي المؤسسي عبر 
كـــوادر ُمدركـــة ألهمية هـــذا العمل وأثره 

المستدام في المجتمع.
وأعربت في كلمتها عن اعتزازها بما تقوم 
بـــه وزارة الخارجيـــة من واجـــب وطني 
ترجمـــًة لـــرؤى حضـــرة صاحـــب الجالة 
الملـــك، وحكمة صاحـــب الســـمو الملكي 

رئيس الوزراء، وتطلعات صاحب السمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد نائب القائـــد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء، 
مشـــيرة إلى الـــدور الواضـــح والملموس 
الذي تضطلع به إدارات الوزارة وبعثاتها 
الدبلوماســـية كافة في الخـــارج في هذا 

الوقت االستثنائي جراء انتشار فيروس 
كورونـــا ) كوفيد - 19(، الـــذي أكدت فيه 
الوطـــن  خدمـــة  أن  الخارجيـــة  وزارة 
علـــى  المقيميـــن  والمواطنيـــن وســـامة 
أرض المملكة كانت وستبقى أولوية في 

كل الظروف.

وأوضحـــت الشـــيخة رنـــا بنـــت عيســـى 
بـــن دعيـــج آل خليفة أن ما نمـــر به ويمر 
بـــه كافـــة دول العالـــم من تحديـــات غير 
مســـبوقة فـــي مواجهة جائحـــة فيروس 
ُمناســـًبا  حيـــًزا  يعـــد  المســـتجد  كورونـــا 
الحـــس  مـــن  مختلفـــة  أشـــكال  إِلظهـــار 
الجهـــود  وتكثيـــف  المســـؤول  الوطنـــي 
وتضافرهـــا والعزم علـــى مواصلة العمل 
مملكـــة  أن  مؤكـــدة  االلتـــزام،  وتجديـــد 
مجـــاالت  فـــي  دائًمـــا  ســـباقة  البحريـــن 
الخدمـــة المجتمعيـــة والعمـــل التطوعي، 
ورائـــدة بمواقفها ومنجزاتها المشـــهودة 
وقطاعاتهـــا  الرشـــيدة  بقيادتهـــا  بـــدًءا 
ومؤسســـات  والخاصـــة  الحكوميـــة 
المجتمـــع المدنـــي والجمعيـــات األهليـــة، 
وما هذه الجائزة إال نتاج لمسيرة طويلة 

من النجاح والتفرد.

المنامة - وزارة الخارجية

“الخارجية” تنال جائزة 

التطوع لتكريم الكوادر 

بالصفوف األمامية

االثنين 28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442 - العدد 4367

المنامة - وزارة الصحة

الكوادر الوطنيــة بالصفوف األمامية قدمــوا أروع التضحيات

الصالح: سعيدون بمنح “الصحة” شرف جائزة “العمل التطوعي”



قيـــل قديًما مصائب قـــوٍم عند قوٍم فوائد، 
ومـــا قيـــل قديًمـــا ينطبـــق علـــى ما ســـوف 
القصـــة  هـــذه  تالبيـــب  فـــي  نســـتعرضه 
االستقصائية التي تفضح كيفية استغالل 

ظروف جائحة كورونا.
تلـــك حكاية بطلها شـــخصية آســـيوية مع 
بعض أندية المجتمع المدني اآلسيوية، إذ 
اســـتغلت هذه الشـــخصية ظروف كورونا 
ومـــدى معاناة العمالة اآلســـيوية فخرجت 
بفكرة اســـتغالل ظروف هذه العمالة التي 
كتبـــت عليها الظـــروف أن تحمـــل حقائب 
الترحال لترحل لبلدها األم بعد التحوالت 
التـــي  الرهيبـــة  االقتصاديـــة  االجتماعيـــة 
انعكســـت على المجتمـــع الخليجي عموما 

والبحريني خصوصا.

قصة السمسار

ولمـــاذا؟  الفكـــرة  هـــذه  انبثقـــت  كيـــف 
تقـــول مصـــادر خاصة لــــ ”البـــالد”: إن هذه 
الشـــخصية قامـــت بالتواصـــل مـــع شـــركة 
طيران الخليج وشراء تذاكر طائرة بشكل 

كلي كانـــت مخصصة إلى رحالت اإلجالء 
للظروف االســـتثنائية للجائحة، وذلك عن 
طريق أحـــد مكاتب الســـفريات الذي يدار 

من قبل إدارة آسيوية.
الشـــخصية  أن  إلـــى  التفاصيـــل  وتشـــير 
اآلســـيوية عقدت اتفاقا ضمنيا بالســـر مع 
نواد اجتماعية آسيوية؛ من أجل بيع هذه 
التذاكـــر علـــى الجاليـــة المتضـــررة، وذلـــك 
مـــن أجـــل التربـــح علـــى قاعـــدة “شـــيلني 

وأشيلك”.
وأفـــادت ذات المصـــادر أن ســـعر التذكـــرة 
يصـــل إلـــى 150 دينـــاًرا، بينمـــا شـــخصية 
السمســـار اآلســـيوية حصلت على التذاكر 
بواقـــع قيمـــة إجمالية 90 دينـــاًرا فقط، ما 

يعني أنه يتربح في التذكرة الواحدة نحو 
60 ديناًرا.

موقف الجمعية

رئيـــس جمعية مكاتب الســـفر والســـياحة 
البحرينيـــة جهاد أمين أكد لــــ ”البالد” قيام 
أنديـــة وجمعيـــات محليـــة أجنبيـــة ببيـــع 
تذاكـــر الســـفر الجـــوي إلحـــدى الجاليـــات 
اآلسيوية بشكل تجاري، وهو أمر مخالف 

للقانون جملة وتفصيال.
وأفـــاد أميـــن أن الجمعيـــة طالبـــت بشـــكل 
رســـمي وزارة العمل والتنمية االجتماعية 
بضـــرورة التدخـــل ووقـــف التعـــدي علـــى 
القانون وخلق ظاهرة تكســـير األســـعار ما 

يؤثر علـــى االقتصاد الوطني، واســـتغالل 
هذه العمالة بهذه الصورة المروعة.

وعبر أمين عن قلق مكاتب السفر المحلية 
بهذا الشأن، مشيًرا إلى أن السوق متضررة 
بشـــكل كبير وأن إعالن االتفاق بين إحدى 
الدول اآلســـيوية مع البحرين جاء بمثابة 
ضوء في آخر النفق لمكاتب السفريات إال 

أنه تم استغالله بشكل بشع.
وأفـــاد “بيـــع تذاكـــر الســـفر من قبـــل أندية 
اجتماعيـــة أجنبية كانـــت أو محلية بقصد 
التربح غير قانوني، ومضر باقتصاد البلد، 
ناهيك أن هنالك صورة بشـــعة الســـتغالل 

حاجـــة العمالـــة األجنبيـــة لهـــذه التذاكـــر، 
وهو أمـــر مرفوض لـــدى البحرين حكومة 

وشعًبا”.
وبيـــن أن هنالـــك اتفاًقـــا يســـمح للناقالت 
الوطنيـــة بيـــن البحريـــن والهنـــد بتشـــغيل 
عدد محدد من الرحالت لنقل المسافرين، 
لكن لألســـف ال توجـــد تذاكر مطروحة في 
الســـوق، إذ يشـــير الموقع الرســـمي للناقل 
الوطنـــي طيران الخليج فـــي االنترنت أن 
جميـــع التذاكر قد بيعت وأن الرحالت من 
كوشـــي محجوزة بالكامـــل حتى منتصف 

الشهر المقبل.

5 رحالت

وتـــرى مكاتـــب الســـفريات أن التذاكـــر لــــ 
5 رحـــالت مقـــررة فـــي األســـابيع المقبلـــة 
اجتماعيـــة  نـــواد  عليهـــا  اســـتحوذت  قـــد 
لجاليـــة أجنبيـــة، ووزارة العمـــل والتنميـــة 
االجتماعيـــة لـــم تحـــرك ســـاكنا لحـــد اآلن 
في الخطابات التـــي رفعتها الجمعية بهذا 
الخصـــوص، على الرغم من وجود مخالفة 
صريحـــة للقانون بمزاولة نـــواٍد اجتماعية 
آســـيوية بعمليـــات تجاريـــة واســـعة وفًقا 

لحديث مكاتب السفريات.

سمسار ونواٍد للجاليات يحتكرون تذاكر رحالت اإلجالء

نموذج التذكرةجهاد أمين

رئيس جمعية مكاتب 
السفر لـ “البالد”: شكوى 

لـ “العمل” وبيع التذاكر 
لألندية مخالف للقانون

سوق سوداء 
لبيع تذاكر عودة 

المقيمين 
ألوطانهم

local@albiladpress.com05

قال النائب محمد البوعينين “إن تفعيل البوابات 
األمنيـــة في منطقـــة الصخير هو إجـــراء لتأمين 
الحقول والمنشآت النفطية الواقعة في المنطقة 

وال عالقة لها في منطقة البر والتخييم”.
وقـــال “إن تفعيـــل البوابـــات األمنيـــة يأتـــي مـــن 
أجـــل ســـالمة وتأميـــن حقـــول نفـــط البحريـــن 
واألنابيب الممتدة على مدار المنطقة”، موضًحا 
أن المنطقـــة كبيـــرة جًدا وال يمكـــن إغالقها كلًيا، 
كمـــا أنها تحتوي علـــى العديد من األعمال، مثل: 
والحديـــد  واأللمنيـــوم  والكســـارات  الســـكراب 
وغيرهـــا مـــن أعمـــال تجاريـــة تقـــدر موجوداتها 

بماليين الدنانير. 
وأوضح بمشـــاركة فـــي برنامـــج تلفزيوني بقناة 
البحرين أنه لن يكون هناك أكثر من تدقيق أمني 

علـــى البطاقـــة لمعرفة هـــدف الدخـــول للمنطقة 
كإجراء احترازي، وفي المســـتقبل ستكون هناك 

تصاريح لمن لهم أعمال دائمة في المنطقة.

البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزارة  أحاطـــت 
والتخطيـــط العمرانـــي مجلـــس بلـــدي المنطقـــة 
الشـــمالية أنه يتعذر فتح طريق ذي اتجاه واحد 
مـــن دوار الـــدراز إلـــى طريـــق )3707( فـــي بنـــي 

جمرة. 
وذكـــرت الوزارة في ردهـــا على مقترح للمجلس 
أنـــه بعـــد دراســـة الطلـــب اتضـــح مـــن الدراســـة 
واالطـــالع علـــى المخطـــط العـــام لمجمـــع )537( 
أن المنفـــذ المقترح من شـــارع البديع إلى طريق 

)3707( يتعارض مع عقار خاص.

بوابات الصخير األمنية لتأمين حقول النفط

تعذر فتح طريق من دوار الدراز إلى بني جمرة

“التربية” لـ “^”: تدابير لمواجهة إصابات كورونا في “الخاصة”

خريجو كلية المعلمين عالقون... ال مكافأة وال توظيف

“ممتلكات” تدير أصواًل واستثمارات بـ 15 مليار دوالر

الذوادي: تقيدوا باإلجراءات االحترازية وال تتهاونوا

ناشـــدوا عبـــر “^” وزيـــر التربيـــة حـــل مشـــكلتهم العالقـــة

ــاد الــوطــنــي ــص ــت ــرة فــي االق ــاش ــب ــف وظــيــفــة م ــرت 14 ألـ ــ وف

ــروس ــاي ــف ــة ال ــارب ــح ــم ــلــجــهــود الــطــبــيــة يــســهــم ب ــم ل ــك ــم دع

أكدت وزارة التربية والتعليم لـ “البالد” 
أنـــه فـــي حـــال رصـــد أي حالـــة إصابة 
بفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19( في أي 
مدرســـة خاصـــة، ســـيتم التواصـــل مع 
منسقي الحاالت الطارئة والمستعجلة 
في المدارس الخاصة، وذلك بالتواصل 

مع إدارة التعليم الخاص، التي بدورها 
البيانـــات  وتجمـــع  الحالـــة  ســـترصد 
األوليـــة لحين صدور التقرير الرســـمي 
المخالطيـــن  وتحصـــر  المدرســـة،  مـــن 
مـــن العامليـــن فـــي المدرســـة والطلبة 
فـــي حال وجودهم في المدرســـة ليتم 

التواصل مع وزارة الصحة.

التعليـــم  إدارة  أن  الـــوزارة  وذكـــرت 
المـــدارس  بتزويـــد  قامـــت  الخـــاص 
اإلجـــراءات  مـــن  بحزمـــة  الخاصـــة 
والتدابير الوقائيـــة، حرصا من اإلدارة 
اتبـــاع المؤسســـات  التأكـــد مـــن  علـــى 
لإلجـــراءات  الخاصـــة  التعليميـــة 
والتدابير الوقائية من فيروس كورونا 

)كوفيد - 19( الموحدة.
ولفتـــت إلـــى أن خيـــار التعلم عـــن ُبعد 
متـــاح ألولياء األمـــور، ويتم من خالل 
توظيـــف منصـــات إلكترونيـــة متنوعة 
فـــي عمليـــة التعلـــم، مؤكـــدة جاهزيـــة 
الهيئـــات التعليمية واإلداريـــة والطلبة 

الستخدام المنصات اإللكترونية.

وقـــع طالب كليـــة البحريـــن للمعلمين 
زمـــن  فـــي  أمرهـــم  مـــن  حيـــرة  فـــي 
الجائحة، إذ وجدوا أنفسهم في وضع 

عالق.
إليصـــال  “البـــالد”  مـــع  وتواصلـــوا 
لتســـوية  ومناشـــدتهم  شـــكواهم 
موضوعهـــم والوصـــول لحل مناســـب 

لجميع األطراف.
وملخـــص الموضـــوع أن طلبـــة الكلية 
بعـــد  شـــهرية  مكافـــآت  يتقاضـــون 
وطيلـــة  الكليـــة،  بمقاعـــد  انتظامهـــم 
فترة الدراســـة التي تمتد لـ 5 سنوات، 
بشـــكل  توظيفـــه  يضمـــن  والخريـــج 

مباشر كمعلم بمدرسة حكومية.
وفـــي هذا الصـــدد، صرحوا لــــ “البالد” 

أن العقـــد المبرم بيـــن الطالب ووزارة 
لشـــرط  يمتثلـــون  يجعلهـــم  التربيـــة 
بمهنـــة  بالعمـــل  بالتعهـــد  وجوبـــي 
التدريـــس بعد التخـــرج وفق ما ينص 
عليـــه البند الســـابع من عقد الدراســـة 

في كلية المعلمين.
وذكـــروا أن جائحـــة كورونـــا حطمـــت 
األحـــالم وجعلتهـــم فـــي مـــأزق، إذ لم 

تشـــرع وزارة التربيـــة فـــي إجـــراءات 
توظيفهـــم بعـــد التخـــرج، وفـــي نفس 
الوقت ال يجيز عقـــد الطرفين انتقال 

الخريج للعمل بوظيفة أخرى.
وناشـــد الطلبة وزيـــر التربية والتعليم 
رئيس مجلـــس أمناء جامعة البحرين 
توجيهاتـــه  إصـــدار  النعيمـــي  ماجـــد 

المناسبة للمعنيين؛ لحل مشكلتهم.

كشــفت شــركة مملتــكات عــن أنهــا تديــر اســتثمارات وأصــول بقيمــة 
إجماليــة تصــل إلــى 15,4 مليار دوالر نحو أكثــر من 5,754 مليار دينار، 
وأنهــا وفــرت حوالي 14 ألف وظيفة مباشــرة في االقتصاد البحريني، 

وذلك ضمن شركات مجموعتها المحلية.

 944 وفـــرت  أنهـــا  وأوضحـــت 
الخدمـــات  قطـــاع  فـــي  وظيفـــة 
المالية و3209 في قطاع الطيران 
الصناعـــي  القطـــاع  فـــي  و5798 
االتصـــاالت  قطـــاع  فـــي  و1136 
العقـــارات  قطـــاع  فـــي  و1551 
قطـــاع  فـــي  و418  والســـياحة 

األغذية والزراعة.
وبينت التفاصيل البيانية للشركة 
أن ممتلـــكات موجودة بنســـبة 62 
% في الشـــرق األوســـط وشـــمال 
أفريقيـــا و30 % فـــي أوروبـــا و8 
% في أمريكا الشـــمالية، وأن أكبر 
اســـتثمارات الشـــركة فـــي القطاع 

العقاري والســـياحي بنسبة 20 % 
من إجمالي االستثمارات.

وأفـــادت أن االســـتثمارات تتوزع 
والســـياحة  العقـــارات  كالتالـــي: 
 2,9 التحتيـــة  والبنيـــة   %  20
الرعايـــة   ،%  2,9 التعليـــم   ،%
االتصـــاالت   ،%  2,9 الصحيـــة 
والتكلنوجيـــا  اإلعـــالم  ووســـائل 
 5,7 العامـــة  الخدمـــات   ،%  4,3
 5,7 االســـتهالكية  الخدمـــات   ،%
 7,1 اللوجســـتية  الخدمـــات   ،%
األغذيـــة   ،%  7,1 الطيـــران   ،%
والزراعة 10 %، الخدمات المالية 

14,3 %، والصناعـــات التحويليـــة 
.% 17,1

تقـــول الشـــركة فـــي تعريفهـــا عن 
نفســـها فـــي موقعهـــا اإللكتروني: 
 ،2005 فـــي  االنطالقـــة  “كانـــت 
وذلـــك في ورشـــة عمـــل اإلصالح 
االقتصـــادي التـــي عقـــدت تحـــت 
رعاية ســـمو ولي العهد، والورشـــة 
مفتوحة للمشاركين من الوزارات 
والجهات الحكومية باإلضافة إلى 

ممثلين من القطاع الخاص.
____________________
)تتمة الموضوع بالموقع اإللكتروني(

)طبيبـــة  الـــذوادي  مـــوزة  أكـــدت 
عيســـى  مدينـــة  بمركـــز  عائلـــة 
الصحـــي( أهمية مواصلـــة االلتزام 
اإلجـــراءات  بجميـــع  المجتمعـــي 
مـــن  األول  لغايـــة  االحترازيـــة 
أكتوبر المقبل؛ للمســـاهمة بفاعلية 
كورونـــا  لجائحـــة  التصـــدي  فـــي 
)كوفيد - 19(، مشددًة على أهمية 
والتعليمـــات  باإلرشـــادات  التقيـــد 
والتوصيـــات الصـــادرة عن الفريق 

الوطني الطبـــي للتصدي لفيروس 
فـــي  المعنيـــة  والجهـــات  كورونـــا 
الجهـــود  ومســـاندة  دعـــم  ســـبيل 
الطبيـــة كافـــة التي تهدف بشـــكل 
أســـاس إلـــى الحفـــاظ علـــى صحة 

وسالمة أفراد المجتمع كافة.
أهميـــة  إلـــى  الـــذوادي  وأشـــارت 
مساندة الجهود والمساعي الكبيرة 
التـــي تقـــوم بهـــا الكـــوادر الطبيـــة 
في مختلـــف المواقـــع وبالصفوف 
الجهـــات  جانـــب  إلـــى  األماميـــة 

المســـاندة؛ من أجـــل التصدي لهذا 
الفيـــروس، الذي يســـتلزم التعاون 
وااللتـــزام الجـــاد مـــن أجـــل صالح 
وفـــي  الغاليـــة،  البحريـــن  مملكـــة 
ســـبيل الحد من انتشار الفايروس 
ومخاطره ومضاعفاته على صحة 
العديـــد مـــن األفـــراد خاصـــة مـــن 
أصحـــاب األمـــراض المزمنة وكبار 

السن.
وأكـــدت أهميـــة عـــدم التهـــاون أو 

التراخي باإلجراءات.
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المنامة- النيابة العامة

صـــرح رئيـــس النيابـــة عدنـــان فخرو 
بـــأن النيابـــة العامـــة قـــد تلقـــت بالغًا 
من اإلدارة العامـــة للمباحث الجنائية 
برصـــد خطبة علـــى مواقـــع التواصل 
االجتماعـــي ألقاهـــا أحـــد األشـــخاص 
فـــي اجتمـــاع عـــام قـــام آخـــر بنشـــر 
وتضمنـــت  لحضـــوره،  عامـــة  دعـــوة 
تلك الخطبة دعـــاوى طائفية وإجازة 
صريحـــة لســـب صحابـــة رســـول هللا 
وكذلـــك  وســـلم،  عليـــه  هللا  صلـــى 
استهجان أحد المذاهب بما من شأنه 

إثارة الفتن. 
وقد باشـــرت النيابـــة العامة التحقيق 
فـــور تلقيها البالغ حيث اطلعت على 
تســـجيل الخطبة واستجوبت المتهم 
الـــذي ألقاهـــا وكذلـــك المتهـــم الثانـــي 
وواجهتهما بمـــا تضمنته الخطبة مما 
يشـــكل جرائم يعاقب عليهـــا القانون 
كما اســـتجوبت متهم ثالث شارك في 

فعاليات ذلك االجتماع.
 وقد ثبت من التحريات والتحقيقات 
التي أجرتها النيابة أن عقد االجتماع 
قد تـــم باالتفاق بيـــن المتهمين حيث 
قـــام المتهم الثاني بنشـــر دعوة عامة 
لحضـــور االجتماع دون اخطار الجهة 

المختصـــة حســـبما أوجـــب القانـــون، 
واالجـــراءات  للتدابيـــر  وبالمخالفـــة 
الصحيـــة المتخـــذة لمواجهـــة جائحة 
كوفيـــد 19 التـــي تحظـــر التجمعـــات 
االجتماعـــي  التباعـــد  علـــى  وتحـــث 
وعلـــى تفادي األجـــواء التي تســـاعد 
وذلـــك  الجائحـــة،  استشـــراء  علـــى 
جميعـــه من أجل تمكين المتهم األول 
فـــي ذلـــك االجتمـــاع العام مـــن طرح 
أفكاره التي تشـــيع الفتن في أوساط 
المجتمـــع بدعـــاوى تنـــال مـــن الديـــن 
وأخـــرى طائفية تحـــض على كراهية 

فئة من الناس.
 وقـــد أمـــرت النيابـــة العامـــة بحبـــس 
المتهميـــن احتياطيـــًا بعـــد أن وجهت 
علنـــًا  أشـــخاص  إهانـــة  تهـــم  إليهـــم 
هـــم موضـــع تمجيـــد لـــدى أهـــل ملة، 
طائفـــة  بغـــض  علـــى  والتحريـــض 
النـــاس وعلـــى ارتـــكاب جرائـــم  مـــن 
معاقبـــًا عليها، باإلضافـــة إلى مخالفة 
والتدابيـــر  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 
انتشـــار  ومنـــع  الحتـــواء  الوقائيـــة 
جائحـــة كوفيـــد19. هـــذا ومـــا زالـــت 
التحقيقات مستمرة إلنجازها وإحالة 

المتهمين للمحاكمة.

حبس 3 أشخاص بتهمة التطاول 
على صحابة الرسول

local@albiladpress.com 06

سليمان: “البحرين للسينما” أول الداعمين لتحقيق أهداف “بحريننا”
ــاص ــ ــخ ــ ــدة بـــتـــفـــاعـــل مــــؤســــســــات الــــقــــطــــاع ال ــ ــي ــ ــش ــ م

تنفيـــًذا لتوجيهات وزير الداخلية الشـــيخ 
راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفـــة رئيس لجنة 
متابعـــة تنفيـــذ الخطـــة الوطنيـــة لتعزيـــز 
االنتماء الوطني وترســـيخ قيم المواطنة، 
أوضحـــت مدير المكتـــب التنفيذي للخطة 
الوطنية لتعزيز االنتماء الوطني وترسيخ 
قيـــم المواطنـــة “بحريننـــا” هالـــة ســـليمان 
أن الخطـــة ماضيـــة فـــي تحقيـــق أهدافها 
الموضوعـــة وتنفيـــذ مبادراتهـــا بالتعـــاون 
والشـــراكة مع مؤسســـات المجتمع المدني 
وذلـــك تفعيـــاًل وتجســـيًدا لمبـــدأ الشـــراكة 
المجتمعيـــة، مشـــيدًة بتفاعـــل مؤسســـات 
القطـــاع الخاص مع هذه الخطة وتقديمها 

الدعم الالزم لتنفيذ مبادراتها.
وأعربـــت عـــن شـــكرها وتقديرهـــا لشـــركة 
البحريـــن للســـينما )ســـينيكو( علـــى دعمها 

لتنفيـــذ مبـــادرات الخطـــة الوطنيـــة، وهو 
ما يعكس المســـؤولية المجتمعية للشركة 
وحرصهـــا علـــى دعـــم المبـــادرات الوطنية 
والمجتمعيـــة كافـــة الهادفة إلـــى النهوض 
بالمجتمع وتعزيز الوالء واالنتماء للوطن، 
مؤكـــدة علـــى مواصلة الشـــراكة مـــع كافة 
الشـــركاء الفاعليـــن فـــي تنفيـــذ مبـــادرات 
المتاحـــة،  الوســـائل  كافـــة  الخطـــة وعبـــر 
وصوال إلى تعزيز القيم والمبادئ الوطنية 

الرفيعة وتحقيق األهداف المطلوبة.
من جانبه، أشـــاد الرئيس التنفيذي لشركة 
البحرين للســـينما “ســـينيكو” أحمد راشـــد 

بالخطة الوطنيـــة لتعزيز االنتماء الوطني 
وترســـيخ قيـــم المواطنـــة “بحريننـــا” وبما 
تحتويـــه مـــن أهداف نبيلة، مؤكـــًدا أهمية 
المضـــي فـــي تنفيـــذ مبـــادرات الخطـــة لما 
تشـــمله فـــي مضمونها من تعزيـــز لالنتماء 

الوطنـــي وتأكيد قيم المواطنـــة، وترجمة 
الشـــعور بحب الوطن وبالسلوك المسؤول 
لـــدى كل مواطـــن بحريني محـــب ومدرك 
لواجباتـــه الوطنية، مشـــيًرا إلى أن شـــركة 
البحرين للســـينما ومن منطلق مسئولياتها 
المبـــادرات  كل  تدعـــم  المجتمـــع  تجـــاه 
والخطـــط التي تصـــب في صالـــح الوطن 

والمواطن.
يذكـــر أن الخطة الوطنيـــة لتعزيز االنتماء 
الوطني وترسيخ قيم المواطنة )بحريننا( 
تشمل 105 مبادرات ويشارك في تنفيذها 
 5 عبـــر  حكوميـــة،  ومؤسســـة  جهـــة   25
مـســــارات أساســـية تتمحـــور فـــي برامـــج 
العامـــة،  العالقـــات  وحمـــالت  االنتمـــاء، 
ومبـــادرات اإلعـــالم، إضافة إلـــى مبادرات 
المناهج والمقررات ومبادرات التشريعات 

واألنظمة.

بنا

أضخم بنك معلومات عن العمالة الوافدة خليجًيا بالبحرين
)LMRA( تستكمل االنتقال إلى “أمازون”.. وتقلص التكاليف التشغيلية 50 %

العمـــل  ســـوق  تنظيـــم  هيئـــة  اســـتكملت 
بنجـــاح عملية نقـــل نظام العمالـــة الوافدة 
إلـــى  الرقميـــة  التحتيـــة  وبنيتـــه   )EMS(
شـــبكة الحوســـبة الســـحابية لمركز بيانات 
أمازون ويب سيرفيســـز )AWS(، مشـــيرًة 
إلـــى أن هذه الخطوة تأتـــي تطبيًقا لرؤية 
المملكـــة والتوجهـــات المتعلقـــة بالتوســـع 
والتقنيـــة  التكنولوجيـــا  اســـتخدام  فـــي 
الحديثة الصادرة عن اللجنة العليا لتقنية 
المعلومـــات برئاســـة نائب رئيـــس مجلس 
الوزراء ســـمو الشـــيخ محمد بن مبارك آل 
خليفة، بحسب ما تنص عليه استراتيجية 

“السحابة أوال”.
وأكدت الهيئة أن عملية النقل تمكن الهيئة 
مـــن توفيـــر ســـرعات اســـتجابة وطاقـــات 
تخزينيـــة غير محدودة للنظـــام الذي يعد 
أضخـــم بنـــك معلومـــات إلكترونـــي يتعلق 
بالعمالـــة الوافـــدة على مســـتوى المنطقة، 
يحتفظ ببيانات أكثر من 1.4 مليون عامل 
وافد ونحو 13.5 مليون بصمة بيولوجية، 
ويجـــري 48 مليـــون معاملـــة مـــع مختلف 
الجهات ســـنوًيا، مضيفـــة أن هذه الخطوة 
تســـهم في تخفيض التكاليف التشـــغيلية 

بنسبة تصل إلى 50 %.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق 
العمل أســـامة العبســـي “إن نظـــام خدمات 
العمالـــة الوافدة يعـــدُّ أول نظـــام حكومي 
رئيس بهذا الحجم ينتقل كلًيا إلى شـــبكة 
الحوسبة الســـحابية لمركز بيانات أمازون 
ويـــب سيرفيســـز )AWS(”، مشـــيًرا إلى أن 

عملية االنتقال اســـتغرقت 12 ساعة فقط 
بـــداًل من 24 ســـاعة كمـــا كان متوقًعا دون 
حـــدوث أي أخطـــاء، معرًبـــا عـــن إشـــادته 
بالجهـــود التـــي بذلتها كـــوادر هيئة تنظيم 
ســـوق العمـــل، بدعم من هيئـــة المعلومات 
هـــذا  لتحقيـــق  اإللكترونيـــة  والحكوميـــة 
اإلنجـــاز المهـــم، منوًهـــا بالكـــوادر الوطنية 

التـــي عملـــت علـــى تحقيـــق هـــذا اإلنجـــاز 
على مـــدار أكثر من عام والبالغ عددها 60 

بحرينًيا.
وأكـــد أنـــه مـــع اســـتكمال عمليـــة االنتقال 
تكون الهيئة أنجزت أحد أهم مشروعاتها 
العمالـــة  نظـــام  نقـــل  فـــي  االســـتراتيجية 
الوافدة الذي يعد، بحســـب شركة أمازون، 

أحـــد أعقـــد األنظمـــة وأكثرهـــا حساســـية 
وترابًطـــا وتشـــعًبا على مســـتوى المنطقة؛ 
نتيجة إلى حجم عملياته وارتباطه بشكل 
إلكترونـــي لحظي بنحو 14 جهة حكومية 
وغيـــر حكوميـــة يتم من خاللهـــا تبادل ما 
يقـــارب 19 مليـــون مـــن رســـائل التكامـــل 
والملفـــات اإللكترونية الحساســـة والمهمة 

سنوًيا.
من جانبـــه، قـــال الرئيس التنفيـــذي لهيئة 
اإللكترونيـــة  والحكومـــة  المعلومـــات 
محمـــد القائـــد “إن عملية نقل نظـــام إدارة 
العمالـــة الوافـــدة تعـــد مـــن عمليـــات النقل 
المعقـــدة التي تمت؛ نظـــًرا لحجم وطبيعة 
النظـــام وارتباطـــه بعدد كبير مـــن األنظمة 
الحكوميـــة، إذ تـــم هـــذا اإلنجـــاز بتضافـــر 
تنظيـــم  هيئـــة  فـــي  المختصيـــن  جهـــود 
ســـوق العمـــل بدعم مـــن إحدى الشـــركات 
هيئـــة  مـــع  وبالتعـــاون  المتخصصـــة، 
المعلومات والحكومـــة اإللكترونية ممثلة 
بقطاعاتها المختلفة، إذ خصصت عدد 35 
موظفـــا من 5 إدارات على مدار 11 شـــهًرا 
لتقديـــم الدعم الـــالزم لالنتهـــاء من العمل 
دون أيـــة مشـــاكل أو عواقـــب مـــن أجـــل 

تحقيق هذا اإلنجاز”.
 وأشـــار القائـــد أن الهيئـــة وانطالقـــا مـــن 
مســـؤوليتها في نقل األنظمـــة الحكومية، 
قد عملت حتى اليوم على نقل أنظمة أكثر 
من 60 جهة حكومية إلى نظام الحوســـبة 
الســـحابية، موضحـــا أن نقـــل نظـــام إدارة 
العمالـــة الوافـــدة )EMS( فـــي هيئة تنظيم 

سوق العمل كان من أصعبها.

السنابس - هيئة تنظيم سوق العمل

المنامة - النيابة العامة

األول  العـــام  المحامـــي  شـــارك 
المستشار وائل بوعالي في اجتماع 
مســـاعدي النواب العموم والمدعين 
التعـــاون  مجلـــس  بـــدول  العاميـــن 
لـــدول الخليـــج العربيـــة، الـــذي عقد 

امس عبر تقنية االتصال المرئي.
االجتمـــاع  ذلـــك  فـــي  ونوقشـــت 
لرفـــع  تمهيـــدًا  عـــدة  موضوعـــات 
العمـــوم  النـــواب  إلـــى  التوصيـــات 
والمدعيـــن العامين فـــي اجتماعهم 
المقبل، المقرر عقده في شهر أكتوبر 
المقبـــل، ومن بين هذه الموضوعات 
التعـــاون  قواعـــد  تطويـــر  دراســـة 

المشـــترك وقواعـــد حمايـــة الطفـــل 
خالل مرحلة التحقيق، واســـتكمال 
مشـــروع قانون استرشادي لتنظيم 
أعمـــال النيابـــات، وعـــرض تجـــارب 

النيابات وأجهزة اإلدعاء العام.
ونـــوه المحامـــي العـــام األول أثنـــاء 
االجتماع إلـــى تجربة النيابة العامة 
ودورها في تطبيق قانون العقوبات 
والتدابيـــر البديلـــة وإلـــى التنســـيق 
القائم بين النيابة العامة ومؤسسات 
المملكة المعنية ومنظمات المجتمع 
المدنـــي فـــي مجـــال تطبيـــق ذلـــك 

القانون.

إشــادة بتجربــة النيابــة العامة في 
تطبيق العقوبات البديلة

المنامة - وزارة الداخلية

 2020 الدراســـي  العـــام  بـــدء  بمناســـبة 
الضبـــاط  مرشـــحي  لتدريـــب   2021  -
باألكاديميـــة الملكيـــة للشـــرطة، قام آمر 
األكاديمية الملكية للشرطة العميد فواز 
الحســـن بزيـــارة تفقديـــة إلـــى صفـــوف 
الدراســـة باألكاديمية، إذ أكد أن انضمام 
المرشحين لمنظومة وزارة الداخلية هو 
شـــرف ومســـؤولية يتجلى فيهـــا الوالء 
لعاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة والوفـــاء 

لمملكة البحرين.
وأكـــد أن األكاديمية وتنفيًذا لتوجيهات 
وزيـــر الداخليـــة رئيـــس مجلـــس أمنـــاء 
األكاديميـــة الملكيـــة للشـــرطة، حريصة 
على االستمرار في االرتقاء بالمستويات 
العلمية والتدريبية للمرشـــحين الضباط 
وتواصـــل العـــزم علـــى تدريـــب وتأهيل 
والعلـــوم  المعـــارف  علـــى  المرشـــحين 
بهـــدف  وتقاليدهـــا؛  وقيمهـــا  الشـــرطية 
إعـــداد جيـــل مـــن الضبـــاط قـــادر علـــى 
مواكبـــة أســـاليب البحـــث العلمـــي وفق 
واألجهـــزة  واألدوات  الوســـائل  أحـــدث 
المقدمـــة  والتدريبيـــة  التعليميـــة 

للمرشحين الجدد.
وأشـــار آمر األكاديمية الملكية للشـــرطة 
أنـــه وبمتابعـــة مـــن رئيـــس األمـــن العام 
لألكاديميـــة،  العلمـــي  المجلـــس  رئيـــس 
تعليميـــا  صرحـــا  األكاديميـــة  أصبحـــت 
وتدريبيـــا رائـــدا، يضـــم كادرا أكاديميـــا 
متميزا ليسهم في رفع مهارات التحليل 
واســـتنباط الحلـــول المبتكـــرة لمواجهة 
التحديـــات األمنية بما يتوافق مع واقع 
العمل الشرطي الذي تنشده األكاديمية.

بعدهـــا التقـــى آمـــر األكاديميـــة الملكية 
للشرطة بالكادر األكاديمي، إذ توجه لهم 
بفائق الشـــكر والتقدير علـــى المنجزات 
التي تحققت في الفترة الماضية، مثنًيا 
على جهودهم الرامية لالرتقاء بمستوى 
الطالب والدارســـين ببرامج األكاديمية 
المختلفة بما يتناسب والمعايير الدولية 
بالكفـــاءة  التعامـــل  مـــن  وبمـــا يمكنهـــم 
األمنيـــة  التحديـــات  مـــع  المنشـــودة 
المتطـــورة تكنولوجًيـــا، معرًبـــا عـــن بالغ 
التوفيـــق  بـــدوام  للمرشـــحين  أمنياتـــه 

والنجاح في ميدانهم الجديد.

الحسن يتفقد صفوف الدراسة 
باألكاديمية الملكية للشرطة

ل األجانب من البحرين كيد مراهقة يورِّط الذكور وُيرحِّ
ــرة ــي جمـ ــي بنـ ــتركة فـ ــقة مشـ ــكنت بشـ ــا.. وسـ ــت والدهـ ــادرت بيـ غـ

هل يمكن أن يكون كيد النساء سببا في 
توريط الرجـــال وترحيل األجانب منهم 
لخارج البحرين بعد اإلدانة القضائية؟.

االجابـــة نعـــم. والتفاصيـــل مـــن خـــالل 
مجريات قصة شـــهدتها أروقـــة القضاء 

حديثا.
يرويـــه  -حســـبما  الموضـــوع  يتلخـــص 
المحاميان خالد العلـــي ومروة الكلبان- 
باســـتغالل مراهقـــة وولي أمرهـــا لمواد 
بقانـــون العقوبات تدين من يتعدى على 
عـــرض أنثـــى برضاها، ومـــا يترتب على 
ذلك من اقتصـــار توجيه االتهام للذكور 
دون اإلنـــاث، ومـــن خالل ذلـــك يتحول 
الذكـــر إلـــى جـــاٍن واألنثـــى إلـــى مجنـــي 

عليها.

بني جمرة و”سناب شات”

من خـــالل أوراق القضية، التي حصلت 
“البـــالد” على نســـخة منها، فقـــد غادرت 
المجني عليها )15 عاما( مســـكن والدها، 
واستأجرت غرفة في شقة بمنطقة بني 
جمـــرة بنظام المشـــاركة بإدارة آســـيوي 

وزوجته.
وتبيـــن مـــن خـــالل المســـتندات تـــورط 
أخالقيـــة  بمشـــكالت  عليهـــا  المجنـــي 
ســـابقة، ووصلت للقضاء، وأدين الجناة 
بالســـجن لمدد تتراوح ما بين 3 إلى 10 

سنوات.
وتعرفـــت المجنـــي عليهـــا علـــى المتهـــم 

من خالل برنامـــج التواصل االجتماعي 
المعروف )سناب شات(.

بيـــن  عاطفيـــة  عالقـــة  وأصبحـــت 
الشـــخصين قبـــل 3 أشـــهر مـــن تحريـــك 
القضيـــة، وخرجـــت المجنـــي عليهـــا مع 
ســـاحل  مـــن  قريبـــة  لحديقـــة  المتهـــم 
البديـــع، وبعد هذه األيـــام جرى تحريك 
قضية ضد المتهم باالعتداء على عرض 
المجنـــي عليهـــا واإلتيـــان بفعـــل مخـــل 

بالحياء في مكان عام مع أنثى.

حكمان قضائيان

الصغـــرى  المحكمـــة  القضيـــة  نظـــرت 
الجنائية األولى في شـــهر يونيو 2020، 
وحكمـــت بحبـــس المتهـــم 3 شـــهور مـــع 
النفـــاذ وأمـــرت بإبعاده نهائيـــا عن البالد 

بعد تنفيذ العقوبة.
ونقض وكيال المتهم الحكم لدى محكمة 

االستئناف الكبرى الجنائية الثانية. 
وكســـبا جزئيـــا من خـــالل إلغـــاء عقوبة 

اإلبعاد عـــن البحرين. وبـــررت المحكمة 
إلغـــاء عقوبـــة اإلبعـــاد فـــي حيثياتها أن 
“تقديـــر العقوبة وتقدير موجبات الرأفة 
أو عـــدم قيامهـــا مـــن إطالقـــات محكمة 
الموضـــوع دون أن تكـــون ملزمـــة ببيان 
األسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة 
بالقـــدر الذي ارتأتـــه )...( ونظرا لظروف 
ومـــدى مالءمـــة  الدعـــوى ومالبســـاتها 
العقوبـــة فـــإن المحكمة تقضـــي بتعديل 
الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة اإلبعاد”.

كيد النساء

وترافـــع المحامـــي العلـــي بمذكرته أمام 
األولـــى  الجنائيـــة  الصغـــرى  المحكمـــة 
قائال إن “كيد المجني عليها بالمتهم هو 

الظاهر بجالء”.
وأوضح أن “المتهم يحاكم وحيدا دون 
معاقبـــة الفاعل األصلـــي للجريمة، وهو 
المجني عليها، وإن كان التشريع قد خال 
مـــن أي عقاب لهـــا، وبخاصة أن المجني 

عليها هي التي أغوت المتهم )...(”.
وواصـــل بمذكرته: “المجنـــي عليها حرة 
اآلخـــر،  تلـــو  واحـــدا  تســـتدرج  طليقـــة 
خاصـــة وســـجلها يتضمـــن العديـــد مـــن 
)...(”. وبعـــد صـــدور  المماثلـــة  الجرائـــم 
حكـــم محكمة أول درجة واالســـتئناف، 
قـــال العلي بأنه خاطب الجهات المعنية 
متظلما بشـــأن موضـــوع قضـــاء المتهم 
عقوبته بالســـجن وإلغاء عقوبة اإلبعاد، 
ولكـــن جرى ترحيله إداريا من البحرين، 

وسبب كل ذلك كيد النساء.
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راشد الغائب

أحمد راشد

خالد العلي مروة الكلبان

أسامة العبسيمحمد القائد

إحصاءات نظام العمالة الوافدة 2019

 )lmra.bh 8,706,427       عدد زوار موقع نظام العمالة الوافدة )ال يشمل موقع

 1,962,218      عدد الطلبات األساسية المقدمة من قبل العمالء

48,083,772     معامالت نظام العمالة الوافدة

18,790,921     عدد الطلبات واإلخطارات اإللكترونية من/ إلى الوزارات

1,993,061       مجموع الرسائل النصية المرسلة ألصحاب العمل والعمال

780,800          مجموع رسائل البريد اإللكتروني
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المنامة - رجال األعمال البحرينية

أعلـــن معهد دبـــي العقـــاري التابع 
لدائرة األراضي واألمالك في دبي 
عن تنظيـــم المؤتمـــر االفتراضي 
“عودة األســـواق العقارية للحياة 
مـــع  بالتعـــاون  جديـــدة”  بفـــرص 
جمعية رجال األعمال البحرينية. 
المؤتمـــر  هـــذا  فـــي  وسيشـــارك 
األحـــد  يومـــي  عقـــده  المزمـــع 
واإلثنيـــن 18 و 19 أكتوبر 2020، 
عبر منصة زووم المرئية. ويهدف 
التعـــاون  تعزيـــز  إلـــى  المؤتمـــر 
رجـــال  وجمعيـــة  المعهـــد  بيـــن 
األعمـــال البحرينيـــة، إضافة إلى 
بحـــث المتغيرات والمســـتجدات 
ومشـــاركة  بحضـــور  األخيـــرة 
الخبراء والمهنيين العقاريين في 
بأحـــدث  واالســـتعانة  الدولتيـــن، 
والتركيـــز  المســـاندة،  التقنيـــات 
علـــى مناقشـــة التحديـــات التـــي 

يواجهها القطاع.
وقالـــت المديـــر التنفيـــذي لمعهد 
دبي العقاري، هند المري “يتوافق 
تنظيمنا لهذا المنتدى االفتراضي 

وأهـــداف  رؤيـــة  مـــع  العقـــاري 
واســـتراتيجيات المعهـــد لتطوير 
فـــي  العامليـــن  قـــدرات  وبنـــاء 

القطاع العقاري بالمنطقة”.
رئيـــس لجنـــة  قـــال  مـــن جهتـــه، 
رجـــال  جمعيـــة  فـــي  العقـــار 
األعمـــال البحرينية، ناصر األهلي 
االفتراضـــي  المؤتمـــر  “ســـيكون 
باكـــورة التعـــاون مـــع معهـــد دبي 
العقـــاري، بوصفـــه بيت خبرة في 
القطـــاع العقـــاري، ولـــدوره البارز 
ورفـــع  تطويـــر  فـــي  والمشـــهود 
الكفـــاءة المهنيـــة للعامليـــن فـــي 
القطـــاع العقـــاري علـــى مســـتوى 
المنطقة، والذي يعتبر رافًدا مهًما 
مـــن روافد اقتصاداتنـــا الوطنية. 
وبمـــا أن القطـــاع لـــم يكـــن بمنأى 
عـــن التحديـــات التـــي اجتاحـــت 
جميع القطاعات بسبب الجائحة، 
ضـــرورة  جمعيتنـــا  ارتـــأت  فقـــد 
لمناقشـــة  المؤتمـــر  هـــذا  تنظيـــم 
أبرز التحديـــات والتداعيات بعد 

الجائحة، وإيجاد الحلول لها.

منتدى بحريني إماراتي يبحث الفرص العقارية

البعض ال يريد التأجيل.. وآخرون يســعون لحفظ السيولة للمستقبل

ساعات إلغالق تأجيل القروض والعمالء في “حيرة”

تبقت ســـاعات قبل أن تغلق البنوك باب تقديم 
الطلبـــات لتأجيـــل القـــروض المصرفيـــة لمـــدة 
أربعة أشـــهر لمـــن يرغب، ولكن ال تـــزال الحيرة 
ســـيدة الموقف فـــي طلب تقديـــم التأجيل من 
عدمه، إذ حسم بعض العمالء أمره لكن آخرين 

ما زالوا مترددين.
يقول المواطن عباس يوسف وهو ال يعمل في 
وظيفـــة منتظمة، إنه ال يواجه حاليا مشـــكالت 
مالية في ســـداد القروض ولكن مع غياب دخل 
مســـتقر نســـبيا والخوف من المســـتقبل يجعله 
يفكـــر في االحتفاظ بجزء من الســـيولة المالية 

تحســـبا ألي طارئ، خصوصا أن تبعات جائحة كورونا لم تنته بعد وهناك غموض 
من القادم.

ويشـــير إلـــى أنه تبقى على قرضـــه قرابة العامين تقريبا في حين يســـدد أكثر من 
300 دينار كأقســـاط وبحســـبه بسيطة )باســـتخدام الجدول الذي نشر في وسائل 
التواصـــل االجتماعـــي(، ســـيكون عليه ســـداد قرابـــة 170 ديناًرا في حين ســـيوفر 

قرابة 1200 دينار، وهذا يعني أنه سيأخذ قرضا جديدا مقابل نسبة 15 %.
وأوضـــح يوســـف أن الصـــورة غيـــر واضحة هـــل لو تقـــدم للتأجيل ثـــم تراجع عن 
الفكرة سيســـمح له البنك بذلك، خصوصا أن البنك قد خصم قســـط شهر سبتمبر. 
ويعـــود قائال “األمـــر محير فعالً”. وقد حاول االتصال مـــرارا على البنك للتأكد من 
مبلـــغ الفائـــدة إال أنه األمور ال تزال مبهمة وأنه في ســـباق مع الوقت التخاذ القرار 
المناســـب. أما علـــي محمد وهو متقاعد فيرى أن المتقاعديـــن في حالة يرثى لها، 

فراتبه التقاعدي ال يتجاوز الـ300 دينار وعليه 
قرض إســـكان ويشـــير إلى أنه حـــري بأن تنظر 
وزارة اإلســـكان بعيـــن العطف إلـــى المواطنين 

في هذه المرحلة الصعبة.
أمـــا يوســـف محمد وهـــو موظف في شـــركة 
خاصـــة فيـــرى أنـــه ال داعـــي للتأجيـــل وأنـــه 
اتخـــذ قراًرا بعدم التأجيـــل، خصوصا أنه مع 
التأجيـــل األول اســـتنزف جميـــع المبالغ التي 
قـــام بتوفيرها، قائال “مدام األمور ماشـــية ما 
لـــه داعـــي” حيث تبقـــى مع مبلـــغ قرضه نحو 
9 آالف دينـــار ولكنـــه ال يعلـــم وقـــت انتهـــاء 
القرض مع أخذه لتجديد سابق لمدة سنتين، 
حيث كانت مدة القرض السابق سبع سنوات. ورغم كونه في القطاع الخاص 
والظروف صعبة إال أنه ال يرى داعيا لتأجيل سداد أقساط القروض في الوقت 
الراهن. أما المواطن أ.م وهو رب أســـرة وموظف في شـــركة خاصة في منتصف 
العمـــر، فيشـــير إلى أنه ســـيقوم بالتأجيـــل في كل الظروف شـــريطة أال يتحمل أي 
مبلـــغ فـــي الوقـــت الراهن حتى لو تم تحميلـــه عدًدا من األقســـاط ولكن في نهاية 
فترة القرض فإنه موافق على عملية التأجيل حيث يحتاج إلى السيولة النقدية.
يذكـــر أن الموعد النهائي للتقديم لتأجيل القروض هو اليوم 28 ســـبتمبر وســـوف 
لن يكون هناك رســـوم على عملية التأجيل لمدة أربعة أشـــهر ولكن ســـتكون هناك 
احتســـاب لألرباح وكلما زادت الفترة المتبقية ونســـبة الفائدة ارتفع عدد األقساط 
التي ســـتضاف إلى نهاية فترة القرض، وقد حددت فترة للشـــركات لالتصال بعد 
هـــذا التاريـــخ بيوميـــن، حيث أتاحـــت البنوك طرًقا رقمية ســـهلة لإلبـــالغ عن نية 

الزبون التأجيل.

“السرايا” تنشئ “البسيتين 
بالزا” بـ 955 ألف دينار

فــــازت شــركــة الــســرايــا لــلــمــقــاوالت 
لتعيين  ــان  ــكـ اإلسـ لــبــنــك  بــمــنــاقــصــة 
تجاري  بإنشاء مجمع  للقيام  مقاول 
“البسيتين  البسيتين  منطقة  فــي 
بالزا” على شركة السرايا للمقاوالت 
ألـــف ديـــنـــار. ووفـــًقـــا لوصف  ـــ 955  ب
بـــالزا”  “البسيتين  فـــإن  الــمــنــاقــصــة، 
وميزانين.  أرضــي  طابق  من  يتكون 
محالت  على  المشروع  يحتوي  كما 
 2100 بـ  تقدر  بناء  بمساحة  تجارية 
متر مربع. إضافة إلى بعض األعمال 

الخارجية والخدمات.
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“أرباح المالية” تستحوذ على محفظة عقارية أميركية
مـــؤجـــرة صــنــاعــيــة  أصــــــول   5 ــن  ــ م مـــؤلـــفـــة  دوالر  مـــلـــيـــون   43 ــة  ــم ــي ــق ب

أعلنـــت أربـــاح الماليـــة، عن اســـتحواذها 
محفظـــة  علـــى  مســـتثمريها  لحســـاب 
مؤلفـــة  مرتفـــع  لدخـــل  مـــدرة  متنوعـــة 
من خمســـة أصـــول عقارية فـــي القطاع 
الصناعـــي النامي فـــي الواليات المتحدة 
مليـــون   43 بقيمـــة  بقيمـــة   األميركيـــة، 
دوالر، مؤجرة لشركات بارزة، منها تسال، 
وأيـــه تي آند تـــي، وولمارت، بالمشـــاركة 
مع مجموعة برينان إنفســـتمنت غروب، 
فـــي  متخصصـــة  رائـــدة  شـــركة  وهـــي 
القطـــاع الصناعـــي األميركـــي ســـبق لهـــا 
إبـــرام صفقـــات صناعيـــة فـــي الواليـــات 
المتحـــدة علـــى مـــدى الســـنوات العشـــر 
الماضية تجاوزت قيمتهـــا اإلجمالية 15 

مليار دوالر. 
وفًقا لتقارير أعّدتها شـــركات استشارية 
كبرى في الســـوق، منها شـــركة ســـي بي 
آر إي CBRE وشـــركة جونز النغ الســـال 
JLL، حافـــظ القطاع الصناعي األميركي 
المؤســـف  علـــى قوتـــه خـــالل االنتشـــار 
لوبـــاء كوفيـــد19-. وقـــد ظهـــرت بـــوادر 
علـــى ارتفـــاع األســـعار بفعـــل التوقعـــات 
القطـــاع  فـــي  الطلـــب  حجـــم  بارتفـــاع 
اإلقبـــال  يعـــززه  األميركـــي،  الصناعـــي 
علـــى التســـوق علـــى اإلنترنـــت، وإدراك 
أن المحافظـــة علـــى مســـتويات معينـــة 
مـــن المخـــزون لتلبيـــة االحتياجـــات في 
المواعيد المطلوبة تشـــكل مخاطرة في 

الفترات التي تســـود فيها الصدمات، إلى 
جانب الحاجة إلى تقليص االعتماد على 
التصنيـــع في الخارج، وعلى األخص في 
الصيـــن. وتـــؤدي هذه العوامـــل مجتمعًة 
إلى زيادة في حجم الطلب المتوقع على 

القطاع الصناعي األميركي. 
وكان الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة أربـــاح 
الماليـــة، محمـــود الكوهجـــي، قـــد صرح 
التـــي  األساســـية  المبـــادئ  “أن  ســـابًقا 
ترتكز عليها فلســـفة أرباح المالية تتمثل 
فـــي البحـــث عن الشـــرائح االســـتثمارية 
المناسبة التي تحقق النمو للمستثمرين، 
وهيكلة االســـتثمارات في تلك الشـــرائح 
بالمشـــاركة مع شـــركاء رائدين يمتازون 
بســـجالت حافلـــة بالخبـــرات الناجحـــة، 

حيث إن ســـمعة أربـــاح المالية ومهنيتها 
اجتـــذاب  علـــى  القـــدرة  لهـــا  تتيحـــان 
أفضـــل الشـــركاء القادريـــن علـــى تقديم 
عاليـــة  قيمـــة  تضيـــف  اســـتثمارات 

لمستثمرينا”.
وشـــاركت أربـــاح الماليـــة مـــع مجموعـــة 
برينـــان إنفســـتمنت غروب التـــي تتولى 
أيًضـــا إدارة األصـــول إلـــى جانـــب كونها 
وتعـــرف مجموعـــة  مشـــارًكا.  مســـتثمًرا 
برينـــان بأنهـــا الشـــركة الرائدة فـــي إدارة 
الثانـــي  المســـتويين  فـــي  االســـتثمارات 
والثالث من القطاع الصناعي األميركي، 
حيـــث إنهـــا تدير مســـاحات صناعية في 
الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة تزيد عن 
42 مليـــون قـــدم مربعـــة موزعـــة في 30 

والية، مع المحافظة على معدل إشـــغال 
جانـــب  وفـــي   .%  95 نســـبة  يتجـــاوز 
البيـــع، حققت مجموعـــة برينان معدالت 
عوائـــد داخليـــة مركبـــة علـــى الصفقـــات 
االستثمارية التي سبق لها التخارج منها 

تجاوزت نسبتها في المتوسط 40 %.
وقال الكوهجي “إن اســـتراتيجية أرباح 
المالية الرئيســـية تركز على االســـتحواذ 
علـــى أصـــول متميزة في مواقـــع ممتازة 
فـــي قطاعـــات دفاعية، منها على ســـبيل 
المثـــال البنيـــة التحتيـــة االجتماعيـــة)... 
( مـــا يبـــرز مـــدى كفـــاءة اســـتراتيجيتنا 
االســـتثمارية في إيجاد فـــرص حصرية 
ذات نوعية عالية لمســـتثمرينا. وســـوف 
تتيـــح هـــذه األنـــواع مـــن االســـتثمارات 

زيـــادة فـــرص إيجـــاد القيمـــة المضافـــة 
العالميـــة  الســـوق  فـــي  لمســـتثمرينا 
والمســـاهمة فـــي تعزيـــز مســـيرتنا نحـــو 
التحـــول إلـــى بنـــك اســـتثماري رائـــد في 

المنطقة”.

محمود الكوهجي

المنامة - أرباح المالية

 علي الفردان

أمل الحامد

عسكر - ألبا

عقدت شـــركة ألمنيوم البحريـــن )ألبا(، 
اجتمـــاع مجلـــس اإلدارة للربـــع الثالث 

على المنصة االفتراضية أمس.
 وقـــال رئيس مجلـــس إدارة الشـــركة، 
الشـــيخ دعيـــج بـــن ســـلمان بـــن دعيج 
آل خليفـــة “أثناء ســـعيها الجتياز هذه 
الظروف غير المســـبوقة التـــي يمر بها 
العالـــم، لجـــأت “ألبـــا” لالســـتفادة مـــن 
ثقافة السالمة وكفاءة العنصر البشري 
فيهـــا، وتعزيـــز المرونـــة والتكيـــف في 

عملياتهـــا التشـــغيلية، وإعـــادة تنظيـــم 
هيكلة التكلفة في الشركة. 

وعلـــى الرغـــم مـــن التحديـــات، ال نزال 
ملتزميـــن بتحقيـــق النتائج الجيدة مع 
نهايـــة العام مـــن خالل تحقيـــق هدفنا 
فـــي  1,540,000 طـــن متـــري  بإنتـــاج 

 .”2020
محضـــر  علـــى  المجلـــس  ووافـــق 
االجتماع السابق، واطلع على التقارير 
المقدمة من اللجنـــة التنفيذية، ولجنة 

اإلدارة،  لمجلـــس  التابعـــة  التدقيـــق 
ولجنة الترشـــيح والمكافآت وحوكمة 
الشـــركة.  كما ناقش المجلس مبادرات 
الســـالمة واألداء المالي للشـــركة حتى 
تاريخه، والمرحلة الرابعة من مشروع 
تايتن لخفـــض التكاليف، ومســـتويات 
اإلنتاجيـــة فـــي العمليـــات التشـــغيلية، 
باإلضافة إلى مناقشة الظروف العامة 
التي تشهدها األسواق في ظل جائحة 

كوفيد - 19.

ــث ــال ــث ال ــع  ــرب ــل ل ــه  ــاع ــم ــت اج ــد  ــق ــع ي الـــشـــركـــة  إدارة  ــس  ــل ــج م

“ألبا” تستهدف إنتاج 1.54 مليون طن متري 2020

الشيخ دعيج بن سلمان

المنامة - المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

لمنظمـــات  العالمـــي  االتحـــاد  أعلـــن 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  المؤسســـات 
جمعيـــة  مـــع  وبالتعـــاون  )اليونيســـمو( 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  المؤسســـات 
البحرينيـــة، عـــن تنظيـــم النـــدوة الدوليـــة 
التواصـــل  وســـائل  طريـــق  عـــن  األولـــى 
االجتماعي )الزووم( في نسختها الخاصة 
العالـــم حســـب التوقيـــت  بالـــدول شـــرق 
العالمـــي، وذلك فـــي تمام الســـاعة 12:30 
ظهـــًرا بتوقيـــت البحرين، والســـاعة 7:30 
مساًء بتوقيت أســـتراليا يوم الثالثاء 29 
سبتمبر الجاري. وسيكون موضوع الندوة 
عن إعادة فتح األسواق العالمية والفرص 
المتاحـــة ألصحاب األعمال، الســـيما رواد 
األعمـــال وأصحاب المؤسســـات الصغيرة 

والمتوسطة.

وقال رئيـــس االتحـــاد العالمـــي لمنظمات 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  المؤسســـات 
)اليونيســـمو( عبدالنبـــي الشـــعلة “إنـــه لمن 
دواعي ســـرورنا اإلعالن عن تنظيم أولى 
الفعاليـــات العالميـــة التحـــاد اليونيســـمو، 
التـــي تأتـــي متزامنـــة مـــع عـــودة افتتـــاح 
األسواق حول العالم في الوقت الراهن مع 
اتخاذ التدابير الصحية والوقائية الالزمة 
كافـــة؛ بســـبب اســـتمرار جائحـــة كورونـــا 
وتأثيراتها السلبية التي طالت الكثير من 
القطاعـــات ومناحـــي الحيـــاة االجتماعية 
واالقتصادية، ما يســـتلزم من الجميع كل 
فـــي موقعه اتخـــاذ التدابيـــر الالزمة كافة 
الســـتمرار ســـير دورة الحياة االجتماعية 
والتجاريـــة، وعدم االستســـالم لمثل هذه 
الظـــروف بـــل مواجهتهـــا ودحرهـــا، ولعل 
قطـــاع المـــال واألعمـــال له التأثيـــر الكبير 

في ضمان عودة الحياة إلى طبيعتها ولو 
تدريجيـــا واســـتمرارية عمل المؤسســـات 
الالزمـــة  الخدمـــات  لتقديـــم  التجاريـــة 
للبشـــر في شـــتى أنحاء العالم، لكن ضمن 

الضوابـــط والتدابيـــر الوقائيـــة الموصـــى 
اتحـــاد  مبـــادرة  هنـــا جـــاءت  ومـــن  بهـــا. 
اليونيســـمو في تنظيم هـــذه الفعالية في 
نسختها الموجهة للبلدان في شرق الكرة 

األرضيـــة، إذ نعتزم الشـــهر المقبل تنظيم 
النســـخة الثانيـــة الموجهـــة للبلـــدان فـــي 
غرب الكرة األرضية وذلك بســـبب الفارق 
الزمنـــي فـــي التوقيـــت العالمـــي. وأردف 
قائـــاًل: إننـــا نتطلـــع إلـــى الخـــروج بأفـــكار 
وحلـــول عملية تدعـــم أصحـــاب األعمال 
والســـيما أصحـــاب المؤسســـات الصغيرة 
والمتوســـطة الذين تضـــرروا كثيًرا جراء 
هذه األزمـــة الخطيرة التي يمر بها العالم 
أجمع وبشـــكل لم يســـبق له مثيل، إال أننا 
متفائلـــون بقـــرب نهايتهـــا وأن على رواد 
األعمـــال اقتناص الفرص بمناســـبة إعادة 
افتتاح األسواق على مستوى العالم، وأن 
يكـــون لهـــم دورهـــم الطليعي فـــي إعادة 
فتـــح األســـواق والمســـاهمة بفعاليـــة في 
بناء اقتصاديات الدول على المســـتويين 

المحلي والعالمي.

مـــن جانبه، أوضح المنســـق العـــام التحاد 
اليونيســـمو رئيـــس جمعيـــة المؤسســـات 
الصغيـــرة والمتوســـطة البحرينية ومدير 
هـــذه  “إن  الديـــري  عبدالحســـن  النـــدوة 
الفعالية العالمية األولى التحاد اليونيسمو 
والتي يتم تنظيمها بالتعاون مع الجمعية 
تأتـــي فـــي الوقت المناســـب، الذي يشـــهد 
فيه العالم إعادة افتتاح األسواق المحلية 
والعالمية ولكن بحذر شـــديد، الســـيما مع 
تحذيـــرات منظمـــة الصحـــة العالميـــة من 
تفشـــي الموجـــة الثانيـــة لجائحـــة كورونا 
الصحيـــة  بالتدابيـــر  األخـــذ  وضـــرورة 

والوقائية الالزمة”.
* التتمـــة بالموقـــع اإللكترونـــي لصحيفـــة 
https://www.al-  “البـــالد” علـــى الرابـــط
biladpress.com/news/2020/4367/

finance/671571.html

ــًدا ــ ــرة والـــمـــتـــوســـطـــة” غ ــيـ ــغـ ــع “الـــصـ ــ ــاون م ــعـ ــتـ ــالـ ــة بـ ــ ــي ــ ــدوة دول ــ ــ ــم ن ــظ ــن ي

“اليونيسمو” يستعرض إعادة فتح األسواق العالمية وفرص األعمال

عبدالحسن الديري عبدالنبي الشعلة
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 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم CR2020-133994 لسنة 2020 
  بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة الشخص الواحد

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنه قد تقــدم إليها 
مكتب / تسوية للمحاسبة واالستشارات نيابة عن مركز شريديد الرياضي ذ.م.م، 

المسجلة بموجب االقيد رقم 
شــركة  إلــى  المذكــورة  للشــركة  القانونــي  الشــكل  تحويــل  طالبيــن   ،136563-1
الشــخص الواحــد برأســمال وقدره 1000 دينار بحريني وذلــك بعد وفاة المرحوم 
-الشــريك- فيصل هاشــم اســماعيل أحمد الســيد وتنازل جميع ورثته إلى عبدهللا 
فيصل هاشــم اســماعيل أحمد الســيد  لتصبح مملوكة من عبدهللا فيصل هاشــم 

اسماعيل أحمد السيد

التاريخ 24 سبتمبر2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
اعالن بشأن تغيير اسم تجاري

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه تقدم إليها شركة 
تهامــه ش.ش.و لمالكهــا زيــاد مصطفــي الصديــق حســن بك والمســجلة تحت قيد 

رقم 135296 بطلب تغيير االسم  التجاري
من: شركة تهامه ش.ش.و لمالكها زياد مصطفي الصديق حسن بك
Tahama S.P.C Owned by Zeyad Mustafa A. Hassan Beck

لتصبح: 
شركة تهامة القابضة ش.ش.و لمالكها زياد مصطفى حسن بك

  TAHAMA HOLDING Co. S.P.C Owned by ZEYAD MUSTAFA HASSAN BECK
فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى االدارة  المذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يومًا من .تاريخ نشراعالن

القيد : 125986   -  التاريخ : 26/9/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم 127804 لسنة 2020
بشان تغيير االسم التجاري  لشركة

اس كي مات للمقاوالت  والديكور الداخلي ذ.م.م

تعلــن ادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بانه قد تقــدم اليها 
السادة اصحاب شركة اس كي مات للمقاوالت والديكور الداخلي ذ.م.م المسجلة 

بموجب القيد رقم 125986 طالبين تغيير االسم التجاري   
من :  شركة اس كي مات للمقاوالت والديكور الداخلي ذ.م.م

SKMAT Construction & Interior Decoration Co. W.L.L
الى :     شركة اس كي مات للمقاوالت والتجارة العامة  ذ.م.م

SKMAT Construction & General Trade Co. W.L.L
فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقدم باعتراضــه إلى اإلدارة المذكــورة خالل مدة 

خمسة عشر يوم يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم 126164 لسنة 2020
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة اس بي جيه لالستشارات الضريبية واالدارية ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنه قد تقــدم إليها 
الســيد /   BIJU CHAMATHAYILALEX باعتبــاره المصفــي القانونــي ل شــركة 

اس بي جيه لالستشارات الضريبية واالدارية ذ.م.م
المســجلة كشــركة ذات مســئولية محــدودة  بموجــب القيــد رقــم    126584 طالبــا 
إشــهار انتهــاء أعمــال تصفيــة الشــركة   تصفيــة اختياريــة وشــطبها مــن الســجل 
التجاري، و ذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون 

رقم 21 لسنة

القيد : 132683
2020-09-23   التاريخ

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
اعالن  رقم 0000 لسنة 2020

بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة تضامن

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بأنــه قــد تقــدم إليهــا 
الســادة الشــركاء في شــركة روان الديرة العقارية ذ.م.م المســجلة بموجب القيد 

رقم 132683
طالبيــن تحويــل الشــكل القانوني للشــركة المذكورة إلى شــركة تضامن برأســمال 

وقدره 5000خمسه الف دينار، بين كل من:
 .امينه مساعد علي سعد  

.اميره عايد الغنام
.مساعد علي سعد

37355023
تركيب سنترال دش    |    صيانة    |    خدمات كهربائية

عرض
لفترة محدودة

٥ د.ب٢٦ د.ب١١٠ د.ب١٠٠د.ب
الشقق 
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برمجةHD + تركيب

Najla Hasan Satellit
& CCTV Camera
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Vacancies Available
ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L has a vacancy for the occupation 

of  RIGGER(OIL & GAS WELLS DRILLING) , 
suitably qualified applicants can contact 17252144  or  HR@ALRAYESDECOR.COM

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) has a vacancy for the occupation of  
OPERATOR(MOBILE-CRANE) , 

suitably qualified applicants can contact 17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH
CELLMEC W.L.L. has a vacancy for the occupation of 

 TECHNICIAN , 
suitably qualified applicants can contact 13670033  or  CELLMEC2017@GMAIL.COM

USMANS on way cafeteria has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 33704554  or  USMAN_DC@YAHOO.COM
JASSIM MOHAMMED ALI AL JAIRAN(DARB ALKHAIR) has a vacancy for the occupation of  

SEAMAN , 
suitably qualified applicants can contact 39458184  or  JASSIM.ALJEERAN@GMAIL.COM

EY Consulting W.L.L. has a vacancy for the occupation of  
DIRECTOR , 

suitably qualified applicants can contact 17535455  or  sara.ebrahim@bh.ey.com
HAWAR BEACH HOTEL has a vacancy for the occupation of  

CHEF , 
suitably qualified applicants can contact 37770562  or  S.Antony@southerntourismbh.com

Excel Contracting and Services has a vacancy for the occupation of 
 DRIVER(FORKLIFT) , 

suitably qualified applicants can contact 36604008  or  SKYSTAR1002@HOTMAIL.COM
ALRAWI WORKSHOP FOR REFRIGERATOR AND AIRCONDITIONER REPAIR has a vacancy for 

the occupation of  WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 39217931  or  azamzakaria@hotmail.com

Security Solutions Co. W.L.L. has a vacancy for the occupation of  
SECURITY GUARD , 

suitably qualified applicants can contact 77996666  or  SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME
AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH

JAFFAR YOUSIF ALMUKHARRIQ has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 17223305  or  ALMUKHARREQ@GMAIL.COM
HOLAND HAIR DESIGNER has a vacancy for the occupation of 

 HAIR DRESSER ,
 suitably qualified applicants can contact 17290505  or  ashrafshared@yahoo.com

HAPPY SUPER MARKET has a vacancy for the occupation of 
 SALESMAN , 

suitably qualified applicants can contact 34156666  or  helplinebh888@gmail.com
GLOBAL COURIER SERVICES W.L.L has a vacancy for the occupation of  

DRIVER ,
 suitably qualified applicants can contact 66668811  or  HMJANAHI@GMAIL.COM

FLORIA MAINTENANCE SERVICES has a vacancy for the occupation of  
SALES AGENT ,

 suitably qualified applicants can contact 33032222  or  69CLASSIC69@GMAIL.COM
EBRAHIM KHALIL KANOO CO. B.S.C.CLOSED has a vacancy for the occupation of 

 SECURITY MAN ,
 suitably qualified applicants can contact 17262262  or  hr.s@ekkanoo.com.bh

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L has a vacancy for the occupation of  
FLAME-CUTTER(HAND) , 

suitably qualified applicants can contact 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM
R.B. HILTON LIMITED has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 17731881  or  PAUL.COCKERILL@CAPEPLC.COM

Al fateh cleaning and Maintenance Company w.l.l has a vacancy for the occupation of  
CLEANER , 

suitably qualified applicants can contact 17830078  or  kanakaraj.pk@horizonintlgroup.com
Aqua Technology Transfer W.L.L. has a vacancy for the occupation of 

 TECHNICIAN (INSTRUMENT) , 
suitably qualified applicants can contact 17233317  or  aquatt.hr@gmail.com

MEETC CONTRACTINGS has a vacancy for the occupation of 
 ACCOUNTANT , 

suitably qualified applicants can contact 32248000  or  INFO@MEETC.CO
Karak Ajman Cafeteria has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 33159071  or  SAKEENAM_5@HOTMAIL.COM

WABAG BELHASA JV WLL has a vacancy for the occupation of  
SURVEYOR , 

suitably qualified applicants can contact 17233331  or  ERIK.GOTHLIN@WABAG.COM
COUNTRY HILLS PROPERTY has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 39203508  or  SKMGROUP.BAH@GMAIL.COM

Saga burger express has a vacancy for the occupation of 
 FOOD SERVICE WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 36020030  or  M.MNAWAZ829@GMAIL.COM
Mechanical Contracting & Services Company W.L.L has a vacancy for the occupation of  

FITTER , 
suitably qualified applicants can contact 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM

DAIREX BUILDING CONTRACTING has a vacancy for the occupation of  
WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 36646766  or  DAIREX1@HOTMAIL.COM
DAR ALMAWARID STEEL & ALUMINIUM WORKS CO. W.L.L has a vacancy for the occupation 

of  WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 36366138  or  badr@daralmawared.com

MASILO AUTO PARTS CO. W.L.L has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 39555524  or  INSAAF.FURNITURE@YAHOO.COM
ALNOUREEN FASHIONS S.P.C Owned by Noureen Investments Inc has a vacancy for the 

occupation of  SALESMAN , 
suitably qualified applicants can contact 33334027  or  NOUREEN.FASHIONS@OUTLOOK.COM

Sunway Laundry has a vacancy for the occupation of  
WORKER(LAUNDRY) , 

suitably qualified applicants can contact 38462055  or  SAYED7YOUSIF7@GMAIL.COM
Al Basateen Services Company S.P.C Owned by AYMEN AHED ALI SULEI has a vacancy for the 

occupation of  OFFICE ASSISTANT , 
suitably qualified applicants can contact 33977858  or  ALBASATEENBH@GMAIL.COM

NOJIBUL Interior Decoration Bahraini partnership company has a vacancy for the occupation 
of  WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 36904304  or  BUSINESSDAY982@GMAIL.COM
HUSAIN RASHED ALI HUSAIN (JANEN - 8617 ) has a vacancy for the occupation of 

 SEAMAN , 
suitably qualified applicants can contact 34430402  or  HUSSAIN-ALALI00@HOTMAIL.COM

AL BAYAN AUTO SPARE PARTS has a vacancy for the occupation of   
SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE , 

suitably qualified applicants can contact 36165664  or  ALBAYANAP@YAHOO.COM
Shahi Bakery W.L.L has a vacancy for the occupation of  

BAKER(GENERAL) , 
suitably qualified applicants can contact 39854843  or  ALDADA7211@GMAIL.COM

ARCAL W.L.L has a vacancy for the occupation of 
 ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) ,

 suitably qualified applicants can contact 17701900  or  hrd@arcal.biz
R.B. HILTON LIMITED has a vacancy for the occupation of

  MASON , 
suitably qualified applicants can contact 17731881  or  PAUL.COCKERILL@CAPEPLC.COM

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

 suitably qualified applicants can contact 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM
KEWALRAM & SONS has a vacancy for the occupation of  

SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE , 
suitably qualified applicants can contact 17210617  or  KEWALRAM@BATELCO.COM.BH

ROUBEN’S STORE W.L.L has a vacancy for the occupation of  
TECHNICIAN , 

suitably qualified applicants can contact 17227770  or  roubens@batelco.com.bh
LOTUS ELECTRIC WORKSHOP has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 17779219  or  SAMANDERAB@GMAIL.COM

ALAZIZIYAH BOUTIQUE has a vacancy for the occupation of 
 SALESMAN , 

suitably qualified applicants can contact 34089625  or  NO0ORA_ALSYBAIE@HOTMAIL.COM
DAIREX BUILDING CONTRACTING has a vacancy for the occupation of  

WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact 36646766  or  DAIREX1@HOTMAIL.COM

AHMED MANSOOR ALAALI has a vacancy for the occupation of  
WELDER , 

suitably qualified applicants can contact 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com
Securi Core S.P.C. Owned By Rasheed Al-Fawaz has a vacancy for the occupation of  

ADMINISTRATIVE ASSISTANT , 
suitably qualified applicants can contact 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH

TAMCON CONTRACTING CO S.P.C has a vacancy for the occupation of  
MASON ASST ,

 suitably qualified applicants can contact 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH
TEA TIME PLEASURE RESTAURANT has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 39867872  or  HASH2H2@GMAIL.COM

VICTORIA TOUCH CONTRACTING has a vacancy for the occupation of  
WORKER , suitably qualified applicants can contact 77089192  or  

VICTORIATOUCHCONTRACTINGCO@GMAIL.COM
SAMI SALMAN EBRAHIM EJWAIR has a vacancy for the occupation of  

BAKER(GENERAL) , 
suitably qualified applicants can contact 34457323  or  SAMICAP8@GMAIL.COM

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L has a vacancy for the occupation 
of  RIGGER(OIL & GAS WELLS DRILLING) ,

 suitably qualified applicants can contact 17252144  or  HR@ALRAYESDECOR.COM
NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) has a vacancy for the occupation of  

RIGGER , 
suitably qualified applicants can contact 17700888  or  admin@nasserco.net

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

suitably qualified applicants can contact 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH
Security Solutions Co. W.L.L. has a vacancy for the occupation of  

SECURITY GUARD , 
suitably qualified applicants can contact 77996666  or  SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME

MAHDI AHMED ALI SALMAN - ALSUKOR LAKK -7097 has a vacancy for the occupation of  
SEAMAN ,

 suitably qualified applicants can contact 33331855  or  MAHDI9993@LIVE.COM
Al - Karama Sandwiches co wll has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 39929669  or  HHASSANALASSY@GMAIL.COM

BRITISH LINE FASHIONS has a vacancy for the occupation of 
 SALESMAN ,

 suitably qualified applicants can contact 33345415  or  a123aftab@hotmail.com
Al wisham food trading est has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 17515555  or  SIMSIMSALES@GMAIL.COM

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

suitably qualified applicants can contact 17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM
Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close has a vacancy for the occupation of  

MACHINE OPERATOR , 
suitably qualified applicants can contact 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com

AHMED MANSOOR ALAALI has a vacancy for the occupation of 
 WELDER ,

 suitably qualified applicants can contact 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com
INTERNATIONAL INSPECTION SERVICES has a vacancy for the occupation of 

 TECHNICIAN ,
 suitably qualified applicants can contact 9454859  or  INLERINSPECTION@MAIL.COM

HELEN AVENUE CONTRACTING S.P.C has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 66325544  or  AA22AA99@HOTMAIL.COM
HAMEEDA MOHAMMED has a vacancy for the occupation of 

 BREAD BAKER , 
suitably qualified applicants can contact 36456969  or  UMHESHAM1947@GMAIL.COM

GLI Technologies S.P.C Owned by Osama Taqi Albaharna has a vacancy for the occupation of  
GENERAL MANAGER , 

suitably qualified applicants can contact 17814666  or  MASOOMA.ALARAIBI@CONTINENTAL-GRP.COM
Fameeda electronics has a vacancy for the occupation of 

 LABOURER , 
suitably qualified applicants can contact 39255457  or  FAMEEDABH@GMAIL.COM

Dynamic Energy Smart W.L.L has a vacancy for the occupation of 
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 37722742  or  AHMED.K55555@WINDOSLIVE.COM
Mechanical Contracting & Services Company W.L.L has a vacancy for the occupation of  

WELDER , 
suitably qualified applicants can contact 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM
DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. has a vacancy for the occupation of  

LABOURER , 
suitably qualified applicants can contact 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

M G Jewellery Co Wll has a vacancy for the occupation of 
 SALESMAN , 

suitably qualified applicants can contact 17714916  or  ACCBAHRAIN@MALABARGROUP.COM
ALSALAM SPECIALIST  HOSPITAL W.L.L. has a vacancy for the occupation of 

 MANAGER , 
suitably qualified applicants can contact 17264088  or  BPHR@BAHRAINPHARMACY.COM

Belmark contracting w.l.l. has a vacancy for the occupation of 
AIR-CONDITIONING TECHNICIAN , 

suitably qualified applicants can contact 17008945  or  SANDEEPRAJAN.N@GMAIL.COM
FARHAT AFZA GARAGE has a vacancy for the occupation of 

 WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 39604949  or  MALIK_ST84@YAHOO.IT

SAMRA DECOR has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 33523132  or  GUJJARG1614@YAHOO.COM
Burj Mushraf Contracting Co. W.L.L has a vacancy for the occupation of 

 MASON , 
suitably qualified applicants can contact 33346825  or  ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM

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

 suitably qualified applicants can contact 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM
Mechanical Contracting & Services Company W.L.L has a vacancy for the occupation of  

FLAME-CUTTER(HAND) ,
 suitably qualified applicants can contact 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM

Security Solutions Co. W.L.L. has a vacancy for the occupation of  
SECURITY GUARD , 

suitably qualified applicants can contact 77996666  or  SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME
DAR ALMAWARID STEEL & ALUMINIUM WORKS CO. W.L.L has a vacancy for the occupation 

of  MARKETING EXECUTIVE , 
suitably qualified applicants can contact 36366138  or  badr@daralmawared.com

AL MASHARIQ Saudi For Trading & Contracting CO. S.P.C has a vacancy for the occupation of  
ENGINEER(ELECTRICAL PROJECTS) , 

suitably qualified applicants can contact 33332973  or  SAAD@ALMASHARIQ.COM
Al Noureen Fashions S.P.C Owned by Noureen Investments Inc has a vacancy for the 

occupation of  TAILOR , 
suitably qualified applicants can contact 33334027  or  NOUREEN.FASHIONS@OUTLOOK.COM

Griffin Ark Contracting W.L.L has a vacancy for the occupation of
  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 35948612  or  SMARTCIRCLE.CONTRACTING@GMAIL.COM
STRONG BOND REAL ESTATE CO. W.L.L has a vacancy for the occupation of

  WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 39886901  or  strongbond441@gmail.com

ADDTRAIN CO. W.L.L has a vacancy for the occupation of 
 WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 33249930  or  ABIDZAMAN843@GMAIL.COM
HASAN J. J. ALI ALRABEEA ( MARKEB HUSAINE/11603) has a vacancy for the occupation of  

SEAMAN , 
suitably qualified applicants can contact 34040883  or  HASSANJRABEA85@GMAIL.COM

MOHAMMED ALI ABDULLA ALASHIRI ) AMEER ALBEEHAR ( has a vacancy for the occupation 
of  SEAMAN , 

suitably qualified applicants can contact 32202880  or  alsaeed4@aol.com
Danway Electrical & Mechanical Engineering L.L.C has a vacancy for the occupation of  

ELECTRICIAN , 
suitably qualified applicants can contact 17297600  or  danbahrain@danwayeme.com

GULF CITY CLEANING W.L.L has a vacancy for the occupation of  
LABOURER , 

suitably qualified applicants can contact 17725075  or  yousif@aanass.net
R.B. HILTON LIMITED has a vacancy for the occupation of 

 WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 17731881  or  PAUL.COCKERILL@CAPEPLC.COM

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

suitably qualified applicants can contact 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM
EBRAHIM KHALIL KANOO CO. B.S.C.CLOSED has a vacancy for the occupation of 

 SECURITY MAN , 
suitably qualified applicants can contact 17262262  or  HR.S@EKKANOO.COM.BH

NATIONAL HOTELS COMPANY B.S.C. (DIPLOMAT HOTEL) has a vacancy for the occupation of  
COMPUTER NETWORK ADMINISTRATOR , 

suitably qualified applicants can contact 17530838  or  zalajjawi@nhcbahrain.com
RATILAL BAKWANJI JEWELLERY has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 17276531  or  RATILALB22231@YAHOO.COM

MOHSIN VEGITABELS & FRUITS has a vacancy for the occupation of  
WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 39010020  or  FIFAPATRICK01@GMAIL.COM
Charcoal Gourmet Burger Snack W L L has a vacancy for the occupation of  

FOOD SERVICE WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact 17001720  or  GOURMETBURGERBAH@GMAIL.COM

HAIDER WOODEN WORK FACTORY W.L.L has a vacancy for the occupation of 
 CARPENTER , 

suitably qualified applicants can contact 17305665  or  info@haiderwood.com
Securi Core S.P.C. Owned By Rasheed Al-Fawaz has a vacancy for the occupation of

  LIGHT VEHICLE DRIVER , 
suitably qualified applicants can contact 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH

TAMCON CONTRACTING CO S.P.C has a vacancy for the occupation of 
 CARPENTER ,

 suitably qualified applicants can contact 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH
TAYLOS ALUMINIUM has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 17611026  or  TYLOS.ALUMINIUM@GMAIL.COM

HAJER ABDULLA BAFADHEL has a vacancy for the occupation of  
LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) , 

suitably qualified applicants can contact 39555540  or  SAMEER.ALUJNAID@GMAIL.COM
QUALITY WIRE PRODUCTS W.L.L has a vacancy for the occupation of 

 DESIGN ENGINEER , 
suitably qualified applicants can contact 17874000  or  Admin@qualitywire.com.bh

ROSEMOUNT TANK GAUGING MIDDLE EAST S.P.C has a vacancy for the occupation of  
PRODUCTION CONTROL MANAGER , 

suitably qualified applicants can contact 17226610  or  pushkaran.kandu@emerson.com

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L has a vacancy for the occupation 
of  RIGGER(OIL & GAS WELLS DRILLING) , 

suitably qualified applicants can contact 17252144  or  HR@ALRAYESDECOR.COM
Al Hilal Multi Specialty Medical Center -Manama has a vacancy for the occupation of  

PROJECTS COORDINATOR , 
suitably qualified applicants can contact 17824444  or  HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM

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

suitably qualified applicants can contact 17466776  or  ABDULLA@KINGDOM.BH
Real Value Contracting WLL has a vacancy for the occupation of  

WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact 36767312  or  INFO@REALVALUECONTRACTING.COM

ABDULLA SULTAN RASHID ALRASHID has a vacancy for the occupation of  
WATCHMAN / GUARD , 

suitably qualified applicants can contact 17292778  or  MUSTAFA.S@ALRASHIDTRADING.COM
AL SEEF WORK DECOR has a vacancy for the occupation of  

CARPENTER ,
 suitably qualified applicants can contact 36002346  or  AHMED.ALSAMAHIJI94@GMAIL.COM

Araeen supermarket has a vacancy for the occupation of  
SALESMAN ,

 suitably qualified applicants can contact 33345415  or  A123AFTAB@HOTMAIL.COM
NASAMAAT ALSABAH FIX SATELLITE has a vacancy for the occupation of  

WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact 39688875  or  MOHD11051@GMAIL.COM

SALMAN SHAHID S.P.C Owned by SALMAN SHAHID has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 33769819  or  ALI.SHAHZAD3376@GMAIL.COM
City Bowl Interior Decoration Co Bahraini partnership company has a vacancy for the 

occupation of  WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 36240595  or  BOWLCITYBH@GMAIL.COM

LAYLA COLDSTORES has a vacancy for the occupation of 
 WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 17767000  or  SAQUR1755@HOTMAIL.COM
Interlock Maintenance Construction has a vacancy for the occupation of  

SUPERVISOR , 
suitably qualified applicants can contact 36438872  or  ramraj007@hotmail.com

HD cars polishing has a vacancy for the occupation of  
POLISHER(METAL) , 

suitably qualified applicants can contact 39451110  or  ALIAL3AMER1977@GMAIL.COM
GOLDEN POPULAR TRADING CO W.L.L has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact 33781977  or  ASORATH@GMAIL.COM

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

suitably qualified applicants can contact 17491106  or  unni@gems-bahrain.com
EVALINE MARKETING & PROMOTION W.L.L has a vacancy for the occupation of 

 SALESMAN , 
suitably qualified applicants can contact 35593223  or  enyaishivae@gmail.com

DIGITAL DOT COMPUTER INSTALLATION Bahraini partnership company has a vacancy for the 
occupation of  OFFICE ASSISTANT , 

suitably qualified applicants can contact 34247030  or  DIGITALDOTBH@GMAIL.COM
Mechanical Contracting & Services Company W.L.L has a vacancy for the occupation of  

FLAME-CUTTER(HAND) , 
suitably qualified applicants can contact 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM
DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. has a vacancy for the occupation of  

STEEL CHIPPER , 
suitably qualified applicants can contact 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

GREEN APPLE GARDEN JUICE has a vacancy for the occupation of  
WORKER(JUICE) , 

suitably qualified applicants can contact 38886062  or  RORO.310@GMAIL.COM
SHINE ME has a vacancy for the occupation of 

 WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact 33788033  or  NA9ER_1985@HOTMAIL.COM

DAR AL BINAA BUILDING CONSTRUCTION has a vacancy for the occupation of  
MANAGER (OPERATIONS) , 

suitably qualified applicants can contact 17661296  or  abigael@dar-albinaa.com
Restaurant and Cafeteria bait alkebda has a vacancy for the occupation of  

PASTRY MAKER , 
suitably qualified applicants can contact 33388807  or  Baitalkebda@gmail.com

MANAMA STAR RESTAURANT W.L.L has a vacancy for the occupation of  
WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 33739810  or  SWAIR710@ICLOUD.COM
MOHAMMAD SAGHIR Management Offices Activities Co. S.P.C has a vacancy for the 

occupation of  WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 33742114  or  PATHARKADIL@GMAIL.COM

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

suitably qualified applicants can contact 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM
LS Cable Ltd has a vacancy for the occupation of 

 ELECTRICAL TECHNICIAN , 
suitably qualified applicants can contact 17231465  or  MACRO3@LSCNS.COM

Security Solutions Co. W.L.L. has a vacancy for the occupation of 
 SECURITY GUARD , 

suitably qualified applicants can contact 77996666  or  SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME
DUBAI PLAZA DEPARTMENT STORE CO W.L.L has a vacancy for the occupation of 

 WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 66666234  or  ASHRAF@SKYINTLBH.COM

AL MASHARIQ Saudi For Trading & Contracting CO. S.P.C has a vacancy for the occupation of  
CONSTRUCTION MANAGER , 

suitably qualified applicants can contact 33332973  or  SAAD@ALMASHARIQ.COM
DREAMMAN  INTERNATIONAL COMPANY  W.L.L has a vacancy for the occupation of  

TECHNICIAN , 
suitably qualified applicants can contact 66747761  or  dmico.wll@gmail.com

Sahoo re bahubali international Bahraini partnership company has a vacancy for the 
occupation of  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 39960975  or  OLIVERLEA.100@GMAIL.COM
AL ARFA  FACILITIES Bahraini partnership company has a vacancy for the occupation of  

OFFICE HELPER , 
suitably qualified applicants can contact 33656333  or  SALMAN.MINHAS005@GMAIL.COM

ALESLAH SOCIETY / MUHARRAQ BRANCH has a vacancy for the occupation of  
DRIVER , 

suitably qualified applicants can contact 17326099  or  YASER@ALESLAH.ORG
MOHAMED ABDULRAZQ ALI KADHEM / AL RAZAQ/10349 has a vacancy for the occupation 

of  FISHERMAN , 
suitably qualified applicants can contact 39453536  or  BUMEM106@GMAIL.COM

MUDASSAR SAEED S.P.C has a vacancy for the occupation of
  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 36758776  or  SAEEDSPC4@GMAIL.COM
CRIB construction has a vacancy for the occupation of 

 WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact 36636333  or  CRIBC.BH@GMAIL.COM

GULF CITY CLEANING W.L.L has a vacancy for the occupation of
  LABOURER , 

suitably qualified applicants can contact 17725075  or  yousif@aanass.net
Mechanical Contracting & Services Company W.L.L has a vacancy for the occupation of  

RIGGER , 
suitably qualified applicants can contact 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM

ALKAMALIYA BOOKSHOP has a vacancy for the occupation of  
SALESMAN ,

 suitably qualified applicants can contact 17210949  or  MAHMOOD.KAMAL@GMAIL.COM
Ahmed Mansoor AlAali B.S.C. Closed - Structural and Mechanical Division has a vacancy for 

the occupation of  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact 17265509  or  adeel.hameed@al-aali.com

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

suitably qualified applicants can contact 17623723  or  mcsc@mcscwll.com
ALHASSANAIN B.S.C CLOSED has a vacancy for the occupation of  

CRANE OPERATOR ,
 suitably qualified applicants can contact 17559999  or  JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM

R.B. HILTON LIMITED has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 17731881  or  PAUL.COCKERILL@CAPEPLC.COM
First Choice Laundry has a vacancy for the occupation of  

WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact 33253535  or  CR.GULF@GMAIL.COM

R.B. HILTON LIMITED has a vacancy for the occupation of  
MASON , 

suitably qualified applicants can contact 17731881  or  PAUL.COCKERILL@CAPEPLC.COM
WHITE DOTS CONSTRUCTION has a vacancy for the occupation of  

CLEANER , 
suitably qualified applicants can contact 39612772  or  HANANJANAHI@GMAIL.COM

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

suitably qualified applicants can contact 33346825  or  ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM
NATIONAL CONCRETE COMAPNY W.L.L has a vacancy for the occupation of 

 TECHNICAL PROJECT MANAGER , 
suitably qualified applicants can contact 17786665  or  sayed.saeed@nccbahrain.com

FLAG PIRATE CONTRACTING has a vacancy for the occupation of 
 PLUMBER , 

suitably qualified applicants can contact 32122226  or  pirateshipservice@gmail.com
SUN ELECTRCAL EQUIPMENTS has a vacancy for the occupation of  

WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact 17632638  or  neamah1@hotmail.com

MTQ OILFIELD SERVICES W.L.L. has a vacancy for the occupation of  
FITTER , 

suitably qualified applicants can contact 17166800  or  mtqos.hr@mtq.com.sg
Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close has a vacancy for the occupation of  

LABOURER , 
suitably qualified applicants can contact 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L L has a vacancy for the occupation of  
QUALITY ASSURANCE ENGINEER , 

suitably qualified applicants can contact 17466776  or  ABDULLA@KINGDOM.BH
NAZ AL BAHRAIN CONTRACTING WLL has a vacancy for the occupation of 

 LABOURER ,
 suitably qualified applicants can contact 33216999  or  KS_CHOWHAN@YAHOO.COM

SAMI SALMAN EBRAHIM EJWAIR has a vacancy for the occupation of  
BAKER(GENERAL) ,

 suitably qualified applicants can contact 34457323  or  SAMICAP8@GMAIL.COM
ALGASSAB CONSTRUCTION & TRADING W.L.L has a vacancy for the occupation of  

ACCOUNTANT , 
suitably qualified applicants can contact 17232275  or  oommenzo@gmail.com
Alduha 2 for welding and fabrication steel has a vacancy for the occupation of

  WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 33664555  or  YUSUFALAALI@YAHOO.COM

Gulf Tech Co WLL has a vacancy for the occupation of 
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 17230101  or  CEO@EATCORP.COM
Gold idlel construction has a vacancy for the occupation of  

DRIVER/OPERATOR(SHOVEL) ,
 suitably qualified applicants can contact 33116666  or  HAMOO00OOD3909@GMAIL.COM

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

suitably qualified applicants can contact 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH
KOREAN BAKERY W.L.L has a vacancy for the occupation of  

BAKER(GENERAL) , 
suitably qualified applicants can contact 17735917  or  info@palmyaentepie.com

HOLAND HAIR DESIGNER has a vacancy for the occupation of  
MASSEUR , 

suitably qualified applicants can contact 17290505  or  ashrafshared@yahoo.com
Hayat Communication Co. WLL has a vacancy for the occupation of  

SUPERVISOR ,
 suitably qualified applicants can contact 17180366  or  HJUMA@HAYATCOMM.NET

Golden bread Baker has a vacancy for the occupation of  
BAKER(GENERAL) , 

suitably qualified applicants can contact 33378122  or  BREADG78@GMAIL.COM
FONTANA INTERNATIONAL MARKETS W.L.L has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 17664303  or  ALI39664299@GMAIL.COM
EBRAHIM KHALIL KANOO CO. B.S.C.CLOSED has a vacancy for the occupation of  

SECURITY MAN , 
suitably qualified applicants can contact 17262262  or  HR.S@EKKANOO.COM.BH

DIGGING & CONSTRACTION SPECIALST has a vacancy for the occupation of 
 LABOURER ,

 suitably qualified applicants can contact 17001640  or  info@SSS.BH
Mechanical Contracting & Services Company W.L.L has a vacancy for the occupation 

of  FITTER ,
 suitably qualified applicants can contact 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM

GULF ALUMINIUM ROLLING MILL has a vacancy for the occupation of
  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE , 

suitably qualified applicants can contact 17731000  or  ahmed.alawadhi@garmco.com
Aqua Technology Transfer W.L.L. has a vacancy for the occupation of 

 DRIVER(HEAVY VEHICLE) , 
suitably qualified applicants can contact 17233317  or  aquatt.hr@gmail.com

Sabhan Car Care has a vacancy for the occupation of 
 SALES EXCUTIVE , 

suitably qualified applicants can contact 39845552  or  JALEELKATTILPEEDIKA@GMAIL.COM
EAGLE HILLS DIYAR COMPANY W.L.L. has a vacancy for the occupation of  

ADMINISTRATOR , 
suitably qualified applicants can contact 77890010 (2210)  or  YG@eaglehills.com

Succo Contracting has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 39255859  or  7AMEEDAL7ASAEI@GMAIL.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

REX COMPUTERS S.P.C Owned by MUHAMMED BASHEER KOLIKKATTI KUNNUMM has 
a vacancy for the occupation of  COMPUTER TECHNICIAN , 

suitably qualified applicants can contact 17870023  or  CKMANAGEMENT.BH@GMAIL.COM
Mechanical Contracting & Services Company W.L.L has a vacancy for the occupation of  

LABOURER , 
suitably qualified applicants can contact 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM
WORLEYPARSONS SERVICES PTY LIMITED - FOREIGN BRANCH has a vacancy for the 

occupation of  SUPERVISOR , 
suitably qualified applicants can contact 17181400  or  IAN.PEAREY@WORLEYPARSONS.COM

ALI HASAN ISA ABDULLA has a vacancy for the occupation of 
 WORKER(LIVESTOCK).GENERAL ,

 suitably qualified applicants can contact 39574891  or  ALWAHALIVESTOCK@GMAIL.COM
MODA VESTIR BOUTIQUE W.L.L has a vacancy for the occupation of 

 SUPERVISOR ,
 suitably qualified applicants can contact 36074003  or  ADNANMUSTAFA786@GMAIL.COM
AIR EASE AIR CONDITIONING MAINTENANCE AND CLEANING CO. W.L.L has a vacancy 

for the occupation of  SALES WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 35049883  or  MUHAMMADFAZAIL@YAHOO.COM

BU FAISAL FURNITURE SHOWROOM has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 34145555  or  BUFAISAL.77@HOTMAIL.COM
KURNEL CONTRACTING CO W.L.L has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 36503801  or  SHAHIDRAO10@YAHOO.COM

ALHASAD GENERAL TRADING has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 37779675  or  H93_H@HOTMAIL.COM
HUSAIN RADHI MOHAMED EDHRABOOH (ALQATIE/11848) has a vacancy for the 

occupation of  FISHERMAN , 
suitably qualified applicants can contact 39433306  or  HRADHI31@gmail.com

AHMAD ALI TRADING EST has a vacancy for the occupation of   
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 39711774  or  AHMEDALIFIRE@GMAIL.COM
Charcoal Gourmet Burger Snack W L L has a vacancy for the occupation of  FOOD 

SERVICE WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 17001720  or  GOURMETBURGERBAH@GMAIL.COM

SMART SCREENING TECHNOLOGY W.L.L has a vacancy for the occupation of  
MECHANICAL TECHNICIAN , 

suitably qualified applicants can contact 17213958  or  INFO@SST-NDT.COM
R.B. HILTON LIMITED has a vacancy for the occupation of 

 FITTER ,
 suitably qualified applicants can contact 17731881  or  PAUL.COCKERILL@CAPEPLC.COM

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L has a vacancy for the occupation of  
FLAME-CUTTER(HAND) , 

suitably qualified applicants can contact 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM
P. HARIDAS SONS CO.W.L.L has a vacancy for the occupation of  

PROMOTER(COMMERCIAL) , 
suitably qualified applicants can contact 17708189  or  PHS434@HARIDASP.COM

ABDULHADI ALAFOO WLL has a vacancy for the occupation of
  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 17874756  or  alafoo@batelco.com.bh
ALMOOSAWI TRADING & ELECTRICAL CONTRACTING B.S.C.C has a vacancy for the 

occupation of  ELECTRICAL TECHNICIAN , 
suitably qualified applicants can contact 172700000  or  sadeeiq@yahoo.com

INTELLEX INFORMATION TECHNOLOGY WLL has a vacancy for the occupation of  
COMPUTER TECHNICIAN , 

suitably qualified applicants can contact 17896666  or  ALI@INTELLEX-IT.COM
RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L has a vacancy for the occupation of 

 RIGGER , 
suitably qualified applicants can contact 17830801  or  ABBAS@RAMSIS.COM.BH

AHMED MANSOOR ALAALI has a vacancy for the occupation of 
 WORKER ,

suitably qualified applicants can contact 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com
SECURI CORE S.P.C OWNED BY RASHEED AL-FAWAZ has a vacancy for the occupation 

of  SECURITY GUARD , 
suitably qualified applicants can contact 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH

TAMCON CONTRACTING CO S.P.C has a vacancy for the occupation of  
CARPENTER , 

suitably qualified applicants can contact 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH
Burj Mushraf Contracting Co. W.L.L has a vacancy for the occupation of 

 MASON , 
suitably qualified applicants can contact 33346825  or  ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM

VICTORIA TOUCH CONTRACTING has a vacancy for the occupation of 
 CONSTRUCTION TECHNICIAN , 

suitably qualified applicants can contact 77089192  or  CTORIATOUCHCONTRACTINGCO@GMAIL.COM
ALI MAHDI KADHIM YOUSIF has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 39456444  or  ALIMAHDE456@HOTMAIL.COM

FADEL NESUF CONSTRUCTION EST has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 33068067  or  GHANEMALATTAWI@GMAIL.COM
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ميليشــيا عراقيــة موالية إليــران تهدد المقــار األميركية... بـ “أســلحة دقيقة”

بومبيو يهدد بإغالق السفارة في بغداد.. ويوّرط الكاظمي

األميركـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  حـــذر 
مايـــك بومبيـــو، العـــراق ســـرا، مـــن أن 
الواليـــات المتحدة ســـتغلق ســـفارتها 
ـــم تتحـــرك الحكومة  فـــي بغـــداد إذا ل
العراقية لوقف هجمات الميليشيات 
المدعومة من إيران ضد األميركيين.

ويخلـــق هـــذا الطلـــب معضلـــة كبيرة 
الجديـــد،  العراقـــي  ـــوزراء  ال لرئيـــس 
ـــذي كان حتى  مصطفـــى الكاظمي، ال
اآلن مفضـــا إلدارة ترامـــب، فهو يريد 
كبـــح جماح القـــوات المواليـــة إليران، 
ولكن ليـــس بعملية تـــؤدي إلى كارثة 
سياســـية في باده، وفقـــا لما أوردته 
صحيفة “واشنطن بوست” األميركية.
وفي حال نفذ بومبيو تهديده وأغلق 
الســـفارة لحمايـــة األميركييـــن، فقـــد 
تزعم إيران وحلفاؤها انتصارًا دعائيًا 
كبيـــرًا، لكـــن اإلغـــاق قد يكـــون أيضًا 
مقدمة لغارات جوية أميركية مكثفة 
ضد الميليشيات، فالعراق هو المكان 
الذي يمكـــن أن تنفجر فيه المواجهة 
بيـــن الواليـــات المتحـــدة وإيـــران في 
األســـابيع القليلة المقبلة، مما يخلق 
االنتخابـــات  قبـــل  أكتوبـــر”  “مفاجـــأة 
الرئاســـية األميركيـــة. بدورهـــا، كانت 

إدارة  اســـتفزاز  بشـــأن  حـــذرة  إيـــران 
موســـم  فـــي  مباشـــر  بشـــكل  ترمـــب 
الحملـــة االنتخابيـــة، مفضلـــة العمل 
فـــي ســـاحة المعركـــة العراقيـــة التي 
يمكـــن إنكارهـــا. وجعـــل بومبيـــو اآلن 
تلـــك الحملـــة الســـرية أكثـــر صعوبة، 
وهـــو مـــا يزيـــد مـــن إمكانية نشـــوب 
المواجهـــة  مفتـــوح، وتشـــكل  صـــراع 
اتجـــاه.  كل  فـــي  محتملـــة  مخاطـــر 
الميليشـــيات  هجمـــات  قتلـــت  فـــإذا 
األميركييـــن،  إيـــران  مـــن  المدعومـــة 
فمـــن المرجـــح أن تشـــن إدارة ترمـــب 
هجومًا مضـــادًا، وإذا ضرب الكاظمي 
الميليشـــيات الشـــيعية، كمـــا يطالب 

بومبيـــو، فـــإن إيـــران قـــد تـــرد، وقـــد 
ينهـــار نظامه الهش. مـــن جانبه، قال 
مســـؤول فـــي الخارجيـــة األميركيـــة: 
“نعتقـــد أن الكاظمـــي يريـــد أن يفعل 
ســـيتعين  لكـــن  الصحيـــح،  الشـــيء 

عليه فعل المزيد بشكل أسرع”.
كمـــا أضـــاف “هناك خطـــر واضح على 
حيـــاة األميركييـــن إذا اســـتمرت هذه 
الهجمـــات”. هـــذا وتصاعـــدت أعمـــال 
العنـــف التي تقـــوم بها الميليشـــيات 
المدعومـــة مـــن إيـــران فـــي األســـابيع 
األخيـــرة رغـــم وعـــود الكاظمي بشـــن 
حملـــة عليهـــا. وفـــي رســـالة تهديـــد 
للســـفارة األميركيـــة فـــي بغـــداد، قال 

زعيـــم ميليشـــيا النجباء فـــي العراق 
دقيقـــة  أســـلحة  إن  الكعبـــي،  أكـــرم 

دخلت الخدمة.
فـــي األثنـــاء، تعـــرض رتـــل كان ينقـــل 
معـــدات التحالف الدولي المنســـحبة 
ِمـــن العـــراق بواســـطة شـــركات نقـــل 
مـــن  العجـــات  وســـائقي  عراقيـــة 
النفجـــار  العراقييـــن،  المواطنيـــن 
عبـــوة ناســـفة، فـــي ناحيـــة البطحاء 
ـــى  فـــي محافظـــة ذي قـــار، مـــا أدى إل
أضـــرار بإحـــدى عجـــات الرتـــل، وقـــد 
اســـتمر الرتـــل بالحركة نحـــو وجهته 
المقصـــودة. وكانـــت قـــوة خاصـــة من 
جهاز مكافحة اإلرهاب العراقي بدأت 
حملـــة تفتيش فـــي أحيـــاء مختلفة 
مـــن العاصمـــة العراقية بغـــداد، بحثًا 
عن مطلقي الصواريخ على المنطقة 
الخضـــراء، بهدف اســـتهداف البعثات 
وتحديـــدًا  األجنبيـــة،  الدبلوماســـية 
األميركيـــة  الســـفارتين  اســـتهداف 

والبريطانية.
مقـــر  الخضـــراء  المنطقـــة  وتضـــم 
مـــن  وعـــددًا  العراقيـــة  الحكومـــة 
الســـفارات األجنبية، منها البريطانية 

واألميركية.

عواصم ـ وكاالت

ميليشيا عراقية موالية إليران

القاهرة ـ أ ف ب

حـــّذر الرئيـــس المصري عبـــد الفتاح 
السيســـي مجـــددا أمـــس األحـــد من 
تداعيـــات عدم االســـتقرار في الباد 
ومـــن محـــاوالت “تدميـــر” مصر، بعد 
فـــي  ونـــادرة  محـــدودة  تظاهـــرات 

بعض القرى مساء الجمعة.
وقال السيسي: “أنا أشكر المصريين” 
الذيم لم يستجيبوا لدعوات “البعض 

الذين حاولوا إشعال الوضع”.
وكان السيســـي يشـــير إلـــى دعـــوات 
فـــي  المقيـــم  المعـــارض  المقـــاول 
جماعـــة  مـــن  والمدعـــوم  الخـــارج 
علـــي  محمـــد  المســـلمين  اإلخـــوان 
للتظاهـــر والتـــي وجـــدت اســـتجابة 
على نطـــاق محدود في بعض القرى 
في 20 سبتمبر ثم الجمعة الماضي.

وأكد السيســـي أن هنـــاك من يحاول 
استغال “الفقر” والصعوبات المالية 
التـــي يعانيهـــا المواطنـــون مـــن أجل 
“تشكيك الناس في اإلنجازات” التي 

تقوم بها الدولة.
وشـــدد على أن “األمن واالســـتقرار” 

هما شـــرط أســـاس لتحقيـــق التنمية 
فـــي  واالســـتمرار  االقتصاديـــة 
اإلصاح، مؤكدا أن مشـــروعات عدة 
مثل مشـــروع مجمع تكرير مســـطرد 
تأخر ســـنوات طويلة بسبب أحداث 
2011، فـــي إشـــارة إلى الثـــورة التي 
الراحـــل حســـني  الرئيـــس  أطاحـــت 

مبارك.
وحـــّذر مـــن أن هنـــاك مـــن “يريـــدون 
تدمير الدول تحت دعاوى التغيير”، 
في إشـــارة إلى تنظيمـــات وحركات 
اإلسام السياسي في العالم العربي.

السيسي يحذر مجدًدا من محاوالت “تدمير” مصر

غليون، سويسرا ـ وكاالت

أعلن مبعوث األمم المتحدة إلى اليمن 
مارتن غريفيث، أمس األحد، التوصل 
التفاق بين الحكومة الشرعية اليمنية 
تبـــادل  علـــى  الحوثـــي  وميليشـــيات 

إطاق سراح 1080 شخصا.
وأثنـــاء مؤتمـــر صحافـــي مشـــترك مع 
مســـؤول مـــن الصليب األحمـــر، رحب 
غريفيـــث باتفـــاق تبادل األســـرى بين 
الحكومة الشرعية اليمنية وميليشات 
الحوثي، مشـــددا علـــى ضرورة ضمان 

تنفيذ االتفاق بأسرع وقت ممكن.
وأوضح مندوب األمم المتحدة أنه تم 
االتفاق على اإلفراج عن 1400 أسير، 

وتبادل 1080 محتجزا وأسيرا.
الطرفيـــن  غريفيـــث  وحـــث 

علـــى “المضي قدمـــا على 
الفور في إطاق ســـراح 
األسرى وعدم ادخار أي 
جهد في البناء على هذا 

الزخـــم من أجـــل االتفاق ســـريعا على 
اإلفراج عن مزيد من المحتجزين”.

واعتبر أن اإلفراج عن األسرى سيمثل 
إنجـــازا مهمـــا، ويظهـــر إمكانيـــة نجاح 

المفاوضات مستقبا.
وأعـــرب مبعـــوث األمم المتحـــدة إلى 
اليمـــن عـــن شـــكره للتحالـــف العربـــي 
لدعم الشرعية في اليمن على جهوده.

بـــدوره، رحـــب المســـؤول مـــن اللجنة 
باالتفـــاق  األحمـــر  للصليـــب  الدوليـــة 
الشـــرعية  الحكومـــة  بيـــن  المبـــرم 
والحوثيين، مؤكدا اســـتعادة الصليب 

األحمر على تيسير العملية.
ودعـــا مســـؤول الصليـــب األحمر 
لاســـتمرار  األطـــراف  جميـــع 
علـــى  لاتفـــاق  العمـــل  فـــي 
مراحل الضمانات األمنية 
واالنتقـــال إلـــى مرحلة 

التنفيذ.

اليمن.. توافق على تبادل 1080 أسيرا

عواصم ـ وكاالت

فيمـــا تتواصـــل االشـــتباكات بيـــن قـــوات 
أرمينيـــا وأذربيجـــان، قتل مـــا ال يقل عن 
16 أرمينيـــا وأصيب أكثر من 100، األحد 
فـــي منطقـــة ناغورني قره بـــاغ الخاضعة 
أفـــادت  مـــا  وفـــق  األرمنييـــن،  لســـيطرة 
السلطات األرمنية، فيما أعلنت أذربيجان 
الســـيطرة علـــى منطقة اســـتراتيجية في 
قـــره بـــاغ. وقـــال وزيـــر الدفـــاع فـــي قره 
باغ التـــي تحظى بدعم يريفان “بحســـب 
معلومات أوليـــة، قتل 16 جنديا وأصيب 

أكثر من مئة” في المواجهات.
من جانبه، قال مســـاعد رئيس أذربيجان 
حكمـــت حاجييـــف “إن البرلمـــان صـــادق 
علـــى تطبيق األحـــكام العرفية في جميع 
أنحاء البـــاد وفرض حظر التجول اليوم 
األحد”. هذا وأعلنت أذربيجان، األحد، أن 
قواتهـــا دخلت 6 قـــرى خاضعة لســـيطرة 
العنيفـــة  المواجهـــات  فـــي  األرمينييـــن 
التـــي اندلعـــت عنـــد خـــط التمـــاس بيـــن 

الطرفيـــن فـــي منطقة ناغورنـــي قره باغ، 
التي أســـفرت عن ســـقوط قتلـــى لم تعلن 
األطـــراف المتنازعـــة عـــن أعدادهم حتى 
اآلن، تهافـــت ردود الفعـــل الدوليـــة حول 
هذه التطورات. مـــن جانبه، أفاد المرصد 
الســـوري لحقوق اإلنســـان، أمـــس األحد، 

الفصائـــل  مقاتلـــي  مـــن  دفعـــة  بوصـــول 
السورية الموالية ألنقرة، إلى أذربيجان.

ووفـــق المرصد، فـــإن المقاتليـــن الموالين 
ألنقرة كانوا قـــد وصلوا األراضي التركية 
قبل أيام قادمين من عفرين شمال غربي 

حلب في سوريا.

عسكريون أرمن في إقليم ناغورني قره باغ.

تقاريــر: وصــول طالئــع “مرتزقــة” تركيــا إلــى أذربيجان
أزمة قره باغ “تشتعل”.. أحكام عرفية وحظر تجول

باريس ـ أف ب

الفرنســـي إيمانويـــل  الرئيـــس  وجـــه 
ماكـــرون انتقـــادات شـــديدة اللهجـــة 
علـــى  اللبنانيـــة،  السياســـية  للطبقـــة 
خلفية فشـــلها في تشـــكيل الحكومة 
الجديدة بموجب المبادرة المطروحة 

من باريس.
وقال الرئيس الفرنســـي إنه “يخجل” 
مما يقوم به القـــادة اللبنانيون، وندد 
أثنـــاء مؤتمـــر صحافـــي بــــ “نظام من 
ألن  الجميـــع  فيـــه  يتمســـك  الفســـاد 
الجميـــع يســـتفيدون منـــه”، مضيفـــا 
مـــن  عشـــرات  بضـــع  يقـــوم  “اليـــوم، 
وقـــال  بـــاد”.  بإســـقاط  األشـــخاص 
الرئيـــس الفرنســـي أمس األحـــد: إنه 
علـــى حـــزب هللا الشـــيعي “أال يعتقد 
أنـــه أقوى مما هو” وذلك غداة فشـــل 
المســـؤولين اللبنانييـــن في تشـــكيل 
فـــي  ماكـــرون  واعتبـــر  حكومـــة. 
المؤتمـــر الصحافـــي أن حزب هللا “ال 

يمكـــن أن يكـــون فـــي الوقـــت نفســـه 
جيشـــا يحارب إســـرائيل، ومجموعة 
تحـــارب في ســـوريا، وحزبـــا يحظى 
باحترام في لبنان. عليه أن يثبت أنه 
يحتـــرم جميع اللبنانيين. وفي األيام 
األخيرة، اظهر بوضوح عكس ذلك”.

أمـــام  أن  الفرنســـي  الرئيـــس  وأكـــد 
القـــادة اللبنانييـــن “فرصـــة أخيـــرة” 
أعلنوهـــا  التـــي  بالتعهـــدات  للوفـــاء 
تشـــكيل  بهـــدف  ســـبتمبر؛  بدايـــة 
علـــى  والحصـــول  مهمـــة  حكومـــة 

المساعدة الدولية.

ماكرون أثناء المؤتمر الصحافي في باريس

انتقــد المســؤولين اللبنانييــن وتحــدث عن “فرصة أخيــرة” للوفــاء بتعهداتهم
ماكرون: على حزب هلل “أال يعتقد أنه أقوى مما هو”

واشنطن ـ وكاالت

دونالـــد  األميركـــي  الرئيـــس  طالـــب 
ترامـــب أمـــس االحد باجـــراء اختبار 
الديموقراطـــي  لمنافســـه  منشـــطات 
جـــو بايـــدن قبـــل او بعـــد مناظرتهما 
يترقبهـــا  التـــي  األولـــى  المتلفـــزة 

األميركيون غدا الثاثاء.
وكتب ترامب على تويتر “ســـأطالب 
بشدة بإجراء اختبار المنشطات لجو 
بايدن الناعس قبـــل أو بعد المناظرة 

ليلة الثاثاء”.
 74( الجمهـــوري  المليارديـــر  وتابـــع 
التشـــكيك  يواصـــل  الـــذي  عامـــا( 
بالقـــدرات الذهنيـــة لمنافســـه البالـــغ 
من العمر 77 عامـــا “بطبيعة الحال، 

ســـوف أوافـــق علـــى إجـــراء 
كان  لقـــد  أيًضـــا.  واحـــد 

أداؤه فـــي المناظـــرات 
متفاوتا بشكل قياسي 
المنشـــطات  فقـــط   )...(

يمكـــن أن تســـبب هذا التفـــاوت ؟؟”، 
مـــن دون أن يســـند اّتهامـــه لخصمـــه 

بأّي دليل ملموس.
وأقـــر بايـــدن المعروف بزالت لســـانه 
وهفواتـــه، بان المواجهة المتلفزة مع 

ترامب “ستكون صعبة”.
هجمـــات  معظمهـــا  “ســـيكون  وقـــال 
شخصية وأكاذيب، هذا كل ما يعرف 
القيـــام به” في اشـــارة الى الملياردير 
الجمهوري. وأضاف بايدن “ال يعرف 

كيف يناقش وقائع”.
ويتصـــدر بايـــدن اســـتطاعات الرأي 
علـــى صعيـــد البـــاد كمـــا فـــي معظم 
التـــي  المتأرجحـــة  الواليـــات 
الحزبيـــن  بيـــن  والءهـــا  تبـــّدل 
الجمهـــوري والديموقراطـــي 
بالنســـبة  حاســـمة  وتعـــد 
لنتيجة االنتخابات في 

3 نوفمبر.

ترامب يطالب باختبار منشطات لبايدن
عمان ـ وكاالت

أصـــدر العاهـــل األردني الملـــك عبد 
هللا الثانـــي، مرســـوما ملكيا يقضي 
بحـــل البرلمـــان، وذلـــك بعـــد انتهـــاء 
تحـــرك  وفـــي  الدســـتورية،  فترتـــه 
يعنـــي دســـتوريا وجـــوب اســـتقالة 

الحكومة خال أسبوع.
وصـــدر المرســـوم الملكـــي األردنـــي 
بحـــل مجلـــس النـــواب، اعتبـــارا من 
أمـــس األحـــد، حســـبما نقلـــت وكالة 

األنباء األردنية “بترا”.
وقـــال العاهل في نـــص قراره “نحن 
عبـــد هللا الثاني ابن الحســـين، ملك 
المملكة األردنية الهاشمية، بمقتضى 
الفقـــرة الثالثـــة من المـــادة )34( من 

الدســـتور، نصـــدر إرادتنـــا بما 
مجلـــس  يحـــل  آت:  هـــو 

النواب اعتبارا من يوم 
للسابع  الموافق  األحد، 
شـــهر  مـــن  والعشـــرين 

أيلول سنة 2020 ميادية”.
وفي األســـبوع الماضي، قال رئيس 
الـــوزراء عمر الرزاز “إن قرار بقاء أو 
رحيـــل الحكومة بيـــد الملك عبدهللا 
الثاني”، مضيفا “ســـنبقى نعمل آلخر 

دقيقة”.
علـــى  تعليقـــه  أثنـــاء  ذلـــك  وجـــاء 
تطورات الوضـــع الوبائي في الباد، 
مـــا  ســـتفعل  الحكومـــة  “إن  قائـــا 
تســـتطيع حتى ال يتم إقـــرار الحظر 
الشامل”، مضيفا “بين الحين واآلخر 
سنأخذ إجراءات على مستوى بعض 
التجمعـــات”.  لتخفيـــف  القطاعـــات 
ومن المنتظر إجـــراء االنتخابات 
التشـــريعية في البـــاد بحلول 
وســـط  المقبـــل،  نوفمبـــر 
التيـــارات  حـــول  جـــدال 
المشـــاركة في الســـباق 

االنتخابي.

العاهل األردني يحل مجلس النواب

يعقد في مدينة الغردقة المطلة على ساحل 
البحر األحمر في مصر اليوم االثنين اجتماع 
أمني ليبي ضمن محادثات اللجنة العسكرية 
زائــد   5 بــاســم  والــمــعــروفــة  لليبيا  المشتركة 
برلين  ومخرجات  اجتماع  عن  والمنبثقة   ،5

لبحث بعض الملفات األمنية والعسكرية.
وصرح مصدر مصري مسؤول، أن االجتماع 
بــرعــايــة مــبــاشــرة من  الــغــردقــة  سيعقد فــي 
األمم المتحدة ويبحث تشكيل قوة مشتركة 
المؤسسة  وتــوحــيــد  ليبيا  فــي  ــنــار  ال لــوقــف 
ترتيبات  االجــتــمــاع  وسيبحث  الــعــســكــريــة. 
النفطية  والمنشآت  المؤسسات  أمن  ضمان 

والبنية التحتية.
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إيــران وميليشــياتها  تواصــل  فــي حيــن 
تجنيد آالف العناصر في سوريا والعراق، 
العســكري  والمستشــار  المســاعد  أكــد 
اللــواء  علــي خامنئــي  اإليرانــي  للمرشــد 
يحيــى صفــوي، أن تدخــات إيــران فــي 
دول المنطقــة لــم تكــن مجانيــة بــل تمت 
مقابــل الحصــول علــى األمــوال خصوًصا 

في العراق وسوريا.
ووفقــا لوكالــة “مهــر” اإليرانيــة، فقــد أكــد 

صفــوي فــي كلمــة لــه، أمــس األحــد، أنــه 
“فــي كل مرة كنا نســاعد فيهــا العراقيين، 

حصلنا على المال بالدوالرات”.
كمــا أضــاف “وقعنا عقــودا مع الســوريين 
وسنحصل على أشــياء بالمقابل”، معتبرا 
أن الــروس يســتفيدون مــن ســوريا أكثــر 

مما تستفيد إيران.
بلــد  كل  نســاعد  “نحــن  أيضــًا  وقــال 
لكننــا  ذلــك،  يريــد  مســلم  وغيــر  مســلم 
نقبــض األمــوال مقابــل ذلــك”، مضيفــا أن 
وقفــوا  لكنهــم  شــيوعيون  “الفنزويلييــن 

فــي وجــه الواليــات المتحــدة، ولــذا نحن 
نساعدهم أيضا”.

واســتلمنا  البنزيــن  “أعطيناهــم  وتابــع 
مقابلــه ســبائك ذهبية وجلبناهــا بالطائرة 

لكي ال تحدث مشكلة”.
هذا وكان مسؤولون إيرانيون عدة أقروا 
ســابقا بدعــم بادهــم لمــا أســموه “محور 
المقاومــة” ســواء في العــراق أو اليمن أو 
فلســطين تحت شــعارات عدة، منها دعم 
المشــروع  أو ضــد  الفلســطينية  القضيــة 

األميركي اإلسرائيلي بالمنطقة.

مستشار خامنئي: تدخلنا في العراق وسوريا مقابل المال
دبي ـ العربية نت

يحيى صفوي

عبدالفتاح السيسي

اجتماع أمني ليبي 
بالغردقة

القاهرة ـ وكاالت
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أولـــت الحكومـــة الموقرة قطاعـــات التعليم المختلفة اهتماما خاصـــا، ووفرت جميع 
أشـــكال المســـاندة والدعـــم من طاقات مؤهلـــة وخبراء وكوادر نشـــطة ودعم مادي، 
وانعكس ذلك بكل وضوح من خالل خارطة الطريق التي سارت عليها وزارة التربية 
والتعليـــم والخطط التطويريـــة لالرتقاء بالمخرجات على مدى أكثر من مئة عام، ما 
يحســـب للقيادات القائمة على “التربية” وعلى رأســـها سعادة الدكتور ماجد بن علي 

النعيمي وزير التربية والتعليم.
ومن خالل رصدي ومتابعتي على مدى سنوات شؤون التعليم في المملكة البد من 
تســـليط الضوء على الجهود المبذولة من “التربية” في ســـبيل ترســـيخ جميع أوجه 
التعاون البناء مع الجهات والمؤسســـات والوزارات داخليا وخارجيا، وســـأتناول في 
هذا المقال “بعض” هذه األوجه التي انعكســـت بشـــكل فعال على مسيرة التعليم في 

المملكة.
فعلـــى المســـتوى الداخلي كان التعاون جليـــا بين وزارة التربيـــة والتعليم  ووزارات 
ومؤسسات الدولة المختلفة، ومؤخرا وفي ظل جائحة كورونا اتضح ذلك بتعاونها 
مـــع وزارة الصحـــة في تجهيز المـــدارس الحكومية كمراكز لفحـــص فيروس كورونا 
وما رافق ذلك من تنظيم وتوفير للكوادر من الوزارتين، وشكل ذلك نموذجا يحتذى 

به للتعاون بين المؤسسات في المملكة.
أمـــا علـــى المســـتوى الخارجي فال يمكننـــا حصر أوجـــه التعاون للتربيـــة مع مختلف 

المؤسسات، فمن دولة اإلمارات العربية المتحدة وحدها كان التعاون المثمر في كل 
مـــن جائزة “محمد بن زايد ألفضل معلـــم خليجي” وجائزة “خليفة بن زايد آل نهيان 
التربويـــة” وجائزة “حمدان بن راشـــد آل مكتوم للمعلم المتميـــز” بهدف تعزيز مكانة 
المعلميـــن فـــي الميـــدان التربوي وترســـيخ دورهم كأعضـــاء فاعلين فـــي المنظومة 
التعليميـــة، حيـــث قامت “التربية” بتنظيم مشـــاركة عدد كبير مـــن المعلمين في تلك 
الجوائـــز علـــى مدى األعوام الفائتة وحـــث باقي المعلمين على ذلـــك، وال تزال تبذل 

الجهود في تنظيم مشاركتهم عن بعد في ظل الجائحة.
إن األوجـــه التـــي ذكرناها لـــم تكن إال القليل من ومضات التعـــاون غير المحدود بين 

وزارة التربية والتعليم من جهة ومختلف المؤسسات والوزارات من جهة أخرى.

نقطة أخيرة «

يأتـــي اعتمـــاد وثيقة تطويـــر التعليم في العالـــم العربي مؤخرا التـــي أعدها البرلمان 
العربـــي بهـــدف إقامة أنظمـــة تعليمية عربيـــة ذات جودة عالية تســـتوعب متغيرات 
التعليـــم الحديثـــة في مجـــال التكنولوجيا ومشـــاركة وزير التربيـــة والتعليم مؤخرا 
في اجتماع وزراء التعليم العرب كتتويج لجهود الريادة في التعاون المشـــترك في 

المجاالت التعليمية المختلفة.

سارقو التاريخ... سرقة المدينة المنورة
عندما تم احتالل األمة العربية اإلســـالمية عام 1517 شعر هذا الخليط 
المشـــرد - ممن أطلقوا على أنفســـهم “العثمانيين” - بالنشـــوة واالنتصار 
والعظمة لكي ينسوا الماضي األسود القذر لهم ويبدأوا تزوير تاريخ لهم 
ينشـــرونه بين األمم والشعوب، مليء بالكذب واالفتراءات واألساطير، 
بـــدأوه من مؤسســـهم عثمان، واســـمه الحقيقي أوزومـــان، ابن أرطغرل 

حتى تاريخنا المعاصر بقيادة المسيح العثماني الدجال.
فتحت اسم الفتح اإلسالمي، نهب العثمانيون خيرات وثروات وأموال 
البالد التي يحتلونها، وســـرقوا كل شـــيء يصادفهـــم لخدمة صعاليكهم 
الســـالطين، ومنعـــوا التطور والعلم عـــن األمة العربية اإلســـالمية، التي 
عاشـــت أســـوأ ســـنواتها وتخلفت عن ركب الحضارة والمدنية والعلوم، 
حيث كانت رائدة قبل االحتالل العثماني القذر، وقد ســـرق العثمانيون 
كل شـــيء ونســـبوه ألنفســـهم إلعـــالء عرقهم وشـــعوبيتهم علـــى العرب 

المسلمين، وخير مثال مجزرة سفر برلك.
فقد قام الســـفاح والمجرم العثماني فخري باشـــا، وبأوامر من الصعلوك 
األكبـــر ســـلطان العثمانيين بإســـطنبول، بإهانة إنســـانية األمـــة، وارتكب 
مجازر بحق أهل يثرب “مدينة الرسول الكريم”، فقام بتهجير أهلها قسرا، 
وتحويـــل المدينة إلى ثكنة عســـكرية، وقام بنهـــب أموال وخيرات أهل 
المدينـــة بحجة الدعم العســـكري للخالفة العثمانيـــة والخليفة العثماني 
صعلوكهم األكبر، وقام المجرم فخري باشـــا بقتل كل من يعارض أوامر 
الصعلـــوك العثمانـــي ســـلطان إســـطنبول، بـــل ونهـــب وثائـــق ومقتنيات 
الحرم النبوي وأرســـلها إلى إســـطنبول، تماما كما فعل سالطين الخالفة 
العثمانية النتنة عندما ســـرقوا قطعا من الحجر األســـود وأرســـلوها إلى 

إسطنبول.
إن أهـــل المدينة المنورة ال يزالون يتذكـــرون ما فعلته الدولة العثمانية، 
وما اركتبته من جرائم ضد اإلنسانية بحقهم وسرقة خيراتهم وأموالهم، 
وال عجب في ذلك، فالعثمانيون شـــعب ال أصل وال فصل له وال حضارة 
وال تاريـــخ وال مرجع إســـالمي ديني خرج مـــن ظهرانيهم، فكل حياتهم 
وتاريخهـــم هـــو الســـرقة حتـــى هـــذه اللحظة من قبـــل المســـيح الدجال 

العثماني. وللسرقات بقية.

درس في األخالق والرقي
تلقيت كغيري خالل وسائل التواصل االجتماعي مقطعا من بطولة سباق 
للجـــري، وقد ظهر في شـــريط الفيديو المتســـابق اإلنجليـــزي وهو يخطئ 
خطـــأ فادًحا في نهاية الســـباق حيث ســـلك خطا خاطئا تســـبب في تقدم 
المتســـابق األســـباني عليـــه علـــى الرغـــم مـــن أنـــه كان متقدًما عليـــه طيلة 

السباق.
مـــا هـــو جميل حقًا في هذا الصدد هو الموقف الشـــهم والشـــجاع والراقي 
الذي اتخذه المتسابق األسباني، حيث منح األحقية في التقدم للمتسابق 

اإلنجليزي، مؤكًدا أنه األحق بذلك ألنه كان متقدًما عليه طيلة السباق!
هذا المتســـابق أثبـــت وأكد بحق أن الرياضة أخالق قبـــل أن تكون حصًدا 
لأللقاب! نعم هذا الموقف الرائع من هذا المتســـابق ال يحســـب له فقط، بل 
لوطنه، وفي اعتقادي أن المسؤولين عن الرياضة في حكومته لن يترددوا 
في تكريمه تكريما الئًقا، ليكون درًسا لكل الرياضيين وفي جميع األلعاب، 
وأتمنى أن يقوم المسؤولون عن الرياضة في مملكتنا الحبيبة باالستعانة 
بهذه التجربة وتعميمها على مختلف األندية واالتحادات الرياضية، وذلك 
لتوصيلهـــا إلـــى الالعبين واإلداريين على حد ســـواء، كما أن وزارة التربية 
والتعليم يمكنها االســـتعانة به فـــي دروس التربية الرياضية في المدارس 

والجامعات. 
ال شـــك أن هنـــاك الكثير من القصص والعبـــر والدروس في مجال األخالق 
واالحتـــرام والـــذوق و”اإلتيكيـــت”، وفي اعتقـــادي اننا مقصـــرون في هذا 
الجانـــب، وهـــو مـــا يوصينا به كتـــاب هللا، حين قال جل جاللـــه “لقد خلقنا 

اإلنسان في أحسن تقويم”.
كما قال أمير الشعراء أحمد شوقي “إنما األمم األخالق ما بقيت.. فإن هم 

ذهبت أخالقهم ذهبوا(.
ومـــن أســـباب الرقـــي الحضـــاري ومقومـــات النهضـــة الحقيقيـــة التمســـك 
باألخالق الفاضلة، ســـواء على المســـتوى الفردي أو األسري أو االجتماعي 
أو الوطني أو اإلنساني، فهي ركيزة أساسية في تهذيب السلوك اإلنساني 
وتنظيـــم العالقـــات علـــى أســـس قويمـــة مـــن الســـمو الروحـــي والمعاملـــة 
الجميلة، وعنصر فعال في شيوع المحبة واأللفة والتماسك والترابط في 

المجتمع. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

مشاركة ريادية لـ “التربية” في وثيقة تطوير التعليم بالعالم العربي

ُينقـــل أّن إعرابيـــة قالت ألبيها “يا أبِت العمـــر يمضي والوحدة عذاب” حين أصّر على 
تزويجها ألحد فرســـان قبيلته، بما مؤداه تأخر الزواج وإحراز العنوسة، بل وتعطيل 
حقيقي لدور المرأة في خدمة مجتمعها الصغير في اإلنجاب والرعاية والتربية، وفي 
ذات الوقـــت إشـــغال حقيقي لهذا المجتمع الكبير برّمته.. عـــن تأدية األدوار الُمناطة 
بهـــا كامرأة في العمل والمشـــاركة إلى جانب الرجل في مســـيرة التطوير والنهوض، 
حتـــى وصـــل الحال إلى حتّمية الدق على )نواقيس( الخطـــر الذي أقلق الجميع دون 
اســـتثناء حيـــن أبدت جماعات مـــن ذوات الثالثين ربيعًا عـــدم اكتراثهن بالزواج في 
وقتنا الحاضر – على حّد قول بعضهّن - لتمضي حياتهن بصورة طبيعية قوية صلبة 
على سبيل “كسر” هذا اإلطار المجتمعي الذي صّنفها )عانسًا( دون هواجس ُتذكر، قد 
تحّد من حريتها الشخصية واستقالليتها الذاتية في اختيار أساليب العيش المرتآة.
إّن مـــا قـــد ُيخّلفـــه تأخر الـــزواج من )جيش( نســـائي تفيض بـــه مجتمعاتنـــا العربية؛ 
يستوجب خارطة طريق عاجلة بعدما أضحت ظاهرة - لدى الشباب والشابات على 
حـــد ســـواء – بمزيِج متناقض يســـتبعد فكرة الزواج وضياع الفـــرص التي قد تكون 
موروثـــا ناتجـــا عن تراكمات ماضية وإفرازات متوالية، أفشـــتها علـــل إكمال التعليم 
والدراســـة والعمل وتأمين المستقبل وتحّمل المسؤوليات األسرية ورعاية األطفال، 
أو انتظار الشريك ذي المالءمة الفكرية الفريدة وصاحب العالئق العاطفية النوعية 

التـــي ُتؤنس الوحش وُتبدد التعاســـة وتســـتكمل مشـــوار العمر على “ربـــاط” مقّدس 
ُيشـــبع الحاجات والرغبات، ويقمع االنحرافات والشـــذوذ، وُيحّقق الهدوء والســـرور، 
ويحفظـــه مـــن التدهـــور واالنهيـــار، بعـــد ما باتت تلـــك الظاهـــرة “عزوفًا” مـــن الرجل 
و”عنوســـَة” عنـــد المـــرأة، مـــن الظواهـــر االجتماعية التي عكســـت الصورة المباشـــرة 
ألوضاع المجتمع االقتصادية والتعليمية والثقافية، ومكنتها )حتى( من تحديد سّن 

الزواج وسهلت من إجراءاته أو عرقلتها. 

نافلة:  «

باتـــت آفة العنوســـة – للرجل والمرأة - من أعظم المشـــكالت التـــي أفرزتها الدعاوى 
الُمضللة، بل وأخطر المعضالت التي أنتجتها األراجيف الهدامة في جملة من العادات 
واألعـــراف الخاطئة التي تتباهـــى بالمهور وتتفاخر بالتجهيزات وُتبالغ في التكاليف 
وتزهـــو بالنســـب وُتحارب زواج الصغيـــرات قبل الكبيرات وتكّف عـــن الزواج المبكر 
وُتجـــّرم التعـــدد؛ حتـــى أفرزت عنهـــا أرقاما خطيرة ومؤشـــرات كبيـــرة وإحصائيات 
مخيفـــة؛ تســـتدعي الحلول العاجلة بعيدًا عن )هجمات( األفـــكار التي ترفض الزواج 
التقليدي أو ما ُيســـمى بزواج “الصالونات” الذي أشـــاع الّتعفف واالندماج في أجواء 

من الشراكة الزوجية المتكافئة.

زواج “الصالونات”... مرفوٌض!

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

للتواصل: 17111483

منتدى “رؤى البحرين”.. صورة الطموح المنشودة التي تسعى لها اإلنسانية
لقـــد عمـــت العالم المعاصـــر كله تحديـــات كثيرة جعلت اإلنســـان يعيش 
متعبا في كل ظروف الحياة، يذهب ويجول بمفرده عله يكتشف ما هو 
مثير في جوالته، وخلقت جائحة كورونا تحديات غير مسبوقة، بيد أن 
هنـــاك حقيقة واحدة هي أن اإلنســـان هو المخلـــوق الوحيد الذي يرتقي 
ويعمل على تحســـين أحوال نفســـه بفضل ما أهداه هللا من عقل يمكنه 

من التفكير واختزان المعلومات.
ويأتـــي منتدى “رؤى البحرين... رؤى مشـــتركة لمســـتقبل عالمي ناجح” 
الـــذي ســـينطلق يـــوم غـــد الثالثاء تحـــت رعاية ســـيدي صاحب الســـمو 
الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه 
هللا ورعاه، وبمشـــاركة نخبة من الشـــخصيات العالمية رفيعة المســـتوى 
وكبـــار مســـؤولي األمـــم المتحـــدة ومنظمة الصحـــة العالميـــة، كخارطة 
طريق ومســـار واحد يســـير في خط مســـتقيم لمواجهة الواقع وتحديد 
الســـبيل الصائـــب الذي يجب أن يســـلكه العالم لمواجهـــة كل ما يعترض 
مســـيرة اإلنســـانية من مصاعب وألغـــام، فالموضوعات التي ســـيتناولها 
المنتـــدى “اســـتجابة النظام الصحي لجائحة كوفيـــد - 19، ردود األفعال 

السياســـية والبحـــث عن اللقاح”، “حقيقة كوفيـــد - 19: فرصة لمزيد من 
الســـالم واألمـــان”، “عالميـــة المخاطـــر التي تهدد األرواح وســـبل كســـب 
العيـــش”، “التكنولوجيا تجمع العالـــم مًعا”، “إدراج المنظور المتعلق بنوع 
الجنـــس أو النـــوع االجتماعي في الفكر االســـتراتيجي لعالم أكثر أماًنا”، 
“دعـــوة لحماية البيئة بطريقة مبتكرة وغير مســـبوقة”، تلبي احتياجات 
المجتمعـــات وتبيـــن الطريـــق الصحيح للعمـــل البناء الذي يشـــمل جميع 
جوانب الحياة االقتصادية والعلمية واالجتماعية والتربوية والصحية، 

وتعزز السالم واالستقرار وإيجاد مناخ للتنمية الشاملة في العالم.
إن هذا المنتدى الكبير الذي تنظمه مملكة البحرين سيحقق أغراضا في 
كل المجاالت تشـــكل بمضامينها حلوال مناسبة لمشكالت واقعية كثيرة 
تعاني منها المجتمعات، وكذلك العمل الجاد على توفير مســـتلزمات كل 
ما من شـــأنه أن يرتقي بالمجتمعات ويحقق لها األمن واالزدهار ورســـم 
صـــورة الطموح المنشـــودة التي تســـعى لها اإلنســـانية، فلســـيدي ســـمو 
رئيـــس الـــوزراء حفظـــه هللا ورعاه، مواقـــف ومآثر ســـاطعة حفرت في 

وجدان شعوب العالم.
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تعقيًبــا علــى خلفيــة القــرارات التي اتخذتها لجنة االنضبــاط باالتحاد البحريني لكرة القدم بحق رئيــس جهاز كرة القدم بنادي 
الحــد أســامة المالكــي وذلــك فيمــا يتعلــق بالمباراة المؤجلــة بين فريقي الحــد والحالة ضمن مبا ريات الجولة السادســة عشــر 
لــدوري ناصــر بــن حمــد الممتــاز لكــرة القدم، صرح الســيد أحمــد البهدهي أمين الســر العام بنادي الحــد الرياضي ، بــأن احترام 
القوانيــن واألنظمــة مســألة مهمــة وملزمــة لجميــع الرياضيين تقودنــا بالضرورة إلى ثقافــة احترام القانون من خــال االلتزام 

وعدم مخالفة مواده وبنوده وتطبيق العدالة الرياضية بين جميع األطراف من دون المساس بالحقوق.

وأشـــار إلـــى أن القرارات الشـــديدة التي 
أصدرتهـــا لجنـــة االنضباط بحـــق رئيس 
جهـــاز الكـــرة بالنـــادي مـــن حرمانـــه مـــن 
دخول المالعب وسحب بطاقة الدخول 
للمالعب وشـــطبه من ســـجالت االتحاد 
مـــع تغريـــم النـــادي مبلـــغ وقـــدره 1000 
دينار، كلها قرارات اتخذت في حقه من 
دون الرجـــوع إلـــى أقواله أو االســـتماع 
إليـــه، وهذا بحد ذاتـــه يعتبر تجاهال من 
قبـــل اللجنة في حـــق المخالف وإعطائه 
الفرصـــة للدفـــاع عـــن نفســـه، حيـــث إن 

اللجنـــة اكتفـــت باالطـــالع علـــى تقريـــر 
مراقـــب المباراة بشـــكل كلي فـــي اتخاذ 

تلك القرارات.
وأكـــد أميـــن ســـر نـــادي الحـــد علـــى أن 
القرارات التـــي اتخذتها لجنة االنضباط 
تؤكـــد على أن اللجنـــة لم تأخذ باالعتبار 
بـــروح القانـــون، فالقانون وحـــده كمواد 
العدالـــة  لتحقيـــق  يكفـــي  ال  وبنـــود 
الرياضيـــة، وإنما يحتاج لمن يطبق روح 
القانـــون والنظر إلى العوامـــل المحيطة 
بالواقعـــة للتأكـــد مـــن أنهـــا فعـــال تطبـــق 

القانـــون بحذافيـــره، فلجنـــة االنضبـــاط 
فقـــدت فرصتهـــا الحقيقيـــة فـــي إثبـــات 
القضايـــا  مـــع  التعامـــل  علـــى  قدرتهـــا 
الرياضية بروح ونص القانون معًا، هناك 
عـــدة تســـاؤالت عن مـــا هي اآلليـــة التي 
تتبعها لجنة االنضباط عندما تتعامل مع 
قضيـــة رياضيـــة؟ وهل لجنـــة االنضباط 
أخـــذت باالعتبـــار عنـــد اتخـــاذ قراراتهـــا 
الســـيرة الذاتية والخبـــرة والعالقة التي 
تربـــط رئيـــس جهـــاز الكـــرة بنـــادي الحد 
باالتحاد البحريني لكرة القدم من خالل 

عمله الســـابق في إحدى لجـــان االتحاد، 
انجـــاز  فـــي  الكبيـــر ومســـاهمته  ودوره 
كأس الخليـــج من خـــالل وقفته ودعمه 
لالعبـــي نـــادي الحد المنتميـــن للمنتخب 

الوطني.
وأضـــاف البهدهـــي بأنـــه ليس منـــا من ال 

يخطـــئ، وليس منا من هـــو معصوم من 
الخطأ، فالخطأ وارد في رياضتنا، وليس 
من العيب االعتراف بالخطأ، فمن سمات 
الرجـــال الشـــجعان عـــدم التبريـــر عن ما 
حـــدث واإلســـراع بتقديم االعتـــذار وبه 
تمحو كل المشاحنات والتوتر بين جميع 

األطـــراف، فاالعتذار الـــذي قدمه رئيس 
مجلس إدارة نادي الحد السيد أحمد بن 
ســـلمان المســـلم لالتحاد البحريني لكرة 
القـــدم، كان مـــن المفتـــرض أن يلقى ردة 
فعـــل إيجابية وصدى قويا وانعكاســـات 
على قرارات لجنة االنضباط، لما لرئيس 
نـــادي الحـــد مـــن مســـاهمات كبيـــرة في 
تطوير الكرة البحرينية والكرة الحداوية 
علـــى وجـــه الخصـــوص، أننـــا هنـــا لســـنا 
بصـــدد محاولـــة إلغـــاء العقوبـــات ولكـــن 
العمـــل على تخفيفها مـــن أجل المصلحة 
العامـــة للكـــرة البحرينيـــة، فالكل يشـــهد 
بكفاءة رئيس جهاز الكرة بالنادي أسامة 
المالكي والذي يعتبر من خيرة اإلداريين 
الذين يتمتعون باإلخالص والمثابرة في 
عملهم وشـــطبه من سجالت االتحاد لهو 

خسارة كبيرة للكرة البحرينية.

نادي الحد

الحد: لجنة االنضباط لم تستمع ألقوال المالكي قبل شطبه

أسامة المالكي
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ــى 8 ــ إل ــن 14  ــع مـ ــراجـ ــا تـ ــن ــت ــدي أن ــدد  ــ ــي: ع ــاعـ ــرفـ الـ

البولينج بحاجة إلى صالة رياضية

أكد أمين ســـر اتحـــاد البولينج إبراهيم 
الرفاعـــي حاجة اللعبـــة لصالة رياضية 
مختلـــف  الحتضـــان  بهـــا  خاصـــة 
المســـابقات المحليـــة وإقامة الحصص 

التدريبية للمنتخبات الوطنية.
وأضـــاف الرفاعـــي لــــ “البالد ســـبورت” 
أن رئيـــس االتحاد أحمـــد النعيمي أعد 
تصـــورا متكامال عن المشـــروع ورفعه 
إلى المســـؤولين إال أنـــه اصطدم بعدم 
ألن  الصالـــة؛  إلقامـــة  األرض  وجـــود 
جهـــة  مـــن  بأكثـــر  مرتبـــط  الموضـــوع 
رســـمية، الفتا النظر إلى أهمية الصالة 
في رفع المستوى الفني للعبة والقدرة 
علـــى تنفيـــذ خطـــط وبرامـــج االتحـــاد 

المختلفة.
وتابـــع “مـــن أهـــم األمـــور التـــي يمكـــن 
القيـــام بهـــا فـــي حـــال وجـــود الصالـــة 
هي إنشـــاء أكاديمية للعبة الستقطاب 
المحليـــة وتنميتهـــا  المواهـــب  أفضـــل 
لرفـــد األنديـــة والمنتخبـــات الوطنيـــة 
وتخريـــج نخبة من المواهـــب الواعدة 
وتقويـــة قاعدتنـــا مـــن الالعبيـــن لـــكال 

الجنسين...”.
وأكد الرفاعي أن االتحاد ســـعى بشكل 
جاد في موضوع إنشـــاء الصالة ولكن 

مســـاعيه لم تتكلل بالنجاح، معربا عن 
أمله في قـــدرة مجلـــس اإلدارة القادم 

لتحقيق هذا الحلم إلى حقيقة.
وأوضح أن لعبـــة البولينج بحاجة إلى 
انضمـــام مزيـــد مـــن األنديـــة المحليـــة 
بما يســـهم في زيـــادة الالعبين من كال 
الجنســـين ويقوي مســـتوى المسابقات 
وتخريج الكثير من الخامات المتميزة، 
مضيفا “لقد كانت لعبة البولينج تمتلك 
مـــا يقـــارب مـــن 14 ناديا محليـــا بفترة 
واآلن  والتســـعينات...  الثمانينـــات 
8 أنديـــة فقـــط وهـــم الرفـــاع، الرفـــاع 
الشـــرقي، المنامة، الحالة، البحرين، أم 
الحصـــم، مدينـــة عيســـى، نـــادي الصم 

وهـــو عـــدد قليـــل بالمقارنة مـــع الفترة 
الســـابقة وال يتواكـــب مـــع طموحاتنـــا 
ومـــع ذلك فإننا نســـعى لتطويـــر اللعبة 
وازدهارها وفق اإلمكانات المتاحة...”.

وذكـــر الرفاعـــي أن االتحـــاد يعمـــل مع 
األندية يدا بيد مـــن أجل تطور اللعبة، 
ولكـــن اإلمكانات الماديـــة لألندية ربما 
تحول فـــي تنميتها بصـــورة أكبر، ومع 
ذلك فإن البولينج اســـتطاعت تخريج 
العديـــد مـــن الالعبيـــن وســـاهمت فـــي 
تحقيـــق الكثير من اإلنجـــازات لمملكة 
الخليجـــي  المســـتوى  علـــى  البحريـــن 

والعربي والقاري والدولي.
وتمنى الرفاعي بأن تشـــهد االنتخابات 

المقبلـــة دخـــول العديـــد مـــن الكـــوادر 
الشابة النشـــطة المحبة للعبة من أجل 
بـــث مزيـــد مـــن األفـــكار والمقترحـــات 
الجديدة والســـعي الستقطاب شركات 
راعيـــة، مضيفـــا “لألســـف الشـــديد أن 
معظـــم شـــباب اليـــوم هـــم مشـــجعون 
الرياضـــة  يمارســـون  وال  ومتفرجـــون 
اإلداري  العمـــل  فـــي  ينخرطـــون  وال 
التطوعـــي... باســـتثناء البعـــض منهـــم 
ونتطلع ألن نشـــهد دخول كوادر شـــابة 
تســـهم فـــي تحقيـــق التطور المنشـــود 
البولينـــج  ورياضـــة  عمومـــا  للرياضـــة 

خصوصا...”.

من منافسات دوري البولينج المحلي )ارشيفية(
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حسن علي

حسن علي

ابراهيم الرفاعي

الفيفا وترامب.. من يرضخ اآلخر؟!
ال شــك وأن المشــاغل والتحديــات تحيــط بدونالد ترامب 
بحملتــه  مــرورا  كورونــا  بأزمــة  ابتــداء  جانــب،  كل  مــن 
االنتخابيــة وانتهاء بحربــه االقتصادية مع الصين، إذ يرى 
الرئيــس الـــ 45 للواليــات المتحدة األميركيــة أنها أصبحت 
حتمية، كما أنها فرصة تعزز بقاءه في منصبه لوالية ثانية 
أمــام خصــم يحاول طرده من البيت األبيض في 3 نوفمبر 

من العام 2020.
رغــم ذلــك، يســتطيع رئيــس االتحــاد الدولــي لكــرة القــدم 
جيانــي انفانتينــو أن يخصص لنفســه وقًتا مــع ترامب في 
البيــت األبيــض، ويفصل الرئيس عن الحــرب التجارية مع 
الصيــن، وكورونــا، وأي شــيء آخــر؛ من أجــل الحديث عن 
تنظيم الواليات المتحدة األميركية للنسخة التاريخية من 
مونديــال 2026، أي بعد انتهــاء الوالية الثانية لترامب إذا 

افترضنا أنه فاز باالنتخابات!
هــذه النســخة االســتثنائية من كأس العالــم التي تنظمها 3 
دول تتقدمهم أميركا إلى جانب المكسيك وكندا بمشاركة 
48 منتخبــا للمــرة األولى، يتوقع لهــا أيضا أن تجني عوائد 
ماليــة تفــوق بكثيــر مــا بلغته النســخة األخيرة في روســيا 
2018، والتي جنت من النقل التلفزيوني والتســويق فقط 

أكثر من 5 مليار دوالر.
ولكن هل يعني ترامب أن يجاري انفانتينو المتهم بالفساد 
عنــد القضــاء السويســري اســتكماال لمسلســل تهــم الفســاد 
التــي بــدأت توجه إلــى الفيفا منذ العــام 2015، ونتج عنها 
ســقوط الرئيــس الســابق جوزيــف بالتــر بتحــرك أميركــي 
بعــد خســارتها ملف تنظيم مونديــال 2022 في قطر، الذي 
يواجــه تحديــات واتهامات منذ ســنوات، أم أنه مهتم بأمر 

آخر؟ 
األكيد أن ترامب تحدث مع انفانتينو عن أهمية فصل كرة 
القــدم عــن السياســة بطريقة توحــي إلى اتخــاذ إجراءات 
تتعلــق بالتعبيــرات السياســية التي راجت أخيــًرا في دعم 
قضيــة جــورج فلويــد، الــذي توفــي علــى يــد عنصــر مــن 
الشــرطة األميركيــة وتحــول مقتلــه بعدهــا إلــى حملة ضد 
العنصريــة في الواليــات المتحدة، وباتت أصــداء الحادثة 
تتــردد في مختلف مالعــب كرة القدم حول العالم منذ 25 
مايــو الماضــي حتــى اآلن، وهــو أكثــر ما يزعــج ترمب في 

هذه الفترة االنتخابية.
والدليــل متوافــر بالفعــل، فقــد أظهــره ترامب فــي تغريدة 
أعقبــت اللقــاء مــع انفانتينو، وقال بوضوح “ســأتوقف عن 
متابعــة كــرة القــدم فــي حــال اســتمر الالعبــون بالجلــوس 
علــى ركبتهــم ودعم جــورج فلويد بهــذه الطريقة”، قبل أن 
يــرد عليــه الفيفــا بطريقــة دبلوماســية قــال فيهــا “يطالــب 
الفيفا بالتســامح واالحترام المتبادل والســير وراء الفطرة 

السليمة”.

ahmed.kareem@albiladpress.com

أحمد كريم

فتيل: ترشحت التحاد الطائرة لخدمة اللعبة
شـــرفـــيًّـــا ــًوا  ــ ــ ــض ــ ــ ع ــون  ــ ــكـ ــ يـ أن  يـــــــود  ال  إنـــــــه  قـــــــال 

فتيـــل  عبدالجليـــل  أكـــد 
نـــادي بنـــي جمـــرة  مرشـــح 
لعضويـــة االتحاد البحريني 

الهـــدف  أن  الطائـــرة  للكـــرة 
األساســـي من الترشح هو خدمة 

الوطـــن ولعبـــة الكـــرة الطائرة وتســـخير 
كافـــة إمكاناتـــه وخبراتـــه فـــي االرتقـــاء 
باللعبـــة بالتعـــاون مـــع رئيـــس وأعضـــاء 

مجلس إدارة االتحاد في حال فوزه.
وأضـــاف فتيـــل فـــي تصريـــح خـــاص لــــ 
“البـــالد ســـبورت” )لقـــد كنت العبا ســـابقا 
فـــي صفـــوف المنتخـــب األول “منتخب 
األمـــل” مـــع جيـــل كال مـــن علـــي خليفـــة 
ويوســـف خليفة ومنير التوبالني وباقي 
الالعبيـــن.. كمـــا كنـــت العبـــا ســـابقا فـــي 
منتخـــب الشـــركات ومثلـــت كذلك فريق 

شـــراكة ترافكـــو ومنتخـــب 
والتعليـــم  التربيـــة  وزارة 
ولـــي بـــاع طويل مـــع اللعبة 
كالعب وإداري في نادي بني 
جمـــرة لكنني ابتعـــدت عن اللعبة 
بســـبب ظـــروف العمـــل وظللـــت متابعـــا 
لها عبـــر وســـائل اإلعالم وحضـــور بعض 

المباريات..(.
وأوضـــح فتيـــل أن مهـــام عملـــه الســـابق 
شـــركة  فـــي  مبيعـــات  مديـــر  كمســـاعد 
ترافكـــو بدواميـــن كان يأخـــذ مـــن وقته 
الكثيـــر وبالتالي فإنـــه كان غير قادر على 

اإلستمرار في العمل اإلداري.
وأضـــاف “إن فكـــرة العمل فـــي النادي أو 
االتحاد كانت تراودني منذ فترة طويلة، 
وقد طلب منـــي الكثيرون االنخراط في 

العمـــل اإلداري الرياضـــي ولكنني لم أشـــأ 
الترشـــح بسبب عدم التفرغ، فأنا ال أحب 
أن أكون عضوا شرفيا وإنما أخدم وأترك 
بصمـــة واضحـــة، وبعـــد تقاعـــدي حاليـــا 
وجدت نفســـي قـــادرًا علـــى العطـــاء بعد 
تفرغـــي وأتطلـــع ألن أنـــال ثقـــة الجمعية 

العمومية لكي أحقـــق طموحاتي وآمالي 
 .”..

ولدى ســـؤاله عن أهم األفكار والمشاريع 
التـــي ينـــوي طرحهـــا بحال فـــوزه أجاب” 
األفـــكار والتطلعـــات كثيـــرة ولكـــن ذلـــك 
يعتمد على رؤيـــة المجموعة ككل داخل 
أو  طموحـــي  وليـــس  اإلدارة  مجلـــس 
رؤيتـــي الشـــخصية.. وفـــي حـــال فـــوزي 
ســـأطرح جميـــع األفـــكار وتدارســـها، وأنا 
أتشرف بالعمل مع الشيخ علي بن محمد 

آل خليفة ..”.
وأشـــار فتيـــل أن األفـــكار بصـــورة عامـــة 
تنصـــب نحو هـــدف واحد وهـــو االرتقاء 
باللعبـــة والوصـــول بها إلـــى العالمية وأن 
جميـــع األهـــداف لن تتحقـــق إال بالتعاون 

والعمل بروح األسرة الواحدة.

عبدالجليل فتيل

اتحاد الكرة- المركز اإلعالمي

االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  قـــدم 
البحرينـــي لكرة القدم الشـــيخ علي بن 
خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفـــة، خالـــص 
رئيـــس  إلـــى  والتبريـــكات  التهانـــي 
مجلس إدارة النادي األهلي خالد كانو؛ 
بمناســـبة تتويـــج الفريـــق األول لكـــرة 
الســـلة بنادي األهلي بلقـــب دوري زين 

لكرة السلة للموسم 2019 - 2020.
 وبعـــث رئيـــس مجلـــس إدارة االتحاد 
التهانـــي  القـــدم  لكـــرة  البحرينـــي 

وأعضـــاء  رئيـــس  إلـــى  والتبريـــكات 
وجماهيـــر  ومنتســـبي  إدارة  مجلـــس 
نـــادي األهلـــي بمناســـبة الفـــوز باللقـــب 
الســـالوي.  وأكـــد علـــي بـــن خليفـــة أن 
إنجـــاز نـــادي األهلـــي يعكـــس القيـــادة 
المميـــزة لمجلـــس إدارة النادي األهلي، 
منوًها بجهوده وجميع أعضاء مجلس 
إدارة النـــادي.  وجـــدد رئيـــس مجلـــس 
إدارة االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القـــدم 
تقديـــم خالـــص التهانـــي والتبريـــكات 

منتســـبيه  وجميـــع  األهلـــي  لنـــادي 
وجماهيـــره، مؤكـــًدا أن اإلنجاز يعكس 
التميـــز الكبير للنـــادي األهلي وتحقيقه 

لقًبا جديـــًدا يضاف إلى سلســـلة ألقابه 
فـــي مختلف األلعاب، مهنئا أيضا أفراد 

فريق األهلي لكرة السلة.

رئيس اتحاد الكرة يهنئ النادي األهلي

خالد كانو علي بن خليفة

أحمد البهدهي



سبورت

أحمد مهدي - تصوير: رسول الحجيري

أحمد مهدي

كووورة

أعلـــن نـــادي شـــالكه، أمـــس األحـــد، 
عـــن قرار صارم عقـــب تراجع نتائج 
الفريـــق فـــي الـــدوري األلمانـــي هذا 
الموســـم. وكان شـــالكه خســـر أول 
مباراتيـــن فـــي البوندســـليجا، هـــذا 
الموســـم، ضد بايرن ميونخ بنتيجة 

8-0 وفيردر بريمن )2-3(.
وقال شالكه، في بيان رسمي: “نعلن 
إقالـــة المـــدرب دافيـــد فاجنـــر بأثـــر 
فـــوري، واألمـــر نفســـه للمســـاعدين 

كريستوف بولر وفرانك فرولينج”.
المديـــر  شـــنايدر،  يوشـــين  وصـــرح 
الرياضي لشـــالكه: “كنـــا نأمل جميًعا 
أن نتمكـــن مـــن التحســـن على أرض 
الملعب مع دافيد فاجنر، لكن لسوء 
نقـــدم األداء والنتائـــج  لـــم  الحـــظ، 
مباراتيـــن  أول  مـــن  المنتظـــرة 

بالموسم”.
ببدايـــة  القيـــام  “قررنـــا  وأضـــاف: 
المخيبـــة  النتائـــج  رغـــم  جديـــدة 
لآلمـــال. لـــم يكـــن هذا قـــراًرا ســـهالً 

علينا”.
وأتم: “أود شكر فاجنر وكريستوف 
بولـــر وفرانك فرولينـــج الذين بذلوا 
قصـــارى جهدهم إلعادة شـــالكه إلى 
المسار الصحيح حتى قرار الرحيل، 
وسيعلن النادي عن المدرب الجديد 

في األيام المقبلة”.

قــرار حاسـم لشالكـه األلمانـي
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مدينة عيسى يقلب تأخره بهدف إلى فوز باثنين
البديـــع يتخطـــى ســـترة ويقتـــرب مـــن الصعـــود إلـــى دوري ناصـــر بـــن حمـــد الممتـــاز

كســـب مدينة عيســـى فـــوًزا ثميًنـــا ومهًما 
البحريـــن بهدفيـــن مقابـــل  علـــى حســـاب 
واحـــد، فـــي المبـــاراة التـــي أقيمـــت بيـــن 
الطرفيـــن، أمس، علـــى ملعب مدينة حمد، 
ضمن منافسات الجولة 21 لدوري الدرجة 

الثانية لكرة القدم.
ويعتبر فوز مدينة عيسى مهًما في سياق 
منافســـته علـــى بطاقـــة الملحـــق المؤهلـــة 
للعـــب أمام ثامـــن ترتيـــب دوري ناصر بن 
حمـــد الممتـــاز، إذ بات قريًبـــا من الحصول 
عليـــه، خصوًصـــا مـــع التعثـــر الثانـــي على 
التوالي للبحرين الذي ترك مركز الوصافة 
للبديـــع الـــذي فاز أمس على ســـترة بهدف 

دون رد.
عيســـى  مدينـــة  مبـــاراة  إلـــى  وبالعـــودة 
والبحرين، فإن المدينة قلب تأخره بهدف 
إلى فوز بهدفين، إذ تقدم للبحرين الالعب 
أن  قبـــل   ،)55( الدقيقـــة  عنـــد  فيكتـــوري 
يعادل الالعب البديل علي خليفة النتيجة 
في الدقيقة )80(، فيما سجل الالعب ذاته 

هدف الفوز في الدقيقة )86(.

أما مباراة البديع وســـترة، فإن البديع أمن 
فـــوزه بهدف مبكـــر جاء بإمضـــاء الالعب 
صـــادق جعفـــر عنـــد الدقيقـــة )9( من زمن 
الشـــوط األول، فيمـــا لـــم تشـــهد الدقائـــق 
التالية أي جديد يذكر؛ ليظفر البدعاويون 
بفـــوز مهم اقتـــرب الفريق مـــن خالله من 
الصعـــود إلى دوري ناصر بن حمد الممتاز، 
إذ تكفيـــه 3 نقـــاط مـــن لقاءيـــن متبقيين. 
أدار المبـــاراة الطاقـــم التحكيمـــي المكون 
من حكم الســـاحة محمد مرشـــد، وعاونه 
نواف شـــاهين وصالح بوعـــالي، والحكم 

الرابع إسماعيل حبيب.
دوري  ترتيـــب  فـــإن  ذلـــك،  علـــى  وبنـــاء 
الدرجـــة الثانيـــة صـــار كاآلتـــي مـــع ختام 
الجولـــة 21: المالكية 44 نقطة، البديع 37 
نقطـــة، البحريـــن 35، مدينـــة عيســـى 32، 

سترة 27.
وتقام منافسات الجولة 22 يوم الخميس 
المقبل الموافق 1 أكتوبر الجاري، إذ يلعب 
البديـــع مـــع المالكيـــة، ومدينة عيســـى مع 

سترة.

مـــع مرور 16 جولة على منافســـات 
دوري ناصر بن حمد الممتاز وتبقي 
اثنتين فقط على الختام، استوفت 
7 أنديـــة معيـــار مشـــاركة الالعبين 
البحرينيين تحت 21 ســـنة، والذي 
يشـــترطه االتحـــاد البحرينـــي لكرة 
القـــدم علـــى أنديـــة دوري ناصر بن 
حمـــد الممتاز، وكذلـــك أندية دوري 

الدرجة الثانية.
ويرتكـــز المعيـــار على مشـــاركة أي 
البحرينييـــن  الالعبيـــن  مـــن  عـــدد 
فـــي  فرقهـــم  مـــع  ســـنة   21 تحـــت 
 810 بواقـــع  الـــدوري  منافســـات 

دقائق على األقل.
واألنديـــة التـــي اســـتوفت المعيـــار 
والرفـــاع  والنجمـــة  الشـــباب  هـــي: 
الشرقي والمحرق والرفاع واألهلي 
لـــم تكمـــل أنديـــة  والمنامـــة، فيمـــا 
الحالة والبســـيتين والحـــد الدقائق 
بعـــد، مـــع وجـــود لقـــاء مؤجـــل بين 

الحد والحالة.
وتبـــدو وضعيـــة ناديـــي البســـيتين 
والحـــد هـــي األكثـــر عرضـــة للخطر 

كونهم سيغرما مالًيا )5 آالف دينار( 
مـــع خصـــم 3 نقـــاط في حـــال عدم 
البســـيتين  يمتلـــك  إذ  االســـتيفاء، 
لـــه  وتبقـــت  فقـــط  دقيقـــة   462
مباراتـــان، فيمـــا يمتلـــك الحد 513 
دقيقـــة وبقيت لـــه 3 مباريات، فيما 
بـــات الحالـــة قريًبـــا مـــن اســـتيفاء 
المعيار؛ كونه أشـــرك الالعبين لمدة 

636 دقيقة.
ويعتبـــر نادي الرفاع األكثر إشـــراًكا 
على مســـتوى الدقائق بواقع 2672 
دقيقة، يليه الشـــباب 2145 دقيقة، 
 ،1099 المحـــرق   ،2007 النجمـــة 
الرفاع الشـــرقي 880، األهلي 876، 

المنامة 824.

7 أندية تستوفي معيار “الالعبين تحت 21”

من منافسات دوري ناصر بن حمد الممتاز

فريق الحد

مع تبقي 
جولتين... ناديان 

معرضان للغرامة 
وخصم النقاط

زورك: ميونــــخ مثــال يحتــذى بــــه
محسوم ــر  ــاف ف مــصــيــر  أن  ــد  ــؤك ي ــد  ــون ــم ــدورت ل ــي  ــاض ــري ال ــر  ــدي ــم ال

أثنــى المديــر الرياضــي لفريــق بوروســيا دورتمونــد األلمانــي مايــكل 
زورك، علــى فريــق بايــرن ميونخ واعتبره مثاال يحتــذى به، وذلك قبل 
مواجهتهما المرتقبة على لقب كأس السوبر األلماني، األربعاء المقبل.

وقال زورك لصحيفة “فرانكفورتر 
تســـايتونج”  ســـونتاج  ألجميانيـــه 
الموســـم  “فـــي  األحـــد:  أمـــس 
الماضـــي، شـــاهدنا بايـــرن بقيـــادة 
هانـــز فليـــك لديه اســـتعداد خاص 
لتقديم أقصى ما لديه في الملعب 

في كل موقف”.
وأضـــاف: “بالتأكيد نريد أن نتطور 

في هذا االتجاه أيضا”.
وتعاقـــد دورتمونـــد في األســـبوع 
الماضـــي مع العب إنجليزي شـــاب 
مـــن مانشســـتر ســـيتي هـــو جيمي 
بيوني-جيتينـــز )16 عاما(، لينضم 

للثنائي اإلنجليزي الشـــاب جادون 
سانشـــو وجـــود بيلينجهـــام، لكـــن 
زورك أكـــد أنه ســـعيد بـــأن الفريق 

لديه مزيج من الشباب والخبرة.
وتابـــع: “علـــى األقـــل التعاقـــد مـــع 
تومـــاس مونييـــه كان مهمـــا مثـــل 
حيـــث  بيلينجهـــام،  مـــع  التعاقـــد 
يجلـــب مونييـــه معـــه الكثيـــر مـــن 
الخبـــرات، وعقليـــة كبيـــرة وقـــوة 

بدنية هائلة”.
وحـــرص زورك علـــى دعـــم المدير 
الفنـــي لدورتمونـــد لوســـين فافـــر، 
الـــذي دائما ما يتعـــرض النتقادات 

“قلت طوال الموســـم الماضي إننا 
فـــي دورتمونـــد ال نناقـــش منصب 
المدرب، ولكن بكل وضوح ال يريد 

أحد سماع هذا”.

عـــن  مســـؤوال  “لســـت  وختـــم: 
وألكـــون  والشـــائعات،  التكهنـــات 
صريحـــا - ليـــس لـــدي رغبـــة فـــي 

التعامل معهم باستمرار”.

مايكل زورك

دافيد فاجنر

كووورة

دخـــل الفريـــق األول لكـــرة القـــدم بنـــادي الحـــد معســـكًرا داخلًيا بفنـــدق “دا 
جروف” بمنطقة أمواج؛ استعداًدا لما تبقى من منافسات الموسم الرياضي 
الجـــاري 2019 - 2020. ويأتي المعســـكر الحداوي ضمن إطار خطة تجهيز 
الفريـــق للمباريـــات المقبلـــة، والتي تتمثـــل أهميتها في كونها حاســـمة على 
مســـتوى دوري ناصر بن حمد الممتاز، إذ يملك الحد 3 لقاءات متبقية أمام 
الحالة والمنامة والبسيتين على التوالي وفوزه فيها جميعها يعني التتويج 
باللقـــب. كما تنتظر الحد مبـــاراة مهمة أخرى متمثلة في نهائي كأس جاللة 

الملك، والذي سيجمعه بالمحرق 12 أكتوبر المقبل.
ويقـــود الحد المدرب الوطني محمد الشـــمالن، الذي يســـعى لقيادة الفريق 
إلى منصات التتويج في هذا الموسم بعد مشوار حافل بالنتائج اإليجابية 

الذي يتمنى أن يتكلل بالنجاح بإحراز األلقاب.

ــا كـــرة الحــد تعسكــر داخليًّ

كاريـوس يقتـرب من يونيـون برليـن
ــول ــرب ــف ــي ل ــي  ــ ف كـــلـــوب  ــادة  ــ ــي ــ ق ــحـــت  تـ دور  ــه  ــ ل ــد  ــعـ يـ ــم  ــ ل

أكــد المديــر الرياضــي لنــادي يونيــون برليــن األلمانــي أوليفــر رونرت، 
سعي النادي إلى ضم لوريس كاريوس، حارس مرمى ليفربول.

األحـــد  أمـــس  رونـــرت  وصـــرح 
بقولـــه إن “لوريـــس كاريوس قادم 
جديـــد محتمـــل”، مشـــيرا إلـــى أن 
المحادثات الخاصـــة بهذا أحرزت 
تقدما لكن االنتقال لم يتحدد بعد.

ســـعي  اعتبـــار  رونـــرت  ورفـــض 
النـــادي إلـــى ضم كاريـــوس بمثابة 
ســـحب للثقـــة من حـــارس الفريق 
الـــذي  لوتـــه،  اندريـــاس  الحالـــي، 
كان قـــد انتقل إلى نـــادي العاصمة 
فـــي الصيـــف الماضـــي قادمـــا من 

اوجسبورج.
وأكـــد رونـــرت علـــى دور لوته في 
حصـــول الفريـــق علـــى نقطـــة من 

بوروســـيا  مـــع  اإليجابـــي  تعادلـــه 
مونشـــنجالدباخ بهدف لكل فريق 

وقال “نحن راضون جدا عنه”.
في الوقت نفســـه، رأى رونرت أنه 
في ظـــل وجـــود كاريوس ســـيبدأ 
التنافـــس من جديد على حراســـة 

مرمى يونيون برلين.
كان كاريـــوس، 27 عامـــا، قد تمت 
إعارتـــه فـــي 2018 إلى بشـــكتاش 
اســـطنبول التركي، قبـــل أن يعود 

إلى ليفربول في مايو الماضي.
غيـــر أن كاريـــوس، المولـــود فـــي 
واليـــة بادن فورتمبـــرج، لم يعد له 
دور تحـــت القيادة الفنية ليورجن 

كلوب المدير الفني لليفربول.
كان كاريوس محترفا في صفوف 

نـــادي ماينز األلمانـــي وخاض معه 
91 مباراة في الدوري األلماني.

كاريوس

كووورة

من لقاء مدينة عيسى والبحرين فرحة مدناوية بالفوز المهم

من لقاء البديع وسترة



ليس من مصلحتك تراكم العمل وتأجيله.

التزم بتعليمات الطبيب، وال تهمل صحتك.

أنت بحاجة إلى إعادة الحسابات والتأني.

ليس الوقت مناسًبا إلثارة مشكالت قديمة.

تعيد حساباتك وتراجع مفكرة مشاريعك المهنية.

هناك أولويات واضحة عليك أن تبدأ بها.

تتأقلم بسرعة مع النظام الغذائي الجديد. 

أمر طارئ يحدث في العمل اليوم يعكر مزاجك.

تشعر باالنزعاج وربما الغضب، كن متأنًيا.

تكثر اليوم اللقاءات والتحالفات اإليجابية.

عليك أن تحدد بدقة نوعية طعامك.

يلجأ إليك الجميع بحًثا عن الحلول.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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ماذا قال النقاد عن “Tenet” .. حصل على نسبة 87 % على “روتن توماتوز”
قوبل فيلم اإلثارة الجديد “Tenet” للمخرج كريســتوفر نوالن باستحســان النقاد، فيما أعادت الواليات المتحدة أمس األول، فتح سالســل دور العرض 

بإجراءات سالمة على مستوى الصناعة التي تهدف إلى طمأنة الجمهور أثناء الجائحة.

ووصفـــت صحيفـــة “تايمز اللندنيـــة” الفيلم 
الذي تبلغ مدته ساعتين ونصف بأنه، “فيلم 
ســـينمائي كبيـــر ومذهـــل ومبهـــج”، مضيفة 
“عادت الســـينما أخيـــرا” بحســـب ”رويترز“. 
وخرجـــت عشـــرات المراجعات الســـينمائية 
لعدد من النقاد األجانب حول فيلم األكشن 
والخيـــال العلمي المنتظـــر “Tenet” للمخرج 

كريستوفر نوالن.
وقالـــت الناقدة ليزلـــي فيلبريـــن، من موقع 
“The Hollywood Reporter”: “إذا بـــدا أن 
هذه المراجعة تتجنب وصف الحبكة، فهذا 
ليس بســـبب حرق األحداث على الجمهور. 
لقد شـــاهدت الفيلم مرتيـــن لهذه المراجعة، 

ومـــا زلـــت أشـــعر بالحيرة الشـــديدة بشـــأن 
مـــا يفتـــرض أن يحـــدث ولمـــاذا. إن هـــؤالء 
األشـــخاص الذيـــن يصنعـــون الفيديوهـــات 
علـــى يوتيـــوب حـــول ثقوب حبكـــة األفالم 
والتناقضات الســـينمائية ستغمرهم الفرحة 

عندما يشاهدون هذا الفيلم”.
مـــن جانبه، قال الناقد جاي لودج من مجلة 
“Variety”: “ال تحـــاول فهم األمر، بل أشـــعر 
بـــه”، يقـــوم عالم غامـــض بتقديم المشـــورة 
إلى بطل الرواية في وقت مبكر من الفيلم، 
وسواء أكان نوالن ينوي ذلك أم ال، فإن هذا 
يبـــدو وكأنـــه نصيحة قوية للمشـــاهد أيًضا. 
ليـــس من الصعب فهـــم الفيلم في حد ذاته، 

إنه أكثر تعقيًدا من كونه معقًدا، وأوسع مما 
هـــو عميق، وهنـــاك المزيد مـــن الخطية في 
شـــكله أكثر مما قد تتخيـــل، على الرغم من 
أنه يقدم بعض األشـــكال الهيكليـــة المنفذة 

بأناقة على طول الطريق”.
مايـــك   ”Indiewire“ بموقـــع  الناقـــد  أمـــا 
إلـــى  يدعـــو  “اإلعـــداد  فقـــال:  مكاهيـــل، 
الكوميديا: عالم يدور حول محاوره، حيث 
يعـــود الرصـــاص إلى البنـــادق وتعلق قواعد 
الجاذبية. ولكـــن ليس هناك أي غموض في 
تينيـــت: نوالن ببســـاطة يعكـــس الزمن في 

محاولة إلعادة األفكار الميتة إلى الحياة”.
وذكـــر الناقد بموقع “BBC” ويل جومبيرتز، 

إنـــه بالتأكيد ليس جيمس بوند، ولكن هناك 
تسلسالت حركة بمســـتويات مشهد شبيهة 
بأفالم بوند، ومشاهد داخلية تشعر فيها أن 
بطل الرواية يضع نفســـه محل العميل 007 

بنكاته الخاصة الجافة.
Em� “وقال أليكس جودفري، الناقد بمجلة 

pire”: “لقد صنع نوالن نسخته الخاصة عن 
أفـــالم جيمس بوند هنـــا، مســـتعيًرا بكل ما 

يحبه فيها، واســـتبعاد كل شـــيء ال يفضله، 
ثـــم أضفـــي طابعـــا نوالنيـــا علي كل شـــيء 
)علـــى ســـبيل المثـــال: التملـــص من نســـيج 

الزمن(”.

28 سبتمبر

1538
حـــدوث معركـــة بـــروزة بالقرب 
غربـــي  بريفيـــزا  مينـــاء  مـــن 
اليونان، وانتصر فيها األسطول 
العثمانـــي على تحالـــف الرابطة 
المقدســـة الصليبـــي الذي نظمه 

البابا بولس الثالث.

1567
كوندي يغزو قلعة مونسو؛ من أجل إلقاء القبض على تشارلز التاسع ملك فرنسا.

 1939
بداية الهجوم األلماني على الدول اإلسكندنافية في إطار الحرب العالمية الثانية.

 1970
محمد أنور السادات يتسلم رئاسة مصر بعد وفاة الرئيس جمال عبدالناصر.

2010
الحكم بالسجن 15 عاما على رجل األعمال المصري هشام طلعت مصطفى.

48 ق.م
اغتيال بومبيوس الكبير بعد هبوطه إلى مصر بأمر من بطليموس الثالث عشر.

يعود النجم داوين جونسون 
الستكمال أعماله الفنية بعد فترة 

توقف دامت لعدة 
أشهر بسبب 

تفشي فيروس 
كورونا المستجد، 

وحرص على 
مشاركة متابعيه 

وجمهوره 
بصورة من 

وراء كواليس 
تصوير فيلمه 
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يواصل الفنان المصري أحمد الفيشــاوي استفزاز زميله 
الفنان محمد رمضان، وذلك فيما يخص أغنيته الجديدة 
التي يستعد لطرحها بعنوان “نمبر 2”، التي تأتي ردا على 
أغنية رمضان الشــهيرة “نمبر 1”، وأصبحت لقبا يرافقه 

باستمرار.
وجديــد ما قام به الفيشــاوي، واعتبره المتابعون اســتفزازا 

لرمضان، هو نشــره عبر صفحته على أحد مواقــع التواصل، صورة ظهر فيها 
برفقة عدد من األشخاص وهم يرفعون شعار “نمبر 2”.

عبَّرت الفنانة نور عن ســعادتها بالمشاركة األولى لها عبر 
“نتفليكس”، من خالل مسلسل “العالقون”.

واعتبرت أنها خطوة مهمة في مشــوارها الفني، بعدما 
أصبحت المنصات الرقمية منافســا شرســا للتلفزيون 

أن  وأوضحــت  التقليديــة.  العــرض  والســينما وطــرق 
ن من 7 حلقــات، وتم تكثيفه بشــكل كبير  المسلســل مكوَّ

ألجل العرض الرقمي، وهو ما يجعله تجربة فريدة، ويقف في المنطقة الوســط 
لة الممتدة لـ 30 حلقة على األقل وربما أكثر. بين المسلسالت المطوَّ

بــدأت الفنانة نجــالء بدر تصوير مشــاهدها فــي حكاية 
“أبيض وردي” أو “الزم أعيش” من مسلسل “إال أنا”، إذ 
لم يتم االستقرار على االسم النهائي للحكاية حتى اآلن.
وتقدم نجالء شخصية والدة جميلة عوض في األحداث 

التي تدور حول فتاة تعاني من ضغوط المجتمع ونظرته 
السلبية لها.

وتســجل حكاية “أبيض وردي” العمــل الثاني الذي يجمع نجالء وجميلة بعد 
مسلسل “جريمة شغل”، الذي تم تقديمه في العام 2016.

“أبيض وردي”“العالقون” على “نتفليكس”“نمبر 2”

ــدي أقــــوم بــتــحــويــل الــضــوضــاء إلـــى طــاقــة فـــي ي

روان: لوحاتي تعرفني أكثر من أي شيء آخر

تتســم أعمــال الفنانــة روان الســاعاتي، بطابــع واقعي يحمــل روحا جميلة 
طورته بطريقتها الخاصة، كما أن اللون عندها غني ودســم وله شــخصية 

خاصة به وهذا دليل على الخلق الفني الرفيع.

“البـــالد” ســـجلت هذه الوقفة مـــع الفنانة 
روان الساعاتي.

ماذا تعني لك اللوحة، روح تنطق أم  «
نص مكتوب؟

اللوحـــة تعني لي روح تنطق، فأنا ُأعدها 
روحـــي ولغتي الخاصـــة التي من خاللها 
أعبـــر عمـــا بداخلـــي بـــكل أريحيـــة، أمـــا 
ألوانـــي وفرشـــاتي فجـــزء ال يتجـــزأ من 
عالمـــي الخاص “الكانفـــاس”، وال أبالغ إن 
قلـــت إنهـــم أســـاس هـــذا العالـــم الخاص 
بـــي ألنني بواســـطتهم أكون قـــادرة على 

التعبير دون أن ينطق لساني بكلمة.
 فأعمالـــي تكـــون مســـتوحاة مـــن الواقـــع 
عـــن  عبـــارة  ولوحاتـــي  بـــي  المحيـــط 

أجزاء منـــي وعندما أجمعها أشـــعر بأنها 
تمثلنـــي، إنها تعرفني أكثر من أي شـــيء 
آخـــر، كالمـــرآة التـــي يمكنهـــا أن تعكـــس 
مـــا بداخلـــي التي يصعب علـــى إظهارها 

بالكالم.
ويأتـــي إلهامي دائًما من الخارج فيدخل 
فـــي نفســـي ويتســـلل إلـــى ذهنـــي ببطء 
ويحـــدث فيها ضوضـــاء غريبـــة، وأقوم 
أنـــا بتحويـــل الضوضـــاء وضجيـــج إلـــى 
طاقـــات فـــي يـــدي تحركها فـــي حركات 

الالوعي في اللوحة.
ما طقوسك؟ «

أقوم باالســـتماع لموسيقى هادئة ألشهر 
الموســـيقيين ومنهـــم بيتهوڤـــن، وعندما 

اســـتمع للموســـيقى أشـــعر أن مشـــاعري 
الداخليـــة تتحـــرك طالبـــة الخـــروج مـــن 
الداخـــل فأســـاعدها علـــى ذلـــك، وأدخل 
مباشـــرة في عالمي الخاص ألتجول فيه 
ويكون فيه أنا ولوحتي وألواني لوحدنا 

نتحاور فيما بيننا.
وأحياًنـــا فقـــط يراودنـــي شـــعور مفاجئ 
ورغبـــة شـــديدة فـــي إنتـــاج عمـــل فنـــي 
يكـــون مرســـوًما فـــي عقلي فـــي اللحظة 
الراهنـــة، وقـــد أحلـــم بتلـــك اللوحـــة في 

مراحلها. 
كيف تنظرين إلى دور الجمعيات  «

التشكيلية في دعم المواهب؟ 

الجمعيـــات  اليـــوم  نظـــري،  وجهـــة  مـــن 
التشـــكيلية ال تلتفت بشـــكل قوي للجيل 
الشـــبابي الموهـــوب، وعنـــد النظـــر فـــي 
الماضي استشفيت أن حركة الجمعيات 
تشـــبه  كانـــت  الشـــباب  تجـــاه  ســـابًقا 
المغناطيـــس الـــذي يجذبهـــم وتتبناهـــم 
لتطـــور مـــن قدراتهـــم وتنمـــي موهبتهم 

الفنيـــة وتقـــوي حضورهـــم في الســـاحة 
الفنيـــة كعائلـــة جمعية معينـــة، أما اليوم 
فقلت رؤيتي إلى هـــذا النوع من الدعم، 
وأصبح الشباب يواجهون صعوبة كبيرة 
في االنخراط مع فنانين الساحة الفنية.

ليـــس هنـــاك دعـــم  أنـــه  وهـــذا ال يعنـــي 
للفنانيـــن الشـــباب، فنحـــن ال ننكـــر فضل 
هيئة البحرين للثقافة واآلثار التي تقوم 
بمجهـــود جبـــار في دعـــم الشـــباب الفني 
العديـــد مـــن  واســـتهدافهم، مـــن خـــالل 
البرامج التي تطرحها سنوًيا، ولكن نحن 
نأمـــل أيًضـــا مـــن الجمعيـــات التشـــكيلية 
األخـــرى المزيـــد من الدعم ألننـــا نريد أن 
نعيد للفن مجده الســـابق وهدفنا التقدم 

وليس التراجع.
 بمن تأثرت من الفنانين المحليين؟ «

تأثرت بالعديد من الفنانين، منهم الفنان 
عبدالرحيم شـــريف وهـــو أول محطاتي 
في مســـيرتي الفنية وتعلمت منه الكثير 

وتدربـــت تحـــت يـــده، إضافـــة للفنانيـــن 
عباس الموسوي وراشد سوار من خالل 

أعمالهما لطبيعة البحرين وسواحلها.
وكنـــت وإلى اآلن حريصـــة على االلتقاء 
بهـــم  وتأثـــري  التشـــكيلي،  الفـــن  بـــرواد 
واضـــح فهـــم المـــدارس واإلرث الثميـــن 
لفـــن البحريـــن الـــذي يجـــب أن تتوارثـــه 

األجيال.
لكل فنان أسلوب يمتاز به.. ما  «

أسلوبك؟

الفنيـــة،  األســـاليب  كل  بتجربـــة  أقـــوم 
واألســـلوب التعبيـــري الـــذي اتبعـــه فـــي 
الطبيعة الســـيما طبيعـــة مملكة البحرين 
ألســـواقنا  وتصـــوري  شـــواطئها  مـــن 
القديمـــة، كما أميل أحياًنا إلى األســـلوب 
الواقعـــي والتجريدي فـــي التعبير عن ما 
بداخلي وترجمتها بلغتي الفنية الخاصة 

على القماش األبيض.
هل تضعين عنوان اللوحة قبل أم بعد  «

إنجازها؟

نـــادرا ما أختار عنواًنـــا للعمل قبل البدء، 
فتردد العنوان في ذهني قادر على رسم 
اللوحـــة لـــي ذهنًيـــا وأصورها فـــي عقلي 
الباطـــن. أمـــا أغلـــب أعمالي فكنـــت قبل 
البـــدء بالعمل أكتب فكرة العمل ومن ثم 
أجعـــل مشـــاعري تتحـــرك معهـــا وال أحد 
من حريتي، بـــل أنطلق إلى أن أصل إلى 
النتيجـــة التـــي ترضي روحـــي الفني، ثم 

تبدأ العناوين تتشكل وتفرض نفسها.

روان الساعاتي

أسامة الماجد



أعلنـــت مجموعـــة “كيمز هيلث” الصحية أخيـــًرا عن إبرامها لعقد 
شـــراكة جديـــد مـــع مختبـــرات ثيروكيـــر؛ بهـــدف إطـــاق خدمة 
لتقديـــم برنامـــج فحـــص “PCR” للكشـــف عـــن فيـــروس كورونا 

)كوفيد - 19( الخاص للمسافرين الدوريين. 
وتهدف هذه المبادرة الفريدة من نوعها إلى تقديم خيارات ذات 
تكلفـــة معقولـــة وفـــي متناول اليد لألشـــخاص الذين يســـافرون 
بشـــكل متكـــرر، لتمكنهم من إجـــراء فحص “PCR” للكشـــف عن 

فيروس كورونا بأسعار تبدأ من 20 دينارا. 
ويمكـــن للمســـافرين االســـتفادة مـــن الخدمـــة عن طريق شـــراء 
كوبونات مدفوعة مســـبًقا من شتى فروع ومرافق “كيمز هيلث” 
حـــول المملكـــة، ومنها مستشـــفى “رويـــال البحرين” فـــي منطقة 
الســـلمانية، ومراكـــز “كيمز هيلث” الطبية فـــي مناطق أم الحصم 
والمحـــرق وعســـكر.  تجدر اإلشـــارة إلـــى أن الكوبونـــات صالحة 
لاستخدام لمدة عام واحد، وستكون نتائج الفحص جاهزة في 
غضون 24 ســـاعة، باســـتثناء أيام العطل األسبوعية والرسمية. 

كما ستكون كتّيبات الكوبونات متوفرة لألفراد والشركات. 
وتعتبـــر مختبرات ثيروكير ضمـــن أولى المختبرات في البحرين 
التي حازت على موافقة وزارة الصحة والهيئة الوطنية لتنظيم 

 ”PCR“ المهـــن والخدمـــات الصحيـــة “نهـــرا” إلجـــراء فحوصـــات
للكشف عن فيروس كورونا )كوفيد - 19(. 

وتعليًقـــا علـــى هذه المناســـبة، قـــال الرئيس التنفيـــذي للعمليات 
والمشـــاريع في “كيمـــز هيلث” في منطقـــة دول مجلس التعاون 
الخليجي، جاكوب توماس “نســـعى لتحقيـــق هدفنا وهو تمكين 
األشـــخاص الذين يسافرون بشكل متكرر عبر توفير خيار عملي 
وبســـعر مناســـب وذو نتيجـــة ســـريعة. نحـــن نبحـــث باســـتمرار 
وبصـــورة دائمـــة فـــي جميـــع الخيـــارات المتاحـــة بهـــدف خفض 
التكلفـــة حتـــى ال تصبـــح متطلبـــات الفحـــص عبًئـــا إضافًيا على 

األشخاص كثيري الترحال”.

قدم المجلس الثقافي البريطاني بالتعاون 
مع محور المنامة لمنظمة الجلوبل شيبرز 
نـــدوة الكترونيـــة يـــوم االثنيـــن، الموافق 
14 ســـبتمبر، حـــول التخـــرج فـــي وقـــت 
الركود، موجهة للخريجين المقبلين على 
ســـوق العمل، في هذا الوقت الذي يشهد 
انحساًرا اقتصادًيا عالمًيا في ظل التأقلم 
مـــع تبعـــات انتشـــار فيـــروس كورونا19- 

المستجد. 
تصـــادف الدفعـــة المتخرجـــة هـــذا العـــام 
سوق عمل ُمســـتنزٍف بسبب وباء عالمي 
يســـيطر علـــى معظـــم الـــدول. الكثير من 
الخريجين اضطروا الســـتكمال دراستهم 
في ظروف صعبة و غير اعتيادية، وحين 
تخرجـــوا وجـــدوا بانتظارهـــم ميزانيـــات 
متقلصة، طرق العمل والتكنلوجيا تتجدد 
باســـتمرار إلى جانب األوضـــاع الصحية، 

بما فيها األثر النفسي لكل ما يمرون به. 
افتتح الســـفير البريطاني لـــدى البحرين، 
رودريك دراموند، الندوة التي استضافت 
خريجـــات  مـــن  بحرينيتيـــن  خريجتيـــن 
واجهتـــا  قـــد  كانتـــا  واللتـــان  بريطانيـــا، 
أوضاًعـــا مشـــابهة حين تخرجتـــا في عام 
2008، وسط األزمة االقتصادية العالمية 
آنـــذاك. المتحدثتـــان هما وفـــاء عبيدات، 

الرئيســـة التنفيذية لشركة أوباي اند هيل 
وقمـــة القـــوى النســـائية، ونـــدى درويش، 
فـــي  الخريجيـــن  مجلـــس  إدارة  رئيـــس 
منظمـــة الجلوبـــل شـــيبرز، واختصاصيـــة 
تصميم تعمـــل في القطاع الخاص، حيث 
شـــاركتا تجربتهمـــا الخاصة فـــي التخرج 
فـــي وقت األزمـــات و كيف تأثرتـــا بذلك، 
وكيـــف تمكنتا من تخطي تلـــك العراقيل 
المهنيـــة  مســـيرتها  منهمـــا  كل  لتشـــق 
المميـــزة والناجحـــة. ركـــزت المتحدثتان 
علـــى إعطـــاء نصائـــح محوريـــة للحضور 
عـــن كيفية التميز في ســـوق العمل وبناء 

الخبرة والمهارات. 
كل من وفاء ونـــدى خريجتان من محور 
المنامـــة لمنظمـــة جلوبـــل شـــيبرز، وهـــي 
االقتصـــاد  منتـــدى  مـــن  عالميـــة  مبـــادرة 

العالمي.

ــن ــي ــدوري ــاص لــلــمــســافــريــن ال ــ ــف خ ــش ــج ك ــام ــرن ب ــل ــمـ ــعـ ــل تـــــحـــــديـــــات ســــــــوق الـ ــ ــي ــ ــذل ــ ــت ــ ل

“كيمز هيلث” تطلق خدمة فحص “كوفيد - 19” “الثقافي البريطاني” يستعرض التخرج بوقت األزمات

المدهون: البد من طرح محفزات إضافية الستعادة المستثمرين
صــرح الرئيس التنفيذي لشــركة تعــارف العقارية طاهــر المدهون، ضرورة 
طرح محفزات إلعادة المستثمرين إلى السوق، مثل خفض بعض الرسوم 
لتقليــل تكاليــف االســتثمار، ومنــح رجــال األعمــال ميــزات تشــّجعهم علــى 

البدء في تنفيذ مشروعاتهم المجمدة.

وأكد المدهون أن زيادة تكاليف االســـتثمار 
العقـــاري مـــن شـــأنه توجيـــه األمـــوال إلـــى 
مســـارات ثانية ولربما بلدان أخرى، مشيًرا 
إلـــى أن من بيـــن التكاليـــف اإلضافية التي 
المخططـــات  فـــي  المســـتثمرون  يتحّملهـــا 
زيـــادة  المثـــال-  ســـبيل  -علـــى  العقاريـــة 
مســـاحات الشوارع التي تأتي على حساب 
المخطط، وتسهم في رفع أسعار القسائم.

وقـــال “رأينـــا الكثيـــر مـــن البلـــدان عندمـــا 
تواجـــه أزمـــة عقاريـــة، تبـــدأ فـــي التفكيـــر 
المســـتثمرين  لتشـــجيع  محفـــزات  بطـــرح 
على القدوم للســـوق أو تنفيذ المشـــروعات 
المجّمدة والمؤّجلة”، مؤكًدا أن “المســـتثمر 

مثـــل الـــدوالر، ال ينبغي االســـتغناء عنه أو 
التفريط فيه”.

ويعتقـــد طاهر المدهون - الذي انخرط في 
النشـــاط العقاري منذ الدراســـة الجامعية - 
أن الخبرة العقاريـــة والعاقات والثقة هي 
رأس مال المشـــتغلين في السوق العقارية، 
مؤكًدا أن الشـــركة اعتمدت على فريق من 
الشـــباب الذيـــن يمتلكون خبـــرات متنوعة 
فـــي إدارة الممتلـــكات والتطويـــر العقـــاري، 

إضافة إلى المهارات االتصالية.
ويذهـــب الرئيس التنفيذي إلى أن الســـوق 
العقاريـــة باتـــت أكثـــر نضًجا، ليـــس لوجود 
التنظيـــم  مؤسســـة  مثـــل  تنظيميـــة  جهـــة 

العقـــاري “ريـــرا” التـــي زادت الثقـــة العامـــة 
األفـــراد  ألن  بـــل  العقـــاري،  القطـــاع  فـــي 
باتـــوا قادرين علـــى الوصول إلـــى المعرفة 

والمعلومات العقارية بسهولة.
وأكد أن الســـوق ال تـــزال بحاجة إلى مزيد 
التنظيـــم  جانـــب مؤسســـة  مـــن  الصرامـــة 
العقاري “ريرا”، فالكثير من الناس يستغلون 
ضعـــف الرقابـــة للعمـــل مـــن دون رخصة أو 
تأهيل، وذلك يسيء إلى السوق وسمعتها. 
وقـــال “علـــى الرغـــم مـــن عمـــر المؤسســـة 

)ريـــرا( القصيـــر، إال أن منجزاتهـــا ظاهـــرة، 
خصوًصا فيما يتعلـــق بقطاع بيع العقارات 
على الورق، إذ لم يعد بإمكان المســـتثمر أو 
المطور صرف أموال المشروع أو توجيهها 
لموارد أخرى”. وعن طرق النهوض بالسوق 
العقاريـــة قـــال “لـــو رجعنـــا بعـــض ســـنوات 

إلى الوراء ســـنجد الخليجيين يســـتثمرون 
بقـــوة في الســـوق البحرينيـــة التي تعد من 
أفضـــل األســـواق العقارية فـــي العالم، لكن 
أعدادهـــم انخفضت ُبَعيد انخفاض أســـعار 
والمـــاء،  الكهربـــاء  أســـعار  ورفـــع  النفـــط، 
وفرض رســـوم البنية التحتية”، مشيًرا إلى 
أن “ارتفاع الفواتير خّفض أعداد الجاليات 

القاطنين في أماكن عدة بنحو 30 %”.
وتابع “كما أن عمليات االســـتثمار أصبحت 
قليلة في مناطق كانت نشطة، مثل السيف 
وأمـــواج والجفيـــر وغيرها، وذلـــك يتطلب 

خطة لتحفيز عمليات االستثمار”.
فـــي المقابل، أكـــد أن القطاع الســـكني كان 
اســـتثناًء من هـــذا النـــزول، إذ ُيعد المســـار 
أن  إلـــى  مشـــيًرا  المضمـــون،  االســـتثماري 
قطـــاع القســـائم الســـكنية وبنـــاء مســـاكن 
المواطنين يجذب المســـتثمرين، خصوًصا 

في ظل وجود برنامج مزايا اإلسكاني.

لكنـــه نّبـــه إلـــى أن االســـتثمار فـــي الســـكن 
اإلســـكاني  مزايـــا  شـــروط  مـــع  المتوافـــق 
يتطلـــب خبـــرة فـــي بنـــاء الفلل التـــي تلبي 
التـــي  والتصاميـــم  المشـــترين،  تطلعـــات 

يفّضلونها.
وتوقع المدهون أن ترتفع أســـعار القســـائم 
فـــي المخططـــات الجديـــدة بنحـــو 10 %، 
وذلـــك بعـــد تغييـــر نظـــام التخطيـــط الذي 
فـــرض أال تقـــل علـــى 20 متـــًرا بينمـــا كان 
النظـــام فـــي الســـابق يســـمح بمســـاحة 12 
متًرا، وذلك يعني تقليل المســـاحات القابلة 

للبيع في المخططات.
واختتم قوله “في نهاية المطاف ســـيضطر 
المســـتثمرون إلـــى رفـــع األســـعار لتعويض 
يقـــل  “ال  أن  متوقًعـــا  االســـتقطاعات”، 
مســـتوى االرتفـــاع عن 10 %، وهي نســـبة 
ليســـت بالقليلة في ضوء القدرة الشـــرائية 

واألسعار المتضّخمة أصاً”.

طاهر المدهون

خفض الرسوم 
ومنح رجال األعمال 
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الشـــركة  فودكـــس،  أعلنـــت 
السعودية الناشـــئة والمتخصصة 
فـــي تقديـــم حلـــول تكنولوجيـــة 
البيـــع  لنقـــاط  متكاملـــة  حديثـــة 
وإدارة المطاعم ومتاجر التجزئة، 
تنفيـــذ  بـــدء  عـــن  أمـــس  رســـميًا 
خطتها التوسعية بدخول السوق 
المصريـــة. وتأتـــي هـــذه الخطوة 
بعـــد نجـــاح الشـــركة في ترســـيخ 
تواجدها في السوقين السعودية 
واإلماراتية منذ انطاقتها األولى 
عـــام 2014، وفـــي أعقـــاب نجاح 
جولتها االستثمارية األولى، بينما 
تباشـــر حاليًا جولتها االستثمارية 

الثانية. 
نجحت الشـــركة التقنية الناشئة، 

التـــي تقدم منصة واحـــدة إلدارة 
تســـاعد  البيـــع  ونقـــاط  المطاعـــم 
والمطابـــخ  المطاعـــم  أصحـــاب 
أعمالهـــم،  إدارة  الســـحابية علـــى 
فـــي مســـاعدة أكثـــر مـــن خمســـة 
آالف عميل وتنفيـــذ ما يربو على 
المليـــار طلـــب مـــن خـــال منصة 
 software As( ســـاس  فودكـــس 
إجمالـــي  ليصـــل   )A Service
المعامـــات إلى أكثر مـــن ملياري 
دوالر من قيمة البضائع اإلجمالية 
فـــي عـــام 2019 الماضـــي، توفـــر 
الشـــركة حاليًا خدماتهـــا إلى أكثر 
مـــن خمســـة آالف عميل وعشـــرة 
آالف مطعـــم ومنفذ لبيع األطعمة 

والمشروبات.

“فودكس السعودية” تدخل السوق المصرية

قدمــت نموذًجــا متعــدد األبعــاد للتعــرف علــى أدائهــم

نظمت سلســلة مــن ورش العمــل التدريبية

دراسة تناقش صعوبات التعلم للموهوبين بـ “االبتدائية”

“سوليدرتي” البحرين تنمي مهارات موظفيها

قدمت دراســة جديدة نوقشــت حديثًا بكلية الدراســات العليا بجامعة 
الخليــج العربــي “نمــوذج متعــدد األبعــاد للتعــرف علــى أداء الموهوبين 
ذوي صعوبــات التعلــم فــي المرحلــة االبتدائيــة: دراســة قائمــة علــى 
نمذجة المعادلة البنائية للتحليل البعدي”، هدفت إلى تحديد مصفوفة 
االرتبــاط والتأثيــر للمتغيــرات المســتقلة فــي التعرف علــى أداء الطلبة 

الموهوبين ذوي صعوبات التعلم.

مجـــال  فـــي  الباحثـــة  واســـتخدمت 
تربيـــة الموهوبيـــن زينـــب علـــي البناي 
فـــي أطروحتهـــا التـــي تقدمتهـــا كجزء 
مـــن متطلبـــات الحصـــول علـــى درجـــة 
تربيـــة  فـــي  الفلســـفة  فـــي  دكتـــوراه 
االختبـــارات  مـــن  عـــدد  الموهوبيـــن 
اختبـــارات  الـــذكاء،  كاختبـــارات 
المعرفيـــة  االختبـــارات  التحصيـــل، 
الترشـــيح،  واســـتمارات  واالجتماعيـــة 
فيـــه  اســـتخدمت  الـــذي  الوقـــت  فـــي 
اختبارات الذكاء، اختبارات التحصيل، 
االختبـــارات  الترشـــيح،  اســـتمارات 
المعرفية واالجتماعيـــة لتحديد درجة 
تجانـــس عينة البحث في التعرف على 

أداء الطلبـــة الموهوبين ذوي صعوبات 
التعلم، وتحديد تحيز النشر للدراسات 
والبحوث المســـتخدمة، وقياس حجم 
األثـــر لكل محك في الكشـــف والتعرف 
علـــى أداء الموهوبيـــن ذوي صعوبـــات 

التعلم.
 وتبنـــت الباحثـــة البناي منهـــج البحث 
الكمـــي القائـــم علـــى التحليـــل البعـــدي 
للدراسات والبحوث السابقة في الفترة 
بين 2018-1998 واســـتخدمت نمذجة 
المعادلة البنائيـــة للتوصل الى النموذج 
البنائـــي التنبـــؤي الـــذي يمثـــل طبيعـــة 
العاقة بين محكات الكشـــف والتعرف 
صعوبـــات  ذوي  الموهوبيـــن  علـــى 

التعلـــم للتعـــرف وتحديـــد أداء الطلبـــة 
الموهوبيـــن ذوي صعوبـــات التعلـــم، إذ 

تكونت عينة البحث من 41 دراسة.
وأشـــارت النتائج إلى فاعلية استخدام 
اللفظيـــة،  غيـــر  الـــذكاء  اختبـــارات 
واالختبارات التحصيلية، واالختبارات 
الترشـــيح،  واســـتمارات  المعرفيـــة، 
ووجـــود ارتباط إيجابـــي دال إحصائًيا 
بيـــن محـــكات البحـــث، كمـــا وأشـــارت 
النتائـــج إلـــى مطابقة النمـــوذج الجيدة 
لمحـــكات البحـــث كاختبـــارات الـــذكاء، 

اســـتمارات  التحصيـــل،  اختبـــارات 
المعرفيـــة  االختبـــارات  الترشـــيح، 
واالجتماعية، وعليـــه توصلت الباحثة 
يتكـــون  األبعـــاد  متعـــدد  نمـــوذج  إلـــى 
مـــن اختبـــار ذكاء غير لفظـــي واختبار 
تحصيلـــي واختبار معرفي واســـتمارة 

ترشيح.
 أشـــرف علـــى البحـــث أســـتاذ القيـــاس 
والتقويـــم واإلحصاء األســـتاذ الدكتور 
عـــاء الديـــن أيـــوب كمشـــرف رئيـــس، 
الموهوبيـــن  تربيـــة  أســـتاذ  كان  فيمـــا 
والمبدعيـــن المســـاعد الدكتـــور أحمـــد 
العباســـي وأســـتاذ علم النفس المعرفي 
والتعلم األســـتاذ الدكتور عماد الزغول 
مشرفين مشاركين، بينما تكونت لجنة 
المناقشـــة من أســـتاذ علم نفـــس التعلم 
والتعليم األســـتاذ الدكتـــور عبدالناصر 
وأســـتاذ  داخلـــي،  كمناقـــش  الجـــراح 
علـــم النفـــس بكلية التربيـــة في جامعة 
القاهـــرة األســـتاذ الدكتور خالـــد النجار 

كمناقش خارجي.

نظمت “سوليدرتي البحرين”، تماشًيا مع التزامها المستمر بتطوير الموظفين، سلسلة من ورش العمل التدريبية المختلفة 
لتنمية مهارات موظفيها، إذ تؤكد الشــركة على أهمية التعلم المســتمر وتقديم الدعم الكامل للموظفين عبر منحهم فرًصا 

لتحسين المستوى الوظيفي، الذي ينعكس بشكل إيجابي على جودة الخدمة وتجربة العمالء.

اســـتراتيجية  مـــن  وكجـــزء 
لارتقـــاء  البحريـــن”  “ســـوليدرتي 
وتحســـينها،  العمـــاء  بخدمـــة 
أقامت الشـــركة أخيًرا ورشـــة عمل 
افتراضية بعنوان “اســـتراتيجيات 
التواصـــل” ألكثر مـــن 140 موظًفا، 
إبقـــاء  إلـــى  خالهـــا  مـــن  تهـــدف 
بأحـــدث  علـــم  علـــى  الموظفيـــن 

وذلـــك  التأميـــن  ســـوق  تطـــورات 
لتقديم أفضل الخدمات للعماء.

وقال مدير خدمة العماء وضمان 
الجـــودة بــــ “ســـوليدرتي البحرين” 
ملتزمـــون  “نحـــن  شـــمس  حســـين 
بتقديـــم دورات تدريبية لموظفينا 
باســـتمرار واالســـتثمار فيهـــم مـــن 
خـــال صقل معارفهـــم ومهاراتهم، 

إذ نضـــع تجربة العميـــل على رأس 
أولوياتنا”.

“تـــم عقـــد ورشـــة عمـــل  وأضـــاف 
“اســـتراتيجيات التواصـــل” لضمان 
تقديم الموظفين أفضل الخدمات 

لعمائنا”.
عمـــل  ورشـــة  مـــن  والهـــدف 
“استراتيجيات التواصل” هو منح 

الموظفين المهارات المناسبة لبناء 
المهنـــي  التطويـــر  اســـتراتيجيات 
والوظيفـــي الخاصـــة بهـــم، والتـــي 
تنعكس بشكل إيجابي على تجربة 

العماء.

زينب البناي 

حسين شمس
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لقاح كورونا يهدد نصف مليون سمكة قرش
باتــت أســماك القــرش مهددة فــي ظل الســعي الحثيث 
فــي  المتوافــرة  “الســكوالين”  مــادة  علــى  للحصــول 
أكبادهــا، بعدمــا اكتشــف العلمــاء أنهــا أحــد المكونــات 

الرئيسة للقاح فيروس كورونا قيد التطوير.
باتــت مــا  البريطانيــة،  “التلغــراف”  وبحســب صحيفــة 

يقرب من نصف مليون سمكة قرش مهددة بالموت.
ويقــول نشــطاء الحفــاظ علــى البيئــة “إن أكثــر مــن 3 
ماليين سمكة قرش تقتل كل عام للحصول على زيت 

كبدها الستخدامات مختلفة”.
ويســتخدم “الســكوالين” مــن أســماك القــرش حاليا في 
الطــب كجــزء مــن مــادة مســاعدة، وهــو مكــون يجعــل 

اللقاح أكثر فعالية ويخلق استجابة مناعية أكبر.
البريطانيــة  األدويــة  شــركة  تســتعين  وبالفعــل، 
“جالكسوســميث كاليــن” بمادة “ســكوالين” في صناعة 

لقاحات اإلنفلونزا.
وأعلنــت الشــركة البريطانيــة أنها ســتصنع مليار جرعة 
مــن هــذه المــادة المســاعدة لالســتخدام فــي لقاحــات 

“كوفيد - 19”.
ويتطلــب صنــع طن واحــد من مادة “ســكوالين”، 3000 
ســمكة قــرش، وأعلنت أحد المنظمــات أن تحصين كل 

شــخص فــي العالــم بجرعــة واحــدة مــن لقــاح كورونــا 
المحتوي على “ســكوالين”، ســيتطلب حوالي 250 ألف 
ســمكة قرش، اعتمادا على الكميات المســتخدمة، وقد 

يتضاعف العدد ليصل إلى نصف مليون سمكة قرش.
ويخشــى دعــاة الحفاظ علــى البيئة أن يــؤدي االرتفاع 
المفاجئ في الطلب على أسماك القرش إلى دفع بعض 

األنواع إلى حافة االنقراض.

أفــادت القنــاة التلفزيونيــة اليابانية 
االجتماعية، أمس األحد، أن الممثلة 
اليابانيــة  الســينمائية والتلفزيونيــة 
علــى  أقدمــت  تاكيوتشــي،  يوكــو 
االنتحــار. ووفقــا للشــرطة المحلية، 
فقــد عثــر أقاربها على جثــة الممثلة 
البالغة من العمر 40 عاما في المنزل. 
ونقلــت ســيارة إســعاف الفنانــة إلى 
المستشــفى، إذ أكــد األطباء وفاتها. 
وتعتبر الشــرطة أن االنتحار بالذات 
سبب الوفاة، رغم أنه لم يتم العثور 
على رســالة انتحار على الفور. وفي 
العــام الماضي، تزوجت تاكيوتشــي 
من الممثل ناكامورا شيدو، وأنجبت 

طفال هذا العام.
دور  تاكيوتشــي،  يوكــو  ولعبــت 
األفــالم  عشــرات  فــي  البطولــة 
التلفزيونية واألفالم الســينمائية، 
جائــزة  علــى  مــرات   3 وحصلــت 
اليابانيــة  الســينما  أكاديميــة 

ألفضل ممثل.

انتحار ممثلة 
تكســاس يابانية شهيرة واليــة  فــي  مســؤولون  حــذر 

المدينــة  فــي  الســكان  آالف  األميركيــة، 
مــن اســتخدام ميــاه الصنبــور، وذلك بعد 
اكتشاف “ميكروب خطير” يأكل الدماغ.

وأكــدت الســلطات المعنيــة فــي المدينــة، 
أن االختبــارات التــي أجريــت على المياه 
أثبتت وجود أميبا النيجلرية الدجاجية.

أعقــاب  فــي  التحقيقــات  وجــاءت 
إصابــة طفــل يبلــغ مــن العمــر 6 ســنوات 

ســابق  وقــت  فــي  ووفاتــه  بالميكــروب، 
من الشــهر الجاري، حســبما ذكرت شــبكة 

“سكاي نيوز” البريطانية.
ويعتقد المســؤولون أن األميبا قد دخلت 
لجسد جوشيا ماكنتاير في حديقة ألعاب 
مائية بالمدينة، أو من خالل صنبور ماء، 
األمر الذي جعلها تحذر الســكان بضرورة 
غلــي المــاء قبــل تناولــه أو اســتعماله في 

الطهي لحين التحقق من سالمة المياه.

أظهــر مقطــع فيديــو التقطتــه كاميرا في 
محميــة أنانبــا البريــة الوطنيــة الطبيعيــة 
فــي مقاطعة قانســو الصينيــة، أول جمل 

أبيض ذو السنامين في العالم.
فــي  التقــط  الــذي  الفيديــو  وفــي مقطــع 
الثالــث مــن ســبتمبر، تبــدو 11 مــن اإلبــل 
البرية وهي تشرب الماء في إحدى البرك 

بمحمية أنانبا البرية الوطنية الطبيعية.
ومن المســتغرب في الفيديو ظهور جمل 
أبيــض اللون، يعتقد أنــه األول، الذي يتم 

رصــده حول العالم، حســبما ذكرت وكالة 
“شينخوا” الصينية لألنباء.

الجمــل  فــإن  الخبــراء،  آراء  علــى  وبنــاء 
األبيض ذو السنامين ينتمي لذات فصيلة 
اإلبــل الموجــودة في الموقــع والتي عادة 

ما يكون لون وبرها بنيا.
وتعد اإلبل ذات السنامين من الحيوانات 
المهــددة باالنقراض فــي القائمة الحمراء 
الخاصــة باالتحــاد العالمــي للحفــاظ على 

الطبيعة.

تحذير أميركي من ميكروب خطير آكل للدماغ

رصد أول “جمل” من نوعه في الصين

فتاة في مهرجان للمناطيد الهوائية عند سفح 
المنحدر الصخري األبيض في منطقة بيلوغورسك 

بجمهورية القرم.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

أعلنــت مديريــة وزارة الطــوارئ الروســية 
شــخصا   51 أن  موســكو،  مقاطعــة  فــي 
تضرروا؛ نتيجة انهيار جســر للمشاة بأحد 

المصانع في ضواحي العاصمة الروسية.
وقــال مصدر في المديريــة لوكالة “تاس”: 
إن جميع المصابين تم نقلهم إلى عدد من 
المستشــفيات المحليــة، وذلــك بعــد ورود 
فــي حالــة  منهــم   18 أن  تفيــد  معلومــات 

خطرة.
المصابيــن  أن  طبيــة  مصــادر  وكشــفت 
يعانــون مــن صدمات وكســور فــي العظام 

وحروق من المياه الحارة.
وأوضح المكتب اإلعالمي إلدارة مقاطعة 
موســكو، أن جسرا حديديا طوله 35 مترا 
وارتفاعــه 4 أمتــار انهــار فــي ورشــة تابعة 
لشــركة “إف إم لوجســتيك”، وســقط علــى 
خطوط المرافق. وذكر المكتب أن السبب 
الزائــد  التحميــل  هــو  للحــادث  المحتمــل 

للجسر.

51 جريًحا في انهيار 
جسر بضواحي 

موسكو

علقت نجمة تلفزيون الواقع عارضة األزياء األميركية كيم كارداشيان على شائعات 
طالقها من زوجها مغني الراب كاني ويست. ونشرت كارداشيان “ستوري” على 
صفحتها على االنستغرام ظهرت فيها مع زوجها في حفل زفاف أحد األصدقاء 

المقربين وكتبت معلقة ”أمسية رومانسية”. وترددت في اآلونة األخيرة أنباء عالمية 
حول توتر العالقة بين الثنائي كيم كارداشيان وزوجها المغني كاني ويست.

في  الستجوابها  بادكون؛  ديبيكا  الشهيرة  بوليوود  نجمة  الهندية  الشرطة  استدعت 
تحقيق بشأن المخدرات، وذلك عقب وفاة زميلها الممثل سوسانت سينغ راجبوت.

وتم العثور على راجبوت، بعد وفاته في شقته في شهر يونيو الماضي، ما أثار ضجة 
إلى  دفعته  تشاكرابورتي،  ريا  الممثلة  السابقة  أن صديقته  وتكهنات  واسعة  إعالمية 

وكالة  ذكرته  ما  بحسب  األســود،  والسحر  بالمخدرات  االنتحار 
“فرانس برس”، أمس السبت.

وعارضت أسرة راجبوت التقارير التي تفيد أنه يعاني من 
 28 تشاكرابورتي،  الممثلة  صديقته  واتهمت  االكتئاب، 

عاما، بشكل علني بسرقة أمواله.
وتم استدعاء ديبيكا بادكون، 34 عاما، وهي أحد أكبر 
الجاري  األســبــوع  من  سابق  وقــت  في  بوليوود،  نجوم 
في  الــمــخــدرات  مكافحة  مكتب  قبل  مــن  لالستجواب 
علي  ســارة  هن  أخــريــات،  ممثالت  إلــى  إضافة  مومباي، 

خان، وشرادها كابور، وراكول بريت سينغ.
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وقعــت مفاجــأة كبيــرة لراكــب أمــواج 
ركــوب  لــوح  أضــاع  بعدمــا  ومصــور 
األمــواج  بيــن  بــه  الخــاص  األمــواج 
الضخمــة فــي هــاواي، ليعثــر عليه في 

الفلبين.
وفقــد دوغ فالتر، لــوح ركوب األمواج 
الخــاص به في خليــج “وايميا” بأواهو 
فــي فبرايــر العــام 2018، بحســب مــا 

نشر على صفحته في “فيسبوك”.
وفــي 17 أغســطس، كتــب فالتر “لقت 
شــعرت بالحزن الشــديد ألنني تمكنت 
مــن ركــوب أكبــر األمــواج فــي حياتي 
علــى هــذا اللــوح. ولهــذا الســبب كان 

يعني الكثير بالنسبة لي”.
وكان فالتر يأمل أن يعثر صياد محلي 
علــى اللــوح الخــاص بــه، أو أن ينتهــي 
المطــاف به فــي كاواي، لكنه لم يتوقع 

أبدا أن يظهر لوحه في الفلبين.
ليعلــق قائــال “إن ذلك علــى بعد 5,200 

ميل!”.
ركــوب  للــوح  الجديــد  المالــك  وأمــا 

مدرســة  فــي  معلــم  فهــو  األمــواج، 
يدعــى  الفلبيــن  جنــوب  ابتدائيــة 
جيوفــان برانزويــل، وكان قــد اشــتراه 
محلــي  صيــاد  مــن  دوالرا   40 مقابــل 
وجــده في أغســطس العــام 2018، أي 

بعد 6 أشهر من فقدان فالتر له.
إلــى  األزرق  مــن  اللــوح  لــون  وتغيــر 

المحيــط  عبــر  رحلتــه  أثنــاء  األصفــر 
الهادئ، بحســب ما نقلت شــبكة “ســي 

إن إن”.
وكتــب فالتــر عبــر “فيســبوك” أنــه كان 
الســفر  قيــود  لــوال  برانزويــال  ســيزور 
الناتجــة مــن جائحــة فيــروس كورونا 

المستجد “كوفيد - 19”.

فقد لوح ركوب األمواج في هاواي وعثر عليه في الفلبين

لكي نتجنب االحتراق النفسي
Û  يعرف أحد المصادر مصطلح “االحتراق النفسي” أنها “حالة يمر بها الموظف يشعر

فيها بالضغط النفســي واإلنهاك والتعب بســبب ضغوطات العمل الزائدة عن الحد 
وينتج عنه عدم التوازن بين المتطلبات والقدرات”.

ويعّرفــه معجــم المصطلحات اإلدارية بأنه ’’اســتنزاف القدرات النفســية والذهنية 
الذي ينتج عن المثابرة واالجتهاد المكثف للوصول إلى تحقيق هدف غير واقعي 

من أهداف العمل أو الحياة‘‘. ماذا تقول الدراسات عن األسباب؟
Û  في دراســة أجرتها مؤسســة ’غالوب‘ في العام 2018 على 7500 موظف، توصلت

إلى أن اإلنهاك البدني والنفسي لدى الموظف هو نتيجة للمعاملة غير العادلة في 
بيئــة العمــل، وعدم وضــوح الدور الذي يضطلع به الموظــف. كما وأن الموظف قد 
يصاب باإلجهاد والتوتر أيًضا؛ بسبب عدم حصوله على التشجيع الكافي وضغط 
العمــل واالســتعجال لتنفيــذ األعمــال فــي أطــر زمنية غيــر واقعيــة. واآلن أعرض 

أمامك سيدي القارئ هذا الموقف الذي قد يكون مألوًفا لدى بعضنا.
Û  اجتمع الرئيس التنفيذي بنوابه ومســاعديه ومديري اإلدارات لينقل لهم تعليمات

مجلس اإلدارة المتمثلة في تنفيذ األهداف التالية في هذا العام:
1 - الحصول على شهادة الجودة أو شهادة التصنيف العالمية.

2 - نقل المؤسسة من دائرة الخسائر إلى الربحية.
3 - االلتزام التام والدقيق بسياسة ترشيد اإلنفاق المعتمدة من قبل المجلس.

Û  وختم الرئيس حديثه قائاًل: ال أدري ما يفكر فيه المجلس من قرارات مســتقبلية
ولكنــي أشــعر بالقلق شــخصًيا، لذا أرجو تعاونكم معي لتنفيــذ تلك األهداف. أصر 
الجميع على أهمية إجراء ما يســمى بـ “تحليل الفجوة” )gap analysis(؛ للوقوف 
على قدرات وإمكانات المؤسسة الحالية مقابل تنفيذ تلك األهداف، والعمل على 
توفيــر النواقــص التــي هي أساســية وموجــودة فعاًل فــي المؤسســة وإال فإنه من 

الصعب...
Û  .قــال الرئيــس مقاطًعــا: المجلس ال يريد أعــذاًرا يريد إنجاًزا. أرجــو تعاونكم معي

ذكــرت منظمــة الصحــة العالميــة أن هنــاك 3 أعــراض لالنهــاك المهني، هي الشــعور 
باإلعيــاء والالمبــاالة حيال الوظيفة وتدني األداء. ســيدي القارئ أين هو الرئيس 

التنفيذي من هذه األعراض؟.
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